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Mi tihas senhoras e meus senhores,
Deveis estar lembrados que ao abrir
estes 01(") 'sos , quaudo pela primeira vez
me coube a honra de falJar em vossa
presença, tl'actando de desenyolver o
programm~ desta Eschola, demorei-me
tanto ou quanto sobre cada uma das
cadeiras que tinhamos em mente crear:
e que tl'actando do Cwrso de Estudos re
lati'/;o á mulher eu me expressei do se
guilfte modo:

-II O Curso de Est1Ldos relaltws á mu

lher, que vem fecbar o circulo de nossos.,
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trabalhos':;emêlnaes, é quasi tão vasto
Gomo o de Litteratura scienti:6.ca, por
onde comec;:trrios o llOSSO cyclo.

« Por isso mesmo que entre nós
pouco se tem feito a fa'·or do sexo frar·o,
é que este nos prestará a. sua benevola
attençio.

« Ha. tanto a dizer ~obre esta mateI-ia
que alia permitte que se apresentem
d.vel· ·0:> ptOpugnadores. Cada um se
coUocará debaixo do ponto de vista que
melhor lue parecer; uns quererão dar
diJel:tamente a indtrucção de que a
mulher precisa, outros quererão dis
cutir qual deve ser essa instrucção; este
querelá limitar e fixara papel da mu
lher na sociedade, aquelle quererá am
pliar e até exagerar sua. forças, della•..»

E p "0 que o po so programma venha
a ser realisado em todas as snas partes,
pois que foi traçado depois de muito
reflectJdo e de um estudo feito de longa
data, não foi um improviso de momento.

Previui-vos desde logo que diversos
profús",,?res teudo opmiões differentes e
apresentariam na cadeira d.os sabbad.os·
que nem todos se collocariam sob o
mesmo ponto de vista; e que em quan-



to uns quizessem especialmente provar
quaes são os direitos e deveres da mu
lher, e quanto ella tem sido prejudi
cada na. sociedade, outros prefeririam
directamente ministrar-lhe a instruc-,
ção.

esta cadeira, aos sabbados, "tê ago
ra lenho procurado elevar a mulher
brazileira, mostrar-lhe que deve sahir
deste abatimento em que se tem acha
do, que ella tambem tem direitos as
sirq. como tem deveres; tenho susten
tado como me tem sido passiveI a causa
do exo feminino, a causa da m3tade
do genero humano.

Em algumas conferencias que fiz na .
cadeira de Litteratura scientifica, pro
curei fallar de modo que todos me com
prebendessem; e, desejando fazer nas
.cer o amor ao estudo das sciencias, tive
tambem em vista dar um c6rte na su
perstição, especialmente na que nos
vem dos padres, que é sempre a mais
permcJOsa.

Hoje, na cé\.deira do sabbado já não
venho sustentar os direitos da mulher,
venho directamente estudar com ella
um assumpto que me parece sempre
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importante: especiálmente nesta quadra.
calamitosa que atravessamos.

Manifestando o meu pensamento a
uma pessôa esclarecida a quem muito
estimo e considero, vi que ella o desap
provava, que pensava ser matel'ia velha

a que eu tinha no pensam,mto; no etl
tanto essa razão lião foi sufficiente para
demover-me de meu proposito. Sou
obstinado sempre que a miuha razao
nã.o Tê claro, incommoda-me qualquer
nuvem deante dos olhos, e antes quero
me expor a um xaque do que abando
nar o que roê parecer razoava!.

Não é possivel julgar á '}J1'iorl: o que
outrem tenha no pensamento. O titulo
DO~ engaua muitas vezes e já deveis ter
ouvido dizer que neste seculo atéa cara

já não regula. Assim acõntece aos titu
los das obras, assim acontece tambem a
qualquer pensamento embryonario que
~e nos apresenta.

Sob uma má cápa póde-se encontrar um

bom ch1'istão j e é assim que talvez eu
TOS possa fazer ver sob vistas novas es
sa' matorias velhas que pensaes já cúD.
hecer perfeitamente. E' passiveI ~ue

falI ando-vos de cousas velha,s vós as
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desconhe-;-aes; espero que ao menos fa
çaes multas reflexões que vos têm es
capodo até aqui.

Si prometteis não vos ofI'ender, direi
que de memoria todos vós sabeis melhor
aqui}lo de que vos vou fallar; mas não·
basta que tenhaes factos de memoria, e
é para o estudo delJes que vos convido.
As minhas reflexões servirão ao menos
para despertar as vossas.

,Eu penso que em geral não ~xisteID

materias velhas, toda a materia exist
de toda a eternidm:J.e e será immorre
doura.a homem conhece, digo,pensa co
D hEcer materia nova e materia velha uni
camente porque eBe é málu observador.
a homem não percebeu ainda bem a
circulação da vida, as evoluções da ma
teria.

Assim como no mundo physico o or
ganismo humano, por exemplo, a cada
instante pr.rde particulas materiaes e
recebe outras, que chamamos "novas;
assim acontece em toda a natureza.

a meu corpo assimila particu las ex
trahidas de um leite que engeri no meu
estomago, as ID3.terias assim assimil!i-



-10-

das são novas no meu organismo, mas
velhas e muito velp.as na natureza.

Onovo e o velho,o grande e o pequeno..
etc., nada têm de fixos, silo idéas rela
tivas que por erro 'ás vezes o homem
qu~r consid-erar como ausolutas.

Pela respiraçãü do homem exhalam
se materias que já lhe constituiram o
corpo, estas materias vão fazer parte de
um vegetal que o gado p6de comer, no
corpo do' animal forma-se o leite que
as enCj3rra e o homem bebe este leite
para a sua nutrição.

A materia qne por velha sahir de' um
corpo: p6de voltar a elle como nova, de
pois de ter passado por muitas transfor
mações.

Em vossos corpos tendes mUitos ata
mos que foram de ou tros homens, e
visto que vindes a estas conferencia.',
que vos tendes por vezes achado no
mesmo recinto que eu, respirando. o
mesmo ar, e exhalando acido carbonico
e outras substancias no mesmo meio
em que me acho; asseguro-vos que em
meu corpo já tenho atamos que foram
vossos e ,ice-versa; não s6 entre nós já
existe uma certa comlliunhão de idéas,
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como alem disso uma communhão de
materia.

ElemeJltos que para vós eram "rlhos,
que repellistes po r máos, ou tros os re
ceberam 101' nO/J08 e com Ma saúde.

E' af:sim a circulação da ma1eria no
mundo pbysico, e assim é no moml e no
intellectual.

O que chamamos idéas 1J(:lha.ç são
aquellas das quaes, por qualquer mo
tivo, nada mais podemos tirar para
nosso uso. ElIas tornam-se in utels para
a vida do nosso o,rganismo e nós as re
peJlimos; elIas nos são pesada", cau
sam-lIOS já um incommodo grave.

Para outro orgalli mo essas mesmas
idéas podem ser no"as e assimilaveis ;
e, quando elIas tiverem passado por
algumas transformações nàturae po
der-se-hão talvez apresentar ás faculda
des delle como um' alimento substan
cial.

Eis ahi os motivos pelos quaes não
me acobardou uma I'epro"ação prévia,
embora partindo de uma pe:.soa muito
judiciosa.; eis ahi porq ue hoje, e em
conferencias posteriores, pretendo fazer
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comvoseo um estudo do Pentateuco ou
dos Cinco livros de Moysés.

O meu pensamento é mo trn.r-voS
pa]pa\"elmente.4 g"andezrt de .I[()!Jsés, a
sua grandeza verdadeira. Desejo que
commigo admireis esse grande talentu,
esse homem, o maior qU9 houye na arr
tignidade, cujo saber não pôd.-, ser
o.ffu:,:cado pelo de nenhum de so;!us cou
tem poraneos e nem seeulos depois.

~i Aristoteles dominou a' scienei.as
durallle seculos; sio seu saber, assem;
e-cri ptos dera m vel'dadeil'O impul.-o ª-os
conhecimentos humanos e lhe forma
ram uma reputação tio solida, que
afinal ella f:lsmagou apropria scienGia
a quem tinha prestado tão- J'eluvan tes
:;erv'içp,;; si 9 saber de Aris:oteles
afinal Gomeu os ~eu' pl'oprlos filh s,
como tiOS diz a betla allegol'ia. myth.o
logi<.:a que faz;a atu rtlo; porq ue ha
vemo~ cOII:sideral' este fLt0to como iso-"
lado?

O saber de Aristotelus nel brande
impul,o aos conlieclmentos hnmanos,
es >8 progrediram, deram de si tudo o
q ue podiam dar; ll1a~ chagou um mo
meuto LU que tudo era velho, lauto as
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doutrinas de Aristoteles como as snas
conseq ueocias. 0" homens obstinara lU

~e em querer ~l1stentiJr Olesmo os erros
do sabia, pOl'q ue não os examinavam,
admJ ttiam-os como [.lontos de fé; é, dahi
em Ileante,asciencia COlt:eçou a soífrer,
Ari::;totoles começou a ser prej uclicia L

Ha muito de yerdadeiro DO que elle
pregou, muito do <J.ue se sabe hoje deve
se a elle ; mas nem por isso O seguimos
hoje em tudo.

Tam bem já tIve occasião de mostrar
vos que o Vo~cp. Lp ?:pswn (conhe(;e-te a ti
mesmo) de Socrates foi lltil no seu
tempo. mlh hoje é prej udicial. Socrates
é o immoflul SOCl'ates, mas o Nnsce te
ipS1lm já está fazendo mal á humanidade.

Tewton expiicou o systema do mun
da; talvez q'ue sem eJle estivessemos
ainda vendo cahir os objectos sem que
] ensassemos na cansa. Acho, porém,
que hoje o nome de Newtou já prejudi
ca a sciencia., pOl'q ue s6 esse nome
dispensa de todo o exáme: quel'em que
todos admittam por fé Oque pensou o
pbilosopho e sabio inglez.

A.ssi"ll, pois, é uma lei da natureza,
quer no piJ:rsico, quer no intellectual
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ou no moral, que um elemento é'/td6ú

qnundo comtilça a prestar' serviços e en
·tão eJle uca llO org,l.ni mo, até que se
esgote a :-ua força. Desde que esse ele
mento fica 'velho, i,·to é, desde que ._e
torna impotent3 para prestar os servi
ços pa.ra q ue deveria ser de::; ti nado, o
organismo o J'epelle e ü substitue por
ou:ro, sob pena de mulestias graves
e até mortaes.

O tempo, q ue tudo gera, tudo distroe:
é uma materia velha que penso vos ter
apre entado sob uma fúrma nova.

Ora, si em toda a lTatu reza tudo mar
cha, tudo se move, ha uma constante
metem psico e da lllalerl'1, uma con,;tan
tetransforma.('ãoecircllJa~·ão:si as idéas
do sil.qios dão um ra.pido impulso a
sciencia, mas, em virtude desse mesmo
impulso, vem um momento em que
eJlas não podem mais concorrer pa.ra o
movimento progiEJs;;j,'o; porque s6 em
relação a jIoy és esta proposição ba de
deixa.r>de er verdadeira '?

~em uma J'azão ~e nos apresenta
para. sustentar simeJbantc proposIção.

. M0J'::-é::; teve r01'l;a hercuJea para re-
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formar, do seu impulso na;sceu o ehris
tianismo; neste existe o· que Moysés
firmou de bom, mas Moysés talvez
tenha fi.cado Cill atrazo; talvez que hoje
em muitos pontos elle esteja intorpe
cenda à. marcha espirjtual da humani
dade.

Mas em primoiro lagar não é passi
veI precisar cm-absoluto quanto tempo
um atomo que se i~tI'oduz em nosso
organismo lhe deve ser util : a agua que
bebemos é despedida em pouco tem po,
em horas; .ao passo que as parte que
constituem os ossos ficam por muito
mais tempo em sua.s combinações. O
limit~ iDfel'ior da pel'manencia do;) um
atamo no corpo humano é zero e o su
perior é de septe annos, segundo os
naturalistas; mas esse tempo é arbi
trado, não é calculado CQm figor.

Em segundo logar n~o é de presumir
que um atomu sahido do pulmão e le
vado pelo sangue não possa ir ser util a
um musoulo ou a qualquer outra parte
do organismo s6 porque estava iOmpro
jJrio para o pulmã.o. O CaD trario deve
até ter lagar, isto é, que elementos re
pellidos por inuteis do pulmão vão ain-
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da prestar muito bons serviços em ou-
I

tras partes do organismo.
Em rela",ão á materia não é, pois,

pc~sive] fixar: }o durante que tempo
um atomo pód'e ser util ao organismo
sem sahir delle; 2~ si o atomo que ser
'Viu em um logar é improprio para
servir em outro.

Não é difficil saber em que momento
um atomo será forçosamente repellido

.do e pelo organismo: deve·o ser quando
elle se tLver tornado incapaz de prestar
serYi"os, porque então todas as partes
do organismo o repeli irão e elle será
eliminado ou trará a mortedo individuo.

A ellminn.ção não se faz de subito,
faz-se por pa'l'tes: o atomo, !J.ue vai
pas~ando de um a outro orgam cada
yez se torna mais improprio para servir
ao orgalllsmo.

Ora, pois; durante que tempo tal
idéa p6de ser util á sociedade ~ Não se
póde fixar á priori, mas é certo que é
temporaria o serVIço que ella póde
pe Lar.

Tambem é certo que si as idéas de
Moysés já não poderem prestar ser-viços
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em um paiz culto ellas o prestarão m
um p&.iz mais atrazado.

Em que epocha uma idéa deve sei'
abandonada'?-Desde que eBanão poder
mais servir para. manter as funcções do
todo ou de sua:> partes.

Já tem chegado esta epocha para as
idéas de Moysés'? Ellas já estarão in
torpecendo o progresso'? Sbrá preciso
bannil-as, como tendo prestado ao
munuo todo o serviço passivei ou com
pjttivel com as suas forças '?

Eis o que me propOllho estudar com
VOSGO. A meu ver em muitos pontos
Moysés está sendo pernicio:so, como o
tem sido Aristoteles, Som'ates etc.; ma~

entendo tambem que a muitos respeitos
suas idéas ainda não prestaram lo o
o serviço que delJas se p6de esperar.

O christianisruo que as coruplelOLl
será. util' ao mundo aind·u por muilCls
secuIos, e bas!a para isso que elle enTre

na l7Í1'culação do sangue.; que preste ao
organismo social os seus serviços onde
e como elles forem necessarios.

Querer tudo escravtsar aos nomes é
um erro fune' to, querer tudo regeitar é
outro erro egualmente graye. O acerto,
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a meu Yer, é tirar toda' a utilidade que
nos p6de trazt:lr uma idéli grande; Q não
abandonal-a por velha em quanto es
tiver cheia de vida.

Si derramardes dentro do coração de
um homem um pouco do fel fabricado
pelo seu figado, oh0mem morrerá, pois
que' a saúde lego se desarranjará e de
pois virá a morte; mas não quer isso
dizer que por uma operação cirurgir.a
devamos extrahir a nossa visicula bi
liar: simelhante erro tambem nos
traria a morte.

O que nos convem é rompermos com
a 'superstição, não deixarmos que pese
sobre o nosso espirito o mais leve pre
cOI].ceito.

Devemos ter plena liberdade de pen
samento, tudo anaiysar e discutir com
imparcialidaQ.e.

:Moysés e o Christianismo nada perde-
I

rão com esse exame, ao contrario elIes
lucrarão com o plen0 conhecimento do
que for verdade.

Os padres, esses sim, perdem tudo; e
contemos com a sua vozena : mas é dei
xai-os, elIes vivem disso, e o analys~r
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essas materias é desmantelar-lhes as
oflicinas.

Mas lembremo-nos, senhores, que
todos ;:;omos filhos de Deus, este mun
do é nosso, de nós tod0s, filhos do pae
que o formou; este mundo não é dos
padres, porque o Creador ainda não
morreu e nunca 0$ instituiu por seus
herdeiros. Os padres são usurpadores
a que Hão nosdevemossubjeitar só por
q u.e ha um tIue nos diz estar na Italia em
communicação dil'ecta com o E pirito
Santo. ~

Deixemol-o com a sua mania, pois
que sã.o fraq uezas do pI oximo; mas pro
curerllOS conhecer o a sumpto para que
essa mania não venha a nos ser fatal.

Não receieis que neste estudo para o
qual VO$ convido se encontrem e::;ses
ataques grosseiros dirigidos á Biblia
com que se depara em "anos livros, e
qUE! muitas vezes são repetidos leviana
men te na sociedade.

ào os encontcareis, eu valo asse-
• guro desde já. ElIes não fazem bem á

h 11 manidade, como não podetn fazer
mal ao grande pensamento que dictou
a Biblla.
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Di"ino ou b umano, este livro encerra
uma sabedoria: eu a adrniroenão posso
lhe dirigir ataques grosseiros e impo
tentes.

O meu fim é procurar a 'erda~e, não
tenho a menor idéa de destruir o que
fór indestructivel: -seria lOllcura em
prehendel·o. '

FalIarei com plena liberdade, direi
sinceramente e sem rebuço o que. pen-
ar; mas nem de leve presumo que de

vais acceitar o meu m6dode vêr.Bacioci
nae \"6$ comruigo e [or~ae uma opinÍão
vossa; regeitae o meu modo de vêr
desde que núo poderdes identificar-vos
com elIe.

Esta é a liberdade que pregamos e
que eu tanto amo: quero-a para mim,
como taru bem desejo-a para v6s.

lIa~ sabei: na Biblia eu encontro esse
amor á liberdade I)or toda parte, en
contro esse sentimento que faz presar a
liberdade alheia, e concedeI-a a todos
de abundancia de coração.

Eem ter medo de ser taxado de fana
tlcO, especialmenle depois que me ti
verdes ou,'ido neste estudo, asseguro
vos que sinto nâo conhcCler a Biblia me,
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lhor do que conhet:o pal'a dar-lhe to o
o valor j porque nelIa. yejo um pro
fu ado codigo qe moral e capaz real
mente de remir os peccados da huma
nidade.

::em ser fanatico eu admiro a Biblia,
sem po leI' tolerar os embustes da cUl'ia
romana, !'lU professo no meu intlmo a
religião christã, procuro guiar-me pelos
sijos principias de Christo.
~ão t~nho, porém, ficado em atrazo':

eu professo a religião do futuro porque
a religião cio futuro até. a consumação
do. secuIos será a, religião christã.

. eus fundamentos são eternos, immu
taveis; e, si ha erro, está nos q ue o não
reconhecem, está nos cegos que con
fundem o accidental com o essencial,que·
impõem o accidental deixando o essen
cial. Mas é minha profunda convicção
que. todos os accidentes hão de cahir
com o andar dos tempos e que a reli
gião ch istã ficará sempre em sua es
senCla:

A verdade não morre, senhores, a
'yerdáde é eterna.

O Verbo se ha de fazer ca'I"'M. ÀfE raIa
nas tomarão corpo, se traduzirão em

2



factos; dias ::-erttO rois, enCíll'uada..'i
B, qüando isto estiver feito, e"tara real1
sado o que Jesus Christo nospl'ometteu:
os lJecca.ào' te1'50 sido temido'.

Meus seoho3'I:'s', o Lel'1'8JIO em que me
co11oco é todo erriçado de difficuídades.

Não tenho a pl'€tençào de apresentar
me deante de vós como um propagan
dista, não tenho em vista fazer prose
lytos, já '01-0 diss9 convido-vos ápe

.nas á estudar v6" mesmos.
Não venho como um ~acerdote expli

c 1'-vo'- novas ou veJhas dot:.tl'i nas; não,
as minhas forças sã.o muito debeis:
apresento-me cleanto dei v6s como um
philosopho igno'ranle, apenas como um
cidadão que pretende luctar em um
terreno em que a lucta 'se torna neces
saria, em um pauto qne tem sido aban-

, ,danado e por onde dá>-se o assalto á so
ciedade bl'&ziJeira.

Si não corrermos á estacada, seremos
vencidos; e não me é passiveI deixar
de accudir a um posto de honra, de
achar-me em uma posição tão impor
tante que vejo tão desguarnecida. •

E' com o criterio e a intelligencia dos
que me ouvirem edos que me lerem que
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eu conto para o triumpbo da boa cau,sa;
conto com o bom senso publico e com o
amor que todos devemos ter ao nosso
palZ.

A. questão clerical agita-se por todo o
Brazil. Como tomar uma parte nella. si
tudo' desconhecermo ~ Oomo saber o
que nos convém, si nada soubermos~

E' preciso estudar.
a nosso interesse é muito grande

nesta. importante questão: ella aifécta a
todos nós até a quarta geração.

Por toda a parte se diz que a religião
é necessaria; que a religião é necessaria
especialmente para a mulher!

Pobre sexo feminino L..
Encara-se a religião como um lreio

que modera todos os vicios, e aflirJ:p.a-se
que a religião é necessaria especial
me:u.te para a mulher!

Oomp.letando o raciocinio, logicamente
se p6de concluir que a mulher é a p~rte

mais viciada da sociedade j para elIa é
que se torna prmcipalme~tepreciso o
freio. '

E porque r
Si essa. proposição é verdadeira, si a

religião é essencial principalmente para.
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a mlllher, porque não se quer qu~ a
mulher aprenda a propria religIão'?

De não se dar instI:.ucção á mulher·
nasce principalmente essa necc'sidane
que allegam; mas quando não lhe
queiram ensinar outr.a cousa,pelo menos
essa religião que lhes é tão necessal'ia
ena deveriam conhecer.·

E como no Brasil a mulher estuda a
rehgião'? Qual é a que já leu alguma
cousa sobre a sumpto tão importante e
que lhe é tão recommendado ?

A religião que sequer ver na mlllher
é a supersti'~ão: quer-se que ella vá á
missa, que se confesse e tenha em oaza
um sancto A.ntonio a quem dirija ora_
ções que não entende.

Acha-se p.erigosoque a mulher'estude
a Bibiia, e no emtanto a Biblia é a base
de toda a religião christã !

Não, minhas senhoras, não; esse
homens vos enganam aInda uma vez.
Elles não querem que sejaes religiosa.s,
elles querem que sejaesignorantes mes
mo em religião; el1es não querem que
a tenhaes, querem sim que acrediteis'
ém meia duzia de cousas que sejam
uteis aos seus perniciosos fins; e
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vus ilIudem apresentando-vol-as como
sendo elIas a religião.

Desculpae-me, minhas senhora., ne
nhuma de v6s brazileiras é reli
giosa; v6s sabeis rezar e eis tudo: e o
saber rezar não é ter uma religião. A.

religi.lo é cousa muito di:fft'rente.

Eu não faço profissão de religioso e
nem passo por se1-o para os que meco
nhecem nesta materia como me conhe
cereis em hreve; mas baseado em ym
estudo tlinto ou quanto serio, baseado
_pelo mênos em leitura, observação e
muita re'f1exão, pudedlzer-vosha. pouco:
- a religião christã irá.á consumação
dos secu10s (como disse oseufundador),
suaessenc.ia é eterna, o que lhe forac
cidental terá de cahir..

Estas palavras revelam-vos uma con
vicção: eu tenho (uma religião, qual
quer que ella seja, eu a defendo corajo
samente; mas v6s '?..

Podeis amrmar ou negar em con
sciencia aquillo que avancei'? Não, de
certo.

Si quizerdes faIlar sobre um as
I SUIDptO ireis ter com o vosso reverendo
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confessor que vos dirá que..... dirá mil
cousas'; em virtude dE\llas v6s podereis
me odiar, mas asse'guro-vos que não
tereis ficado em nada mais religiosas,
não estareis mais habilitadas do qlie
dantes para ajuizar dessa materia: esta-'
reis com certeza mais aft'astadas do ca
minho do dever.

Nesse estado de ígnorancia, vós não
podeis dizer que acreditaes em Deus,;
dizendo-o observaes mala phenomeno,
nãó lêdes em vosso interior: v6s acre
ditaes no que vos disse o padre, no que
vos disse o homem em favor de quem
abdicastes a vossa razão. Acreditaes sem
saber em que, porque, nem para que.

Triste situação é essa vossa!, ,
V6s abdicais á razão, cortaes o unico

canal pelo qual o Creador põe-se em
communicaçL COIp. a creatur,a; v6s
sufrocaes a vossa consciencia unico juiz
de vossos actos, segundo a vontade
de Deus. Vós ajoelhaes aos pés de um
padre, acreditaes em tudo o que elle
vos q Iler dizer acerca de outro muIldo
onde nunca foi, e tambem deste onde
elle vê mais do que v6s.

