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O Humanismo jesuitico 

No Ritual theolo!fico (lo Collegio das Artes de Coimbra, impunham os 
je:-;uitas o seu dogmati:-imo auctoritario: ":Xüo se defcnderüo opiniões 
contra Logic:a Conimbricense; e quando muito :se poderá propor a 
questüo probknrnticamcnte, mas poucas Yeze:s.,, (1) O jugo ari:-ttotclico 
com que o. Je:nitas mnnietanun as intelligencias nas escola:-:, de. <lc a 
H cnasc:cnc;a, qucbrant-se em Franc:a pelo c~fol'<;o dos jausenista:-i do 
P ort Royal, que renovavam o ensino pela:; doutrinas pl1ilo::wplticas ele 
D escartei'<. O proprio Luiz xrv, protector dos Jesuítas, teve cm 1 G70 
de increpar a ni,·ersidacle da acanhada rotina. dos seus antigos me
thodos. A P ortugal c-ltegaram as doutrina:; pedagogicas dos P adre:::; do 
P ort Royal, primci1·amc11te applicadas á grammatica portugucza por 
Contador de Argotc; cm 1718 inicia-se umn. renont<{flO dos estudos na 
ordem frnnci Hcana. com a iutroducção elas <lisciplinas rnatllemat icas e 
physicas; cm 17 30 outras ordens monasticas, elos Cruúos, Bcnedictinos 
e Graciauos, almuclonaram o jugo de Aristoteles e de , 'cito, ndmittindo 
110 en~iuo a Philosophia moderna (2) con:sigua<la. nas obras <lc Bacon, 
D e eartes, GassC'ndi, e Locke. Conhecendo quanto o estudo da l\fc<lieina 
estaYa atrazado no reino, rnau<lon D. Joüo v por via do Conde ela Eri
ceira, co11 ultar cm I nglaterra Jacob de Castro Sarmento, qual o modo 
para restaurnr entre nós esta sciencia ; o in ignc medico propoz a. tra
ducc:ão em portugucz do 1Yoi:wn Orgaman scientiwn de Bacon, como a 
primeira base para a reorganisfü;áo da intelligcncia. O rei concordou 
no plano e comet;ou a. imprimir-se a traducção em 17 ~L); os J e:;uitas 
Yiram minada a sua auctorida.de pe<lagogica, e o rei abandonou mi:sc
raYelmeute a em preza, como se queixa Jacob du Castro Sarmento. (3) 

(1) . j\Js. <la i\rrsn, Ccnsoria., ap. Ccnacnlo, • l\fom. hi;.t.., t . II, 1'· 136. 
(2) Os l·'rn<lci; julga<lo;; 110 1rilrn1rnl da Hasão •, p. 86. 
(:3) A p. • Compcllllio historico •, p. 630. 
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A reYoluçr10 philosophica achaYa-se en tão mais adiantada pelos traba
lhos de Descartes, e desde que se generali:-:as~e o conhecimento <la lin
gua franccza esta'ª achada a primeira. condição para a reuo,ação 
scientifica. :Na biographia de Frei Joaquim de Santa Cla1:a, diz Ceua
culo : "Por estes estimulos viu então ser-lhe nccessnria. a lingua j ran
ceza, e lh'a facilitou o mestre Lelang, que chamou ao couYento de 
Lisboa o padre Barradas como para cousa u til :í Litterntura da pro
vincia e se tirar o aproveitamento de que a lingua frauceza é capaz 
em seus bons livros.,, As ordens monacaes reagiam naturalmente 
contra a preponderancia jesuitica, e os Padres da Congrega <;ão do 
Oratorio tomarnm ostensivmncn tc a mesma ac<;áo cm Portugal dos 
Padres de P ort H.oyal em Fran«ª · Vi8to no seu aspecto mais geral, 
este movimento, que prepara as reformas pcdagogica:; de Pombal, 
representa o apparecimento do critcrio cartesianisia. O que se prepara 
cm Italia com Antonio Genuensc, e cm Ilc:-ipauha com F eyjó, repro
duz-se cm Po1·tugal com as celebres Cartas criticas de Luiz Autouio 
Verney, intituladas Verdadeiro .illethodo de Estuda?'. O auctor das Car
tas, oude com todas as fórmas exteriores ele respeito pelos J e:mitas ::>e 
aualy. a implacavelmente os erros dos seus mcthodo:; de ensino, ua.:
ceu em Lisboa, a 23 de julho de 1713, de Dionysio Yerney, fraucez 
e de D. ~faria da Conceição Arnaut, de P enella. Graduou-se cm theo
logia e mestre em Artes pela C-niver. idade de E vorn, onde foi arce
diago e doutorou-se em Canones e Di1·eito pela U nivel'::>idnde de RomH. 
Viajou em 17 3 6, com destino á. Ita1ia, e cm Roma viveu a mnior 
parte da sua vida. Ali trabalhava como .·ecretario tfa legação po1tu
gucza junto da Curia, e de !{.orna escrevia as Ca ... tas publicadas em 
1 7 4 7, com o titulo de Vercladeil·o J1íetltodo de Estulla1·, pondo em e,·i
dencin. os cn os pcdagogicos dos jcsuitas. Do cw;iuo do latim na esco
las baixas, pela Grammatica do Padre l\Iauucl .Alvares, cscre,·e : "Sei 
que em muita: pal'tes onde se explica a G1·ammatica de 1\Iauucl Ah·a
res, tambcm lhe accrescentam algum livrinho ; mas tantos como em 
P ortuga l nunca vi. As decliuaçõcs elos nomes e verbos estudam pela 
Grammatica latina; a esta se ~egue um Ca1'tapasio portug uei de rudi
men tos; depois outrn para generos e prctel'i to:4 mui to bem comprido; 
a e ·te um de syutaxe bem grande (por J osé Soares, Lisboa, 168 4-, 
4 .º) ~ depois um livro a qne chamam C!to1·1·0, e outro a que chamam 
P rom11tua1·io, pelo qual se aprendem os scliolios do· nomes e ,·erbos ; 
e nüo sei que mais lin·o ha.,, A logica conimbricense era ensinada 
por outros cartapa::;ios en tregue::> :í memoria, as l'C:mltan tcs Logica Bar-
1·etet e Loç1ica Cm·valho, usando os mestres do C1'timulo da pancada. (Ob. 
cit., n, 214.) A Rhetorica ensinaYa-se por cadernos manuscriptos do 

(1) · P anorama•, t. Vll11 p . 152. 
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Padre Cypriauo Soare;-;, de P oney e J uglar, cm exerc1c10s <le citaçóe::i 
pcdnntes, de<.:la111ad:i;-; em voz chorosa com acciona<lo comico. O lino 
ele \ "" erucy pron>cou uma extraonliuaria reac<;üo da parte dos Je:mita$, 
que atacaram com furia o Frade JJarbadinho, pseudouimo de atilado 
criti<'o, acobertando-se elles com outros pseudonymos, taes como F1·ei 
1frse11io da Piedade (Padre .José de Araujo ), Dom Aletophilo Call{lido de 
f ,,ace1·da (Padre Joaquim H.c l.H~ llo ), Theopliilo Cardoso da SiLveÍl'a (Pa
<lre Francisc·o Duarte, Theotonio Anselmo 1Jra11ca11alco, aurigrnma de 
.:\Ianuel Autonio de Castc llo Brauco. e Padre 8e1:erino de A' • ..lfodesto. 
E sta. polernica. littl•ra 1·ia é um dos factos importnutes <la nossa historia 
intcllectual uo seC'nlo xvrn; os J esuítas sopltis mnram a dcfcza. As cou
seqnm1cias da ('J'Ltica de Yent<·y foram irnnwdiatas (17 5 0). O s Padre:; 
da Uongregn<:flo do Oratorio ohtin.! ram a casa e o IIospicio de X. S. 
das X eces:-:itlncks para abrirem e:-;eolns ao publico, e para i;-;::io compu
zernm no,·o:; compendio~, aknlH:audo priYilegio:; cxclu:iiYO::! da proprie
dade d'ellet> em r~su l11cüo de :2G de rnnrco de 17 4 7 e 1~ de ab ril do 

1 1 .... 

mesmo anuo. Á tll edida. que a lucta pcdngogica proseguia, os P adres 
do Orntorio fam-sc approximando dos iu tuitos elo Port H.oyal, e tra
duzindo os sens priucipae:-; linos elemcutl1 n·:o'. O systema afran'stico, 
das escolas dos ,Je:-;uitas lc,·ou um golpe mortal no 1Yo1.:o methorlo pa1'a 
se aprender a yra111matica latina, do Padre Autonio P ereira de Figuei
redo, que irni ttou a gramma.tica. de Claudio Lancclla.to; por ul timo 
l'ombal, uas lnstrnc<(ôes regia:; de 17 59 mauclou adopUtr, na;,1 aulas 
puhli«a:3, um R c:-:umo do ~o,·o .:\Icthodo. P úde-:-:e concluir que as refor
mas da instruc<:üo p ublica fe itas em 177 O pelo l\Iarqucz de Pombal, 
tomaram por hasc o )7erdadei1'o Jlet!todo de Estwlm'. Em uma carta de 
\ r erne)' de 8 ele fo\'ereiro de 178G a nm amió"o da Couo-reo·ndí.o do 

" o o '\' 
Ora to rio, queixa-se e lle da falta de recouhc«i1Hc uto pelo ~cu Lrnball10; 
sú cm 17 9 O foi nomeado deputado ltouornrio da :\feza da Cousciencia 
e Ordcus fallcceu<lo em R omn a 20 de nrn1To ele 17 92 . 

' 
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Os livros sagrados do Christianismo 
e livre exame 

III 

OS EYA~GELllOS J>ER.A~TE A CTIITlCA 

§ 2. º O Evangelho de J oão 

UlmnC'nte ele Alcxaudri<t e Orige1w=', assim como os cntLcos mo
c1cn10=', al'firniam qut• o quarto E ,·a11p:0lho é de todos o mais recente. 
E~ta c011clu~fl0 hi:-itorica de::: troe radica l11wute a supposi<;ão dt> que foi 
redigido por um dos apostolos, o discipulo ninado. O que abonn se
rn el11a11 te opinião? 

Em primeiro logar temos a 8Ua opposü;fw s!·stematica ao Ernn
gelho de ::\Iatheu:-, irn:outesta,·elmente o mai~ antigo e portanto o que 
deYe estar mai:- proximo ela Yl'l'(lade, e a Ct>rteza de qnc Luca:, qnando 
cscreYcn o seu Ernngelho, nfto conhecia alp;um ele origem apostolica. 
J\Ias não bastam 0stas illac<;ô<'s: temos provas mais positints. En;.;chio, 
na :ma Jfistm·ia R1:d1~siastica, conserYou-nos o te:-tcmuuho de P apias, 
senão a fo,·or dos 110:-:;;:os Ernngelhos <le ::\fatl1eu::> e i\Inrcos, pt>lo me
n os a fayor ele um proto-:\fat11eus e de nm proto- :i\larcos, e ninda 
mai;;:, a favor dn prillleira Epistola de .r ofw. Xáo o citautlo úc;crea elo 
quarto Enrngelho, é· riuai'i certo que Papias guardava silencio a tal 
respeito, visto que aqnelle mo~tra s.empre tanto fe1Tor em colligir tudo 
o que se rrfere ao Novo T e:->tarneuto. Scrnlo o Enmgelho e a E pis
tola, altribuidos ao mesmo auctor, o tcsternunho de P apin::; a favor 
da segn11da, mesmo ()Ue nüo fosse coute:->tado, como é, de modo a l
gum enYoh-eria um tc::;temuuho indirecto a fin-or do primeiro. , e a 
lingua, o estylo o certas idcin:-; principacs denuucia111 um parentesco 
Yisivel entre a,S duns obras, como diz S t raus8, ba uo em tan to en t re 
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•lla~ uma diflereuc;a mnito accculuada. "Ü: pensamentos e o c~tvlo 
da Epistola denotam nm e:;pirito ·eu:si,·clmcute rnai::; fraco do que o 
do evangelista (1).,, Xa condu;;f\o do E\'tlllgl'llio (cap. xx1 v. 2 11) ' 'cm 
<"itado como ~eu auctor o di:scipulo fcn-orito de Je:-u:-:, ma." Zcllc r e cm 
geral O " c.:riticos moden10:; c.:011:-:idcrnm ~U:'pcito e~:-:c te:-:temuuho, que 
púde muito bem :5Cr de um in terpolador. E e~ta :mpposic;.üo compro
va-se com factos. ,Joúo, como o clP:;cre,·em os outro:; c\·augclistn:;, pódc 
•ffoctiYaiHcute ~ct· o anctor da f~pi:;tola, ma:; utrnca seria. o do Enm-

gelho que a Egrcja ll1c attrilrnc. Rutrc o;; linos <lo cauou lia ainda 
outro a que nucla ligado o u omc cl'c:-:te apostolo; é o Apocaly psc. Ora 
t•nt re o Apocalypsc e o Enwgell10 de ,Jof\o lm u111 <1by:;mo, tauLo na. 
fú rma, como uo cspirito; e a critica collocou frauemnenlc o d i1cmma 
que :;e o primeiro é c:om cJfoilo elo apo:-<lo lo, o ~cguudo nüo o l\ e 
Yiee-,·cr:;a. g:;ta dificrcnc;a radical entre a:; e.lua:> ouras Húo pa~sou de
:;apcrccbl<la c-i Dcny:; de Alexandria, citado po r Eu:;chio. O Apocaly
p:-;e é nm livro da coll·rn e da ' ' igau c;a divina:; ao pa:->:-<o que o Evan
g-clho ,·ateu a. Joüo o nppeli<lo do apostolo do amor pehL sua d<H;11rn 
e e:-:pirito de conci liac;ão. A <1ue lle é fantas lllagorico, vi:-;iouario e esta
pnfur<lio, e;-;lc sim pie:-;, eloquente e my:;tico. Emqun nto ao ponto de 
\'ista. religioso, como ad1nira\'clmenlc e ·c rcn~ Strau:;s, "a:; <lua· obra:; 
rcprescntmn os doi:; polos extremo:; ua ga11 1111a ctn;; nuance:; que dis
tinguem o:; cse1·ipton·:-> elo Xo,·o T e:;tamcnlo: o Apoc.:alyp:-:c é o mai:; 
judaisa nt.c, o Evangdho o meuo:-i ju<la i:mntc de toe.los ( 2).,, O nuctor 
do Apoealyps<\ poupando o T e111plo, clcst rnindo ::;ó a dccirna parte ela 
eiclndc e cou,·erteudo ú. lei u orn. o:-; hauilaut<'s, é do corac;ão mais ju
deu do qnc o e\·ai1gt>lista )falheus. P elo cout rario o auctor do Enm
gelho, acc.:citando como facto siu1ple:; e natural a admissão dos pagão:; 
no rciuo ele Deus, l~ mais hclle11 ista elo <[Ue o proprio Paulo, justi íic.:nndo 
o :-:cn proseliti:-:mo. 

Xiug:nern ig uorn que é .Jofto uma ela~ :uppo:;tas columnas ela Egn'.ia 
a. que :;e relel'C Paulo ua . ua Epi:;tola. ao:-: (; ,date:;, um do:> d1efo:; do 
mo,·imcuto judeu-christúo e dos rnai:-i forrcn lio::; adve r:-;a rio::; dn propa
ganda cntn• os pagúos. "Cm tal homem, exclama Strnu:;::; era muito 
eapaz de dirigir contnt Paulo e a ~ua esc:ola as allu::;ões Yiolculas e 
utlio.,a:; que se n otam na:; dedicatoria:> <lo .Apoc:alypse; lll<\:-> en tre clle 
e o e\'attgt• li:;ta ao:; o lho::; ele quem o m llltdo pag(\O é a. , ·crclnclcirn 
terra promettida ao c: l1ri ::;tiani~mH>, h<l u111 ahy;:;mo, que nflo pocl('ria 
:,er tran:;po~to ::;em c:omb<\.te:-; i ntcriore:; tios c1 uac::; o E nlllgcll10 núo 
oíforece o 111e11or ,·esügio. U3) ,, 

Outro arg umen to de pc:-;o c.:ou:;i;:;te :;cu dt't ,·icla. no :->cguinte faeto. 