E depois•.. vós sois religiosas, e' a re-
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ligião é es enciaJ e pecialmente para a
mulher 1

Si admittimos em no"so programma;
como já voi-o recordei ao começa., que
ao abbado, a Esc1wla do Povo pélrmitte
se dar umainstl'uct;ão directa à mulher,
por onde meLhor poderiamos come(;ar '?

Deveriamos começar pelarehO"ião não
só porque é voz geral a que referi á
cima-que a religião é nece~saria espe
cialmente á: mulher-; como tam bem I

porque a questão religiosa e'tá ' e tará
em ordem do dia por milito tempo.

Convidançl.o-vos a este estudo, penso
que vou de frente ao encont.ro de uma
necessjdade actual, penso que restarei
um serviço ao paiz, e é este o fim da
Eschola do POfiO.

Fallando-vo' da. grandeza de lVIoysés
reconheço que son ousado, posto que
esteja dentro do programma.

Tão temo i ncouer em censura por
este lado, mesmo porque Moysés fixou
um papeL sociaL á mulher; ma receio
muito que me faltem as forças e não
duvido que fique muito a quem do qne
exigia um assum pto tào elevado.

Com magoa o digo, sjnto a minha
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falta de forças e temo sUDlmamen.te que
encorra na censura que fez Longino a.
um seu antecessor.

Em seu Tractado do sublime dizia oemi
nente escriptor, falIando do .que o pre
cedera:-F.emestylo rasteiro, escreveu
um n·actado do sublime.

Receio que me digaes tambem: em .
yossa pequenhez emprehendeis encarar
a grandeza de Moysés!. ..

Entretanto eu me curvo ao vosso juizo
final e tentarei o esforço: em minha ex
posição encontrareis muita cousa boa e
algumas cousas novas, e não penso que
com justiça possaes app'licaJ.. a mim a
satyra mordaz do espirituoso critico
francez quedando um juizo sobre uma
obra assim o encet([lu.

- « O livro do sr. K. encerra muita
cousa boa e tambem muita cousa nova;
mas 'infelizmente o q ue é bom já não é
novo, e o que é novo não é bom. »

:ra 1ucta da in teUigencia, nesta guerra.
de.>abrida que não tem tl'egoas atravez
dos seculos, o perigo é sem pre eminen
te; mas, como em q ualquer combate, é
preciso emprehender e' não recuar.

, I
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Desde que fundamos a Eschola do Pooo
empunhamos as armas, e)ltramos em
vida activa, nos proposemos a grande
lucta. Em quanto as feridas não me
inutilisarem affirmo-vos que hei de
luctar; e si me virdes desapparecer da
arena, ficae certos que retirei-me gra
vemente [eriJo, para readquirir ferças
e voltar maIS tarde á: lucta.

Nesta causa eu não conto com-migo
couto com vasco.

Mais capaz de so.lTl'er reveze., euer
vado á 1ucta constante, eu aqui me apre
sento; venho dizer-vos em· voz alta o
qu~ já tenho pensado; regeitae tudo
o que eu'disser, mas pensae a s6s com
os vossos botões.

~i me ouvirdes, uma certeza tenho
eu: é que haveis de pensar no aSf5umpto
mesmo sem o querer.

O meu fim será prehencbido.
Como s6 me proponho a percorrl!r por

ora o Penlaleuco, não me tornarei mui
la.tigaute; poucas vezes me tereis de ou
vir sobre este assumpto. S6 voltarei á
carga depois de convencido que de todo
não repellistes o estudo para que ora vos·
convido.
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Eu procuro a verdade, minhas se
nhoras, e procuro-a de todo o coração.

Não sou homem de fé, sou mera-
mente um ente de razão. •

Habituado ao estudo das scieneias,
por toda a parte' desejo ver o methodo
que elIas seguem na investigaçã.o da
verdade.

O da sciencia é o campo d·1. liberdade:
a sciencia tem um culto, tem ~eus ado
radores, tambem tem seus sacerdotes;
mas quanto esta religião é differente
da dos nossos padres J

Para a adoração da sciencla não exis
te um tem pio especial, não existem sa
cerdote J1reviamente nomeados; e si
bemque seencon~re~nac-adeOlias e insti
tutos, todavia estas creações dillerem
essencialmente das das orcl-ens religio
sas e rnonacaes.

Todo homem p6de nutrir em seu co
raçã~ o santo amor da sci~l!cia, nin
guem Jh'o vada,' luoguem lhe pergunta
qual éo seu .anlo pTP.dilecto, qual é o
nnjo que lhe gua'l'da a alma~ a que deuses
el]e queima incenso, e se adora o seu...
deus de todo o coração.

Abi, nesse templo .da sabedo~ia, ha
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plena libe~dade; cada um escolhe um
ramo de sua predilecção: este cultiva as
mathematicas, aqueIJe as sciencias so
ciaes e politicas, aquelle as sciencias
physicas, aqueH'outro as bellas artes
ou as bellas leuras; cada um adora
como p6de, como a razão lh'o permitte;
uns crêm no que outro' não acreditam;
mas todos são irmãos em deus, ha lagar
para todos, todas as opiniões são per
mittidas, cada um é livre de acceitaJ-a.s
0U reprovaI-as, de louvaI-as ou ata
cal-as; ha plena liberdade. Cada um
faJlando de um modo muitas vezes dir
fer_ente, todos se entendem, ninguem
se'perbuta; l)orque todos têm o mesmo
norte, dedicam o m~smo amor, consa
gram toda a sua adoração á mesma
deusa :-todos procuram alcançar a
mesma cousa-a sabc(uyria.

No mundo dos sabias é onde se en
contram mais desenvolvidas as idéas de
fraternidade christã; é ahi que a natu
reza a apresenta CO.l1l.0 um exemplo ...,i
sivel aos nossos olhos. E' no mund·, dos
sabias que se encontra um ex~mplo vivo
da idéa practica da lIberdade; é aIrt
qne bem se p6de reconhecer que a lí-
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berJade traz o correcti-vo a seus abusos;
que s6 a -verdade é permanente e que
ella jamais p6de temer travar a lucta
com o erro; q ue a verdade é forte como
o propl'io DliluS que a instituiu, que
-como Deus ella se define :-a verdade é
a(lll i1I0 que é.

A sabedoria não tem um tem pio pri
vilegiado: « on.de dous ou tres estive
rem reunidos,ahi poderá ella estar»; ahi
está com certeza um amor puro a esta
deu °a, si o fim d:3. reunião fór o estudo.

Todo o homem no isolamento levan
ta um templo em seu coração, accen
de o fogo sagrado em sua caobeça e
entrega-se á meditação, engolpha-se nos
mais profundos mysterios; e, um a TI m,
J.i<5sipando os erros, elle procu ra aq ui
e ali vestigios da -verdade, e reconhe~

-ce-a desde que el1a brilha eo tre o
montão de terra e de cascalho q uelhe
tem sido preciso loevolver°

Nesta l\lcta insaoa elle eutrega-se
profundamente ao culto da divinda
de, abstrae do resto da humauidade;
e emquaoto o ignorante dorme a SOIll

!lo solto , ella com o ferro em pu
nho revolve ocampo e com a forte pan-
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cada de Vulcano, qual outro Jupiter,
faz nascer de sua cabeça grandes lei,;.
e conhecimentos que colhem na natu
reza e que eutregam ao uso da huma
lJirlade.

Elle estima o sabio, mas compadecu
S'3 do ignorante, quer dar a este o ffUC

to de seu trabalho, e lh'ol dá gratuita
mente; estima e respeitá, olha sem in
yeja para os de sua communhão, mas·
lliio coodemoa á fogueira o ignorante,
n~lO lhe (ança a cxcommunhão, nã.o per
~C'gue aos que não foram tocados pelo
di"ino raio de luz; dá-lhe o pão da ca
ridade, busca inicial-o. em seu saber,
rl'ocura conyencel-o da helleza e da
vantagem que se encontra no estudo,
desce quanto é preciso pua collocar- ê
ao nivel do ignorante e illuminar-lhe a
intelIigencia, fazer-lhe conhecer as
suas doutrinas.

Ab! senhores! si não é esta a re li a
ção de um grande pons'ameJlto do chris
tianismo, si não é isLe uma encaTllaçãn
do urbn dJi,vino, si não é o que se busca
conseguir de toda a bnmanidade: si
n6s não vemos no cnlLo da sabedoria ó"

"que'<ie'ó'e'p.ia:mos ver no culto da reh3gião
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çhristã j ~tão os homens não com
pTehenderam ainda as palavras do fi
lho de Deus!

Para a sciencia não ha herejes dignos
de punição; ha profanos de quem elia
se compadece e que por uma propagan
da nobre e infatigavel busca chamar ao
seu gremio j ba homens que como os
sabias devem gozar d'e liberdade" a
quem elles temem restringir os direitos
dando-lhes um c6rte na ignorancia.

O sabio não impõe á ignorancia outra
pena que não sej a a privação dos conhe
cimentos: essa pena foi imposta por
Deus peja propr!a natureza, o sabio jul
~a-a sufficiente; na legislação humana
eUe teme forçar o homem, teme fixar
como dever o de instruir-se, em quanto
que a cada passo eBe escreve linos pro
vando as vantagens da instrucção,
convidando a todos para adquiril-a,
mostrando-lhes o caminho e publicando
livros comprehensiveis.

O sabio falla á intelligencia, falla ao
enso do bello, falla ao interesse, ao

amor proprio ; fere todas as cordas da.
alma, mas não as quebra, deixa-as
sempreYibrateis,não lhe excede o limite
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de ela,s~icidade,nâo opprimeo co~po,não
põe obstacuJo's á liberdade.

ElIe tem fé na verdade .-A. verdade ha
de triumphar, porque ella é a verdade,
ti a'luillo que ti; é· lmmortal; nascendo
não p6de m01'rer qualquer que seja a
guerra q le lhe façam. ,

Nobre culto o da sciencia! senhores.
E os abias ão persfJguidos pelos

ign.orantes, de quem se condoem e para
quem trabalham; e os sabios encon
tram troJle~'os por todo o seu caminho,
sem que i, so os desvie do seu nobre in
tento! Elles tambem dizem ao Oreador:
- « Pe~doa..rbes, senhor, porqtlf'l elles
não sabem o que fazem! » -

O'ignol'ante tem os olhos fechados,
elle pensa ser forte porque não v o que
existe adeante delie - tem o atrevi
mento da ignorancia cL ue é bastante
grande, e, com essa força, eUe opprime
a verdade. Osabio o observa friamente
·sem condemnál-o á morte, sem lhe de
sejar o mal, e antes pelo contra.rio de
sejando-lhe o bem possiyel, buscando
sempre tirál-o do máo caminho.

A sciencia àhi está; todos deIla se
podem aproximar, todos pon.em ser
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cl'eutes sem baptismo, todos a podem
conhecer ~elll rec.orrer aos sacel dotes.

Ha ministros rio altar, ha professores;
mas todos podem exercer es -e miuiste
rio, lodos O exercemos ollais 011 menos.
Todos podem discutir com esses minis
tros e procurar contestar-lhes as pala
vras: a fé na sciencia não se impie pela
fogueira, nem 'por meio de milagres; a
fé impõe-se fallando á razão-A crençase
fórma, :1 jntelligencia cre e crê firme
mente d~sdo que uma vezlviu a. verdade.

Os abios procuram um Cl'ilel'ilL7lt da
'Vprdade um signal pelo qual ella possa
ser leconhecida como já. vol-o disse em
outra conrerenci~ ; mas esse criterium
está sempl'e ua razão universal, na razão
de cada homem, np.o é 'fixado peculiar_
mente na raZ30 de um sabia ou de urna

corpl/ração.
~ellhum homem é forçado a curvar-se

dea.nte das decisões do InstitulO d~ Fran. . ~

ça ou da Soei dade Real de Londres; o
mais ob curo O mais ignorante cidadão
p6de levantar a voz e accusar de falso
qualquer ponto que tenhg. por mal esta_
belecido. A sciencia, e mesmo o I~redito

daquellas sociedades nada. perdem com
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a sua objec\{uu; e si lia ror bem fundada,
púueUl a:té lu(;nl.l', podelll vll"al1ceitaJ~a.

~-o culto da.smeJlcla eu vejo em pra
ClJúa o:; vel'dadelI'os pl'illl.:i jJlOS christãos
que e 1110.:10 alguLfl euculltru no prooe
diwellto dos intItulados christàos da

U Ilêl I'UlUaua.

U L'OI-llauista quer que só JlelJe 1'e ida
o GI Jlerjo da. H:ll'dacle, quer im por a

UI' 'lll:i.L a. rerro lO! fogo, põe fÓ1'a da com
nJlJlIhão <l.quel e (ue lião jJóde ou uão
II uer aC;l'edi lar no que elie afli rma,
.LO -::.1110 cOlltr;i. a eonsclencia.

U 1'0maUiSOlO e em gl~l'al a religião
nàu pu sue a pIeua u auta liberdade,
que ahás e euuo(l tra apregoada eti
muitos [lI.lUlUS do Evangelho e lUu mo

no Velhu Testamento na. parte '·l"'l'lpta

JJU!' MO'ysés.
E"tuJa,udo a Escl'Íptllra v6. reconhe

cel'elS que ella pre:ta a Ji berdade, C( ue

,"os impõe o culto darazão, eques6 pela
razào os bomeus pOdeJll l'ecol'}iIe(:er o

p]<iIlO da cleac;ào e curvar-se deante de

uma razão lJ l'eóo1' q Ile offusca a denes.
O ~abiu uãu ~elll bypocl'i ia, o saber

tem coru-geUJ para. pu blicar o q n8 des
cobre, • 'lbnega',ào para uilo e per:;;' do

3
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seu trabalho outra recom pensa que não
seja a immortalidade da historJa. O
sablO estuda para satisfazer uma lJ8L'l:ãO
~obre, exe.rce umculto fanatico, e soffl'e
tudo neilta vida, eSlJeraudq a It"com
pellsa na vida futura, porq 118 o sabio é
immortal.

E ahi tendes Socrates, ahi tendes
Je,us-OhnslO ahi tendes Hannemann;
que o vulgo não comprebendeu em vida,
mas que triumpbaram depois ria morte
e que irão á con,umaç-âo dps seculos.

E de onde vem a dúferença -?
l'orque nos sabios encontraes em

practica as vistas do christianismo, por
'que encontraes a egualdade de direitos,
a liberdade e a fraternidade '?

l'orq ue no clero encontraes o odio e
a persegnição '?

Ah! senhores, o estudo de Moysés, o
estudo· da Escriptura vol-o mostrará.

Reconhecereis que um chefe de Es
cholae sempre uobre, que os seus prin

.cipllJs são demasiadamente grandes,
vastos, e tão elevados q ue o vulgo não
os comprehende, que os discipulos os
disvu-tuam. Os disl:iflU[O. apre entam
se com uma grande massa, com uma
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fOf\a prodigiosa creada pela grandeza
do chefe da eschola; é com essa força
hel'culeaque s6 pertencia ao mestre que
elles dão o cÔrte na propria idéa, desfi
guram-a e fazem mal ao mundo, cujo
bem estar se procurava.

Estudando a Escriptura convencer
vos-beis de~ta verdade, reconhocereis
evidentemente como p6de fazer honra o
ser um Epicuro e quanto é degradante
o ser um epicurista.

Os extremos se tocam, senhores, e
partindo do mesmo ponto p6de-se chegar
a extremos diametralmente oppostos :
todos os vicias, pelo menos em geral,
podem ser tr,ansformados em virtudss.

Um grande pensamento é uma arma
po-3el'osa, mas o seu poder é grande
para o bem como. tambem o póde ser
para o mal. Uma pequena mudança no
ponto de vista, pequena em apparencia,
apresenta resultados os mais differentes.
- Um privilegio, embora util de mo
mento, p6rie fazer grandes males ao
mundo" desde que se esqueça para que
foi institu,ido; uma idéa que corres
ponda a uma necessidade de momento
deixa de ser util e torna-se perniciosa
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desde que os tempos ln adam, desde que
são ,outras ascoudiçõesj os proprlOs ben
que ella gera, <> proprio progresso que
ella procura e faz nascer dão logar a:

_sua ,;aducidade. Basta que essa idéa;
deixe de ser a tempo retirada da arena,
l'a'ra que comecem a se apresentar os
maltls que elIa prod uz.

Todos esscs cnsinos estão na Escrip
tura, ahi eu os yejo com toda a evidcn
l:ia, ahi eu os encontro descarnados.

Moysés creando uma tribu l'rjvile
giadi1 feZ avançar o muudo ; esse prl -1

kglO, pOI em, ha longos seculo, (1 ue
u.traza a humanidade. Esses homens re
ceberam o privilegio de ver jJara o resto.
Ja humani {ade e esta liuou C~)g!t e fu
ram--e os olhos áquelles que querem
ver por ~i, corta-se a li ngua a0S q11e·
iJ úerem ftl.llar, embota-se a i li teJl'gencia
aos que querem pensar.

R'se privilegio in tituido por Moy és
'6 deixou aos homens ouvidos de ouvir
e um braço para empunhar a espada
para fazer mal ao proprio homem; css _
privilegio transtorna o mundo, ha . 
culos.

Entretanto, instituindo-G, Moysés foi
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gl an le ; recorrendo clle embora a fiú
ções e su!-'postos meio,; ~obl'enat\l mas.
aindaassim ahi encoutro um rasgo de
sua gmndeza .

.\cct:itando tndo i. so no presente se
úu[o ainda ma~s sinto a g,'andeza. do
mesmo Moysés, emquanto que contem
plo r:om dor a pequellhez da humani
darle. que deixa de laao o qne tinha de
gr:l.nde o inspirado sabia. para mi:t nter
ré[igiosampnte o q ue era tr·ansitorio. e
el!~ proprio talvez boje destruisse para
o bem nos bomens.

Pobre humanidade! quanto és pe
quena em relação a Moysés, q uan to és
nuUa em relação a Jesus Christo, a
quem crusificaste !

E em tua vaidade te p-resumes gran
de I e aeUes tornas divinos!

im, divinos elles o foram, e v6s o
haveis de ver; divinos porque sahiram
d~s raias da intelligencia humana;
divinos porque em toda a Escriptura,
que"abrange toda a vida deste globo,
encoutraes Abraham, M:oysé's e Jesu
Christo : - t;es creadores, s6 tres crea
dores cujas vistas foram mal compre
hendidas pelos inn1,lmeros rapsodistas
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que tiveram e que a humanidade em
geral confunde tomando-os por seus
egua::lsj tres genios, tres creadores cujas
creações (oram tão grandes que os seculos
se têm passado sem que eJles encontrem
competidores, s~m que .os :;8US succes
sores tenh~m tido (orças para bem os
com prehender.

Jacob, Josue, Salomão, David e tan
tos outros (oram grandes homens j todos
[oram pensadores, todos ereadores em
pel] uena escala, na esphel'a humana j os
luzeiros foram aquelles tres, nào foram
os o14tros, aquelles tres v~raUl a co
lomna de luz no deserto e mo~traram o
norte; os outrOs caminharam durante
o dia, mas á noitE' muitas vezes perde
ràm a nuvem que lhes tiuha sido as
signalada.

Em quanto ,é proverbial e tida como
grande a pequena sabe,dm'ia de Salomào,
eu me abysmo deante da profundeza de
esp~r_ito de Abraham, de Moysés e espe
cíalmente de Jesus Christo !

Sim, senhores, si eu tiver forças para
. bem desenvolver o que tenho no pensa
mento, pa.ra vos apresentar um estudo
como o tenho feito no silencio, estou
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certo que ficareJs da minha opinião:
deuareis de vê,' em Christo um chefe
de Romanistas, um chefedeigllnral1C1a,
barbarismo e atrocidades, vereis uelle °
maior bemreitor que tem tido a hllllla
nidade o bonrareis como filho de lJeus
COUlO a maior intelligencia social, L:omo
o continuador das idéas de um geuiO
(Moysés) mas que o excedeu em ItlllilOS

pontos.
1 ã.o com a minha expo;;içao, mas cum

o estudo que a pr<Jj.'osito fareHi da. Bi
blia, assignalareis a Jl;sus-Chl'l"to um
Jogar e p cial na humanJt!ade, na cume
da eSlla!a. illtellectlla! e moral, e Coil

cordareis que, ::,i nà"p é divino. "eJo
menos foi aquelle que maIs se apro
ximou da divindaJe,

Como JJhiJosopho elle é UiU Jeu" fez
o que neu hum mortal podia faL.el', o li ue
nunca foi feito autes ou depois de ter
vindo ao mu ndo; como deus elll:: 1Ii
velou-se aO homem, não póde eVlti:tf a.
aberração da cschola, não pód\;l ainda 1'8

formar o mundo.
ElIe lançou a grande sc::mr-:llte que já

cl'<?sce por toda a parte, IDaS os [ruetos
vêm lentamente; aqui e ah :-e apresl::u-
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ta a intloração. alem ou acolá apresen

ta-l'e 11m mirrado fmcto.

E' esse o cbaracter discinctiY0 do t.ra

balho humano, o homem é um ser fi
nito.

A humanirlade. essa sim. É' infinita;

e flor si s6 o tem po com pletarft o grande'

pen ament0 do ~hiJosOi)bo, l'0r'1ue só
atravez do telUpo se desenrula essa ca.
dea clljos ltmites estãr) uo de conhecido-
e no incomprelteusivel. . -

]'Io,ysés, meus S ·ohore8. I repar(lu o

tene!lo illuituS secult1s autes do "'l'paJe
ciUleutu de J.esus-ChJ'isto, ~oysés c1l1
tivuu, dume ,tit.:Ou e tl'élnsfol'Toou a se

mente plantada ~Ol' Abraham.

fó um lUeJO e apl'úsenta ,10 homem
par q!le elte pOSS.l. formar juizos; todas
,as idéas nos "ém p... lo..:: ,.-elltirlf)s, Do

Innorlo exterior só julgamn- pelo tacto,
cnmo já yn' fiz nr tal' em 01111'::1. rOllfe~en

eia C[ u" ncl o mostrei q 1) p. são 11 nioo os

charnaril)s cinco. enlidos.

li homem julga I'elo ta ugivel. El sobr~

elle basea-se para ti rar consequencias;

eu sei que não sois C011l0 Il. mat~l'ia

inorganica 'ei QU'3 pen-:rlt'!,; como eu,

porque ouço as vussas palavra', vejo e
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sinto 01' Yo~~os movimentog; haseado
nes os factos rle observaçiio 11m raci?
cinio de induc:ão medü' flue-soi:-, como
eu. I1tC1 ente racionàl. enhum ontro
meio Reme apaesenta para Jlllgarde
,os<;a raciona.iirlarle.

Partindo de te facto verdadell'o. dp.. ta

profunda a!lalyse. é que o"p-rou-se a by
ponisia; é por ter reconhecirlo que só
podenlo. ser j n 19-arlo:, pelo que dizemo
e pf'lf) que fa7emos 'lua a soci0.dade In
stitllin esla educação prejudicial qu s6
se fu nda nas a pparencias.

O papel inverteu-se,a verdnde foi di.
"irlllada.

Quem tivel' um fundo são, o mani·
restará -'em pre no que (lisRer e no que
fizer; mas pórle não ser verdadeira a
reciproca desta prOl osição.

Quem tiver um fundo ;;ão, forço<;a
mente dirá, bÔas <lOU a~ e practicará b,ms
~ctos: ma~ o Cjue diZ cou-as bôa e até

Cd~tO ponto practica bons acto pôde
não ter um fundo são, p6de ser um hy
po0.rita.

A no<~a educação de hoje, e creio Cjue
I\, de muitos seculos atraz, mesmo DOS

tempos os mais remotos, não procura
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melhorar a natureza humana, procura
sim ensinar-DOS a fazer crer que somos
bous. .

;Esta dislincção Jesus Christo a esta
beleccu perfeitamente: elle quer o \
fundo, Púl'clue .sabe q ue do fundo nasce
a f6rmc1; e poz de lado a fórma porq ue
sabe qtle esta não póde crear o fundo.

Só assim-se explica este pep.samento
que: a cren~'a firme em Jesu-Christo
nos traz a graça divina, ou nos traz de
graça o perdão dos peccados.

A. crença firme em Jesu-Christo, si
esta crenç'a nasce da razão, uuica f6una
pela qual ella póde eJcistir, denota l!.

existencia de um bom flmdo.
O homem não póde aber siuão por

meio da intelligencia, esta não póde
funcciOllar _em a existellcia dos senti
dos; logo,é preciso falIar aos sentidos do
homem.