(1) XOll\ CllC' Yic do Jc ... 111» , \'Ol. l pag. !J7. 
~!? ) Ob. cit. pag. !J J. 
(3) 01>. cit. pag. !);). 
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No meado do secu lo n, leYautando-se um couflicto eutre os christãos 
da Asia l\leuol' e a Egreja de R oma ;:;obl'e a fixac;ão do dia de l)as
cua, iuYocaram nquelles a auctol'i<la<le do apo~tolo J oão cm abouo 
de uma festa religio~m. iu. titu ida por J esu;:; segundo os synopticos, ma;:; 
exnctameutc co11tl'al'in. ao EYangclho que lhe attribuem. P olycarpo, 
bispo de Smyrna lembl'ou "que tinha celebrado sempre a Pascua u'csse 
dia ( l lb de ni. an) com Joào discipulo <lo Senhor, e com o~ outros 
apostolos en tre 0:-4 quaes vi,·el'a. (1) "Ül'a, no quarto Evangelho, J e
sus não come o col'deiro pa~ca l, nem, em 1 !3 de nisan, quando pela 
ultima vez come com 0:1 <liscipulos, allu<le sequei· h iustituição da 
Ccin . 

A data que se fixa h reclac<~áo do pretendido E,·ang'3ll10 <le S. Jofto 
(• a segunda metnclc elo scculo n. De origem c:;traugeira, tran:-<parece 
u'ellc a cada pagiun o sôpro da philosophia alexau<lrina inteiramente 
desconhecida dos primeiros chl'istãos mas pouco a pouco introduzida 
e espalhada. du .. aute o scculo JJ, como se vc pelos cscript.os de I guacio 
e Justino e pelas lie l'C~ias do g:uostieismo e 111011 tanisrno, as q uaes se 
apressaram a recouliecer e a acccitar o E,·augelho de J oflO, logo que 
elle appareceu. "A dmltl'ina. é a :mbstancia l'eal do quarto Enmge
lho,, escreYe F. lluct. A l ucta metaphysica entl'e a luz e a:; trevas 
enche todo o Evangelho. Ellc é "pl'ofuudamente dualista.,, como dir. 
Scholtcn, ua Revue de theologie. O dnalismo, que comec;a na cosmologia 
(<'spirito e matcrin), contiunn 1rn anthl'opologia (espil'ito e cnl'ue) e 
no tC'1Teno moral. .. ,, (;ombatcnclo o judai~mo, repelliudo-o nté euer
gicameute pela bocca de J esus, proclama a a uctol'idnde soberana do 
Paracleto, do Espirito Santo; a idôa, é tudo pal'n. ellc e a carne um 
simples véo. Era a, corrente philophica ela. época. Por is::io, com razão 
Ifartmauu o julga "destinado a <lar ::iatisfaçrto a nma tendeucia, n pl'e
coui:-;ar uma coucepção que, mui to mais niuda do que o pauliuismo, 

1 

se affa::;tn da doutl'iua de J c u .. (2),, E ste Enmgelho foi mesmo o 
resultante das luctas trantdas pela Eg .. eja. Ol'thodoxa coutrn os gnos
ticos e moutaui. tas, corno ex:celleutemcnte o Yiu llaul'. T omando o 
centro dos diversos movimentos, resume os contrastes da s ua época, 
sem attacar ou ueutralisar a opposic:ões, ma teutando fuudil-ns n'uma 
concep~áo superior. Ei como Strauss resume a dernou:;trnc,:ão que co
rôa a <li;:;cussão de Bnur, "esse monumento g .. audio o de critica pene
trante e creadorn.,,: "Ba.ur mo. tt·ou como o auctor d'cste Evangelho, 
forte uas suas couvicc;ôes, pe .. sua<lido que havia. comprehcndido me
l hol' do que os primeiros evaugefüitas, pre:;os aiuda a.os preconceitos 
do juuai.smo, o vel'dadeiro espi1·ito do christinuismo e do Chri:;to, poude 
tle muita bôa. fé modificar a hi ·toria eYangelica, nccomodnl-a no espi-

(1) F.nscbio V, 2.1, rn. apud. Strans~. ob. eit. vol. I , png. 06. 
(2) j,(I Réligio:1 de l'A\'CUir, p{1g. :)7 . 
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rito da c>poca e pôr na bocca de Jesus discursos que correspondiam á 
evolução da idéa christã; como, certo de ter penetrado e revelar me
lhor ao mundo a gloria mais intima do Christo, poude mesmo crêr-se 
auctorisado, senão a declarnr em termos expressos, pelo menos a dar 
n entendet· bem claramente que ern o discipulo favorito e amanfo~simo 
de Jesus. (1),, 

O facto do auctor do quarto Evangelho abdicar da sua paterni
dade a favor do apostolo João, nr\O enYolve a idéa condemnatoria de 
falsidade ou imposturn, que hoje se liga a semelhantes actos, desde que 
na época em que o praticou um tal processo de dar auctoridade a 
uma. obra litteraria ou religiosa era, não só cousa corrente e admis
SÍ\'el, mas até louYa\'el. Eutre o seculo n , antes de Christo e o m da 
nolis:t era surgiram, entre outros muitos os livros apocryphos de Jle
noeh, o qtrnrto de Esdra:;, o dos ver:-1oS sybilliuos, a Ascenção de ! saias, 
a lenda de Paulo e de Thecla, etc. Os nepythagoricos do ultimo seculo 
antes ele Christo fizeram apparecer perto ele sessenta obras sob o nome 
de P ythagoras ou elos seu:~ discípulos mais antigos; e em g:ernl a an
tigni<laàe, em vez de condemnar, lou,·ava esta renuncia da gloria pes
soal. 

Em conclusflO, o E,·angelho de João, essencialmente espiritualista 
e symholico, na sua parte historica fica abaixo dos outros Evangelhos, 
dos quaes pro,·nyelmente se .. e1Tiu, no mais; nos discur. os e nas addi
çôcs com que apparentemente enriquece a viela de Jesus, ufto ha senão 
fic~f\o ou creac;üo mythica. 

(Contimía.) 
T EIXEIRA l~ASTOS. 

(2) Ob. cit. pag. 139. 



Santa Thereza de Jesus 

Os sentimento::; teem tambem a sua e::>c:ala, C\'Oluti \'a, desde o sen
timento de míle ao de familia, ao de tribu, ao de patria e por ultimo 
ao mai::> altrui:;ta de todos - ao ela soli<lariedade linmaua. 

E tanto mais o ideal se affasta da humanidade, tanto mai:; egoi;:1ta 
elle é. É Ycnladeirnmente benemet·ito aqnellc que ~e !'lacl'itica por uma 
idéa social, e não aquelle que se c:onccutra c1n ;;i, que abstrahe do 
que o cerca, que não prestando o c:oncur:-;o da sua intclligcucia e da 
:ua acti,·idadc, acaba por se bestialisar com o seu i:-;olamento, fructo 
de um espírito obsccado por falsas mi ragens rcligio:;a: . . 

M uit.os do:; heroes que nos apresenta o chl'i~t.ian ismo sito o ego ismo 
cm pessoa, outros são pobres de::ivairado!-l e quasi t.odos doentes de 
cspiri to e tambem de corpo, por c:au:>a de continuol:l jejuns e das pe
nitencia:; rigoro:;as que a si mesmos se impuuham, para <lcs,·ia1·em as 
tentações carnae:;, julgando as::>im obtel'cm a bcma \'Cnturarn:a. 