Eis uma grande verdade que Mo;y;:;és
recon heceu.

Mas fallar como ~

Fascinando ou esclarecendo ~

Moysés reconheceu que na pas:>agem
do ,relámpago, quando cahe o raio a
luz fascina, deslumbra, todos fecham os
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olhos a um teIPpo; ao passo que para.
esclarecer-se é preciso uma Luz que não
ofrusque, que não obrlgue a fechar os
olhos, uma luz que esclareça sufficien
temente, mas qB.e não agite demasiada
mente o cerebro.

Moysés reconheceu que uma luz de
vela s6 é vista por 'um homem, e que
uma 1Hz das nuvens é vista por um povo
intei 1'0.

O tempo urgia; elie não tinha im
prensa, pela qual de u!J.]a vez fallasse a
milhões de homens, não tinha telegra
phos, vapores, nem locomoti vas; tinha
deante de si a escravidão de um povo, a
ignorancia, o embotamento das facul
dades; o tem po urgia porque' é curta a
vida do homem e não é tenaz a vontade
do ignorante; Moysés amava a liber
dade-empregou talvez o unieo meio
que tinha ao seu dispÕr para salvar seu
povo, para dar vida ao pensamento r~

generador do seu antepassado, á grande
idéa de Abraham. •

Moysés fez milagres, e com elles tirou
do Egypt~ o povo de Israel, com elles o
levou á terra da promissão.

Os philosophos não têm pressa, eUes
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não querem arrastar as ma sas, mar
cham lentamente, mas sempre com a
v-erc!adR em punho: um a um etles pro
Cur3ID repl'od uzir e exp1Jcar os mi lagr,es
de "Moysés, e 0S têm ceproduzido e ex-

. ptic:1.do.

Ir m~i.s dimcil entender pt1ra crel',
do !Jue temer e seguir; por is o Moysés
liuebrou osferros do.Phara6 e sepn Itou-o
sob as aguas do Mar' Vermelho, pOl' i.sso
as rloutrinas dos sabios marcham com
lentidão.

Por causa desta differença dos meios
elll pregados para chegar ao mesmo fim,
éque Moysés tende a. descer em quanto
qlle o racionalismo vae snbindo.

A. verda:de da rloutrinade 'f0'ysÉ's fica
sempre' fir'me, mas os meius pouco e
pouco se desacreditam; e os homens
pouco reflectidos, por callsa do descre
dito desses meios, atten endo tam bem
aO abusos que e1l8s têm gerado, fogem
do estudo na doutrina, sepultalU. a. f"~

!ftnria sob os destroços dos accüJ,entes.
E' grave erro!, ..
Moysés foi. nobre. Foi um grande ho

meLU, um sabia, um profundo .phlloso
pho, legislador e moralista.
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C eu trabalbo foi herculeo; elle teve
em vista salval' a humal1idade-e si o
anuexim popular nos diz que nã-v ~e

deve menti?' 'nem pam salvar o m'undo in

eVI'O, o fact(J é que Mo)'sés deve ser
absolvidu como o Horacio que matou a
irmã por ex.cesso de zelo, depatrioti"mo,
c UlO o geneml que obteve a YÍcturia
cOlltl'a as ordE;lls de SL~U chefe que não

Jhe ordenára? Jerantar as armas, 4.ue
I!IU '1D1pOSera erradamente a immobi
I i,jadp., a iDaf~ção para o com bate.

Elia mereúe um beel de inde>nnidade,

elubora 'i uerajll-O forçar a pas~ar sob o

Jugo.

Eu ó absolvo de abundancia de cOJ'a
ç;:\o, posto que· altamente lhe reprove o
melO.

a mundo teria ido meJhor,' ter-se-hia.
caminhado mais i a verdade fosse
stlmpre pregada em sua nudez. Ter-:>e
hia, é facto, camilJhado com menor
rapidez em certos periodo , lUa' os pa:;r
sos teriam sido mais liJ'llles.

Este é o caso de dizer-se :-de vagar
que temos preca.

Este é o preceito da eschoJa raciona-
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lista, e foi tambem o preceito de Jesu~

Christo.
Moysés deslumbrava e clesembainhava

a espada, para. conduzir os povos á feli
cidade. Jesl,ls-Christo espalhou apos
tolos pelo muudo'inteiro,

Moysés foi o pri rneiro no grande es
forço, achou-se em certas condições j

Jesus-Christo veio depois, as condições
eram outras, exe!:>tia o procedimento de
Moysés; eUe ..eguiu outro !Umo: -es
clarecer o povo, ensinar para que a re,
forma fosse e:fficaz.

ElIe não levantou exercitos, não de
capitou milhares de homens no de:'erto;
creou professores, não im poz o estudo,
empregou o verbo, cuja primeira idéa
ÍÔra comprehendida e publicada por
Moysés

No entanto, Jesus Christo fez mila
gres! Seria uma necessidade dos tem
pos'? Seria um erro de apreciação '?

Eis o que difficilmente se poderia
fixar; talvez que nunca seja possivel
sabeI-o com certeza.

R' o caso do doente que morre ás
mãos do medico: nunca se p6de afir_
mar qUE: lllúrreu a cura (em geral),
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pOl'que não é po~sive1 fa7.e1-0 voltar ao
primiti,-o e tado para applicar.lhe no
vos medicamentos.

O mundo não p6de retroceder, hoje
não podemos 'ulgar com precisão do es
tado do mnndo de então; não podemos
pois, ser bons juizes.

O certo é que havia a eschoJa racio
nali~ta e a que levava o homens como
irracionae": q le ambas trabalhavam,
estavam como aiudn. e tão em Iucta
aberta; que ambas queriam a mesma
cousa, ruas que a clerical ,"enceu na
lucta e s6 com o tempo eJla vae sendo
supplantada pelo racionalismo.

O trabalho racionalJsta É: firme, em
bora lento; o trabalho clerical é rarido,
mas fluctuante.

Um é o trabnlho' duradouro, o manTI
mento que irá ao fim do mundo, si elle
tiver fim; é a acção)enta do tempo; o
outro appresenta os cataclysmas, n'um
momento transforma a face da terra,
tuna pertu rba, até qlJe a acção do tempo
assegure as novas condições de equi
librio.

Em sua parte raccional as doctinas
de Moysés, as do Christianismo que as
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com .lelal'am e de 'ellyolveram, i l'ão o
etel'llldaue ; em su,a pahe fiil::..~ Moy-.
sé de,:;a.ppareuerá tia. :sce1l1:L, Lerá um ~~, ,

lado ata..:avd, em bora, a mau 'ver, mes
mo eSSt; lado lhe deva ser lespeitado.

Uili veu erA passadu sobl'e::.eus er
1'01> U:l sobw esse:; <1<.;IOS ele oCL'asião
filhos legi ti 1I10S de cjwLl mstall<.;ias aL;

cidéu.tae~; a llUm<1LJiJàue ",6 lerá. um
profulJdo sentimellw ele gré:l.Lidão piJ'a

esse homem que li um "eculoJeg~
1 .' . 1 ,-11 d .

ra 19l10liil Cld, eu.;"atl'avez a eLerJll-

dade, merglf,holl u seu pro[uudo o ha..r
.J:l.9.s vasla.s legiúes, no illJ1nilO!

Propriedarle do a1)101', •
()i,'eilo ela rpprodul'ção I·e~er\'ad".
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CO TFERENCIAS
XII

GRit JDEZA DE MOYSÉS

II

l'I~I.lI\~(1 l'I\OI'EIlIOO .\ 10 DE :'iOn:~18110 DE 1873,
1'1·;1,0 IlII. MIGUEl. VIEIRA FEIIIIEIRA

1If1Obas,senhoras e meus senhores.
- Eis chegado o momento prometti
do, um momento solemne e diffici
limo no qual emprehendo entrar em
um assumpto demasIadamente eleva
do e que era certamente digno de ser
desenvolvido por outro que tivesse
mais forças do que eu.

into-me fraco para a, empreza, as
minhas forças ficam muito e muito
aquem das que eu desejaria ter para
desenvolver esta materia, para tor
nar-me digno de ser ouvido por ho-
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lllens pensadores, para. calar no espi
rita dos que me ouvem e dos que me
lerem.

Não desconheço a tem ~ridade, sei
a celeuma que o clero levalttará em
seus conciliabulos e o: juizos diver
sos' <lue se yão Corma.r, e talvez a
oppo~.ição que tenHa de soffrer; mas
a verdade é a yetLladÊl.

Ella me impelle: hei de dizer-yo o
que penso e o que sinto.

O que eu disser servirá ao menos para
imprimir o movimento, pa!'a fazer es
tudar esta grande questão: e reputo que

'nlesmo i,so é um serviço.
Eu tive a idéa j a mim e só a mim,

pertence o desenvolvel··a, como poder.
A verdade não precisa de atavios;

ella se sustenta por si mesma.
E depois de dita corajosamente é que

poderemos saber si Moysés errou não a
dizendo ou si ainda então elle se mos
trou um homem superior.

Façamos a experiencia porque isso
mesmo é um. estudo: uma experiencia
é sempre aproveitave!.

Nos Estados ha sempre duas verda
des, uma que é a 'Derdadeim e outra que
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dade ofliGial.
Eu tambem distinguo duas yerda

des: uma que é absoluta, e outra que
é relativa ao illdi-i;riduo que a procu ra
ou que pensa possuil-a.

Tudo aquilJo que a minha razão re
pelle como absurdo, ]lam ?lItm, não é
verdade, embora o seja em absoluto'
'l'udo aquillo quea miuha razão acceita
como vel'dade, a vossa p6de l'epelJir, e
DO amtanto ..6 11m de nós tem razão, ou
nem um uem outro. A verdade p6dr1 ter
rugido á am Los.

A.ssim, por exomplo, para. mim é
!lIDa verdade illcontestav8l q ue a Terra
;-e move em torno do ,'01, para Jo:,ué e
os padres que modertlamente o 'u 

tentaram, esse 6 o erro. Para elle o :::01
é quem se mo\'e em torno da Terra.

Ptolomeu era incontestavelmente de
Ma fé quando fundou o seu systema:
mas Pythagoras tambem o era quando
ensinou as idéas. que depois foram
adoptadas por Coperlllco e sustentadas
por Galilêo.

A.mbos tinham por verdade aquilJo
em que acreditavam; entretanto JosuP,



Ptolomeu etp., estavam em erro. Pytha,
"'oras possuia a verdade absoluta.

A verdade para Ptolomeú era em
absol;uto um erro. A. ,erdade é sempre
absoluta; mas á~ vezes a fraqueza hu
mana nos faz tomar a nUvem por Juno.

A verdade absoluta acua o seu crite
rium na evi,dencia, nli) senSo commum.
Jla intelligencia da humanidade, que
tambem f6rma um todo absoiuto, SI (j)

permittis; o erro com apparencia de
verdade tem o seu dominiono individuo;'
num grupo de individuos ou num pe
riodo da vida da humanidade.

A verdade absoluta é eterna;' o erro
tomado por verdade, sempre vem a
cahir: é a gralha vestida de pennas de
pavão, que tende a voltar ao primitivo
estado.

Agora eu acabo de dár-vos um cri
terium da verdade, isto é, procurei cla
reaI-o ao vosso espirita segundo Vico
e ConrlJillac. Podeis julgar quanto é facil
cahir no erro, quanto é diflicil despo
brir a verdade absoluta.

I

Não tenho pretenções a tel-a Yistl',
não me apresento para dizer-vos a ver-
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dade absoluta. Apenas tenho em yisla
dizer a verdade que o é para as minha'
faculdades, verdades que me parecem
laes, mas que podem ser um erro em
relação ao ,"osso juizo e ao da humani
dade.

Apresentar-vos-hei o que tenho por
verdade, acceitae ou l'ecusae; para
;:nim isso é completamente indifferente.
Na minha obstinação, ou na cegueira,
direi como o Dr. França na eamara do'
depuJados á seus collegas :-« Porque
s . en,hores não g,uerem, a'verdade dei

xará de ser verdade'?)
Dil'eiainda como o celebre Dr. Petroz:

- « A sciencia é esta, si não a quizer
entender, tauto peior pina o senh 1',

elJa nada perderá.) .
Peço a vossa benevolencia dentro

deste recinto, peço-vos a paClencia pre
cisa para me ouvirdes nesta e nas. e
guintes conferencias desta serie; dae
me attençào aqui, desculpae o que po
rler vo desagradar. Depois, lá f6ra, lá_
fóra disquti como quizerdes, formae <ie
mim o juizo que vós parecer justo rt,·

putae a minha exposição como lOS

aprouver.-
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Ir o vosso direito, eu respeito a vossa
liberdade j de, modo alg~m me darei
por offendido e pelo contrario muito
rato v-os ficarei pela TO sa benevolencia

e pela attenr'ão que me tiverdes conce
o.lélo.

~Teus senhores.-Eu deveria começar
o estudo do Pentaleuco pelos seis dia

_ ela c,reação j deveria,demorar-me nelles
porqne s6 elle~ formariam uma confe_
rencia e muitiss1mo extensa.

O sabias tem-se occu pado desta ma
teria, e os padres já reconhecem ou já
decll}rarg que esses dias não foram de
2<1 horas, 'como os que t.emos, que fo
ram longos periodos, longos espaços de
tempo, periodos eculares.

O.. sabias o pl'ovaram il'lecu a,el
mente, e os pad!es que lJão poderam
comprehender'o sabia Moysés, cederam
de na obstinação âeante das razões do'
abia ; e hoje, lendo a Biblia, ve-se

claramente que o' sabias compreben
.deram o espil'ito della: o dia de 24:
horas é dado pela, rotação da Terra em
torno do seu eixo a luz do Sol é (fuem
nos allnmi dnrante 12 horas e no
d lxa 12 horas no escuro, segundo que-,
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a Terra lhe apresenta um ou outro de
se.us hemispherios.

Ora, sabeis que segundo a Biblia, o Sol
foi fo rmado ao quarto dia, com ~ Lua e
as estrellas: logo os tres primeiros dias
·não fora;n dias solares.

O clero, durante seculos, não ·perce
beu o que Moysés havia escripto; e

• mettia na fogueira quem baseasse com
prehender ou não quizesse acceitar a
falsas .interrl'etaçãe"l qU':l eUes davam
ao qUE;l eScreYE;ra o sabia legisla ar, isto
é. !J clero ignorante queria queimar

'vivo e queimava. todo aquelle que visse
melhor que elle, porque sabei~.... ()
clero 6 inspiJrado.

Eis ahi um ponto de grandeza de
Moysés. Como elIe em um tempo tão
remoto descobriu e soube aquillo que
s6 a sciencia moderna pÔde confirmar?

(Tma de tres: ou eUe o soube pela
tradição, ou directamente lh'o foi com
municado pela divindade, ou então já
bOl1\e um tempo em que a sciencia,
m~nopolisada pelo clero, sabia cousas
que se tornaram depois desconhecidas ,
e que s6 agora estão sendo descobertas.

Não ha sinão estas tres hypotheses.
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Pergunto-vos: qual dellas é mal,'
plauslvel ~

A da tradição ~

Não; porque, si antes de Moysés al
gum h.omem tivesse sabido disso, havia
de sabeI-o por um daquelles tres ~eios

e ai o soubesse pela tradição, seguindo
o no dos que lh'a transmittiram, iria
mos ter ao nosso pae Adão, e ahi ficaria
mos na mesma.

Com effeito, nós sabemos que ohomem
foi gerado no sexto dia; logo, elle não
podia ter visto o que se passou nos cinco
primeilOs.

Ac1ão,tendo ~ido formado ao sexto dia,
nada poderia ter visto do trabalh,o ante
rior; e tendo elle sido o primeiro homem
existente no globo, é fóra de duvida que
não tiohadequem receber uma tradição.

Esta hypothese de ter vindo da tra
dição o conhecimento do Genesis, cahe
pois deante do raciocinio : ella é inad:
missiveJ.

Assim, pois: ou Deus tudo disse a
Adão, a estes e outros respeitos, e o
nosso primeiro pae transmittiu a.os seus
Jescendentes o que Deus lhe dissera di
rectamente e essa tradição veiu até
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Moys 's que a escre\"eu na BiblIa; tHI

A.dão, si o soube, tudo leu no livro da
natureza que estava aberto deante dp
seus olhos.

Não é criveI que Adão soubes e tudo
isso: elie era completamente ignorante
de 'tedas as cousas que Moysés revelou;
nenhuma tradição nos diz que Adão já
fosse um sabio, tãtl sa~jo como os do
seculo XIX; em logar algum da Biblia,
ou de qualquer outro livro, si faz men
ção de cousa algUlna que revele essa sa,
bedoria. A.dão apenas o que póde faz.er
foi reconhecer a existeucia de um crea
dor á quem elle oiferecia as suas prenú
Clas.

E' racional pen ar que _\dão leu
certas cousas ua natureza, poulJas: leu,
por exemplo, que no universo havia
uma força, uma intelligencia superior
ás delle, e respeitou-as. "

O conhecimento de um Oreador, foi
pois transmittido á seus filhos, que o
acoeitaram porque apoderam 1'1' na
natureza, como lêra seu pae.
~ssím ~dam teria lido algumas outra'

cousa,>. Seus filhos já possuíam obser
vações feitas por elle, e lhes teriam na-
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turalmente accrescentado as pl'oprias,
e assim foram marchando os conheci
mentos humanos.

A. tradição hia sempre seguindo, sem
pre se enriquecendo, sempre se engros
ando.

Esta é a marcha da natureza, a que
está escripta por toda a parte no grande
livro.

Eu já ,"os falLei aqui neste recinto da
formação dos rios, como elles se tornam
caudalo~os, como chegam a abysmal'
por seu volume d'agua, como o M..issi
cipi e o Amazonas. uma pequena ver
tende desce de um monte, outra, depois
outra e outra se lhe vêm reunir; as
aguas ão augl1lentando de volume, e
quando chegam ao. mar, admÍl'amos a
sua quantidade.

i não conhecessemos as nascentes dos
rios, o modo pelo qual na f6z elles são
tão ~'o:umosos, e quizessemos expli
car a m:istenCla. dessas aguas, havia
mo admittir o sobrenatural; porque
aaguadech'uvaque cáhe nessa peqaena
área ~eria impotente 'Para formar tão

rande quantidade. <[as estudando de
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perto o facto, vendo que é enorme o.
área sobre que 'cáhe}1 chu va que os fOr
ma, o facto acha sua explicação natu
ral, nada apresenta de descommunal,
não exige milagres para ser explicado,
não requer outra intervenção divina
que não eja. a do acto dá creação.

Por tod:1 a parte o plano é o mesmo:
no corpo humauo ba vasos capillares,
ha '~ejas de um diametro muito menor
que o do um fio de cabelJo ; esSes pe
quenos tubos cujo diametro ~ menor
que o tubo dos nossos cabellos, per
mittem em seu interior a circulação do
sangue Esses tubos reunem-se gradu
a.lmente formando um s6 canal, que é
reforçado sem pre pelo caminho, até

. chegar ao coração, onde o seu diametro
é bastante consideravel.

Osangue sabedo coração por um tubo
grosso, talvez demais de um centimetro;
e tetubo se ramifica pelo caminho, vabe
sucessivamente se multiplicando em
outros de menores diametros e á final
o numero de ramificações já é immen-
amente grande; distribue-se por todas

a" partes do corpo. E o podeis verifi
car cortando qualquer lagar em vosso
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corpo, ferindo-o com a ponta de uma
agulha.

A. sornma dos diametros desta mu!ti
plicidade de tubos de,'e ser prox' ma
mente egual ao diametro do tubo que
tiver sabido do coração, pois s6 assim
esses tubos darão vasão ao sangue que
nelJes circula.

Digo-vos-proximamente-pQrque o
ejfeito da attracção que chamamos ca
pillaridade não varia proporcionalmente
ao diametro de um tu bo.
. Osangue arterial, sahindo do coração.
percorre as ramificações até aos capil
lares, fertilisalldo, daudo vida aos laga
res por onde passa; desses capillare
eUe percorre vasos que vão successiva·
mente augmentando de diametro, P0l'

que ,:ão sendo formados pela reuniã
de ou tros muitos vasos.

Partindo dos capi llares, seguindo para
o coração, quer do lado de onde vem o
sangue- arterial, quer por onde segue D

sangue veinoso, as veias no corpo hu
mano repre~entam o retrato fiel da di 
tribuiç~Lo das aguas sobre o globo.

Aqui, no dominio da materia, e ses
facto acham-se bem averiguados: ma.
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o n 50 el'l'O tem sem pre es.ádo em
querer estndar o moral e o intellectual
estacadamente da materia.

Os grandes capitaes sociaes f0rmam
se reunindo a um real (ou o que lhe
I:Jclulvalha) outro re1l.l: dez Teaes formam
uma moeda, mil reaes formam outu,
e mil destas formam um conto de réis e
a',im por deante.

O capital moral da sociedade, que é
formado do seu capital moral propria
mente dito e do in tellectual,é obtido pelo
mesmo processo; não se comprehende
tI ue o tenha sido e que o seja por ou tra I

l'órma.
O que sabemos hoje é a somma de

tlld~ o que têm sabido os nossos prede
cessares: Adão represen ta a unidade,
Moysés ja era uma pluralidade; e hoje
ha tanta riqueza accumulada, que já.
não é passivei o apparecimento de um
Aristoteles. Hoje nenhum homem póde
reunir em si todo o saber que existe.

Odomínio da sciencia está dividido _
em ramos.

De Adão o saber veio vindo como o
rio que tira a sua nascente de um Ia' .
chedo j o saber de outros foi-se ad-
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dicionando ao delJe e eogrossandõ a
massa da sabedoria; o mundo seguiu
e "l"ae seguindo.

di,isâo do tr(l blllLo \";1(' ! etaJhando
o todo em ritmO'; toma f) Ironeo - a
SClencla- o dll'ido e :-l1LJdi"ide in
defi nidamell te par3. q ue a.. ' partes sejam
mais facilm I1t/~ estlldadas e com 11m
proveito maio]': e a su bdivisão "ae
crescendo ao ponlo (lU8 annal os'bo
m'en,: ficarão completamente embrLlt€~

cidos como.() nosso pae Adão, _i- a
tem po não·se remover o mal.

Um Chim, desses que tomam a si
uma insigJ.ificante parte de qualquer
trabalho, que nunca fez outro e nunca
pensou em out1'3 COUS1., já deve saber
como sabia o homem primitivo.

Tomemos agora a sciencia actual, ou
a de Moysés mesmo, que era menor
qu~ a nossa, e tentemosexplical~acomo

'formada de um s6 jacto; é 'claro que
precisamos recorrer ao sobre-natural,
á uma revelação attriClda1' feita por uma
(arte trombeta, tangida por um peito
forte.

Eis abi está o erro dos antigos e o
nosso erro: elJes como n6s não querIam
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ver em Moysés o trabalho accumu
lado de seculos, eUes não vêru em Ari 
toteles um representante de tOdos os
esforços intellectuaes de seus antepas
sados.

ReputaI-os como os reputo em nada.
tira-lhes a grandeza. O facto não póde
ser outro, não se podia ter 'passado de
outro modo, si bem que esses genios
muito tenham feito de lavra propria:
elles fão grandes pelo que fizeram por
si, são grandes pelo partido que soube.'
ram ~rar do trabalho de seus antepas
s.ados, são grandes porque nos transmit
tiram uma somma enorme de conheci
mentos.

Que necessidade ha de admittir que
Deus tenha descido a onversal' de Yiva
voz com A.dão para que e~te pela tra
dição fosse transmittindo a verdade aos
povos~

. Isso deu-se no tempo em que a é o~

animaes faltavam.
Que necessidade ha de figurar Deus

tendo a f6rma humana e uma bocea para
fal1ar a s6s com Moysés ~

Porque não fallaria eUe da mesma
f6rma a todos os homens 7 Esse privi-
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legio não seria odioso, .injusto. Impt'O
prio da divindade ?

Para que Deus, com a f6rma humana,
descesse a fallar com Moysés, era pre
.ciso que se lhe equiparasse; e ~uanto

l1ão·é pequeno esse Deus que se eqUl
páraaohomem, pormaio~.queesteseja'?
quanto não (~ pequeno um Deus que
recommenda sempre ~o" revelados que
~ubam ao monte, que sob pena de morte
v·ohibam queo acompanhem~EsseDeus

quer fazer uma reforma; apparece a
nm h0mem, con~ence"o e erdena-lhe
que ensine aos outros? '

Si elle quer fazer a reforma, porq ue
não apparece logo a todos? porque
não conyence a todos de uma vez pela
sua presença?