O homem, cuja constituição php•iologic:a tão longe o lenu· urnas 
veze:;, cahe tarnbem outras Yezes em abcl'ra<;ôcs taes que formam com 
o pL'imeiro pheuomeno um coutrn::;te bem fri:-:ante. 

A religiáo ú um facto natural; níto foram o~ padl'cs que a fizeram, 
como nfto foram os grammatico:; que crearam a:; li ugua~. 

A parte expontauea é a primeira, a e::'pcculati,·a Yem <lepoi8. Refe
rimo-nos propriamente á religião dos padre:-:, e foram es~c::i que impo
zernm o: chamados ::autos. 

~ 'anta Thercza de .J e:ms, personagem dos mai~ importantes na his
toria do chri:;tianismo, é bem conhecida pelo::> seus milagres. 

l\lilHgl'cs ! Foi n'elles principalmente que a Egrcja r-;c baseou para 
:e impôl' ás cou. cieucias ! O que é a Cl'ença cm um rnilagre senão a 
ignoranc:ia elas leis naturae. ? As fai:3cas elcctricas eram tidas como 
anuas <le Deus; e hoje, não só em nosso:; gabinete:; ele pliysica l'epro
duúrnos o pltenomeno, ma:; até se salvaguardam os c<liíicios; de modo 



() LIVrm RX .DIE 

que ;-;e• hou,·e='~w um Dc.m:-> que i111puulu.w<lo um ra10 o 4ui'l.es::ie arre
mec::u a um simple. mortal, e. te levantava. um pára-r:üos e t raçava
lhe p1·inwiro o itinr rario. E staYn Franklin hastaute acima do proprio 
Deu ·. 

0:- 1nilagrc:-' operados por ·autos e , antas, as visões, e tudo o mais 
qtH"' n'c lla~ se dava diz-uos que elles não eram organismos priv ilegia
clos mns s up:(•ito:-; como os outros ás fata lidades pathologieas; uáo eram 
:-:antos c•rnm doeutcs. uào carec·inm el e.' ca.nouisaçrw, mas de medicos. 

Hoje que> nos a mphitea tro:-: clc> di ssec:a<:ão se cstnda, minuc·iosa-
11\l'lltl' o 11 os1'0 organi:::nno, que a biologia está c rcada, os hos pitaes 
repletos de modo qne os pathologi st~ s teem um vasto campo de ohser
va~ão, hoje ainda. tautas alterfl<,:ões physio logi~•s se não sabem cul'ar 
rigorosamrnte; o que seria ha tanto;- ec-nlos, em que o::; doidos não 
eram considerados doentes, c m que phrenologia, a psyco-physiologia 
e as mais scioucias ainda e::;tn.vn rn embryonnrias! 

8auta There'l.a vi,·eu no seculo xvr e a da.ta d iz muito. Dotn<ln de 
uma forl:11 prodigiosa ~ de imag inação, as leitura' pro<luzirnm u'clln 
n me:-;ma infineU<·ia morl>ida qtH'_ 110:" Ct>l'Chros anu·iadoti de D. Qui
xote 011 <ll· lg wH·io de> Loy0h1. 

Os ataques de hysterisrno e de acnln plesia <h· que foi ,·ictilltn, 
re:'\ultarlo do ·eu tcmperameuto, da privac;ão <la satisfac:úo ele JH'<'"~:'i

dade:;, pri vac:ão q uc l lte trazia dcpoi:; o~ pczadellos la:;ci ,·os, a:- Yisócs 

e tudo o mais que na 1rna iguol'ancia os padres attrihuiam H iufluen
cias dia holitas. \ " cj;\mos mais detidnrneute o· facto. · que se apontam, 
c·omo para milagr0:-< e vcremo «orno süo do dominio <ln mediC'i11H e nilo 
cxpliC'an•i:- peln tlwolop:in . 

( ('n11t i//IÍ{( .) 

. J o~i·: J>E ~(li"•\. 



A tolerancia 

/ Jr1inisse1· les nwts, µ_-l'i t ~wn mui ta~ ,.<•zp:-- Y n l t ai1·e. Pssa rnzàu fria t' 

agw.ht como Hm stylcte Je aço. Detini as pala,•1·as. 
Com cffeito uüo ha nada mai :-: pel'igoso, nem mais sns<'l'ptiYel llc 

110:-- h'\'ê\l' ao alJ:--nr<lo, do que as proposi<;õl':- ahsolntas. 
A imprt>n:--a republiraua deu-no:-., ha poueo, um exe1 11plo frisaull' 

d'c:-:ta n;rclade, n proposito de uma <~speci<' <1<' qucstúo re ligiosa e1J/m
ri'e po1· nmas t<·ntatinls gerada:-. de trabalho:- auÜ-<·h·1·i<·aes. 

~\ poucos passos lcnmtarnm-:-e irad<b o:-- despPitos in<lividuaes, 
symptoma, fo lizrn<>nte pouco pl'ri~oso, da ac·Ppltali ll' c·lll'<miea <le qm' 
pncleee o partido, e• vimo::; logo varios palndi11os, do:- uwis fallloso:-: rn1 
opinift0 d'c]k::;, :mrµ:irem tle ,·isc•irn lmixa 1· la11<;a <'111 riste a clc>fen
d<•r ... a tole1·nnc·ia. 

~ssc~ pnlndino('! c>rnm 1'<,•ptil>lic·anos, (• ho111 dizc·l-o, alixavrnn as 

<·ci1·c•s dC' mocrnt iC'a:-:. e \l<'llsavn1H, dl'\"C' lllO:- ('l't;l -o. 1':1z1·r i1<·to dt> dPrno

naC'ta. 
So1m·11t1· uno se üperl'rbt·ram ck q llP -.v 1·ol l1H·:l\·a111 i rn·trn;-;l'il'Hll·

nH'ntc ao ln<lo da J.Yat;it0, que tambem :-al11·. qu:rndn llu· ,; IH't•t·i:--u. 

quebrar lauc;as }Jl'la liher<la<l<.1 de eon;-;<'ic•1H.:ia. 
Para 1·ompreheU<ler immediatamc>ntt• l!)do 1> <1h:--11rrln d'111na tal 

;-;ituat;úo, ba:--ta ima~inar que. no tempo <'m q1u• a lm111isirriri <'xtirp<t\:I 

ª' h<.·1·esias, <.·ohriudo a terra de fo!!ll<.'Írn:- 1· a h11111a11idadc· dt• 'er!!ll
nlta, o:-; lihcral's de cmào ;-;e ;-;e puz<,•f<:;crn a rll·l'v1Hll•r arptl'lla pia in;-;ti
t tti<:ftu cm nome da tolernnc·ia para 101la:- a:-- 1·n·111:a:-, pnrq11e 1•mli111 
uinp:uem póde afnrmar que o;-; '/"o1·r1mmuulas <' os • l 1·bw:. 11úo nc>:-::--cm 
sin<'crnmcute que o meio ck nwttc>r 110 <'<'li todo:-- º" lwn·.i<'=-- <'nt :1s~al-o:-

Y l\' U:-'. 

~ l a:-- OS UO:-i:-30~ J><lladiuo~ da toll'l'llll<"Íll rÍ <Ufil'fl///'l' dog"lll:llÍ<·a, :111:'0-

luta. lizcrnm o St'll bocado de figura. t' 11Hiito hurg11t'z. tiw a ,·isado 
r·omo <>ll<':-. ll1c•:' clarin palma:-. 1•:-tarn·r·ido :11111• n c·ord:ttn 111ucl1 •1':HJl11 
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dos jn<'ohinos, :-:em se lembrarem que a tal tolcrauc:ia, ati::>im comprc
heudida, teria que pstrmlcr-sc até á celebre seitn do~ tlwgs incliauos, 

1·11.iH <lc•usa lhes manda''ª m;tnmgula.r honradamente o proximo . 
. \ to lc•nrneia uüo manda, parece-no::;, respeitar· todas as cren~·as, 

111n:-: 11ni<·n111<•11t<" toda~ 11:-: qlH' Mto re peitan•i:-: ou pelo menos inoffen-
"l\'H:--. 

{' ma :--oc·iednde l'l•p:ulanncnte constitni<la ha de tolerar, por sc•m 
tl11' ida, toclas as C'rcnc;ns que l'stejam n'aqucllc caso nrns tem o direito 
1·1>rrc·latin> de C'a:-ttigar l' rxpuugir toe.la:; as que se mostrem nocivas 
nn 1·orpo :-;ocial, ou ai11<la nos prnprio:-; crente:-i ::1implesmeute. 

~<' n'istn tivessem peu:;ado um poueo os taes paladinos, que tào 

:-ii11~ltlnrmentc iuYerteram as po~ic;ões para Hl' pôrcrn a eomhntcr <lo 
ludo do inimigo, nüo tcrinmos Yi~to os clemocratas que ::;e queixavam 
11a \'l's1wrn. e c·om hoa razflo, da opprc~~f\o <l'Hma c·n'1H;a predominante, 
t'X<'luinclo toda:-: a:; ontra~: que ,-iram que 1wm por ser pura briuc:a
<lcira a reforma politiC'a se onsou tocar uo odioso m'llfJº $e.rto da c·nl'ta; 

qn<' YÍrHm eon:en·ar (' ainda aggraYar na refornrn da l1·i pe1rnl ns <li :-:
posi(;t><'s sobre ref'pcito ú rcligiúo; que estão n'rnlo nimln liojc· n 1ti..,11 

<'kri<'Hl a.rro:tar COlll o proprio ridicu1o pnra meLll'r na cadeia qu1·rn 
:-;<' u~\o <l<>:->cobre ante um andor. náo teriamos Yi:-;to, dizcmo:-:, e s;o;p:-; 

dl•mo<·rnlas poseurs J><ir·em-sc' a defender a d criC'alhn cm nonw da :-;ua 
diamacln democrnc:iêl. 

I~ pn'<·i:-o 1l<'fi11ir os tvnnn:-. qÍurndo :--e dcsl'.ÍH sincel'(unente dH·~rar 
ú n•rclad1'. 

(f 'onl i1111ru·r•mn.~.) 

S11x.\ L1:-;n1>.\. 



Summula da conferencia, realisada 
pelo sr. José de Sousa, nas sallas da associação 

propagadora do livre pensamento na noite 
de 24 de janeiro 

( 'orncl:lrn u t•onfer('utt· por a<'<'t,utmu· d'um 1110do fri:-.~n1t<-' l> t·ou
Hi<"lu t•:-.talmJeei<lo entre a ::;ciencia e a religiúo. Esta pretendendo ex
pli<'HJ' todos os phenomenos <la 11atureza por uma cau:--a uniC'a - D eus. 
RPbeldP ao raeioeiuio, attribuc a esta causa factos que a s<"icncia ple-
11n111cull' explica, regulados por leis mttu1·at·s <' i11111111tavcis. Emqnanto 
:w du qua:;i que :->Ó ern campo, imprimiu lia liu111m1 idade o :wutimeuto 
dvplornvel <lo sobrenatural, o que já hoje ui"to <·0 11s<·guc1 dPvido aos 
in<·ontri;taxeis progrN;sos da seiern·ia, que pront o qu<· affirnrn. Es:-::e 
Henf imcnLo nlfastan1 o homem do amor elos st·u::; s<•trn•ll11rnle:.;, pelo de 
uni Deus dcsconlieci<lo, nrns poderoso <' l<•rrÍ\' t' l, vi11µ:at ivo e eleme11to, 
<·apri<'11oso, portanto inju;-;to; leva,·a-o a dec·liirnr o din·ito de pm1sar, 
porqnc Dt•us n~lava e a rat-~ão podia ser mau ~uin: i tH·itant-o ú c·ou
<'<'llt nu:ft0 ego is ta da propria pc:.;~oa, cuja :H·t i ,·icl:ul1· :--l'l'i:t 1•111p1·egadn 
na 1nam•ira de bem agradar a es::;e D eu::'. 

E~tc ::;entimento era altameuk 11o<·in1 ao J>l'Ol!r<':--so intellectual 

<la humanidade, porque lhe apagam o dP:--(•jo d<' irnla~ar a n·l'dfült,. 
:mh:;tituinclo-o pela <.:rell<;a e::;tupida na c·on~1·ic1H· i ;1 diYi1111. 1wlo te
mor da:; penas ctcl'llêl::,\. etc. Tornou-:.;e a;-;:"'i111 qw1~i iuutil o di1·(•ito dt· 

tine exame. que comtndo era ne~rndo e :--1·,·1·1·a111eutc· pu111<lo p<'ht 
cgrc.Ja. 

A scicncia, porém, tern Yiuclo pouco a p1>111·0 dt'l)trnirnlo t>:--tes prl'
<'Ollccitos, até chegar ás brilhante=-- <·011q 111:-ttns <' µ:lo1·ioso t ri rnn pito <h· 
nosso::; dius. Fica além um rnartyr, .Jofto Ifuss, outrn alt·111. Unllileu. 
<' outro e outro que seria longo e111111H·1·nr, 1ui1s :1 n·Yolnc;:w nas id1':;is 
<' 11ns s1•11finH•11to:-; l':'IÚ no seu nup:l'. 

• 
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Aos horrivci:; auto· de fé, íi: proci::;:-;óc:; de penitencia, ú:; canoni
saçõe~ - detesta , ·eis productos do:; omi no:-os tempo::: em que a rel igirto 
imperava por completo, :mccedcram-se a · grauclio:ms cornmomorac:óes 
<los gc•nios, como os ecntcnario:; de Camões, de Calderou, de y · oltaire · 
as exposi<(õe:, n<lmir~t\·cis ccrtmncs da industrin, da, arte, oude n. in
telligeucia hurnaua se robustece para "º"º · emprchendimentos utei:-;; 
os congt·esso::; de sal>ios, quem tce por fim a indagação :::cientifica <ln 
verdade. 

A egreja apocleron-:;;e, para melhor <lominnr, do direito de admi
n istrar todo~ o::; netos que tinham mai ~ intima r clnc:f\O com n ,·ida so
cial do homem, especialmente depois do famo. o concilio do Trento. 
As im, os irns<:imento:-i, o:; ca:-;amcutos, os ol>itos, factos 11nturacs, :-;o
('iae~ t' naturnes-:-;ociac~, não c:;caparam ú :-na pcruicio~a inte1Ten<:úo. 
Esta intcrvençflo é ainda hoje quasi <.:0111pleta e n nós, que trabalha
mos pelo proµ:res~o, Ctunpre-nos iu,·idannos todo::; o::; c~for<;°'') para 
acabai· com c:o::-;c priYilegio da cgrcja. E {· i:-;to tanto mn.i:-; nctc:':'ario, 
quanto ó 11 oc:iYo o clomiuio <.fa religiáo, i1os meno:; culto:;, come<;audo 
no hcr<'O irnra terminar 110 tumu lo. 

, ! 

E })l'C<.:i:;o <1ne ;:;e c:-tahele<·a o reo-i:;tro civil obrigato:-io. A factos ' o ... ,.,,, 
soc:iac:-. ufto den~ presidir seufto a soóedadc. Pôde quem quizer ir de-
poi: pedir as helH;ão:; dos padres, para sati:;fozer as sufü:i crenc;a;:;, por
que o modo de pen~ar {· li\"re; mas a sociedade é que n fw deYe rn•m 
púdc <lelc~rar nos ministros <l'urnn. religião qualquer, a sua iuteLTCnc;t"lo 
em factos que sfto do seu dorni11io. 