Não, todas essas cousas que nos que
rem fazer crer cahem por illogicas, ir
racionaes ; "ellas não resistem á menor
analyse, s6 deante da fogueira se póde
dizer que ellas são a expressão da ver
ilade, e isso mesmo quem o diz trucida

" ".a propna conSClenCla.
Esse montão de caraminholas só po

deria entrar na cabeça de homens em
brutecidos por uJ?a escravidão de mais
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Jc quall'O centos annos; ellas te1'iam

. ido precisas, mas hoje estão prejudi
ando: cl muito, o progresso do genero

Iln 'ano.
Deus nunca fallou a homem algum

que não fosse pelo livro da natureza, des
pertando por meio delle a intelligencia
e :lconsciencia. hu mana. Oqueelle tinha
Je fazer fez em seis diasJ o que elle
tinbaã dizer ao homem ficou escriptú
UQ grande livro.

As leis estavam tod'as dad:l.s no fim
.o sexto dia: dahi para á toda a hll-.

manidade estuda esse immenso corpo
de .legis ação, que se lhe affigura um
cahos porq ue as faculdades do homem
sào todas limitadas como a sua materia.

Kão posso comprehender que Deu
1'a11e ao homem de outra f6rma; seria.
j rracional admittil-o.

Para mim sempre foi, é e será ridi
cula, muito ridicula,a idéa de pôr Deus,
creador do universo, á mercê da sua
creatura.

Um Deus que fez um mundo tão vas
to que creou tan tos milhares de mi
l hões de homen s, não poderia descer a
Tir ~gredar ao ouvido de talou tal

2
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individuo: Deus não falia, porque
Deus d~ Israeí não é material, elle não
tem orgams da voz, elle é a alma tio
universo; elIe falla, sim, pela bocca da
humanidade que éa bocca de todos nó .

A voz do povo é a voz; de Deus, COI!lO

diz o proverbio; ou, mais corrl?ctamen
te: a voz da humanidade é que é a voz
de Deus.

Deus falJa a todos os bom ns, sem
oxcepção, pela intelligencia, como já
yol-o tenho dito, gu~a-os pela conscien-
Ola.

E' peia consciencia e pela razau que
Deus tem o dom da ubiquidade, é pela
razão, é pela consciencia que ene se
acha ao mesmo tempo por toda a parte:
elle existe dentro de cada um de n6s.

Deus falla ao homem por escripto : o
livro em que elle escreveu o seu pellsa
mento é muito conhecido-é o Universo
que ene creou. Só esse livro é digno
Jelle; não lhe seria digno escrever em
taboas os seus mandamentos a pedido
de Moysés, que as quebrou num mo
mento de colera, e que depois teve o po
der de obter da divindadeqae tornassea
dictar-Ihe os mesmos mandamentos, que
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elle queria depositar no Tabernaculo e
Jazer obedecer'pelo povo.

Esse Deus subjeito a um homem, a
Moysés, é um Deus ridiculo, menor que
o sabio hebreu, s6 é digno daquelles
tempos e de um povo que tinha vivido
mais de quatrocentos annos na escravi
dão em um paizidolatra, e que acabava
de sahir della ~omo já disse.

Esse Deus não era Deus de Israel, o
Deus de Abraham; esse Deus era um
pequeno Deus do paganismo. não era o
Deus de Moysés.

O libertador do povo de Israel leu
aqu'elles mandamentos na natureza;
sua consciencia os approvou, sua mão
os escreveu.

Deus os dictou, porque Deus foi o
auctor de todas as cousas; é s6 e uni
camente 'por esse motivo que Moysés
fallava em seu nome e se apresentava
como inspirado por eUe.

Mas no que dizem não ha philosophia,
ha irracionalidade; q~erem a todo o
custo suifocar a nossa razão e conscien
cia,comosi Deus não nol-astivessedado,
como si elIas nos tlvessem vind o por
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uma herança deixada pelo dem0nio
no paralso.

Para os padres a revelação é so bre
natural, não se faz por aquelles meios
q ue acabo de assignalar; a razão não dá
a Juz, dá as trevas, a consciencia não dá
fi criterio da verdade, dá a perdição.

F,' horrivel! .,.
Quanto tudo isso que fazem e dizem

O" padres é atroz e per'nicioso! quanto
elles ultrajam o Deus que dizem adorar!

E o homem esclarecido, o homem
instruido ha de sêr forçado a curval'-se
a. esses hypocritas, esmagado peja ig
norancia daquelJes que lhes dão ouvi
dos, daquelles que a eUes se escravi
sam! ~ '"

E não é dever de honra, dever de pa
triotismo, o querer abrir os olhos á po
pulação ~

Como é ridiculo o suppor que a cada
instante Deus desce á terra para con
yersar com este ou aquelle homem, em
bOTa seja com Moysés, e embora seja hoje,
com o Papa ~

M&ysés é uma Pompilio conversan
d com a Nympha Egerya; o Deus dos
p dres é Jupiter descendo á terra para
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fazer suas estl'ipolias, é Diana procu
rando o seu Endymião !

Não; nunca foi esse 0 Deus de Abra
bam, de Moysés e de Jesus Christo.

Esse Deus dos padres nãe poderia ter
dado origem ao Evangelho.

Devemos antes admittir que os padre.'
estão f6ra da razão, que sempre tem
estado engolfados no sordido interes" :
deyemos crel' que as cousas se faziam e
ainda se fazem pelo, plano geral 'lue
vemos na naturezh., plano que não 1em
mudado.

Esse plano é uuico, o pensamento foi
~Dico, todas as cou a são uma só
COUS&- Deus.

A.' medida yue u mundo foi callJi
nhando, á proporção que as idéas de
Moysés [oram e firmando, a humani
dade foi melborando, até que nasceu o
grande, o sublime reformador-Jesu,
Christo..

Parte dos ptejuizos foram cahindo, o '
meios para chegàr ao fim foram-se 't@T
nando mais racionaes.

Jesus-Christo [allou outra linguagem
flue não fallára Moysés, posto que tam

err alldassp {a'!.endo milagres.
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Depois delle os milagres for~m desap
parecendo, ehoje é impossivel fazeI-os,.
porque as proprias idéas do Christo, o
progresso que dellas nasceu tornou ím
possivE'l o acreditar no sobrenatural;
porque é irracional tudo qúanto é con- .
~rario ás leis da natureza.

Todos 0S milagres que os .f'adj·es ten
tam fazer cahem no ridiculo; dada vez
elles mais se desmoralisam e revelam a
sua hypocrisia.

Quanto não está luctando o papa
para fazer erer que possue a infallibi
lidade, que é inspirado pelo espirito
sancto! ?,.

Ora, agora pergunto-vos: Por ven
tura algum sabio morderno teye a
pretenção de fazer crer que elte fallou
com' o Creador, que é in piradG> como
Moysés?

_;Tão.

E como na épocha presente, nU,ma
épocha em que ninguem entendia esse
trecho da Biblia a querme referi come
çando, os sabios o' comprehenderam,
demonstraram a sua ,erdade e o fize
ram acceitar até pelo clero.obstinado ?



Foi pelo estudo, vós o sabeis.
Pois bem, vós reconheceis que pelo

esl udo chega-se ~ ter esse conhecimento
independentemente da Ievela~ão. A in
elligencia .póde ler na natureza, póde
aber a verdade, sêm que Deus venha

se occupar com um pobre homem, um
bichinho q. ue por maior q ue seja não tem
mais que um atamo da intelJigdncia
universal, da intel1igencia divina.

Ora, si aos sabias modernos foi p.ossi
"el chegar áquella verdade pela intel1i
gencia., jJorq 'le havemos recusar que
Moysés lá, tivesse chegado por esse
meio~

Nós sabemos que Moysés foi educado
])elos sabias do Egypto, no proprio pa
lacio de Pharaó, de quem elle era con
siderado neto adopti,·o; não se sabe o
gráu de IDstrucção dos Magos, porque
nesse tempo não havia imprensa, a
sciencia era monopolisada, só os ini
ciados a aprendiam..

Que muito 6 que os Magos tivessem
esse conhecimento, não pela sua COl7V

'lnuniooção directa com Deus, como têm o
santo Pio IX ; mas sim pelo estudo pa
cientemente feito e accumulado por
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tradições pelos' sabios que lhes eram
anteriores ~

E' mais racional esta hypothese que
as outras duas, que são absurc1as, para
mlm.

Onão se conhecer o gráu de instruc
ção dos sabios desse tempo não é razão
bastante para envolveI-os ou lançaI-os
na ignorancia em que se aehava a ge
neralidade dos homens de enião.

Si eu admitisse a revelação com o
8entido que lhe dão, amesqui.nhari"
MOYEé-. Encaran.do como encaro-a eu
lhe fa o extrema honra, pois que o
co11oco ao lado dos sabios modernos
em muitos pontos, e para deante Ye
reis que este modo de ver não é des-

• pido d.e fundamento.
O,ra, si o facto fOr como o vejo, co

meçareis a me achar razão quando
vos iàllo da Grande~adeMoysés.

Deus organisou-o de modo que elle
pôde. vêr o que antes talvez não ti
vessem VIsto, e o que dapois não vi
ram mesmo duran te secuIos : Moysés,
foi, pois, um genio. .

Moysés disse que primeiro Deus fer.
a luz. O creador proferiu o « fiat 111x »



e a luz foi feita. EUe fez a luz e o
fez pela palavra.

Já vos falIei do verbo em uma cou
ferene,ia especial e já o mencionei em
outras.

Não aphaes grandioso 'e~se pensa
menío~

Deus pela palavra, pelo -erbo, for
mou o uniyerso! O verbo é pois a
maior força da natureza! Essa maior
força é immaterial, é uma resultantp
da materia.

E não é~

Onde. quereis 8Gbar um pensamento
mais sublime'? Eu não o conheço.

Jesus-Christo disse que o rerbo .ÇB (n
ry'a Ca?'Tc e.

O verbo de Deus fez-se logo calDe
Dasceu o uniyers{). O verbo de Mo)". ~
não, Cbristo foi quem completou (os
materiaes para a sua encarnação; e
isto porque os philosophos não são
eguaes a Deus; os pbiloso hos . ão
homens.

Sobre o yerbo penso já ter dito sufti
CIentemente na occasião cilada' já ,a
beis como penso de sua força. A espada
mata, mas quebra-se; o "rerbo não o

_\
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verbo não tem corpo, ê immortal, não.
p6de morrer. O que a espada faz é mor
redouro, o que o verbo produz é im
mortal. O que a, espada de Moysés pôde
fazer, cahirá no esquecimento, ma!, o
trabalho do verbo, esse não. - O tra
balho do verbo faz-se carne, torna-se
real, transforma-se em factos existen
tes.

Pensamento sublime!. .. Pensamento
qtteeleva Moysésá malDr altura, a uma
altura incomprehensivel; aliás idéa
sublime que tem servido para lançar
o ridlCulo sobre o grande homem pelos
pygmeus que () lião poderam compre
hender.

Ainda hoje não se comprehende como
o facto fÓsse posslvel j mas eu o tenho
por ver-dadeiro: Moysés sabia o que
escreveu, mas não lhe con,eio dizer o
que sabia. Os que o lêm não compre
hendem, e por isso 'lançam-lhe O ridi
culo.

1'anto maior é a sua grande~aquanto
até hoje a scieucia não penetrou esse
mysterio.

E quantos seculos são já passados L.
E no emt~nto ahl está proya,-elmente
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maiol' prova da existencia de Deus,
prova mais forte que a que se funda na
existencia da consciencia, 'e na multi
plicidade de atomos que constituem o
corpo humano; e no entanto são esta
duas ult:imas objecçõe~ as que desman
tellam () atheismo e tornam impotentes
os seus raClOClnlOS.

Em duas palavras, «fiat lux », faça-se
a l'uz, Moy,sés firmou indestrúctivel
mente a prova da existençia de Deus,

Quando os atheus tiverem vencido
aquelle~ dous obstaculos que assigna
lei, a. ~ciencia já estará muito mais
adeantada; e então elles verão com
toda a clareza a força do « fiat lux .»)

Não são os theologos modernos quem
os hade derribar; elles vão encontrar
inex:pel'adamente Moysés guiado pela
sua nuvem luminosa, elles irão bater de
encontro, a um rochedo inabalavel.

:E como Moysés pôde-se elevar a tão
grande sabedoria'? Como Fenelon é tão
ad mirado pelas suas P7'O'vas da existencia
de Deus?

FeneJon pouco viu sobre a materia:
elle não viu para philosophos.

Moysés viu para os sabias,



-80-

1.. otae que este ponto é importante, e
é por jsso que não se lhe tem da o a
attenção que elIe merece; por elevado
de mais, cobrem-O"com o ridicu1? aq118l

-les que o não comprehendem e que se
achaJ;l1 tão affastados da verdade, que
nem podem conhecer q ue ahi existe uma
grande proposição, urna rica fonte dp

estudo j por eJevIlc10 de mais elle tE'TI1

escapado á propl'ia attenç;ão e anaJys\-'
dos sabio:;
~ lllz [ I ta. il.utes do Sol!. .. que ign'J

rancia ! -dizem até (:)s sabics.
• im, a luz x.istiu antes do Sol, e~(:re_

veu Moysés.
A 1HZ 1:em da materia; desdE: q lle

exis te materia em ce~tas condições de
p.osição e de proporção existe a luz.

•Vão ha corpo lumino o por .~i mesmo, mas
todo o corpo lorna-se luminoso de de
que está subjeito á attracção de outro
que lhe fica á distancia, é lumino o
pelo. que o attrahe e para o que o
attral.J.e. A irradi'lção eS'pontanea é a causa
J.aquella admiJ.'aç.ão dos sabios j é por
admittil-a que os sabios não podaTam
ainda com prehender como póde ser ve.r
dadeira a proposiç;ão de Moysés, é que
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II~O oderam descobrir. e nem siquel'
l'en~ar como pôde haver grandeza em
t r elle dito naquella épocha:~Antes

CJue Deus houvesse formado o Sol, já
hl1xia luz; desde que Deus formou a
materia ou desde qOle a materia existiu,
existiu a luz.

Este ponto é por demais importante,
eu o deixarei pois de parte; elie reqúer
um 10ngo a profundo desenvolvimento.

Espero que não me façaes a injusti-
'/l. de pensar que ladeio, que fujo de

P,Dcarar de perto esta importante ques·
tão. Não; ao contrario, por lhe dar
lOuita importancia é que vou passar
além, depois d'aquelles toques l'apidos·

I.a?'gos dias têm cem annos; e si eu tiver
nm periodo descançado em minha vida,
. i n'algum dia eu publicar um livro
obre philosophia natural, lá encontra

rei essa questão:, Bem ou mal, eu duei
eatão tudo o que penso. .

-ão tenho soffreguidão,sou muito cal
mo: tenho coragem para .:offrer e es
perar: sei dar ao tempo o que é do
1empo, assim como já me habituei a
olhár para o proximo e subjeitar.me
ao que elle quizer.



-82-

Estamos em uma via~em : ell bel d "
ir porque tenho um Deus que me pJO

tege,tenho um norte; esse proxim.o ba de
ficar, e esta certeza me basta. Esta é
ã justiça qu"e Deus e::Cl'eveu no livro da
creação.

Eu com prehendi o pensaTll~mto de
A.braham.

Moysés nos disse que 110 seglludo dia
Deus separou as aguas, que no terceiso
fez apparecer o el~'mento seúco e os ve
getaes, no quarto os astros, no quinto
os peixes e os passaras, no sexto todos
os outros animaes e depois o homem,
e no septimo Deus descançou, exta
siou-se em contemplar a sua obra.

Quanta. sabedorIa· nos septe dias ou
septe periodos da creação !

Que de esforços não tem feito a l:icie.Q-
cia para conhecer a verdade!

E ao que chegou '?
Chegou ao Genesis de Moysés I
E não admiraes a sabedoria desse ge

~io que tanto precedeu á humanidade!
Não entrarei agora nesses detalhes

tão bem provados pelos sabios moder
nos; direi que elles, depois de estudo
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de seculos, de esforços inauditos, che
garam áquillo que diz a Biblia, áquillo
que foi escripto por Moysés; e direi
tambem que tanta sabedoria desculpa
áqueltes que o admittem como iLspi
rado, que o tomam como propheta, e o
seu saber como um resultado da reve
lação divina.

ElIe sabia a verdade a fundo; .elle
conhecia a creação; como si tive1;se si
do ouvido quando' Deus a projectou.

Ou era extraQrdinari81 a sabedoria dos
Egypcios para aquelIes tempos ou Moy
sés foi inspirado!

Para mim elle tlOha na cabeça o fogo
celeste, esse que s6 tem baixado sobrs um \
pequeno numero de cabeças,. que s6 foi
dado a entes muito espeeiaes, ao genio.

A terra uma vez formada, destacada
do Solou de outra massa, não teria
vapores na atmosphera, seria espheriea
e conteria agua em sua su perneie; não
havendo montanhas, essa agua poderia
e deveria envolv& o globo. Seria uma
lamina pouco espessa, mas o poderia
envolver mesmo na totalidade.

A.evaporação logo teria logar e então
-e formariam as nuvens.
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E_sa perturbaçã.o traria um de5equi
librio na vida physiologica do planeta
umas partes se teriam elevado e outras
rleprimido em sua superlicie. Ás aguas
diminUldas pelas que formaram as nu_
\ eo eencontrando leito::; bem profundos
eriam insufficieutes desde então para

envolver toda a Terr~: elIacorreria para
o lUjiares baixos, os altos ficariam a
'eeco. 'Onde ha terra a secco e humede
cida pelas chuvas fórma-se a vegetação.

Essa vegetaçã.@ lJão poderia alimen tal'
.laimaes dos conhecidos, porque a plan
ta se.n um certo gri:Í.u de calor desfallece
on não se desenvoive.

Veio então o quarto dia: Deus con
ciensou a for(;3. do calor e da luz, gru
pando ou condensando a materia em
nucleos determinados: a ac!:ão do calôr
do '01 desenvolveu as plantas e tornou
possivel a existencia de animaes, que
por um lado já eDcontravam nutrição,
e por outro tinham condições de vida.

Logo que a cousa pôde ser, foi: logo'
que pôde e~istir planta elIa appareceu,
logo que pôde nascer animal elIe nasceu ..

A planta veio ao terceiro dia, antes
do Sol porque ella já tinha condições de
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vida embora não ti vesse as de desen
\'oIYimento; o animal 'veio no quinto
ilia, aepois do Sol, porque s6 então
houve condições para a vida aniIIlal..

Ao sexto cüa vieram os animaes da
_I/wra, os do elemento secco, e s6 depois

delles veio o homem.
O animal irracional veio depois do

reino vegetal que lhe sen-e de alimento;
o hometp. que é '.mnivoro, veio depois
Ile todos os entes creados. O homem que
precisa de melhores condições, cuja
aude ~e altera. com a menor mudança

d clima, de temperatura etc.; veio no
periodo em que a terra acabava de pas
ar por toda a série de rovolu ões vio

lentas.
Si Moysés não tivesse nm profundo

saber, poderia ter "reado o homem logo
no primeiro dia, 1J0deria dar a nature
za tal ,qual existe creada de ure s6 jacto
em um s6 instan te pelo Creadol: mas
não; elle abriu o livro e leu nelle o que
estava escripto, o que se encontra ain
da hoje, o q ue os sabias têm encontrado!

A grandeza de Moysés abysma!'A sua
:abedoria, no que elle soube, era a de
hoje! E isso é maravilhoso!

3
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Como recusal-o~

Ou havemos de acceitara revelação ou
conceder aos Magos e a Moysés uma
sabedoria como a que temos.

Os factos vos mostrarão que os Egy
pcios eram muito sabios, embora o mo
nopolio da scienc:ia e o atrazo de certos
de seus ramos, e a falta da imprensa,
não' nos tenham transmittido outros do
cumentos que não sejam esses que che
garam an6s esmagados pela superstição:
- a Biblia - e os hyerogliphos myste
riosos que ainda hoje não poderam ser
comprehendidos em sua totalidade.

Os sabios ainda têm muito que fazer
para verem Md'ysés em toda a sua gran
deza.

Creado o universo, Deus descançou;
e foi esse o septimo dla, o sabbado dos
antigos e o domingo dos modernos.
Deus descançou, e no repouso contem
pla a sua obra.
, A creação está feita.·

Houve o periodo da luz, da confusão,
do cahos ;

Houve o das aguas na superficie dos
corpos envolvendo-0s em massa con
fusa;
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Houve o da formação de. vapores que
chamamos nuvens, o apparecimento ~o

secco e do vegetal;
Houve o da formação dos planetas,

da reunião da materia formando gru
pos de atomos bem descriminados;

Houve o do apparecimento do ani
mal, nos mares e nos ares;

Houve o do apparecimento dos am
maes do elemento secco, e do appareci
mento do homem.

Estes periodos duraram seculos, CE11

tenas de seculos, milhares de secuJos.
A. um cataclysma geral seguiam- e

seculos de pequenas evoluções, peque
nas transformações que preparavam as
grandes,-um novo cata,clysma.

O mundo passou por seis periodos, e
o homem veio no fim do sexto. Depois
da formação do homem dever-se-hia
seguir seculos de repouso.

O periodo do homem se está passando,
as transformações lentas vão-se fazendo:
quando virá um novo catacJysma não o
é possivel determinar, negál-onão seria
racional. E' de p~esumlr que venha;
mas qual será, como se operará e em
que epo,cha, é o que não ~ dado ao bo-



-88-

mem conhecer: ahi' apresenta-se o va to
campo das conjecturas.

Cada um phantasia como quer: o
certo é que o dIa desse cataclysma é o
pre umido e figurado dia de juIzo.
Moysés assim o previu, Jesus Christo o
mencionou, e essas propbecias têm
razão de ser: ellas são provaveis.

Deixemos ficar a ~ssencia da cousa, a
lião queIramos crer '7/0 exterminio peto
{ogo ou por e~te de preferencia áquelle
melO.

Ninguem sabe: em tal materla t50
pouco sabe o padre como nós.

Elia que falle que nós vamos ou
vindo.

Cada um tem a liberdade dp. fanar.
A. materia, depois de e~tremas con-' .

vulsões, ficou exhausta: ella está des
cançando da fadiga, está deixando cor
rer o periodo do homem.

Dá signaes de vida por toda a parte,
mas está tranquilla, acha-se feliz, goza.
auda, a molestia não a aflliie.
Ena descança, mas o seu espirIto

vela; elle estuda-a, observa-a.
O homem é a imagem da natu rezll
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que o form ou, neUe só existe o que nella
se encontra.

Em sua pequenhez, o seu dia nâo é
de ruilhares de seculos; é de milhares
de ~egu ndos: o seu dia é de 24 horas
lão s6mente.
~o~eremos dizer que a materia do

homem está para a do universo, o seu
dia está para o dia do mesmo universo
como' o seu espirito está para o que ani
ma a natureza, para o esp.rito que pre
side á creação.

E ú,homem é muito pequeno !.,.
E' uro infinitamente pequeno que

s6 se compára com 05 de segunda, ter
ceira... ordem; o homem não o1ha para
o infinitamente grande, nem compre
hende o infinitamente pequeno;
s6 olha. para o pequeno e por isso ..e
acha grande.

A materia repousa; trabalhou sei'
dias e descança no septimo: e o espi
rito vela.

O corpo humano fica exhausto em
seis dias de trabalho; para restabelecer
as forças não lhe bastam as poucas horas
da noite destinadas ao somno; elie pre
cisa do septimo dia para. descançar.
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A materia trabalhou seis dias, apeua~
[Jresidida pelo espirita; ella repousa ao
~eptimo dia.

O espirito repousou durante seis dias
da sêmana, o seu trabalho foi pequeno.
elle não está fatigado; o' septimo é o dia
do seu trabalho. Oseptimo dia é o des
tinado á contemplação da natureza, ao
estudo da creação e admiração de sua
grandeza, da do espirito que a formou.

m dia pelo menos fica livre ao des
favorecido da fortuna.

O septimo dia é destinado á admira
çào e estudo da natureza, á contempla

. çào da creação.
eis dias de trabalho, seis dias de

actividade da materia: a materia entra
em actividade para nutrir a materia.
o braço trabalha para dar alimento ao
e tomago, para nutrir o corpo.