Notav:t qnc o casanwnto ci\' il não <latnnt de moderna data· ~xi:;
tiu iútlp:uma~ tribus antigas, oude tudo ::se renli::-ant como um con
tracto. IIoje airnla se prcscuceia um caso curio~o u'algull:; ponto· elo 
g lol>o, onde o 11o iYO tem de . irnular um rnpto da llOiYa, e 01alc out ras 
ccrimollins ~e praticam para ~an<.: iouar o casamento, por<'·m sem ne
nhuma inte1T0m;ão rel igiosa . Afinal a luz que :me das iudaga(;ôe:; 
scient ificas lia. ele mTastar a ;.;ociednde n NilHs indispeuf'~wcis rcfón11ns. 
É incon tcsü1Ycl que os milagres ele hoje c:acm 110 ridiculo e ninp:LH·m, 
a não :-.er lá um raro fauatico. deixa, a.o meno~, de pôr em du,·ida a 
santiclnde e.los santos. Provas irrefutaveis da utilidade de se luclar pelo 
conhecimento real das cousas. 

Ü:-\ :--anto:; ufto foram mais que uu:-; alluciouado~, tal eomo o foi 
D. Quichote de la l\Iallchc. Aquclle:; in:-:pirndo: 110 fo1Tor religioso, que 
ao JllCl'lllO tempo os oln;eca\'a, tinham c·oino primeiro ickal ~1, rccom
pen~a <.:ele. te pela rnartyri:;ac:flo propria; c:--te, :;implc. lanador, ra~c: i
nado pelo brilhauti:;mo da c·asalleria, :onhm·a cm ser um grande ca
Yallciro. D ava-se o contrario com l gnac:io <le Loyoh1, que trocava pelo 
conYen to a vida ela:.; aventura~ p:ncrreira:-;. Thereza d<· Cepeda, ou San la 
Thereza de J escs fornece um bom exemplo. As sua:; allucinfü;ões de
votas lC\·adas ao extremo, pe rto rlmvam-lhe o: :;entido:; de modo que ti-
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nha Yisões extl'aordiuarias e julgaYa-se em contacto directo com o 
pl'OJ>l'io Deus. Este rnyst icisDJo religio.-:o, que clla admiralmente tra
duziu nas suas obl'as, e um dos mais Yaliosol" titulos pal'a a sua ca-
11onisnc;ft0, uão foi mais afinal do que uma doen<;a, hoje perfeitamente 
cxplicadft e comprehendida. 

Quando assim se vão explicando pela scicncia tantos facto· attri
buidos pelos padres a influencias divina:> ou sobl'enaturnes, não se 
pódc du\'idal' ele que está proximo o fim da thcoc1·acia, e consequente
mente o dos pl'evilegios realengos, que n'ella têcm um forte esteio. 

Egual será o futuro da sociedade? Ao nefasto poder theocratico, 
succedcr-se-ha o poder espiritual da scieucia, e o poder tempot'al da 
inclu:;tria 'a todos os privilegios da reale:t,a, 

A humanidade en tra.rá assim n'umn phase gloriosa e ~ublime, que 
hn de marcar um pel'ioclo noYo de progl'es:;o e de bem estar geral. 

Ahi ficam, a bl'e,·es traços, as nota~ ela brilhante conferencia feita 
pelo uo~so consoei o e collaboradol', o sr. José de :-;ousa. Não se póde, 
pol' ellas, aYaliar seguramente o Yalor da prelcC<{áo, que deixou seria
mente agradado o auditorio que a escutou. 

Jo~<' de Sousa possue todos os requisitos proprios a um confe
rcutc ; pre::icn<;"n insinuante, bom metal de voz, va:-<ta erudicçft0, expo
si<;flO fncil e lucida. P or i:;:;o folgamo. e folgaremos sempl'e em ouvil-o. 

Comn:c1mon uA Fo~sECA 
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A ESCOLA co~r DEt;s 

O professor lfo 1·eb(;icio.- ~Icus menino., no:; tempos de:'gra\a<loí' 
qne JlflO estão louge <le uús fallou-~e-Yo. tn lrnz de moral ; sabei que 
não ha senão uma uniea mornl: a, <la religião cathol ica. Ella apoia-::c 
sómcnt.e sobre as r cvcllncôes que lhe pe .. mi ttcm disccrnil', sem enar, 

1 • 

o bem do mal e saber di :;ting ui .. , coufo .. me os casos, o que pódc cou-
tl'ibuil' ú nossa sal\'a<:flO ou perda etcl'na. D cns rn\o pel'd0a áquellt's 
qtH' dc~couhec;am a sua auctoridade e pune terriYclmente os desg1·a
c;ados que n flo teem a elita inetfarnl ele '\°i\·er soh a:; suHs leis. 

Assim recordae-Yos de ,J osn1\ obedeceu do ús ordens do D eu. ele 
l :;racl - que n'esse tempo era o uuico nmln<lciro - destruiu todas 
as cidades dos Al'morrhens, pa. :;ou a popul t<(f\O ao fio ela, espada e 
devasto u todo o paiz; nada lltc resistia, "porque - d iz a Santa Biblin 
- o Senhor, D eus ele I srael combatia por elle,,. 

L rm llisc1]ndo.-Quc tinham feito esses ArnlOl'l'heus, senhor abba<lc? 
O professor de teli!}ià.o.- Eram misero:; idolatras que não ndora

Yam o \'Cl'<ladeiro D eus. 
l '"m discizntlo.- ~ fn. C lle:; llf\O O CO ll hecia m ? 
O p1•ofessor de relir1ião.- P areceis-me raciocinar muito. PreYino-YOS 

que n ão :offrerci ovelha::; ranhosas no men rebanho. 
O mesmo discípulo.- Eu cfo;:;e isso simplesmente por que me pai·ece 

que Deus que dizia no seu clecnlogo : "Ilomici<ln. ui\o se .. fl s,, parecia 
cuicln .. pouco em obedecer ú: sua :; proprias leis e cm re ·peitar a Yida 
hrnnnna. 

O professor de 1·eligüio.- É demais ! ncabaes de pronunciar uma 
h01Ti,·el hln~phemia. Y amo: rezar uma coróa, meus menino., afim de 
affastar das no. sa ~ cahec{HS as ira ~ Yingadora$ <lo Scn hor. 

( 1 ) o Almanach dos Livl'eS Pensadores ele Lü~ge.) 
PA~CRACE. 
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O 1 \iiYer:-;o inteiro ó opprimido e explorado pela Egreja. Tudo o 
que a imagiitac:üo mai:; im·eutirn. púde crcar ele ardi: e de expediente::;, 
ella põe cm pratica parit adquirir este ourn de que, melhor de que uin
guem couhccc o ndor e o poder. A sua culút;a nflo tern limite::c, sua 
cousciencia uem i11quieta<;ôe:'l. UCm remor:-:o:o;. Yerdn<leiro l'rotl1eu affecta 
as fúnna:; mais di ,·ersa!". \ r e<le-a. ú cabeceira do n·lho sob reta rrep:ado 
de a.uuo:-; e de males. Alla:;ta com cuidado o:; parente:; e amigo:::. Faz 
o vaecuo ao seu redor. P elo terror q uc clla lhe i nspinl on pela:-, enga
nosa::; cs1H·rn11c;ns q uc lhe faz couceher, nrrnuea-ll 1e um te:;tnmcuto qu<' 
, ·iola. a um tempo a:; leis uaturae:; e ci,· is. 

Aqui yc'J:; o ' 'ercis por ele traz d'um h<:1 leflo teu do 1ia m flo o metro 
ou a h:llarn;a; a.li nehal-o-hei:; fol>ricando Yiuho:; OLL licores. 

A me ndicidade uüo repugna. ú sua clig niclad<'. X o:; telllplofl, ao 
longo das cstrntlHs, por toda a parte a sua rniw inYisi,·el e:;tc•ucle <t 

ganlt'lla aos fieis e aos ,·injautes; aqui é para o Hanto Padre que clhl 
pe<l<' t•s111ola: ali é para o 8agrado Cornc:üo de .Jesus; n'e:-:te tcr<"eiro ó 
para os del'mH:to~. Fóra i:;to YerC'i:; os pretextos que llw atendem. 

'l'uclo para clla t; ohjecto tle commc1Tio. l'rcet•s, clispeu:-;a:-:, frn-o
rcs, indnlgl'acias, Yeuclc tudo. Por dois frnuc·os re:-.mtrnga alguns padre
rn>s~o:;: lhH' cineocnta canta de:-e:--pen1clnmeutc. 