Um dia de descan ço para.o corpo, um
dia de trabalho para o espIrita. O espi
rita l.l'abalha para nutrir o espirita.

seis dias de trabalho da materia para
uutrir a si e á familia, um dia de traba
lho do espirita para que D,eus abençôe'
o trabalho da semana; porque o traba
lho do espirita indolente, do espirito in-
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culto não é trabalho productivo: De!~s

não o abenç6a : isto é, está f6ra do plano
da. creação, que não fez o homem ina
cional como é o bruto I

86 este capit.ulo da creação que po
deria formar volumes, mas sobre o qual
vos tenh0 fallado resumidamente, en
cerra uma grandeza ,inconcebivel;
quando eu nàda máis provasse da gran
deza de Moysés, já vos teria dito muito,
já vos teria sufficientemente demons
trado que este assumpto é -importante;
e que o não devemos lançar ao aban
demo s6 porque a superstição envoiveu
com um véu sombrio este grande ho
mem, esse genio que tanto trabalhou a
bem da humanidade.

Mas não pála aqui a tarefa que me
illljJuz; pretendo Justificar a minha
lhese.

Por mais imperfeito que seja este tra
balho que vos apresento sobre os dias
da creação, vou deixál-o aqui, para oc
cupar-me tambem resumidamente

D.!. CREAÇÃO DO HOMEM

"O dia sexto Deus formou de barro Q.

homem e deu-lhe o sopro de vida. O
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homem foi feito á imagem e semelhan
ça de'seu Creador.

Moysés, dizendo que o homem foi
feito de barro, á imagem e semelhança
de Deus que lhe deu o sopro devida,
firmou uma grandR' proposIção, .estabe
leceu uma verdade fundamental.

O homem tinha uma parte ~aterial

e outra espiritual; intimamen te ligacla,',
reagindo sempre uma sobre a outra. O
homem é flího de Deus, mas f\?ito do pó
da terra em que se hade tornar. :BV lilho
de Deu:>, feito á sua semelhança no es
pirita, na intelligencia, nas faculdade,'
da alma, na consciencia : elle póde em
ponto pequeno, sobre a terra, o que
Deus póde sobre o universo e sobre o
homem.

Todo o universo é matl/ria, ma esta
materia encerra uma intelligenCla, uma
vítalid,!-de, uma forçb.-que por sua gran
deza a intelli~encia humana não p6de
comprehender; ella nem comprehende
a relação que exista' entre seu corpo e o,'
phenemenos materiaes queelIa produz,
a parte espiritual que ella encerra. O
homem não póde comprehender a alma
do uni, erso, como não comprehende a
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sua prupria, lUas elle sente que a lia te
l'ia é regida por um poder que lhe pare
oe superior, por uma iriLelligencia vasta
que a domina e que lhe dá leis. Esta
vasta intelligencia que elle não com
prehende, esta força crea;dora que com
os mesmos elementos, com tão peque.
llO numero, fôrma seres tão dilft3rentes
e dotados de propl'iédades tão diyersas ;'
esta força produ~ora, que póde, iLbe e,
'pIei', elle chamou- Deus.

Esta entidade abstracta que elle
:eute mas que não p6de comprehen
der j esta entidade cuja existencia lhe é
a\te 'tada 1. eJa intelligcncia e pela con
scieucia; esta entidade dotada da tri
plice propriedade: - saber, querer
poder-é para elleDeus, Deus-espirito.
~ homem o adora. Essas tres proprie
dade,; formam ou são os attributos de
um s6 ente, são tres pessoas distincta
e um s6 .!)eus verdadeiro. São maj;'
ta.l'de, por artificio dús padres:-Pae,
Filh(} e Espirito Santo.

O ~pirito santo é ainlelligen eLa que
preside ao universo, da qual existe uma
scentelba no propl'io homem. O filho ,:
;, gllete1', porque da mtelligencia nasc
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gencia comprehende, ella q ueI logo pór
em practica. -O' pae é o pode'l', o pae é

. mais forte que o filho; eUe çxecuta o
q ue a intel hgencia viu e q l1 iz fazer.

O ente, alma ou espirito que pre
side a todo o universo sefla in.completo,
impotente, si não reunisse aqueUe tre
a.ttributos: pae, filho e espirito santo.
::3ão tres pessoa.s distihctas formando
um s6 Deus verdadeiro.

O Deus do christãos não é um Deus
material, não é a materia que constitue
o. uni.verso; é a sabedoria que ú con
stituiu,a força. que o mantém e o düige:
é um Deus espiritual.

O homem partici pa uo plauo geral da
ureação do universo material, o homem
tem em menor ou maior escala D~u,'

dentro de si: eUe tem saber, querer e
poder. Mas a"sim como a. sua materia
.;. .fi.nitaem relaçiio á do universo, assim
seu e pi rito B limita;io. EUe tem intel
ligencia em lJfoporção da que se.p6de
conter e desenvoher em seu proprio
corpo; ello quer em proporção com o
en griu de intelligeucia; eUe póde se

gUlldo o alcance dEt 'uas força.
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o homem foi feito á imagem de Deus,
disse M6ysés: e disse a verdade. O ho
mem é filho de Deus, mas lhe está 'ub
jeito, nada p6de sem a vontade de 'ell
pae. E ainda ahi o propheta foi inspi
rado, leu no grande livro da natureza,
fechado antes e depois á todos os mortaes.

O homem foi feito á imagem e seme
Ihança de Deus, ma.s lhe é subOl'dlnado :
as partes não têm as forças do todo .

.Jesus-Christe, que foi o saber, o

querer e o poder por excellencia, é O
prp.dilecto da creação, filho dp. Deus, o
proprio Deus na especie humana.

Epe leu no grande livro o que Moysé
tinha apenas soletrado ene tIdo com
pl'ehendeu e tudo pôde põr em practica
por seus preceitos. O~eu saber, o sel!
querer chegarão ao conhecimento de
lOdo' O' homen ; e transmittindo-Ihe
e tes dous predicados e:le lhes trans
mittirá a força, lhes transmittirá o ~eu

poder.

Jesus-Chrlsto é, pOiS, considerado o
Deus que veiu ao mundo não para fazer
do homem um Deus, ma para lhe re
mir os peceados, tornai-o digno do Crea-
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d0r, fazei-o entrar em sua eterna aça,
da qual o homem decahira como,vere
mos.

Chnsto veiu chamar uma parte yo
leu te do universo ao plano geral da crea
ção, veiu harmonisar o lado morai da
humanidade, mostrar que a humanida
de é parte integrante do universo e que
está subjeito á~ leis que regem o todo

Christo foi por isso consIderado (I
f
Homem-Deus, - Moysés foi o seu pro-
pheta.

Propriedade do aulor.
Dil'eilv da ,.eproducção ,.e. el"l adI).



CUR~'O~ LIVRE~

CONFE,RENCI-AS
XIII

GRANDEZA DE MOYSÉS

III

DISCURSO PROFERIDO A 15 DE NOVEMBRO DE 1873,
PELO DR. MIGUEL VilllRA FERREIRA

Mlllhas senhoras. e meus senhores.
- Em minha penultima conferencia
vos annunciei que ia incetar um bello
e grandioso estudo, a meu ver de muita
imp0J:tanciaem qualquer tempo, e que
se torna tanto mais interessante quan
to de perto se prende á maior questão
da actualidade; disse-vos tambem que
a mulher muito se deve interessar por
essa exposição e discussão, pois que se
tracta} em linguagem muito compre
hensivel, nada menos que do estudo
de uma parte da Bíblia, da que foi e3-
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cripta por Moysés, (1) tracta-se do estu
do do Penlatetlco ou dos cinco livros por
<3}]e escriptos. Disse-vos que tractando

(1) Considero setopre o Pentateuco como escri
pto por l\1oysés. O meu fim não é discutir a ori
gem do Pentateuco; seria essa outra questão
muito dilrerente daqueUa queme propruz. Ocerto
é quo o Pentautenco existe, que alguem o escre
veu, e que as minhas proposições não se alleram
qucr Moysés tenha bebido, uas idéas ~m duas
fontes diver as, como quer Astruc, quer elle se
tenha servido de conhecimentos anteriormente
adq1leridos, como não pódedeix8r de er verdade.

Fosse embora o Pentateuco escripto' por mhe
mias ou por Elsdras, depois do capti veiro de Da
bylonia, quatro seculos antes de Christo, ainda
• im é certo que elle não foi ereação de tes dous
escriptores. Embora a redacção fosse toda delles,
emhora elles enriquecessem as idés antiga com
os melhoramentos obtido pela sciencia desde
Moysés, a creação da obra remonta a essa
grande anti~uidacle: elles proprios referem a
Moysés o livro que o modernos allribuem a estes
esel'iptores

Wette, Tuch, Ewald, Hupfeld, Kn bel, Schra
der, Graf, Delitzsch. assim como Naldeke são
esct'iptore glJe todos têm procurado descobrir o
auctor e fixar a epocha em que,foi escripto o Pen
tateuco; mas que importam ao a sumpto todas as
'uas considerações? Não fos e embora e se livro
e .:ripto por aquelle Moysés de uma testa bem
formada e desénvo!vida, aguem po erro os tra
ductores deram os dous chi/t'es que e notam em
10dos o desenhos que representam aquelle gran
de homem; é certo que 1\1oy és tirou o povo de
I rael do captiveiro do Egypto e que a elle se
attrihue o livro. Quer o livro tenha sIdo escripto
por esse Moy és de chifres, (ruer por l\loysés- de
uma testa bem (orníada, a questão é a me ma;
pois que chama-se Moys6s o sabio illustre, o ge
nio que escreveu o Pentateuco, ou quo formulou
o~ grandes pensamento que neUe se contem,
tTan millindo-os por escripto ou verbalmente a
posteridade.

(Do PROFESSOR.)
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la Gmndeza de J1foysés, não tinha eu em
Yista repetir a 13iblia, nem divinisar o
propheta, assim como não 0- ql1iz de
preciar, como já o têm feito muitos ou
tros; aíSsignalei-vos que o meu fim é
simpie:mente apreciar com justiça o
que elIe disse e·o que fez, o que pensou
e escreveu na Biblia, a minha inten~ão

é pura e simplesmente fazer um estudo
philosophico, com as forças que tiver,
,sem q-ue de modo algum fiqueis obri
gados a acceitar o meu modo <le "Ver,
que p6de ser mui to falso a vossos olhos:
tam bem vos disse que, já tendo advo
gado os direitos da. mulher peran~e a
sociedade, já tendo me esforçado para
mostrar a injustiça de que ella tem
sido victima, a minha intenção é de
p.gora até ao fim do anno corrente, por
uma peq uena serie de conferencias co
meçar de transmittir-lhe direotamente
alguma ip.strucção da que ella carece,
ou por ~utra convidal-a a um estudo
seria; 'accrescentei que tendo de come·
çar a minha nova empresa, não vi3. as
sumpto que mais a podesse interessar
.que o estudo da Biblia, o da religião,
e que nesse ponto todos se acham de ac-
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corda, pois é voz geral que « a religião
é necessaria á humanidade, especialmen
te á mulher» como já vos citei.,

Alleguei muitas outras cousas para
justificar o meu arr6jo em prehendendo
entrar nessa magna questão, -a que dei
começo na segunda-feira proxima pas
sada, quando deste mesmo Jogar tive a
honra de dirigir-vos a palavra.

Em minha ultima conferencia não
fui mui Jonge; occu pei-me unicamente
com o periodo da Creação, e parei no se
ptlmo dia, quando o homem acabava
de ser creado e Deus começava a re
pousar contemplando a sua obra.

Essa parte do meu assumpto seria vas
tíssima f'li eu tivesse querido vos fazer a
éxposição dos estudos que têm occupado
os sabios, querendo eUés penetra.r ess~

grande mysterio da erecção.
À esse respeíto volumes e volumes

têm sido escriptos, sabios e sabios têm
cOJ;lsumido uma existencia trabalhosa,
este fazenrlo viagens, aquelle escavando
a. terra para descobrir Eroductos rosseis,
aqueU outro sondando os abysmos, e
todos finalmente obervando por seu~

olhos e pelos dos que mais se haviam
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approximado da natureza e accendendo
em suas cabeças, no silencio de seus
gabinetes, esse fogo que illumina a ça1"ça,
mas que a não p6de queimar.

Os sabias, com uma perseverança ad
miravel e incomprehensiv61 a olhos
profanos, por todos os modos têm in
vestigado os segredos da natureza para
sorprehendel-os; seus estudes tem sido
paciente e corajosamente feitos; e, si
lerde;; os seus trabalhos, esses a que
me retiro agort\-, ficareis sorprehendidos
observando que elles não têm f0ito mais
do que· provar á luz da evigencia, pôr
deante de todos os olhos com extrema
clareza e força oe verdade, essas pa
lavras que Moysés escreveu logo no
principio do PC71tateuco. Moysés em um
pequeno espaço da Biblia, em paginas,
forneceu materia para estudo de se
culos, para escreverem-se volumes, e o
que é de pasmar é que Moysés tivesse
dado a verdade para objecto de inves
tigação· dos sabias que não apoderam
reconhecer sinão com a lentidão dos se
culos.

Eu não deveria fazer-vos essa expo
sição, mas não poderia hoje deixar de
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chamar a vossa seria attenção para 11m

ponto tão importante. Aliás si me ti
vesse quendo soccorrer ao que existe
escripto, si me quizesse tornar mero
repetidor do que outros já têm dito,ser
me-hia facil fazer-vos muitas conferen
cias a tal respeito; mas eu quiz passar
mais rapidamente sobre o assumpto
porque, entrar nesses longos detalhes e
nesses estudos, estaria f6ra do meu
propo itn que era 'e é simplesmante
fazer realçal' a Grandeza de Moy~és.

Todos conhecem os trabalhos collos
sae" que tem feito os sabias. o esforç
constan te que elles têm em pregado
para poder peuetra~ os segredos da na
tureza que não lhes cahem do céu gra
tuitamente como o M'lná cahira no de
serto; todos sabem que de sacrificios,
e de intelligencia têm sido desenvolvi
dos e em pregados para colher esses
fruct0s qaa não lbes são 7'evelados auriclt
la?'mente, mas sim depois que passam
quarenta annos nas visinhanças do Sinai,
nas plaJ!icies do monte Horeb, dcpois
que durante es~e periodo têm pastorado
as ovelhas de Jethro; mas tambem
todos sabem qu~, depois de seculos de
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tão grande esforço, elles apenas pod~
ram chegar a reconhecer como verdade
aquillo que Moysésescrevera na Biblia,
a respeito da creação, como acabei de
dizer-vos.
S~nd9 conhecida como é esta propo

sIção final, ella me bastava para a ar
gum'entação que tinha em vista, para
que eu pudesse tirar a miI.lha. conclusãu,

Então vos disse: Moyse.s naquella
remota antiguida~e soube aquillo que
se desconheceu depois delle, e que s6
muitos seculos de trabalho poderam
fazer novamente descobrir; a muitos
respeitos Moyses soube tanto como os
maiores sabios, os maiores gemas mo
derne>s. -Então h~veis de acceitar uma
de duas, pois que pelo raciocinio exclui
a hypothese da tradiçãó: ou elle con
seguio ter esses conhecimentos da
mesma f6rma que os modernos ou foi
um homem inspirado, o proprio Deus
baixou do céu para dizer-lhe ao ouvido
como as cousas se passaram. Ora, si é
pos~ivel que sem revelação auricular
chegue-so a penetrar esses mysterios,
nenhuma razão ha para adÍnittir que
Deus pre[~riu rebaixar-se até ao homem



-104-

subjeitar-se a elle para que Moyses co
nhecesse a verdade que os sabios mo
dernos 'reconhecem hoje. Si não houve
revelação auricular e Moyses sabia,
como sabia nesta ma-teria, tan to como
os sabios modernos, é claro que a sua
sabedoria é verdadeiramente maravi
lhosa, attendendo-se á epocha em que
VIveu.

Eis ahi a serie de raciocinios que em
preguei então para fazer sobr~ sahir a
vossos olhos a G'randeza de Moyses.

Hoje·o meu terreno será outro; não o
estudo da formação do uni·verso, mas
sim vos direi em primeiro logar o· que
Moyses pensava a respeito da mulher e
do começo da vida da humanidade re
presentada por um homemde cada sexo,
passando depois a tractar do l'araizo
terreaI.

Moyses tambem se occupou da mu
lher, tambem lhe fixou um papel espe
cial; e penso vos poder mostrar que
ainda ahi eUe foi grande, pois que mas
"yIstas mal comprehendidas no seu tem
po e durante seculos, fOlam a,; 'proprias
-vistas dos modernos e lhes dMam nas
cimento; eu reconheço e admiro a sua
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sabedoria; e conheço muitos escriptores
de nota que pensam estar préga:ndo uma
doutrina nova para o mundo quando
apeaas põem em practica o que ~oyses

já havia escripto dezoito seculos antes
de Jesus Ohristo.

Si percorrerdes a historia dos diffe
rentes povos, mesmo si vos recordardes
do que aqui Já se tem dito á ce~ca desta
mate.ria; deveis saber que alguns se
culos depois de Christo ainda se dis
cutia em um concilio si a mulher é ou
não um ente racional, si a mulher tem
uma alma como o homem.

Ainda agora mesmo, neste seculo ha
paizes, quasi todos, em que a mulher
não é mais que a escrava ou qaando
muito a criada grave da caza do ho
mem; mesmo entre os protestantes,
que profundam os estudos dll. Biblia,
s6 ultimamente a mulher vae repre
sentando o papel social que lhe com
pete pela natureza.

A. prova mais evidente qJle vos posso
dar do estado de barbaria em que esta
mos a este respeito é que as' doutrmas
da Eschola do Pcvo em relação á mulher,
ainda assustam este nosso paiz, que já,
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quer entrar no rol dos paizes civili
sados.

A prova mais evidente que podeis
encontrar a respeito do atrazo do mun
do, vós a tereis 'aqui mesmo muito,
perto, estudando este nosso paiz que
em pleno seculo XIX ainda teme a in-

I

strucção dada á mulher,alllda não quer
que elJa' os escravos ouçam fallar em li
berdade.

OI'a, si eu vos poder mostrar que 38
seculos ai:ltes de nós, 3,800 annos a
-contar de agora para o principio do
mundo (2) Moysés já pregava uma
doutrina sã a este respeito, elle já se
achava maIS adeantado, sob muitos as
sumptos, que todos os legisladores bra
zjleiros, que todos os de quasi todos os
paizes modernos; não admittin~o como
não admitto a revelução auricular, que
o rebaixaria, haveis de concordar com
migo que era extrema a sua grandeza,
que a sua sabedoria foi extraordinana.

E ta questão de sabedor ia é toda re-

(1) Moysés nasceu no anno 17'2& anles do
Cbl'i to. Este nasceu a 187'3 annos: logo, Moysés
na r.eu ha 3,7'98, proximamente 38 seculas.

(Do j'I\OFESSOR.)
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lativa; o moço q ue aos dezeseis annos
em absol uto sabe tanto como o velho de
septenta, relativamente é muito mais
sabia que eUe; o legislador que, 1,725
·annos antes de Ohristo, legislava com
tanta sabedoria como os modernos, in
contestavelmente deve ser considerado
maior que eUes quando a ('lIes fôr com
parado.

Aristoteles no mundo secular, foi a
primeira cabeça em sabedoria, porque
este sabia chegou a possuir melhor que
nenhum outro a sabedoria do seu tem
po, e com ella dominou a' sciencia por
mUltas seculos; pois bem, Moysés viveu
seculos 'antes de Aristoteles, encerrou
em si ~oda a sabedoria antiga e CIeou

um mundo novo e até hoje ainda exer
ce o seu dominio. Aristoteles nasceu
384 annos antes de Ohristo, Moysés
1725 a?tes da mesma era christã,isto é,
quando Aristoteles nasceu havia 1341
annos que Moysés tinha nascido; e no
entant.o apesar de Moysés ter nascido
no seculo XIV antes de Aristoteles ou
quatorze seculos antes delle, os traba
lhos do sabia hebreu foram superiores
ao do sabia grego; os deste já decabi-
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ram em quanto que, os de Moyses ain
da dominam o mundo.

A.ristoteles não foi um genio como
Moysés, não teve a largueza de vistas
do sabia legislador hebreu, e o mundo
tem sido injusto quando trIbuta lou
vor e admiração ao sabia grego, como
sendo a primeira cabeça da antiiuidade
e prOGura muitas vezes lançar o ridiculo
sobre o sabia de Israel.

A. differença havida entre eHes é que.
Moysés não era franco como A.ristoteles;
emquanto este buscava transmittir a
todos os seus conhecimentos, aquelle
procurava deslumbrar, cO,nservar os
outros na su perstição para por meio
deHa levai-os á felicidade. A.ristoteles
queria que cada um seguisse com seus
pés, guiado por sua cabeça. Moysés
queri~ levar todos de rasto, em nome
do Cre<l.dor.

A. differença dos tempos talvez fosse
bastante para obter o perdão do homem
immortal que firmou as bases da dou- .
trina do futuro, as bases do C}uistia
nismo ; do hCilmeffi que em sua sabe
doria só entre os modernos veio en
contrar eguaes, do homem de vistas
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mllis largas que tem tido a humam
dade; daquelle que em telação ás epa
chas pôde ser equiparado ao Christo;
mas os milagres que fez, os males que
sua doutrina tem feito ao mundo por
mal comprehendida ou mal desempe
nhada, por interesse ou sem proposito
determinado dos que lhe succederam na
eschola, tem feito pesar sobre elle mui
tas accusações injustas, muitas aprecia
ções falsas ~ grosseiras.

Omundo uão lhe tem sido grato como
a Aristoieles, os seus beneficios foram
mais depressa esquecidos, embora ainda
sejam existentes, embora o seu poder
esteja ainda de pé e já tenha cahido
o do sabio grego.

O mundo não tem sido grato a Moysés
quanto devêra ser, e em vez de enterpre
tar suas ldéa'S, admirar o seu saber, a
sua largueza de vistas e a nobreza de
sua alma; o mundo o considera pela
maior parte como um Penáult dos tem
pos primitivos, como um ignorantecon
tador de historias; aquelles que mais
honra lhe querem fazer eonsideram a
Biblia como um 8nra~onho livro de histo
rietas moraes.
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Muitos têm levado a ingratidão ao
ponlo de cobrÍl'em-o de ridiculo, e até
os mais grosseiros, como tenho dito e
não canso de repetir: estes são plena~

mente desculpaveis attendendo a sua
fragueza intellectual.

Dir-me-heis que a humanidade não
tem sido injusta, porque si ella con
sidera .A.ristoteles comu o maIOr sabio
da antiguidade, concede a Moysés as
honras da revelação; mas eu vos res
ponderei que os que assim o consi
deram ou o querem fazer con:>iderar,
não lhe fazem honra alguma, llulli
ficam-o, fazem delle um instrumento
servil cujos actos eram a cada mo
mento dictados pelo seu Mentor. Em
bora digam que esse Mentor era o
proprio Deus e pareça uma grande
honra. o merecer da blVindade esse
favor dos colloq uios a duo, eu enten
do, e "V6s tambem assim o entende
reis si "Vos demorardes a pensar, que
semelhante supposição rebaixa a Di
vindade e nuIlifiea Moysés, tira-lhe
todo o valor. EUe fica no papeJ de um
valido do Pad1'e-Ete'1'no, de um homem
nuIlo por si.
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Aihda ahi, em ta.l supposição, vejo
umagra, e inj ustiça, porque, para mim,
eu admiro o grande legislador em seus
soliloquio.<,quer eUe no campo se descalce
e contemple a çarça que não desappa
Tece apesar do fogo que parece consumi
la, que! elle faça ba~xar do céu as taboas
da lei, q,uer yeja uma nuvem no deserto
junto ás praias do Mar-Vermelho.

E' nas reilexões que faz figurando-se
faIlar cOJIl o pro prio creador da natureza,
que mais admiro sua grandeza. Eu
o admiro na firmeza com que executa
os seus planos boncebidos no deserto.

A sua grandeza verdadeira nos é im
posta pelo estudo de seus escriptos e de
seus actos; a absurda hypothese da re
velação que lhe attribuiam, que ainda
hoje nos é imposta como o fàra ao povo
no deserto; é ainda pelo poder daquella
espada com que no deserto impunha a
crença do verdadeiro Deus, de um Deus
immaterial, com aqueIla espada com
que aos milhares abatia as cabeças dos
que não lhe obedeciam, que hoje nos
fazem fingir que acredItamos no seu
poder sobre-natural.

O mundo tem sido ingrato a esse
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grande homem, injusto para com elte ;
mas no emtanto essa ingratidão appa
rente está tambem na propria natu
reza.