Kúo rcttía dinute tle 11aJa, nem mesmo tliaute ela µ:atunic:e. Como 
qualifi<·:ir de outro modo as manobras frandulcnta:-: ernpn·gntla:; por 
ella pa m l'Xtonptir á iufaucia er{•tlnla ou ú iguoraneia imbecil o di-
11 la•i ro q lle t• lia pretcncle uece::;::;ario para tompnu· aos el 1iueze:; ns po
lires ereauc;ns que attrihue dar em alimento nos por<·os? 

(Do Alma 11ai:h dos Lúns Pensadores de l.,il:ue) 

Ue<'chemos da lfoll)'iea um 11e<1ueno e clt'<>'Hlllc li ninl10 c1ue oc<·ul-º ~ ' 
tanclo-. ..:e modc:--tameute sol> o titulo de Af111a11ad1, c·onstitnc um pode-
roso prnjcctil c-om <1ne a socieda<ll:! tlos Lincs Pensadores mimo:;ea 
allnrntlmcntc o:- pro1110torc:; da fanto<'hntln el~rical. 

Xa::; intercs:-:aute:-; corrc:-:poudéuc·i:t:-. tl'aquclles no:--sos eorrdi7ioua
rios temo:-: titlo ensejo de apreciar a:-; ~nas si 11een1~ t• arrcig:aclo:; cou
,·icc:õt's do~ prin('ipio::; mai:-; puros e nrni:-; an,rn:atln:-- que, tom a maior 

cohcrl'1H.:ia, ext'cutam e pelo:-: qua c:-; freq uentcmcntc :-e ~HC'rificam. 
A ·ua a('cJ10 ,·igorosa e emancipadora expautliudo-:.;e largamente 

lt'uma arca enorme por meio d\una ntsta e bem t•o1H·el>ida orgaui~a
<;iw HlTaru·a todos o:-; tlins da.; algema:-; da ignornueia <' da supersti.
</10 milhare1'! tle in<li,·i<luos que <levoi:; eoopcram e pros<'gucm n'e:-ta. 
<·i ,.i li~adorn. em preza. 
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Certo:; que os n o::::::os lei tores tcrfto prazer cm couhccel' obra de 
propag·rndn tão importante t1·auscrcYcrno:-> diAperso:::, por este 11umc1·0 
exc;erptos crncgtelle <l<'snbafo cnrngeli~ador da sci<'UCia n ('tljOS dirccto
re:; nos c:onfe:-;:;nmo:; muito grnto:; pela::; palnnas immcrecida. que nos 
0011 sa grarn. 

Eis o ~cu perfocio : 

"Hoje que os poli tico::: liherne::; crida Yez mais numeroso;- :e dis
pôem corn mais firmeza a comhnter seriamente os pri\·i!t,gios das rcli
g iô<'s e a rc•\·irnlicar a ucu tralidade elo en~ino offlcial, elo: e:;talwlcti-
1'nell Los liospitnlciro:;;, do jununento jucli<"ial, do cemitcrio, <lo HC1Ti<;o 
dns s<.'pu lturn:-< e em ~cral d<' todos os sCtTic;os public·os cm r<>~peito 
pM ('stc pri1wipio moderno : liberdade de c:onscieucia, não jesuitica
mcn t.c entendida, a :-;ocicclaclc do:; Lint·s P cni-;adore::; C'l'e que conn~m 
prepnrar· os poYos para recchC'r essa:-i rcformns, tntballiaudo sem de:-;
c·a11<;ar pela c•om·crsúo do maior unmero ele iudi,·icluo;-; po~-.i,·el para a 
~ec:uln ri:-:a cúo ab:-;olutn elo E:;tndo. Tal ú um elo~ doi:-; fü1:-; cl'e:-;te nlma-. 
11ac:h ciuc e~te circu lo publica lia 5 n11110:-;. Outro ó o de lllOstrar c·om 
o auxi lio da Historia e dos pri11 c·ipio~ cll' moral expe>rimc11tal e altrnista 
que esta mornl chamndn tamlwm, secular, po:-itin\, uni\·rr:,al ou indc
pcl1Clc11t.c, 8t'1nprc pcrfoC'ti,·el como a propria humanidade, é muito supe
rior ú chls religiões quc1p~qucr q11e ell<1s st>jnni. 11ws1110 a dos cloi:-: ~ran

d t•:-: <':-:pirilos :\I r. Emile de Ln,·clvyc e (~ohlct d'_\h·iclln, h:1stant 
pctra guiar sc•gnraml'll te o lionwm ua Yia do clt• \·cr, da ' ' irtmfa, ela fc li
dnde iucfo·idual e socia l, :suprema rnzfto da:; ngita<;ões hu11umas.,, 

Xenlmm pOYO da christandade chegou a ::;cr túo perfeito catholico 
como o hc~pa nhol. 

_\o tcrmi11ar o . c•c·tllo XYIT nüo h:t,·ia cm Jie. panhn estrada por 
oncll' pocles:-;c pa::.'SHr uma carrnngarn; mas todo o paiz era caminho 
p··trn ir l{.oma. e de RoJ11a. ao Parai:'lo. 

J )ura11te os dois scc:ulos <'lll que i111pt>rar:1m os rei: austriaros. uf\o 
::<e c·o11struin11n pont<'s, nf\o :;e ahrir<"1m c:;lradas, 11úo se foz obra alg:uma 
de ut ilidad(• publica cliµ·un ele especial rncnsão. L cYantnnim-:-:c, porém, 
milltnr~:-> de snmptuosos templo:-; e con\·c1lto:s ~ e innumcros e magni
ficm; snnctunl'ios. O po\·o e a aristo<·rncin. homhreaYa cm fanatismo 
com o:-; seus rei:-;. T odos, grandes e humildes, Ycrelaclciros crentes, pre
OCC\l)Hl\' llJYHiC cm primcirn logn r eom a . alYH<;J10 elas suas alma~ e da · 
elo proximo, tomando ao pr da lettrn a doutrina catl1olicn que apre
~entn nos fieis e:ste mundo como um valle de lagrimn~, e a exi:;teucia 
hunrnun como uma. vida trausiloria n a qua l, pela renuncia aos bem; e 
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gozo~ mundanos, por toe.lo o genero de ~offrimentos e miserias, se tem 
de procumr fazer <liguos <le alcauym· ua outra ,·ida. a eterua l.lem~weu

turnnea. 
' A rncndicidade, a maceração, o j ejum, a ahstinencia, o celil>ato, 

a repnguauc:ia aos gozo:,; da Yida, teuta<.;õe:; elo inferno, eis aiudn. hoje 
a!'\ ,·irtude:) que a Egreja apregoa como superiores e dignas do ,·erda
dciro creu te. 

Con:;tituiu-sc a Companhia. de J e:ms no primeiro te rc;o do scculo 
xv1; nia:;, mltcs que esse sec:u lo tcrminn::;sc, fora m os jc:;uitas cxpul:-;os 
de Frnn<;a, l nglntcrra, Portugal, IIungrin, Trnmiih ·auia e Japão. D u
rante o seculo XYH foram expul::ios de V cneza, Napoles, IIollaudn, 
H.u:;:-;in, China e Imlia:=:. Orieutae;-;. )fo :;cculo X\'111 foram expulso::; de 
~aboya, Dua:; Cccilia:; e IIespaulia; e pl•la segunda \·cz de Fran<:a e 
P ortuµ;al. Por ulti1no, em 17 7 3, o papa Ck•111e11tc X\'I suprimiu a Com
pan!tia de .Jesus que outro papa re:-;tabelcccu nrni:; tarde; e hoje uflo ha 
paiz, crunclc ti,·e~::;em sido expulsos, que os jc:-;uitns nflo habitem <le 
110' o, publiea ou pri,·a<lameute, continuanclo infatig<wcl111eute a sua 
tarefo. 