Roberval era. um geometra de merito
e viveu no tem po em que os mathema
tlCOS publicamente se di.sputavam a sa
bedoria. Elle descobrira um theorema
a que não deu publicIdade, por meio do
qual resolvia afinal os problemas que
propunha aos outros; e, graças a essa
pouca generosidade e ausencia do ver
dadeiro espirito do homem de scienoia,
eUe passou por ter forças muito supe
riores ás que tinha. Mas, um dia, houve
quem fizesse a mesma descoberta e a
publicasse para uso geral; Roberval
apresentou-se reclamando a prioridade.

Muitos lh'a recusaram, outros lh'a
reconheceram, mas diz,endo que eUe
havia perdido o :seu dire~to de p1'im,oge
nitura desde que o trocára por um prato
de lentilhas: eUe teria ido á posteridade
sem macula- si tivesse .se oCGupado
mais com o puro interesse da sciencia
que é o da humanidade, o do homem;
~lle, porém,não tinha vistas largas, mais
se occupava do interesse do momento
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e pensava- assim melhor p."omover o
seu interesse pessoal.

Rer.usando-lhe o direito a sua des
coberta, a propria natureza lhe tez
expurgar o seu peccado; puniu-o pela pe
<i uenhez de suas vistas, pelo,excesso de
sua paixão, do seu amor pessoal que o
cegou.

Moysés foi quem nos referiu a bella
passagem do prato de lentilh:ls, mas eUe
não viu que impondo-se por milagres,
em "ez de transmittir ao pevo a sua sa
bedoria, guardava para si na poste
ridade _o papel que nos assegura ter
pertencido a Ezaú; perderia a bençã.o
do céu e se tornaria chefe de uma horda.
selvagem, fugia-lhe das mãos o cha
racter mais glorioso.

Suas bellas douctrinas nã.o tiveram o
vigor que teve a sua espada: em sua
"ida eUe d.ominou o povo de Israel;,
por sua morte elle ficou um bom rrecheir-
'l'O contra a humanidade. Esta nio lhe
tem sido grata, mal lhe tem reconhe
do o seu immeoR. merecimento.

As luzes do futuro lhe trarão a j us
tiça humana: ser4 condemnado no que
eUe assemelhou-se a Roberval ou a

.la
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Esaú; mas, naquillo em que elle foi
. como Aristoteles, o seu nome irá ás

mais'remotas regiões vindouras; e assim
lhe acontecerá sobre o papel que assi,-'
gnalou á mulher, sobre o modo porque
a encarou em relação ao homem, em
relação á sociedade.

No tempo ernqueMoysésviveu,talvez
fosse um rasgo de genio o ter recorrido
ao sobrenatural, Q ter conservado e ti
rado partido da su perstição; em seme
lhante questão nada podemos afirmar
contra etle porque nos .falt~m dados, o
unico que possuimos é a seu favor: as
eschola.s philos0pb.icas d;) seu tem po e
as posteriores foram todas sem pre sup
plantadas pela delle.

Si, como o Cbristo,elle tivesse tentado
rasgar o véu do temI/lo naturalmente o
teriam pregado em uma cruz. Para a
humanidade naq uelle momento, para
tirar da escravidão o povo de Israel,
talvez que Muysés tivesse em pregado o
unico meio efficaz.. .

Só elJe era o competente para. o reco-
nhecer e o exito ohtido é Qm seu abono.
E , porém, certo que em relaçã.o á pro
dria memoria, máis '~alêra que, che-
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gado á terra da Ptomissão, os seus des
cendentes tivessem ensmado a "Verdade
o pOV0.

O meio uma vez empregado de salvar
o povo prevalecendo-se da ignúrancia
delle poderia ser necessario, e seria per
doado no momento da afllicção, no
caso urgente; mas tornou-se nm crime
e fez mal ao Dlundo desde que entraram
em circumstancias normaes. Este ponto
requer muito estudo e novas pesquisas
aos homens pensadores. . "'"

Tirem a Moysés o character divino
que lhe querem dar, vejam nos factos
o que eUes encerram, estudem-os á luz
da razão, em face da natureza, dêm
o character natural, unico que p6de ter
tudo quanto elle fez, e a humamdade
o considerará como o maior sabio da
antiguidade, votar-Ihe-ha profunda ad
miração; e tudo terá gan1;lo, nada terá
perdido.

V6s assim o julgareis si estudardes
a Biblia em qualquer logar do Penta
te1tcO, v6s assim o haveis de considerar
si bem comprehenderdes qual o papel
que alle assignalou á mulher.

Segundo a Biblia, segundo Moysés,
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a mulher é a companheira do homem,
a carne de sua carne, o osso de seus
OS&OS; foi feita da costella do homem.

Nestas poucas palavras Moysés en
cerrou mUI grandes pensameutos,
idéas para encher volumes, e que os
têm enchido; elle cortou em poucas pa
lavras uma ,!uestão que até hoje tem
sido tão controvertida.

Si elJe não fez ao mundo todo o bem
q ue lhe era possivel, foi pelo seu laco
nismo, pelo modo poetico como expres
sava o seu pensamento, que ~e tornava
difficil de comprehender ; nao é porque
não ferisse o ponto, porque não conhe
cesse elle a verdade.

De muitos modos eUe poderia. ter
figurado o apparecimento e o fim da
mulher sobre a terra, vós o comprehen
deis; mas, vos peço: trabalhae um pouco,
ponde em exercicio a vossa intelligen
cia e a vossa imaginação, dizei-me o que
achastes, como pensaes que a mulher
foi creada, si imaginaes uma figura
mais poetica. e mais racional '?-

Só depois desse esforço podereis dar
merito á palana de Moysés é achar na
Biblia essa poesja que os homens mais
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eminentes têm dito que lá existe. Si
não fizerdes esse esforço, ficareis na su
perfiCle, amesquinhareis o grande ho
mem, vereIS não ui:na grandeza mas
nma parvoice naquelle dizer.

Moysés poderia ter dito lJ.ue a mu
lher fôra feita tambem de barro como o
homem, que o fóra de uma flÔr, de
uma an'?re, de uma pedra, da espuma
do mar, das águas das chuvas ou das
fontes, de qualquer objecto da naturd
za; querendo tiral-a do homem 'Pode
ria ter dito que fôra feita das mãos, dos
pés, dos cabellos, ªe qualguer parte do
corpo do homem; a mulher tambem
poderia ter sido formada de um animal
ou do oorpo deste. Mas, não, elle abriu
o grande livro da natureza e ahi achou
escripto pela mão dó proprio Deus, do
qual mais tarde no Sinai reeebeu~as

taboas da lei: -A mulher foi a com
panheira que Deus deu ao homem, ella
foi formada de uma costella delle.

A mulher é, pois, uma parte cQmple
tiva do homem; a força, a intelligencia
do homem não serão completas em
q.uanto não forem mettidas em conta a
força e a intelligencia da mulher. Oce·
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Hlbro do homom mais o da mulher é
que formam o cerebro elementar da hu
manidade, formam a pilha da iatelli
genCla.

A mulher no physico nasceu d0 ho-
, mem, mas depois formou um ser com

pleto eq uivalente aQ dellej e por ahi o
legislador hebreu parece ter dado ao ho
mem a iniciativa; parece querer dizer
que para que a mulher 'attinja, ao seu
completo desenvolvimento e11a precisa
que o germen lhe venha do homem, el
le lhe deve ceder alguma parte para que
e11a se desenvolva.

A iniciativa, segundo :M:oysés, não
vem da mulher.

Seg.undo e11e, o homem ao nascer já
era um individuo completo, podia sa:'"
ber e querer e teve logo os meios de
poder; mas a mulher s6 os adquiriu
mais -tarde por ·um desenvolvimento
posterior.

O hGmem, nascendo um ser com
pleto, podia logo entrar em actividade,
mas a mulher originada do homem,
recebendo delle a sua base physica, po
dia tornar-se sua equIvalente.

Ia natureza as funcçães se repai-tem,
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uma creação completa. outra e o todo
fÓrmR. um ser harmonico: em relação
ao individuo o home:n é um ser com
pleto, mas deixa de o ser em relação á
hum'anid de.

A parte que lhe falta para ser com
pleto em relação á humanidade, é a
mulher.

O homem, ao nascer, trouxe pés,
mãos, trouxe cabeça; podia e devia ter
iniciativa, como teve: pertencia-lhe
todo o movimento material da humani
dade, sem, exclusão do moral e do in
tellectnal.

A mulher nasceu sem os meios de
acção, foi em se;: principio uma sim
ples parte do corpo humano; e, posto
gue de carne e osso, faltava-lhe tudo
para já ser egual ao homem; mas a
mulher se desenvolveu, embora fraca ~o

seu physico: o seu destino não é certa
mente o da força, á ella pertence o
moral.

O homem é mai::; forte na lucta phy
sica, concorre com a mulher na inte
lectual e lhe é inferior na mOTaI.

A. mulher não tem essa força violenta
gue re~uerem as brusoas transformações
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do mundo physico; ahi a mulher não
p6de compettir com o homem. Mas o
ter. sido apenas uma. parte do physico
do homem que se 'desenvolveu para
formar um ~odo egual a elle, trouxe-lhe
a fraqueza physica, fazendo-a, porém,
mais etherea., dando-lhe mais força no
mundo immaterial, tornando-a mais
propri~ para o trabalho moral.

A mulher, sendo apenas'a costelJa do
homem, encerra menos materia que
elle, é mUlto m"enos material, é um ser
quasi . espiritual ; e, fazendo-a assim,
Moysés ainda leuoqueestánanatureza:
a mulher aprecia matizes que em geral
escapam á constituicão grosseira do
homem. '

A mulner que é etherea não emprega
a espada, a sua arma é o ;verbo, que é
mais forte que o braço do homem, em·
bora a sua acção seja mais lenta.

A mulher nasceu depois do homem,
veiu completar o ser humano; poisque
sem ella. o homem não poderia satisfa
zer ao pensamento da creação, não ha
veria humanidade. A mulher eo homem
são duas metades de um mesmo ser;
qualquer dellas sem a outra está Ín-
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cempleta, e tanto assim é que, si ambas
não existissem na terra, com a morte de
A.dão ter-se-hia. extincto' a especie hu- .
mana.

O homem teve em dote as armas
da defeza contra o mundo da mate
ria, a mulher não precisava tel-as.
Moysés leu que a mulher veio arma
da. contra o mundo do espirito, suas
armas' foram outras, porque tambem
divino é o fi~ que lhe assignalou a
natureza.

No individuo todas as partes nio
representam o mesmo papel: as mãos
são para pegar, os pes para andar,
a cabeça para pensar.

A. mulher tirada do homem, ella que
delle foi uma parte, deveria ter no
mundo funcçães que completàssem o
ser humano.

A. mulher foi feita da costeJIa do
homem, por que sem uma costella o
homem deixa de existir, quando aliás
elIe p6de viver sem mãos, sem pés c
sem cabellos.

Moysés com extrema sabidoria a 1'e
presenta como parte de um mesmo todo,
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mas parte essenúial ávida, inseparavel
desse todo.

A mulher e o homem sáoegualmente
formados ria mesma carne e do mesmo
osso; são eguaes perante a natu.reza;
mas o homem re<::ebeu em dote a força
para em p:unhar as armas, recebeu co
ragem para afl'routar o mundo da ma
teria. A' mulher Deus recusou -a força
bruta, deu-lhe um esposo, para seu ar-o
rimo j fel-a é facto por 'ahi dependente
do homem, como vereis por outro lado
que este della depende. Nestes pontos
elIes são equivalentes, a mulher não é
escrava como muitos se figurám que diz
a Biblia.

A mulher e o homem formam um ~6

e o mesmo sar humano j em quasi tudo
elles são eguaes, segundo Moysés, e em
dous pontos são equivalentes; logo, em
todos os pontos O homem e a mulher se
equivalem, não existe entre elles infe
rioridade, existe em alguns pontos
apenas difl'erença nas forças e no em
prego deIlas.

Ambos eUes são formados da mesma
materia, ambos possuem o verbo, am
bos sabem, querem e pod8m, ambos



123 -

partilham pois do ser divino: esse é· o
seu ponto de egualdade.

Mas, por isso mesmo que no homem
a materia. e suas propriedades são mais
fortes"mais prep0nderantes j elle, s6,
isolado no mundo soria fraco para
domar seus lmpetos.

Poderia luctar contra o mundo ex
terior, poderia defender-se dos brutos;
mas seria fraco contra a sua propria
força, contra a fOIça de suas -paixões·

Sabeis que a pressão do ar atmos
pherico é quem contém o sangue nas
veias de nosso corpo, li: agua nos leit0s
do~riosedosmares; que o pulmão é
quem regenera o sangue viciado na
circulação; que a conscie:lCia rectifica
a intelligencia: e que em toda 'a natu
reza o plano é unico.

Falta no organismo humano e em
toda a natureza um moderador do co
ração, u~a força queo dirija, contenha
e purifique no seu trabalho; a inte11i
gencia e a consciencia são insufficientes,
não produzem sentimentos do mesmo
genero, s6 0 moderam em parte.

Assim como a costella protege o co
ração, centro material das paixões, as-
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do homem para o auxiliar, o proteger
contra esse mesmo mundo exterior e
interior, para defendel-o ahi onde se
acha fraca e impotente a acção da sua
força material.

O homem defende o physico, a m u
lher defende o moral. A intelligencia
não é mais nobre que a consc.iencia,
nenhuma é inferIor á oútra: a inte1!c
gencia 'sem a consciencia é a loucura.

A mulher é a vida, a fonte de onde
emana toda a especie humana: a mu
lher foi coUocada por Deus· ao lado
do coraçãe do filho e do esposo para
acalmar-lhe a vioJencia, moderar-lhe
o impulso, contel-o no justo limite.

I A missão do homem é grande, mas
a missão da mulher não lhe é infe-
nor.

Suas funcções são differeRtes sobre
a terra: em sua vida harmonica, no
interior da caza um é complementar
do outro ente; na vida. social elles se
completam ainda pois que Deus lhes
deu o verbo, a ambos deu-lhes uma
intelligéncia. A missão é di.ffurente,
ma::; egualmente grande: na egualda-



de da intelligencia e do verbo elles
adquiriram o JUesmo direito a com·
partilhar da vida social.

O homem, protege e defende a lllU
lher no physico, a mulher protege 13

defende o homem na ordem moral;
ambos têm força physica, ambos têm
força moral e intellectual, ambos devem
entrar na 1ncfa.

Ohomem pela sua organisação phy
sica. foi creado para o embate do mundo
exterior, para a lucta com a materia;

. a mulher, costella do homem, é sua
companheira inseparavel, tem entrada
onde elle a tiver, segue-o por toda a
parte, acompanha-o em todos os passos
da vida, sempre defendendo, sempre
protegendo o seu coração.

Foi da mulher qu~ Moysés disse
sabiamente qU,e nasceria aquelle qu~

havia de pis3.r a cabeça da serpente, a
qual é o ganio do mal; foi da mulher
que eUe annunciou o nascimento de um
Messias para. remir os peccados da hu
manidade.

E, si tal éograndedestino da mulher,
não lhe póde ser vedado o cam po da
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sciencia, não se lhe p6de recusar a in
strucção, nem os direitos sociaes.

A mulher vela pela sociedade na
familia, juncto ao berço de seu filho,
porque elle é a fonte de vida da socie
dade; elIa é especia.lmente responsav81
pela vida moral da sociedade; dellá
dependerá o character e os actos dos
homens: mas não quer isso dizer qu{:
s6 no interior,Ja caza esteja a esphera
de sua acção.

"AO homem éimpossivel sahir sem le
var comsigo a costella, que delIe é sem
pre inseparavel. Si a mulher tivesse .sido
feita da cabeça do homem, elle em
favor della abdicaria asua intelligencia;
si lhe tivesse sahido dos pés seria muito
razoavel o papel, que lhe assignalam
em nosso paiz; mas dizendo-se tirada
da costellado espôso, Moysés, no seculo
em «tue viveu, já lançava uma grande·
sentença de condemnação a este secule
Elas luzes, a este século XIX, e terrivel
contra este nosso :3razil que até hoje
ainda não o entendeu, e, <lue peior é,
ainda não o leu.

A. missão da mulher é muito grande
e nobre, segundo a Biblia: ella tem
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mais influencia sobre os destinos do
homem que elle proprio; ElIa respon
derá directamente perante Deus, tal
qual o homem, pelo desempenho que
der a flua mis15ão; e Deus lhe perdoará
o mal '1U8 della tem vindo ao mundo
pelo abuso do homem no emprego da
sua força pbysica contra a sua compa
nheira:

Moysés col1ocou a mulher ao lado do
hOI!ll~m como sua egual no I espirita,
como egual na força moral, mas deu-o
lhe ouyas forças que se eqmparam ás
forças physicas que elle tem. A. grande
idéa de MO'ysés, tirada do livro da natu
reza, deveria elevar a mulher, tiral-a
da abjecção, libertal-a da escravidão a
que o homem a havia subjeitado e na
qual tende sempre a sepultaI-a.

Si Moysés fosse .divino, S1 não fóra
um homem, de um s6 jacto o seu pen
samento estaria realisado; mas é da na
tureza humana que o poder do harpem
seja sempre muito e muito limitado:
cada um muito pouço faz, embora mes
mo muito veja.

Eis ah1 porque a idéa de Moysés foi
lettra morta, ficou não comprehendida,
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ate que apparecesse um 0utro elle, quo
se fi ui ti plica~se e o excedesse em for
ça.s.

Jesus Christo .muito ampliou a sua.
obra; fez. ao menos comprehensivel'
aq uelle grande p~nsamento.

No ,tempo de Moysés, propheta, a. mu
lher descia á c)'sterna, e dizia a seu es
poso :-Meu senhor, como aqui já vos
citei; depoIs de Jesus Christo' o homem
supporta o trabalho arduo da vida e o
esposo diz á mulher :-Minha senhora!

A humanidade já está no extremo op
posto; mas sempre tão infeliz que não
pÔde descobrir o termo medlO.

Deus coIlocou a mulher ao lado do
homem e a fez sua eqUIvalente. O 4õ
mém abusou da força e fez della a sua.
escrava. Deus a espiritualisou, o homeIJ1
a materialisou: o homem peccou; e,
como sempre ocontece quando se con
trariam as leis da natureza, o homem
'ficou triste e enfermo, seu erro veíu
com força recahir $obre elle proprio.

O homem negou forças intelIectuaes
e eguaes ás suas á mulher, negou-lhe
direitoáinstrucção; amulherdobrou-se
á força physica porque lhe faltou a ini-
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ciatlva, mas o homem. perdeu.: 'eUe
deixou de ter uma companheira, teve
uma escrava j a mulher tornou-se In
capaz de protegeI-o, elle tornou-se fraco
e o mundo não se tem podido civilisar.

Jesus·Cbristo leu a palana de Moy
sés e a comprehendeu j elle engran
deceu a mulher e honrou-a.: collocou-a
no lagar que lhe pertence, admittiu-a
entre os seU3 ouvintes, empregou-a na
conversão da humanidade, e a mulhel
ouviu a pala'Vra de Deus.

O mundo tem melhorado j hoje a
mulher, recobrando os seus direitos,
presta muitos serviços á sociedade;
hoje eUa occupa-se em tud'o nos paizes
civilisados, onde se estudam os Evan
gelhos, e allas com dedicação já se es
palham pelo mundo para faUar aos ho
mens, para ensinar-lhe:> a vontade' de
Deus. Um sentimento de gratidão im
relle-as a pregar a doutrina da ver
dade, a que foi ensinada por aquelle
cl ue lhes deu a ca7'la de liberdade j pre
gJ.::ldo éssa doutnna, ellas enrigistram
:suas cartas em todos os carIarias do
mundo.

E eUas fazepl bem!
Quando o christianismo estiver por

3
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tO,da parte identificado com todos os
corações, a mulher' assumirá n.obre
mente o papel que Deus lhe concedeu;
a sociedade será por ella regenerada, o
homem terá um escudo deante do co
ração, suas paixões serão dominadas, o
mundo se tornará rn: is doce e brando;
tornar-se-ha mais habitavel, virá então
o reinado da paz.

E quem desconhece hoje a missão da
mulher !L.

Recusam-se-lhe ainda os "eus direi
tos, que alias todas as conscienclas lhe
concedem, porque a palavra de Deús
não é ainda universal, a religião chris
tá ainda não se tornou ctltholica, uma
pequena parte da humanidade a estuda
e mesmo desta nem todos se acham
bem com penetrados de seus prinCl pios;
mas todo;;; começam a entre-ver a ver-

. dade moral, e, mais um passo, o direito
da mulher se tornará num facto reco
nhecido e proclamado em: todo o mun
do; mais um passo e oveI bo, que hora
esyoaça sobre as regiões da agllas sé
transformará em carne. (3)

(3) O clero romano. votando, como vota a mIe
lhel' á ignorancia, está tl'abalhando contl'a as leis
de Deas.
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À verdadeira doutrina christã condu
zirá a esse resultado. O que Moysés,
como propheta, como inspirado, lêu no
grande livro da natureza; o que os ho
mens vulgares de todos os tempos não
têm podido comprehender, Christo,filho
de Deus, Deus feito homem á justo titulo,
plantou na terra e transformou em
uma realldade.

À mulher é a mãe do homem, ella
6rma e protege o seu coração, é a mãe

da virtude. O mundo terá mudado, o
peccado terá sido remido á todos os ho
mens, quando todas as mulheres tive
rem ouvido e se identificado com a pa
l~vra do Dryino-mestre.

À mulher prec~saestudar e propagar
a doutDina christã em sua pureza para
conquistar os seus direitos, a sua li
berdade, pará desempenhar o papel que
lhe está reservado no mundo, e foi reco
nhecido e declarado pelo sabia Mbysés.

Pela mulher o peccado entrou no
mund6, pela mulher os homens serão
remidos de seus peccados; filhos do pec
cada original, a cabeça da serpente será
esmagada pela mulher, por intermedio
da doutrina christã; Christo será pois,
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o-mediador(4) para obter-se a l'edempção.
A. palavra de Deus-home~,é a unica

hastante forte e capaz de salvar a hu
manidade, de lavar ao nodoa que, ao
nascer ella traz ávida .,social. O Evan
gelho é a luz que illuminará o mundo
e brilhará sobre todo eUe; a lJalavra de
Christo .é a palavra de verdade: eUa
traduz a vontade de Deus escripta em
toda a natureza moral.

As paixões, os interesses mundanos,
.'atanat, a te:m. perseguido; mas no
fuado do coração humano está a con
sciencia, está o pl'oprio Deus para pro
teger a creatUl'a: a palavra de Deus será
ouvida, a sociedade se rehabllitará,
cada sexo poderá livremente desem
])enhar a sua missão e desenvolver
todas as suas forças, segundo as apti
dõe') individuaes.

U Evangelho veio restitUIr a indivi
duabdade humana, dar-lhe forças, eno
brecei-a.

A mulher deve ouvir e estudar a pa-

(41 Para er phy icõ é preci o lançar "ão ~o
livro de um physi o, para er um homem Vil-·

luoso é preciso e ludal' a doutrina de Chnto. O
ph) -ico, a sim como O Chri to ão mediadores,
('ada um no seu genel'o.

(Do Pro{essor).
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lavra de Deus. e repetil-a junto ao bert;'o
de seu filho; deve pronunciaI-a doce
mente, faJlando ao coração de seu ma
rido: a missão' lhe pertence,. Deus lhe
assignalou esse dever.

Mas, cuidado.... a religião de Christo
não é a religiãó dos padres. Aquella
-vós só a tendes no Evangelho; esta é a
que se tem ensinado no Brazil.

Instrui-vos profundamente nelle, me-
ditai-o em vosso guarto. OUVI aquelles
que o estudam e que. o sabem compre
hender como philosophos, e em todo o
caso segui a vossa razão em seu estudo,
com ou sem auxilio extranho.

Todos sentem e por isso todos dizem:
-a religião é essencial principalmente
á mulher.

Todos dizem a verdade porque a sen
tem: a religião é a moral, e á mulher
pertence a missão de moralisar o mundo
tão estragado pela perversão do .homem,
pela sua força TJlaterial.

A mulher deve, pois, estudar e co
nhecer a religião como um codigo de
moral, eu com prehendo essa necessi
dade e acceito-a; mas faço-o para hon
rar a mulher e não para degradaI-a
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como acontece acceitando a inte11igen
ci até hoje dada áquellas palavras.

Eu não penso que a rehgião seja um
freio para cousa alguma, ninguem dei
xou de matar outrem receiando as pe
nas do inferno; como freio, o melhor
que eu conheço é o da caza da
correcção. A missão da religião écmtra :
e11a deve educar e transformar a alma,
enobreceI-a, fortificai-a; e para os que
se não poderem guiar por si, o freio es
t&.rá nas leis civis.

Eu não degrado a mulher, não pen
so qne sem essa falsa religião dos ro
manistas, elIa se perverta: ácima.
dessa religião toda supersticiosa e cheia
de impostura eu cal loco os delicaqos
sentimentos da mulher, co11oco as leis
do pudor: os espiritos grosseiros que
rem a religião. como um freio para a,
mulher porque elIes não podem vêr
o que Moysés já vira. ha 38 secnlos:
os. matiz"s mais delicados do espirita
.da mulher, a elevação da sua missão.

Um homem, Moysés, tomou a inicia
tiva, deu um impulso; outro homem,
Jesus-Christo, perpetuou-lhe o movi
mento: a costella desenvolveu-se, hoje



- t3

élla tem todos os orgams ae acção, hoje
a mulher deve ouscar assumir lt sua
posição, pór-se na altura da sua missão.

B Moysés viu, ha tantos seculos, o
que só actualmente podemos ver:

Eis ahi porque eu admiro-a sua
grandeza.

Considerada a mulher segundo as
vistas de Moysés, que eram muito, lar
gas, como acabastes de .vêr, tão largas
que s6 hoje começam a merecer a atten
ção da humanidade j fallar-ei do Pa1'aisrJ
terreal,'que é uma continuação daquelle
pensamento.

Não faliareI ex ensÇtmente' da arvore
de vida. tractando do Paraíso terreal,.
màs não posso deixar de assignalar-vos
a grandeza dessa idéa dE! um paraiso,
coliocado no começo da humanidade,
eJ.liando s6 existia um primeuo caza1,.e
qué cessou desde que o genero humano
começou a se desenvolver; não posso
deixar de vos fazer notar a sabedoria
com que o legislado'r hebreu imaginou
a existeocia desse paraiso que nenh uma
intelligencia poderá recusar depois de
ouvida a discussão em qUE! vou entrar;
não deixarei lambem desapercebida a.
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distincção que ene estabeleceu entre ~

vida material e a vida social collocando
. nesse paraiso as duas arvores uma da
sciencia da vida e outrada seiencia çlo bem
íl do mal.

Cerno vêdes, para Moysés essas duas
arvores eneerram d0ul! differenteB peno
samentos: o sopro dinno deu existencia
ao homem, deu-lhe a vida animal, a
vida material, mas ,não lhe -ieu as func
ções da alma com um jogo abspluto,
não lhe fez conhecer a vida social, a
vida eterna.

Hoje a humanidade, os philosophos
distinguem entre o principio-'IJida e (}
principio alma: hoje a vida é um resul
tado de funcções da materia orgamsada
de certo modo; a desorganisação dessa
materia, a substituição por outra orga
nisação traz a morte do ind.ividuo; mas
essas transformações não anniquilam a
alma: esse resultado a que vão chegan
do os philosophos modernos, depois de
tanto esforço, de tanto estudo, de tanta
sabedoria, é o mesmo que Moysés ha
38 seculos escreveli no livro sagrado,
na Bíblia.

E pãó devE:remos admirar a grandeza
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de Moysés! ~ deveremos levianament
lançal-á ao esquecimento, cobril-o do
ridiculo, porque não o comprehende
'mos, porque aqui e ali e~rou por ser
um homem!~...

Não, nãG deve ser; eu pelo menos não
o farei em tempo algum I .

Para mim, elle está no apogeo d
mundo antigo, elle e:;tá no pinaculo dt'o
antig~idade, assim como Christo o está _
no do genero humano.

Para mim a vida e & alma são dis
tinctas, posto quOe ambas resultantes da
materia: a vida s6 exis~e no ser orga
nisado, é a resul.tante das funcções de
um orga.nismo, resultante mateflal ; a
alma reside no atomo, mas não se p6d"
manifestar sinão mediante a vida, me
diante as func<:;õesdos orgams; sua. acti
vidade cresce com a perfeição e nu,
mero dessesorgams, cresce com a mul
tiplicação daquelles que o~ possuem.

A humanidade tem uma alma colle
ctiva, a resultante das almas indivi
duaes, como o individpo encerra em si
uma alma collectiva, resultante das
almas dos atomos que o compõem.

A vida é essencial ás manifestações
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da alma: A.dão recebeu o sopro divitio
antes que existisse um paraizo terreal,
no paraizo foram collocadas a arvore da
1Jida, a arvore da sciencia do bem e do
mal.
. CoHocado o homem no paraizo ter

real, tendo-lhe Deus dado uma compa-
. nheira tirada de sua propria costellã, o

ereador não lhe impoz a menor pena,
que não teria razão de ser; elle estava
isento do peccado e da murte, mas sob
condição que não comesse de certo
fructo do paraizo.

A immortalidade se transmittlria a
toda a humanidade, mesmo cesilandó
para o individuo; a vida se iria sempre
reproduzindo, sempre se perpetuando
no mundo, na especie humana j mas o
peccado não seria lançado como uma
punição eterna á humanidade, ene po
deria ser remido para o individuo e
mesmo para a humamdade.

Nada parecia mais facil que obedecer
a este preceito do Creador :-não comer
40 fructo de certa arvore j mas, Satanaz,
o gania do mal, tomando a f6rma de
Unla serpente, seduziu a~ulberquenão
tiaha forças physicas, fez que eUa pro-
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vasse do fructo e depois o comesse jun
tamente com seu mando.

Adão, apenas çomido o fructo, co
nheceu que havia peccado, pardeu a.

lnnocencia, envergonhou-se de achar
se nú, e ambos correram a cobrir lt sua.
nudez, a' occultllr-se dos olh.os do
Oreador..

Este, que vê tudp, tudo sabe, porque
elle estánll. conscienciado homem,ol'e
prehendeu, e por causa do seu peccado
retirou-lhe os beneficios que lhe ou
thorgára, condemnou-o á mortalidade
individual, poz um tel'mo a suas fun
·"ções de vida, subJeitou-o tambcm á
dura lei do trabalho impon.do que a
te ra não lhe produzisse sinão' depois
de regada com o suor do rosto delie.
E assim Moysés estabeleceu o de"er ào
trabalho, enobreceu-o, tnnsformando-o
em lei divina.

Eis o que nos disse Moysés e o dis
se com extrema sabedoria: esse pec':
cado de Adam e Eva, que devia re
cahir sobre a humanidade atra,ez dos
seculos, esta condemnação dada á'ser
pente de andar de rastos e de ter um
dia a cabeç~ esmagada pelo filho da
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mulher a quem buscaria mordêr n'o
calcanhar; este peccado que fez com
que a humanidade deixasse de ser li
vre, se tornasse escrava e perdesse a
felicidade até q ue viesse o filho de
Deus remIr esse grande crime; esse
peccado e seu castigo e suas conse
quencias que servem de base ao chris
tianismo, par demais se acham tradu
sidos nas leis da natureza, onde sem
pre se manifesta o plano da creação,
a vontade do organisador do l:llliverso.

Eu vos mostrarei a sua realidade.
Voltaire, penso eu, dizia que toda

mentira tem um fudo de verdade; assiIJ1
tambem póde-se assegurar que si Moy
sés não tivesse lido na propria natureza,
si o seu trabalho tivesse todo sido de
imaginação, ficticio, elle c&hiria, teria.
tido apenas um valor fiduciario, pas
sageiro. A sua doctrina vingou porque
eBe alen na. propria natureza, porque
o fundo era de verdade, embora dahi
tenham vindo mil aberrações, pela!
quaes elle não é responsavel, como não
o é pala calumnia sinão aproprio ca
lumniador.

As vistas largas de ll(o)"sés, escre·
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vendo logo no principio da Biblia esse
grande pensamento, revelam por de
mais a sua extrema so bedoria, mostram
quam profundo e 'philosophico foi o seu
e p;rito de observação, que alcance elle
tinha no que via e no que dictava á. hu
manidade.

'''um tempo em que todo o genero
humano estava mergulhado em treva:-,
n'uma epocha em que os padres ti
nham monopolisado a sciencia a tal

I I

ponto que hoje pensamos que eram
tempos d~ mais completa barbaria, já.
havia philosophos superiores, que sa
biam o que sabemos hoje, já havia um I

Moysés que lançava com mào firme os
fundamentos de uma moral que·regerá
o mundo até a consumação dos'seculos;
um homem tão profundo em suas vis
tas que ainda hoje a controversia existe
sobre seus e~cri tos, porque têm-se fi
cado na snperfi0ie deIles, porque nào
se lhes tem dado o setttido .que elles
encerram.

Eis abi porque lúoysés, com j Ilsto
titulo foi consider~do propheta, inspilrado,,
rendo uma c~mmunicaçãodirecta com
a divindade e della recebendo a sabe-



daria, para impÓI-a aos d91hais ho'"
mens.

EUe fallou a linguagem biblica,e
essli. elevada poesia está f6ra do com
mum-dahumanidade,é uma linguagem
divina; o vulgo fallava e tem falIado
em estylo. em lingua muito differente.

Eis ahi porque se admitte que s6 do
proprio Deus, em tempo tão remoto,
elle 'poderia ter apprendido verdades
de tanto alcance, só o Creador do uni
,erso lhe poderia. dar essa clareza de
intelJigencia que o fazia ler atravez dos
seculos no passade>, e traçar leis que
°regeriam os seculos futuros.

Eis porque o tomam por di,!:ino
aquelJes que nada aprofundam, que
nada estudam, que o não têm podido
comprehender; eis porque o fazem pas
sar por divino aqueUes que melhor
vê~m as cousas, mas aos quaes nãe>
convem esclareceI-as, de bôa ou de
má fé.

Moysés não foi grande e immortal
pelo seu poder temporal, não o foi pela
mortandade e extermilllo que levava
aos povos que não lhe obdeciam, qU"8
n~o ,acceitavam suas idéas religiosa!;',
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não o foi pela severa punição que im
punha aos seus quando não o com
prehendiam, ou não lhe obedeciam.
Não; por ahi alle não foi mais que um
guerreiro, um her6e, porém mundano;
por ahi elle p6de ser com parado a tantos
outros que têm sido o :flagello ~e seus
semelhantes, o açou,te de DInlS, si o qui
zeram: por {lhi eUe teria de morrer, e
ser encarado até com horror e despreso
quando o mundo estivesse civllisado e
encarasse com horrer e despreso a car
nificina feita em nome de um Deus
creador.

Moysés não fOl immortal pelo esforço
temporal empregado para lIvrar o seu
povo da escravidão em que vivia no
Egypto.; não o fói pelos milagres que
fel. contra Phara6 ou aquelles com que
no deserto elle abysm.ou o povo de Is
rael. Por ahi elle foi um reI despotico,
para quem o fim justificava os meios,
foi uma alma grande e nobre que tudo
sacrificava ao futuro da lmmanidade,
que a tudo se resignava no pre.,ente pOl'
amor do futuro, pelo proprio amor que
tributava ao proximo, á humanidade.

Por seus milagres elle mostrou-se
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um sabio muito superior aos do seu
tempo j pelos seus conhecimentos, suas
explorações elle conheceu melhor que
nenhum contem poraneo o caminho ma
terial de Canaan e os obices que teria
de encontrar e de -rencer, os meios de
supplantar em apparencia os pheno
me;J.os naturaes que teriam de se lhe
apresentar, e por esses feitos prodi
giosos o seu povo ignorante o consi
deraria como inspirado, como pro
pheta; e por ahi elle chegaria com o
povo á almejada terra da promissão,
faria a sua viagem no mundo moral.

Pela sua coragem, elle affrontou as
iras, o poder de Phara6, como Ch:rislo
afrontou a cruz, como Luthero as fo
gueiras da inquisição; pela sua energia
elIe fez que num s6 dia morressem os
fi.lhos varões dos egypcios, como será
passIveI que ainda aconteça no Brazil
desde que os nossos hebreus tenham
um chefe tão forte, tão sabia e tão audaz
como foi o sabio Moysés.

:Mas não são esses feitos heroicos que
o trouxeram e hão de leval-o á immor
taJidade, não são elIes o seu padrão de
gloria immorredoura; porque si por
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esses feitos elJe foi considerado grande,
em compensação, será tambem reputa
do um grande homem dos tempos da
barbaria. Essa é a sua parte mortal, a
sua parte h~mana.

A. sua maior grandeza, o feito que o
falá immortal e espiritual, o que o fará
hoje como no fim do mundo considerar
como inspirado, como immortal, é a
superioridade com que leu no livro da
creaç'ão, com que leu LJa natureza e
com prehendeu o grande pensamento
de A.braham quando isolou sua familia
para adorar um Deus espiritual.

Abraham lançou a primeira semente
!J. terra, Moysés regou-a, fel-a crescer e
(,:omeçar a dar seus fructos, Ohristo ado
çou es~es fructos, cultivou-os no seu
jardLm, tornou-os apraúveis ao paladar
humano e ao mesmo tempo á contento
da divinidade.

A. grandeza de Moy~és está na firme
za e elevação de suas idéas, que elle
escreveu na Biblia; sua m'aior gran
deza está nesse lino que eUe encerrou
na A1'm sancta, para O qual creou o
Tabernaculo e cuja guarda confiou a
uma tribu especial, a tribu de Levi.

4,
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o seu erro esteve em não saCl dir
completamente o jugo d:.l educação que
recebera. no Egypto, em ter creado
um clero onde elle monopolisou a
.sciencia, que deveria ~er e hoje é um
patrimonio commum; está em ter da
do a essa tribu a decirna parte do tra
balho das outra8, está em ter fundado
um patrimonio para o Tabernacu lo,
que tinha deser a futura egI'eja.

Em tudo isso elle foi prodigiosamen te
grande, encarando-o forçado pela coo
veniencia do momento, em tudo isso
elle foi de uma vista penetrante e vasta;
mas Moysés não foi divino porque não
viu quedeixando um erro, contrariando
á natureza, monopolisando o que ella
deu para uso commum dos homens,
dado o impulso, feito algum bem ao
mundo, elleentorpeceria a sua marcha,
lhe causaria grandes males: e isso era
contra a sua propeia aspiração.

lIoy~es foi prodigiosamente grande
porque imprImiu o rapido movimento
do progresso social; mas foi humano
porque não pôde e-vitar a sua estagna
ção, não póde impedir que sobre a hu
manidade cahissem todas as consequell-
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cias dessas medidas de momento, des
sas med~das que deveriam ter sido tem
porarlas.

E a humanidade é tão pequena em
relação ao sabia·legislador hebreu, lju
,eudo encontrado essas grandes idéas,
l:Olll •.{JS seus pequenos erros ella tEm

torturado apropria especie humana
que elle queria ver feliz, ver redemida
sobre a terra .

.,6 Jesus-Christo entendeu a Biblia, o
Velho Tp,stamellto, desenvolveu e com
pletou-o; mas a lJequemssima huma
nidade ainda não comprehendeu. ainda
não segue a luz tão clara que Jesus
Christo accendeu no mundo. A hU.l1a
nidade só se apoderou dos ~eus mila
gres, do supersticioso, do obre-natural
que elle ainda. em pregou; e com eS3f:S

erros, com essas necessldades do mo
mento, com essa Sfla parte mortal, quer
utfocar o seculo XIX e os VJDdoufos.

Pobre humanidade! ...
Abraham foi o primeiro homem de

genio que teve o povo de Deus. Seus
successores foram todos mediocres;
Josue foi mero continuador do plano
a Moysés, pouco fez de lavra propria.
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Mq'ysés se levanta em todo o r'plho

Testamento como o sabio e o general
mais proheminente, como verdadeiro
inspirado, como o homem que até
então comprehendeu o plano da crea
ção; e da observação da natureza, do
interior do coração e da cabeça humana
soube traduzir em leis escnptas o que
ioje se póde lêr em toda a natureza.

Propriedade doauc.lor.
Direito de ff\producção re ervado.



CURSOS LIVRES

CONFERENCIAS
XIV

GRANDEZA 'DE MOYSÉS

IV

IlISCURSO PROFERIDO A 15 DE NOVEMBRO DE lin.
PELO DR. 1Il1GUEL VIEIRA FERREIRA

Minhas senhoras e meus senhores.
Em minha ultima conferencia fiz os

€sforços ao meu alcance para fazer so
bresahir a grandeza de Moysés em
relação ao modo pelo qual encarou a
mulher, e penso não errar dizendo,
como disse, que elle viu aquillo que só
ha bem pouco tem po começam a entrever
QS homens pensador~s, apesar do tra
balho de Christo, de seus apostolas e
discipulos.
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Desenvolvido esse Importante ponto,
passei ao ~tudo do Pamiso terreal e
como visse que a hora me ficava escassa,
pensadamente não lhes quiz dar todo o

'desenvolvimento, comg pretendo fazer
agora: preferi com pletar o meu serão
de sabbado com algum~s considerações
geraes, que tinham valor e opportuni
dade e eram uma preparação para todas
as subsequentes conferencias destaserie.

Pretendq q~e ao terminal-a o VOSE'O

juizo a respeito de Moysés, será outro
que não tlllheis antes de ouvil-a, pre
sumo que lhe concedereis toda a gran
deza que elle tem e que lh,e reconheço;
espero que, como eu, v6s o contempleis
com uma sincera e enthusiastica admira
ção; postoq ue tambem o considereis me
ramente um homem, como o c'oasidero.

AInda tenho muito a dizer-vos sobre
a minha these; e procurando sempre
comprehender o pensamento do grande
philosopho e desenvolveI-o neste re
cinto, peço de novo e espero obter a.
vossa benevola attenção.

Já vos disse que está na Biblia, que
Adão no paraíso não precisava tra
balhar para VIver, que s6 o peccado
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obrigou-O a tirar da terra, com o suor
do seu rosto, o seu alimento e o de sua
familia.

A.gora affil'lI\o-voS que ~o,ysé,~ disse
,"os a verdade,imaginando esse Parai, o
ten'eal que elle por certo-não vi 1 : esse
paraiso eXlstiu, como passo a vol-o pro
var rigorosamente pela propria natu
reza; houve o Peccado Q?'iginal do qual o
homem precisava e deveria sér remido;
houve as prophecias que annulJciavam
a vinda do Messias; tudo o que Moysés
disse foi a verdade, tudo o que elle es
crevéu podflmos e havemos lêr escripto
na natureza, como elle leu.

Os philosophos, os sabios, como já
vos disse, têm revolvido a terra, têm
procurado fosseis e todos os vestie;ios
mineraes, vegetaes e animaes que pos
sam desmentir a Biblia, no que diz
sobre os septe dias da Creação : não po
deram chegar sinão ao que dissera Moy
sés. Por tojos os modos os sabios têm
torturado o mundo physico para que
elle revele o seu segredo; mas, meu

, .I;! quanto tem ficado áquem da
q1J.el1es esforços tudo o que se refere ao
mundo moral!



Estudae, senhores, revolvei tudo ()
que se tem escripto a respeitada ~ibli8,

a respeito de moral, de philosophia j re
volvei tudo e si tiverdes acompanhado
os trabalhos dos physicos,dos naturalis_
tas, ver~" quanto todos esses philoso
phos têm andado errados e ill udidos a
respeito do reino moral.

Neste genero ~epete-s~, o que já está.
dito, por est~ ou aquella f6rma; quer-se
mais ou menos a fé, abstrahindo da
razão, desliza-se sobre a supedicie.

Mas, me direis, de onde vem este mal ?
E' passiveI que em uma épochade tlinta
sabedoria, possaes encarar a Biblia e
Moysés differentemente do que têm
feito os philosophos?

Entre estes, u.ns consideram Moysés
como inspirado, outros como um im
postar; os primeiros o adoram como
um iniciado de Deus, os segundos o
despresam como um grande malfeItor
da humanidade. V6s não vos collocaes
sob nenhum desses dois pontos de vista,
dizeis:me: Moysés foi um homem, se
gundo " 6s, mas J.dmiraes sua grandeza,
sua sabedoria enchQ-vos deenthusiasmo

-e maravilha-vos. Como conciliar essas
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duas cousas ~ porque os saDios não o
têm considerado aSs1m ~

Por muitas razões: a. primeir:.a é que
o mundo nunca teve liberdade religio
sa, nem hoje a tem coplpleta em parte
alguma; mesmo nos paizes mais adean
tados a opinião publica exerce pressão
sobre os espiritos em tal assumpto, não
ha absoluta liberdade de 'Fensamento
sinão em um p.:lqueno, pequenissimo
numero de cabaças, sobre a::; quaes to
aos lançam logo a excommunhão. Es
ses homens ficam olhados COlllO atheus,
como herejes; e si,nos taes paizes livres,
eBes não sobem ás fogueiras da inqui
zição', nem porisso deixam de ser con
sumidos pelo fo~o da perseguição so
cial, como holocaustos ao Espirito San
to, á razão; ninguem os encarcera, nin
guem já os lança no fogo material; mas
~sses ardem no fogo moral e não encon
tram uma alma charidosa que lhes dê
uma gotta de agua para matar a sMe,
para mitigar o calor, para applacar o
fogo que os dev6ra.

Não, nã{) lta e nunca hou~e no mun
do a' verdadeira e absoluta líberdade
religiosa; o espirito de seita. tudo 8uf-
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foca, Moysés com o peso de sua sa
bedoria está esmagando o mundo,
como fez Aristoteles até pouco tempo;
a su perslição que existia de longa
data antes de Moysés, e que elleapoioll,
e ainda. mesmo Jesus Ohristo, tudo as
fixiam neste secula,

O crime desses philosophos foi e p

o ter visto e dito a vardade, foi e é o
quererem esclarecer a humanidade que
não desej'a ou não tem podido ,sahir da
ignoranciaj o crime tem sido não que
rerem tirar fructo para SI da sua sabe
doria, tem sido o terem querido dar á
humanidade o fructo de suas lecu
brações e de sua intelligenciaj o cri
me desses philosophos tem sido o cri
me da virtude e do heroismo, a vir
tude que se apresenta núa, porque não
conhece o peccado, não se envergonha
de ~ua nudez, o heioisme. que tudo
affronta. pela verdade, q ue nada. teme
dos homens.

No meio termo está a virtude, repe
tia o grande Horacifl: esses philosophos
sahem do meio termo. elles querem in
direitar o mundo, fazer o que fizera:
Moysés j mas com a verdadeem punho,
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como essa espada que n9 paraiso bra.n
dia, á porta, o Anjo que áhi foi c01l0
cada para vigiaI-o, segundo o propri~

Moysés. __-.~---

Á espada desse anjo foi tambem real,
como é certo que elIe esteve nesse lagar;
essa espada é a verdade. Os philosophos
a empregam e por isso hão de vencer,
~:loS âc luta é grande, . este mundo,
q ue não é de her6es, fraq ueia con
stan temeute.

Os que vêm quanto é- duro o fazer
verso preferem viver entregues a uma
tranquilla prosa, e aqui e alli no vasto
mar poucos appa.recem dispersos na
super.f:i.cie: alli um barão de ~olbach

escrevendo sobre o pseudol1i '00 de Mi
:;abaud para evít~r o fogo deste mundo,
acolá um Buckner, um Molechott, em
outros pontos um Voltaire, ou um Pi:
gaul-le-Brun.

Lêde a vida de todos esses homens,
lMe os seus escriptos e depois melhor
comprehendereis por que o mundo
progride com tan ta lentiqão; e feito esse
estudo talvez melhor possaes compre
hender porque já vos disse que Moysés
é desculpavel e perdoaTel de ter se sar-
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vido da illusâo para. chegar com o povo
de ISJ:ael á terra da promissão; porque
admitto mesmo que seja um rasgo de
grandeza o não ter l'ompido com os pre~

conceitos e não ter logo quel'ido levar
o povq pela verdade. E' possivel q lle re
conheçaes que mesmo ahi'elIe foi gran
de, pois que si faUasse logo a verdade,
ninguem-oseguiriT"lrorrrfrov-ee~Fg.o

l).ender bem, como não com prehende
Iam a Jesus-Christo: falIa riam todos os
interesses e paixões e o povo de Israel
talvez preferisse yoltarao Egypto a pas
sâ,r m:serias e morrer de fome nos de
sertos. Moysés pod~ria. ter sido morto
na primeira tentativa, si não se apre
sentasse revestido com ocharacter divi
no, si não estivesse arrilado com uma
egide celeste,
. EUeéquem o poderia julgar e não D

seculo actua! que pouco sabe daquelIes
tempos: eBe realisou o seu pr.ojecto;
ChIlsto rea!isou oseu, mas s6 ao expi
rar pÔde pronunciar o consumatunlJ-est!