Xota do estado cccle~úastico em llc ... pnnl1a e seus domiuio::; em 
l ;)80, sPguudo o ceu~o inaudado fazer por F il ippc ll : 

A 1·ccuispados, 08; l>ispado:-, ü84 ; ablmdim;, 11:4 00; capitulos 
ccclc~insticos, ~) 3 G; parocllins, 127 :000; conYcnto:; de frades, 4 G:OOO ; 
con vcu to" de freira:-:, 13:000; irmandades e confrarias, :l 3:000; cleri
rigos ::;eculare:-;, 3 12:000; diacouo:; e subdiaeonos, 200:000 ; clero 
regular, 4 00:000. 

O pes:;oal ecelesia;;tico, incluindo frcirn;-;, ir111úos, confrades, sau
tC>iros, :--ael1ristães. serYeutes, etc., passam, de l.!JOO:OOO pessoas. ::\fois 
de 2 por cento <la popull"-lçflo. 

O linc exn mc nüo exclue a:-; crern;n::> n'n111a ie superior que rege 
os mundos por lei:; geme::; immutaYei:-1 ús quacs Ludo e::>tn suLmettido. 
:l\ln::; nf\O aceeila que, parn ~C'guir urna linha de eonducta honesta e 
corrcctn, !'\e.ia ueces:;ario recorrer a u m i11tel'mc<liario a:;:-;a larin<lo, que 
se arroga uma missão diYi11a na terra. 

E. A. MARQUET. 
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O ca tholicismo, o pl'Otc:;tan tismo, o judaismo, o e,·angelismo, o 
ang licaui:-mo, o pre:;bytcl'iau i:;; mo, o ma hometi8mo, o bou<lha i mo, o 
slami!'>mo, o polygarni i:-mw , o fetichi. ·mo, o velho catholicismo e o maior 
numero das restantes l'elig iõcr-; pl'oclama m que o seu D eus é o melhor, 
como cada vendedo1· de bata tas fri tas pretende q uc a melhor fri tada é 
a sua. 

C. B. 

Ü 8 DOI.' GL~\DIOS 

Os dois g ladio:-:, o ghldi o espiritual e o glndio tcmpol'a l, estf\O cm 
poder ela E g rej a. O primPiro é manejado por elln, propria, o seguudo 
:sú pr los seus interesses ; o pl'imeiro es tá n a rnf\o elos padres, o scguudo 
n a dol4 reis e g uen·eiros, por todo o tempo que o padre queira e o 
tolere. ~l al' um d'estcs g ladies deYe su bmetter-sc a o outro : o iucli-
1rnr-se perante a ê'tUCtoricfode es1>!ritual. 

BoxlFACIO nu. 

Eis em resumo, o irnmero <lE: pessoHs queimadas Yivas pela iuqui
Hic;f\O hcspauhola, uo espa<{O <lc 301 anuo:-; : 

Queimadas n os ultimo~ 18 aunos do seculo xv pelo primeiro 
i uqui~i<lol' T o .. q uema<la . .......... . ... . . . . . . .. . . 

Queimadas no 100 aunos elo scculo xn .. . ... .. ... . .. . 
Q ueimadas nos 100 anuos do ~eculo xnc ... . . . . . . . . . . . 
Queimada. nos primeiros 83 Hunos do seculo X\ ' llJ . •• • •• • • 

8:800 
15:2 :3 2 

G:028 
1:589 

-
T otn l cm 301 ~muo8 . . . 3 l: G 1H 

A o :;uppnmir-sc em lle:-:pnu lta e seus domin ios a Companhia de 
Jesus, em 17 G 7, coutava esta a:-:sociação l'elig iosa 3 9 prO\·iucias, 2 4 
C'asns profes::;a .s, GG9 coll<'gio:-:, Gl uoYicia <lo::, 17 () seminarios, 335 
rc::>i<lcn cias, 2 2 8 casas. Ao todos 2 2: 7 8 7 iudi ,·i<.l uos. 

llEGlS'l'OS C1VJ ,' 

P01·to :-~a a <lministrac;fw do Ba irro Oriental fo i, no <lia 1, regis
tndo ci,·ilmeute o na.sc·imcu to ele u ma criau~·a elo sexo masculino, Ji
l!tn ela sr.ª D. l\faria R osa crOlin~ira e J osó Luiz T eixeira. Jun ior. 
A criauça recebeu o nome de A ,·eliua. 

Almacla:- X o dia 10 do col'ren te rcali:sou-sc, na administraçf\o elo 
con selho de Almnda, o rcgi.-to ci,·il do u a.8cimeuto de urna Jilha do 
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.s r. Augu, to )faria da • ih-eirn, J u uior. A criau~a, recebeu o nome de 
J essn Ilelfinan n, a heroica uihilista russa, victima do despotismo im
peria l e relig ioso d'aciuclle harbaro pniz. F oram testemunhas o sr. 
}' ranc:isco X aYic1· X eYes, proprietario e a sr.ª D. :'\Iaria Yirgiuia da 
• ' ih ·eira Li~boa. 

R oali:;ou-sc no dia 27 do corren te, o casamen to ci,· il do nos. o 
confrade e fiS:'> ignan te o sr . . foftO l\1an ucl Ak mllara, com a sr.ª n. 
::\ Ia ria do Carmo <la Concei<'fw. F ora m tc~tcmunhns d·cste neto o nos. o 

' con ::;ocio e collaborn dor Dr. ,Joaquim Thcophilo Braga e o:; sr:;. Con-
siglióri Pedroso e Sabino Eulcuterio de Sousa. 

O sr. :\Ianucl Luiz Somucca registou ua adrni11istrac;f\o doR Oli
n tes, o na:;cimcn to de uma filhiuha. F oram testemunha::; os srs .Au
g usto A lves de .Almeida e Eduardo Pinto Gil. A criancinha recebeu 
o n ome de ?i iarga rida. 

Dionísio de SamzJaio:- Fallcccu este rnnllogrndo mo<;o, que n 'a l
g uns primoroso::> c::;criptos ch•ixou affirmados o seu po. snu tc ta leu to e 
n: s trns <:reu<:ns dcmocra tica::s. O seu enterro, que se 1·calison civilmente, 
cm liomenngem nos printipio~ que pro f'e:.:~n,·a, te,·c logar n o dia 1 O 
do corr<>n le. A falt a de espnc;o não u os p<'rmi tte que mai. la rga ncn te 
faJlern o:s hoj e d'este gcuio precoce, tão cedo caído na sepul lnrn, po
rém no pro xuno n u mero hn,·cmos <l e occ·upar-uos d·clle mais detida
men te. 

EXPEDIENTE 

O T:in·e Exame pede a, todo ~ os . cus nssignau tc: e leitores a fineza 
d e lhe c1n-iarcrn, nwsmo cm bilhete po:-;tnl , a n oticia de qualquer 
registo ci,·il de ua:-cimen to, C'nsmneu to on obito, de q ue ten ham conhe
cimen to e que occorrn em qualquer localidade. N'csta noticia conYém 
mu ito indicar os nomes da.~ tcstemun lias e circum:::lnncias que . e de
ram 11 0 neto do registo ou en terro do::; uos~os correligionari o~. 

D e. C> J· amos inaugurar brevemen te esta scc<:ão e nssim ir a rchivnndo . ~,, ' 
factos pa ra podcnnof:, no iim elo anuo, formular uma c:;tatistica cxn.cta. 

P edimos tamhcm aos uos:>os leito res e assigunntes que u o' trans
mittmn noticias a re:"pcito das prepotenc·ia: clericac e fo unticas dos 
padres e nuctoridadcs, J.>Hra lhes p roporciomlr a dc,·ida correcçâo, 
a . sim como n ão he~ita rcmos cm clog ial-os c1uaudo secundem as aspi
ra~õe · liberaes ou emaucipa<;fto do:> padres. 

X ós não podcmo:; advinhar o que occo1Te uo pai~ e por is. o urge 
q ue n o:; participem factos compronHlo:;, afim de l hes da r a devida pu
hlicüladc. Bnber cmo:-i guardar n:; r eservas devidas cm taes casos e esta
mos u'cstc lognr para fazer justiça e defender e propagar a verdade. 
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