No tempo de Moysés era preciso ven
cer matando; em virtude da propria
sabedoria de Moysé~,no tempo de Chrislo
já era preciso ~ncer mo'rrendo.
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Moysésconhec~uoseu tempo,e Ohristo
conheceu o deIle.

Â differença dos seculos é profunda.
Ainda no seculo XIX quem perde

ganha, e quem ganha perde, e com
razão mais forte que no tem po do
Christo, p~is que as idéas deste têm
civilisado o mundo.

Moysés foi u~ genio admiravel, pois
«tue elle transformou o mundo, fê~-J

percorrer c seu segundo periodo com o
esforço de seu braço e o :m.p.:u so de sua
cabeça, e mesmo ant~s de Jesus-ChrJ ...
já era morrendo que se venciam as
maio'res questões: morrendo é que Lu
"recia derribou os reis de Roma, mor
rendo é que Virginia fez abolir o decem
Tirato, eis o que já eu disse em outra
parte em 1869.

Sim, morrendo eIles, é que a verdade
tem sido plantada no mundo pelos plü
losophos, suas raizes têm sido regadas e
nutridas por um sangue nobre, pelo san
gue dos homens os mais' inteIligentes e
dedicados á causa da humanidade.

Mas" desde que o homem precisa dar
a vida para que a humanidade colha um
ceitil de felicidade, comprehendeis que
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torna-se muito limitado o numero da
quelles que se lançam na arena.

A escravidão do mundo te~ sido tão
ferrenha, que a humanidade beija os
ferros que a opprimem e não 11es co
nhece o peso j a propria humanidade
esmaga aq uelle que como Moyses quer
tiral-a da escravidão do Egypto. Ella
prefere antes ficar no Egypto, ou voltar
para a escravidão no paiz dos falsos
deuses onde ao menos ti?d;,!.f, certo o aU
mento ~ o ve.s!'Léu:riO para. cobrir a nudez
do corpo, do que aventurar se no de
serto pela cabeça de um utopista .que
confesse não ter visto a ,face de Deus,
nao ter poder eguaI ao delle, não ter
O'/..Lviq.o a sua trombeta. A humanidade
teme o desconhecido, teme o silencio do
d\ilserto, teme a fome: pois nã()) sabe
como, nem acredita q ue no arido deserto
passa cahir o ManrJ, do céu ou haver
~rne para sustentar tão grande povo.

O povo de Israel passára quatroceu
tos annos na escra1 idão do Egypto e
ficára a:ffeito á ella, não a queria mais
deixar, ficou como 0:$ afrICanos depois
do tem po em que se acham no Brazil j

perdeu o amor á liberdade, não lhe .ia,
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nem lhe comprehendia o preço. Moy
sés luctou como sabeis, e immortalisou
se por levál-o á terra da hberdade, a
e~sa terra onde 1rl,(Llla o leite e I) mel, rec
correndo a todos os meios, á força ma
terial, e li superstição.

V6s sabeis a luta que elle teve a sus
tentar e quanto foi herculeo o seu tra
balho; imaginae agora:, estando a hu
manidade escra;va desde· o nascimento
quanto não será heroico o esforço, que
vigor não precisam ter os philosophos
para lhe dar a liberdade, que ella nio
quer, não sabe e não. p6de q uer'er.

A huma nidade deve muito a Moysés1'
muitissimo; m.uitissimo deve a Jesus
Ohristo, mas,já deve muito aos philoso
phos, ellesjá atravessaram o rio Jordão,
são elles que hão de entroduzil-a na
terra santa, no paiz de Chanaan; mas os
que sêlhira.m do Egypto tendo mais de
'vinte annos estão im potentes para lá en
trar, sobre elle~ pesa um grandecl'ime ;
elles descreram, por conseguinte oppu
seram-se ao succe:;so.

A quadl'a actual é agitada, muito
mais do que vos parece: a lucta é ren
hida no mundo. E' uma lucta surda
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mas uma lucta formidavel, que s6 faz
ouvir <> seu ruido como o terremoto
sem que se veja o que esconde a terra
que se vae abrir.
, Coré vae comparecer deante do Ta
bernacul0, o pleito ha de ser decidido;
e desta vez talvez que a divindade o
nã.o condemne : elle advoga a causa da
liberdade e da ,egualdade do seu povo, .
mas já ,não quer lançar por terra a
grande idéa de Moysés; ao contrario
elle a que.r sustentar em sua grandeza,
apresental-a á luz meridiana, onde se
torna maior o seu fulgor.

Os sabias, os racionalistas querem
completar a grande idéa de Abraham,
querem regenerar o mundo. Elles co
nhecem A.braham, Moysés e Jesus
Christo; querem reali::;ar o que elles
viram, querem incarnar o verbo divino,
mas ainda estão suffocadoR pela onda.

Mas, tenho fé ... Deus já o decretóu.
A lucta dos philosophos tem sido e ha

de ser grande ainda por muitos seculos.
Eis ahi porq ue poucos atrevem-se a

dlZer a verdade: é porque a meia ver
dade é pouco util a quem a ouve, e é
muito perigosa a quem a diz. Djzel-a
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toda elles não podem, porque morrem
antes de terminar, não podem pelo que
passo a dizer-vos, que é a segunda ra.
zão de que já fallei acima.

A divisão do trabalho'é util, elIa está.
na natureza j suas vantagens acham-se
bem provadas, bem discutidas pelos sa
bios: não é meu fim reproduzir o que a
tal respeito se tem dito. Ao contrario,
quero apenas assignalar um de seus
lnconvenientes.

O physlCo hoje é phisyco, o psycholo
gista é psychologista: um não sabe e
nem quer saber da sciencia do outro, e
ambos querem explicar a humanidade,
ambos pretendem estudare philosophar
sobre o homem: ambos discutem sobre
o que não c';mhecem, porque o homem
é formâ.do das duas partes.

Desta divisão da sciencia vem mil
erros: dahi o materialismo puro, dahi
o espiritualismo intoleravel e }Dtole
rante. Dahi a dlvinisação de Moysés,
dahi o lançarem-no no despreso e no ri
diculo.

O espi~itualista, o psychologista não
lê na propria natureza o que lêra Moy
sés, pois que o psychologi~ta não co-
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nhece a natureza; viu-a mas nq.nca
olhou para ella. O espiritualista affi.rma
que Deus fallou ao ouvido de Moysés,
pois q e Moysés sabia no moral o que
para el~e espirituaLista o homem mal
póde comprehender. .

O naturalista, o physico, estudou a
natureza, mas niío ergueu ao céu os
olhos, ~ão penetrou as dobras intimas
do coração do homem, mesmo q:lando
as tenha cortado com O escalpalio; elle
não comprehende o mundo moral, não
vê, não reconhece a grandeza de Moy
sés. Nega-lhe a divinidade, porque a
reconhece absurda e nega rpuito bem,
muito cheio de razão; mas não vendo
na natureza o reino moral que é im
ponderavel em ·sua balança, elIe se em
brutece e pergunta ao sabia hebreu: 
De onde ou'de quem nasceu essa mu
lher que foi esposa de Caim'? e bate \
palmas pensando ter feito um grande
achado, destruir 0 na~cimento de Adão
e Eva como o do tronco unico da famí
lia humana. Pergunta-lhe: - E como
a arca de Noé pôde conter tanta cousa '?
porque Noé não deixou morrer com ,0

diluvio os animaes damninhos'? por-
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que Deus os queria. conservar'? porque
a mulher foi feita da costella do ho
mem'? ao que vem Caim matar seu
irmão'? e mil cousas fávolas e sem

. força, que ell'es pensam ser uma ala
vanca capaz de v~rar o mundo.

Não, a grandeza de Moysés está
ácima dessas pequenas cutiladas, gue
não p6dem fazer ferida.

A divisão do trabalho introduzida na.
sciencia dividiu a humanidade em dous
campos, collocou-a em pontos diame-'
tralmente oppostos, poz os homens nos
extremGs.

Moysés, como depois Aristoteles, me
lhor queeste, conheceu toda a natureza,
e s6 o poderão entender aquelles que
tiverem estudado as partes e puderem
abraçar com a vista esse harmonioso
oomplexo.

A divisão do trabalho introduzida na
s.ciencia tem vantagens enormes, mll:s
offerece tambem graves inconvenientes.

Não é s6 o ferreiro quem entorta o
corpo e vê lhe crescer o homh.ro de um
s6 lado, não é S0 (\ sapateiro que forta
lece as pernas, ou l Jar61a quem cria ca
los nos joelhos: por toda a parte a. natu-
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reza é una: o padre é logo conhecido
mesmo não estando de batina, o militar
tem um garbo lJatural, o sabio especia
Lista não se desonvolve por egual.

Quem não podér ver o todo da natu
reza, quem não tiver feito ao menoS
u~a viagem em torno do mundo não
poderá ser bom juiz, não poderá fazer
novas descobertas.

Para entender Moysés é preciso obser-'
vaI' todo o campo, percorrei-o em todos
os recantos sempre com um profundo
'espÚ'ito de observação: os especialistas
não o te-.n feito, o hombro mais crescido
lhes tem desequilibrado o corpo.

A. divisão do trabalho scie~tifico é a
segunda causa d~ atrazo da humani
dade : muito S2 tem feito é facto, mas
tudo está. disperso: é preciso reunir o
que está esparso. O que sinto é o não
ter forças para fazei-o como desejaria;
m;ls o meu c?mmettimento, mesmo por
muito ousado, fará com que outros mais
abalis!!,dos se appresentem.

Sim, eu vos dizia, houve um pa.
raiso terreal; o homem não precisava
trabalhar, hoje suamos por causa do
peccado original; o trabalho é de lei di-



- 16ii-

vina, Moysés o consagrou logo ao co
meçar a Biblia, o homem trabalhará até
a consummação dos seculos.

A sabedoria de Moysés abisma o
homem, emq uanto que o mundo tornou
proverbial a de Solomão, que lhe é
muito inferior; posto que mais compre
hensivel ou por isso mesmo que o é
mais que a daquelle acha-se mais ao al
cance de todos.

Desde que no mundá houve um
homem' e uma mulher, o ser humanG
estava completo, estavam reunidos os
dous elementos da pilha, deveria haver
a propagação da especie.

Adão, s6, isolado no mundo, não po
deria pecear, não peccou; porque o pec
cado é tudo aquillo que na sociedade Ee
faz contra o interesse dos homens; Q

peccado é a transgressão da lei de Deu'
que está traduzida na natureza.

EUe era o unico homem; os mineraes,
os vejetaes, os ani roaes eram todos delle,
porque não havia outro ente que lhe
podesse disputar os direitos: como, pois,
poderia pecca! '?

O que poderia elle fazer'? Jogar á fonte
uma pedra'? quebrar um galho de

2
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matto'? tirar. os fructos de uma arvore:
matar algum animal'? Tudo isso não
está na propria natureza desde que Deus
creou o homem intelligente mais que
todos os animaes, desde que o fez omni~

voro'? E quem já classiiicou como pec
cada o comer carne de vacca ou de
carneiro'? E quem J}.ão sabe que o ho-

. mem não se p6de sustentar sem comer
carne'? E quem não sabe que a dos
animaes mortos por si são carnes mor
tiferas '?

Adão tudo podia, pois, fazer sem
peccar: pois que elIe era o u,nico homem
sobre a terra. EUe era um rei absolnto,
tudo lhe obedecia, sua liberdade não
tinha restricçães: elle era feliz.

Desafio a toda a humanidade a que
me prove como Adão poderia então
peccar, elle que acabava de nascer, que
tinha a innocencia da criança e'o poder
sobre toda a terra!·

Moysés disse que Adão não peccou
antes de ter uma companheira, e ,edes
claramente que o sabia hebreu disse a
verdade: A.dão não peccou mesmo
porque não pode:'ia peccar, o peccado
lhe era. impossivel.
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Chamae Paraíso. teT'real o lagar onde
elle foi cpllocado pela natureza, e tereis
creado o homem puro, 'isento do peccado

'como o propheta nol-o representou.
A terra é vasta; um s6 homem na

floresta não precisa trabalhar para pro
ver a sua subsistencia. No tempo de·
Adão, como hoje, elle encontraIla agua
nos rios e nos regatos, os fructos em seu
vergel natura I e em quantidade inesgo
ta,vel, encontraria animaes, hOJe selva
gens, domesti cados, porque não conbe
ciam ainda á ferocidade do homem, o
quanto elle lhes é pernicioso.

Adão não precisava, pois, trabalhar
tudo elle tinha como dons gratuitos,
tudo era deUe; elle s6 poderia desejar
o que tivesse visto, e o que via estava
a sua disposição, era delle,

A.ssim como ainda hoje tribus intei
ras de indigenas podem.viver e vivem
na floresta como A.dão no Paraíso, é
claro que a presença de mais um ente,
a presença de uma mulher não vinha
tirar-lhe a gratuidade desses dons natu-.
raes que lhe tinham sido concedidos
pelo acto da creação.
- Dous entes humanos não podem es-
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gotar os recarsos espoutaneos da natu
reza, os productos chegavam para os
dois, e nenhum phenomeno se produz
sem uma causa.

O homem soere a terra, nas con:'
dições em que se achava Adãe no pa
raiso, é for~osamente bom: eu não con
cordo cgm os pessimistas, posto que não
seja optimista, não lhes concedo que o
Ãomem seja essencialmente máu: não
o é.

•O homem começa a ser máu desde
que forças naturaes contrariam as suas
forças; o homem se enfurece quando
o contrariam, furta e rouba quando lhe
falta a comida, mente quando quer en
cobrir um delicto.

Adão não podia então mentir, o
furtar e roubar lhe seria impossivel:
furtar o que e a quem '?

O furto vem ao mundo no dia em
que faltou o alimento a um hom'em; e
o não querer assi m considerar as cousas
é ter Impossibilidade de raciocinar sobre
as idéas em abstracto, é nã.o poder ima
ginar A.dão no paraiso, como imaginou
Moysés.

Elle não poderia pecear, mesmo de-
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pois do nascimento de Eva, que veiu
ao mundo para que elle não tentasse
em tempo algumcontranar a natureza:
Eva. era a sua companheira, de quem
elIe precisava, que lhe completava o
ser, eque nada lhe podia tirar, em nada
lhe coarctar então a liberdade.

Eva era a companheIra no seu isola
mento; era a sua metade, a parte com
pletiva do seu ser; eUe não -1he poderia
fazer mal ou offendel-a, nenhuma ra7.ão
na natureza o impellia a um tal proce
dimento.

A.dão e Eva .poderiam viver eter
namente gozando das vantagens que
Deus lhes déra: mas no proprio pa
raiso Deus collocára a arV01'e do bem e do
mal, a arvore da perdição Jio genero hu
mano, essa arvore que os havia de con
demnar ao trabalho e fazer pasmar o
mundo deante de todos os crimes.

Elles poderiam viver eternamente fe
lizes,mas a condição que si lhes impunha
não era tão simpIes como p6de parecer;
ao contrario eUa- era muito onerosa e
os males que lhes podiam provir da
infracção de modo algum poderiam ser
perfeitamente claros a seus olhes.
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ElIes poderiam eternamente ser fe
lizes; mas as paixões são o resultado da
materia organisada com a f6rma hu
mana. Deus, posto que tivesse form,ado
o homem de materia, lb,e tinha dado
propriedades especiaes, filhas dI!- propria
organisação.

Assim como os vegetaes se tornam
fecundos e cobrem a superficie do globo;
assim como os animaes crescem e se
multiplicam; assim tambem forro'ando
Adão e Eva, implicitamente lhes disse
o Creador : -Crescei e multiplicae-ves,
que a vossa geração seja como as es~rel

las do céu ou como as areias do mar;
mas dizendo-lhes:- Crescei e multiJpli
C!1e-vos, Deus lhes deixou a possibili
dade da esterilidade que não déra aos
outros seres organisados da creação.
Deus deixou ao homem a possibilIdade
de comer do fructo ou não comer, mas
indicou-lhe as consequencias da fra
queza: Adão a via na propria nat
reza, no reino vegetal, via-a no l'eino
animal mais claramente.

Deus deixou o homem livre em su~

escolha: ou gozar as delicias do paraiso
ou ceder á seducção das paixões per-
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dendo aquellas vantagens materiaes
que alli havia, subjeitando-se ao tra
balho para sustentar a prole e soffrer
todos us embates e as luctas que trazem
a vida social, a vida em commum na
qual chocam-se todos os interesses e
direitos,-onde se cDmplicam mil deve
res.

Um homem podia-se manter sem tra.
balhar, tudo encontraria na natureza;
milhares de homens não encontrariam
os productos naturaes para a sua sub
sistencia. Precisariam trabalhar, suar
para augmentar as forças prod,uctivas
da terra: isto éhoje, isto foi e será sem
pre.

Um s6 homem, um s6 cazal, poderia
viver sem se hostilisarem mutuamente.
:Milhares de hlJmeus não o p6dem fazer,
cada um quer ser o senhor soberano, e
chega tempo em que tudo é insu:ificien
te.

Dahi nasce o odio, a inveja, O homi
cidio, as paixões; dabi nasce o peccado
e a morte da alma, o tormento continuo
e perpetuo da consciencia, que é o pro
prio Deus dentro em n6s, que nos falIa
á 'cada instante, que observa todos os
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nossos actos enol-os exprobra ou nos
enche de satisfação.

A paixão, os sentlmentos da materia1

são rasteiros como a cobra. A. conscien
cia, que é sublime, que é divina, os re
peUe, mas a paixão dobra-se, torna-se
flexivel, escorregadia, . ensinuante, e
vence a consciencia, vence a alma.

A. materia vence a parte nobre do ho
mem fraco, a serpente seduz primeiro á
mulher, o ente mais fraco, aquella que
foi, formada pro~ima ao coração do ho
mem para amaI-o, aquelIa que Deus
instituiu como rainha das paixões hu
manas.

A. mulher que é a costelIa do-homem,
a parle forte que protege o seu coração,
recusa-lhe a sua protecção nesse mo
mento em que a paIXão avence, a mu
lher esquece seu papel, eUa perde a
acção, e o homem é o vencido.

ElIeslutam com a consciencia, pesam
o bem que lhes foi offerecido no paraiso
e do qual gozam, e que se expõem a
perder; e resolvem que a multiplicação
da especie é necessaria e mais ulil que
esses dons gratuitos; elIes observam os
animaes e 'reconheoem que mesmo no
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fundo da desgraça ha a ventura, mesmo
sacrificando os bens do ,paraiso terreal
p6de-se encontrar um mundo novo em
um mais puro amor, no amor maternal
e filial.

Reflexionam, e concluem que o ho
mem não é materia morta, que o seu
elemento, a sua força e a sua f.raqueza
está. justamente nas paixões,

Sublime creação do Omnipotente que
faz que não haja saltos na natureza,
que os extremos toquem-se; que seja
q aasi impossivel traçar uma linha di
Tisoria entre o vicio e a virtude! el
les se reconhecem claramente nos ex
tremos, são tão differentes como o dia
o é da noute; mas vão-se po~co e pou
co approximando e para um e ou
tro lado da linha. que os separa o ma
tiz é tão suhtil, tão delIcado que a lei
humana não o p6de comprehender,
abTanger num circulo em que o apa
nhe pa.ra lhe infligir a punição; esse
matiz tão delicado só os espiritos pri
Yileglados o sentem.

Das paixões nascem o vicio e a vir
tude; elles' originam-se da mesma fOD
te: as leis humanas s6 os recon'he-
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cem em grosso, vistos em massa na
sua parte menos subtil; s6 ahi essas
leiS' os podem punir ou premiar, mas
dentro da propria materia de cada
homem foi collocada a consciencia, que
discrimina todos os matlzes.

Esse Satanaz que seduziu a mulher
foi a má paixão figurada na Biblia sob a
f6rma insidi0sa e fallaz deuma serpente:
induziu Eva ao soffrimento e esta sedu
ziu a seu marido, pois que a eUe De;us
déra a força physica, mas tambem aelle
tornou fraco pelo lado das paixões; por
ahi a mulher o poderia dominar. Sata
naz não se dirigiu a Adão, duigiu-se a
Eva, porque Eva tinha a força sobre
seu marido nó moral. EUe Satanaz a
convenceu pela força da logica, conveJ;).
ceu-a mostrando-lhe que esse peccado
estava escripto na propria natureza,
não poderia ser contrario á lei de Deus;
eUe era necessario para que o :homem
não se petrificasse, não tivesse uma
existencia irracional: peccando é que o
homem poderia conhecer o bem e o mal
que ainda não existiam sobre a terra.

Eva, coni apropria eloquencia da I

paixão, com o attractivo' da belleza e



- IWii -

com a logica e poesia de um espirita
claro, realisou o destino da mul~er,

segundo Moysés, fez curvar o marido á
força das razões; eUes troMram os ma
les do futuro, que foram pesar integral
mente sobre sua innocente pr6ld, pelo
bem presente; em sua vida os bens do
para~so existiriam; o egoismo venceu
na lucta, elles succumbiram, lavraram
a condemnação do genero humano, que
aliás deixaria de existir sem o peccado
original; ao .seu privado interesse sa

-crificaram o bem alheio, o bem da espe
cie futura, que dahi vinha a nascer. E é
sob este ponto de vista queelles foram
peccadores : é porque prejudicaram i?-
teresses de outros entes, fizeram nascer
na terra homens que não poderiam
gozar o paraizo terreal, que tinham de
pagar com as mais atrozes penas esse

.acto de pâixão que elIes haviam perpe
. trado.

Ainda não tinham prole e já elIes
tinham peccado, já as suasconsciencias
lhes díziam,j á ella gravemente os accu
sava, já elles conheciam a sciencia do
bem e do mal.

Para a lei humana o peccado está no
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acto commettido, porque a lei huma~a

é lei grosseira; para a lei divina, para
a consciencia, o peccado está no pensa
mento que ella lê, que ella julga e que
condemna: não havia uma humanida
de, mas Adão e Eva já haviam resol
vido a sua perda, crearam-a sabendo
qual seria o seu soffrjmento futuro.

Adão· e Eva peccaram, a consciencia
lhes disse logo e logo, o crime estava
commettido não perante o homem, mas
peNl.ll te Deue; Adão e Eva. iam perder
o socego do espirito, iam sablr do pa.
raiso, iam ser condemnados para sem
pre, iam fazer soffrer a súa descenden
Ola: o castigo de Deus não pr>dia demo
rar-se, elles o sentiram.

Sim, o homem em suas leIs não pune
as intenções, não condemna sem os
factos; assim não acontece á conscien
cic1., ena está dentro de n6s, não é pos·
sivel ser bypocrita ao olho da divinda
de; elles peccaram e a condemnação
ficou lavrada.

Moysés disse a verdade: houve o pec
caao original, e dll.hi vem todo o mal
da humanidade, a religião christã as
senta em um firme pedestal, pois que o
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peccado original é a base da theolGlgia.
Essa base que os homens até hoje não
têm podido bem firmar, não têm feito.
comprehender e acceitar de um modo
claro, capaz de ser acreditado, Moysés
a descobriu e a firmou ha 3800 annos !

E qual não é, dizei-me, a grandeza
de Moysés ! '? ••

Por terem preferido a satisfação de
suas paixões ao soffrime~to de seus
descendentes, por já terem peccado na
intenção, é que Deus, por intermedio
da consciencia delles, implantou-lhes
no coração o remorso que os deveria
opprimir á cada instante, condemnou-os
ás penas do' inferno para toda a vida,
expelliu-os da sua graça.

SIm, elles foram condemnados ás
penas do inferno, porque si existe in
ferno, elle está na consciencia humana,
esse Argos de cem olhos que não dorme
um s6 instante, ao qual é impossivel
incobrir o mais leve sentimento.

Esse peccado original já nasce com o
homem, o pecccado de Adão e Eva tem
se transmittido a todos os hoinens
atravez dos seculos; todos nasceram
nascem e nascerão para peccar, em-
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quanto existir humanidade. Nós nas
cemos já condemnados, victimas dos
peccados de nossos paes, até aos pri
meiros progenitores; todos aggravam a
sorte de seus filhos, de seus postaros,
reproduzindo o peccado original. I

Mas quanto foi grande Moysés, e
quam pequeno são os seus detractores,
esses que o a.mesquinham porque o não
podem comprebender.

Vàs não o sabeis j mas lêde Malthus, o
sabio economistainglez, lêde com atten
ção a sua obra sobre augmento de po
pulação!

Que acanhamento de intelligencia e
que é tão admirado pelo genero hu.manol

Malthus estudou a Biblia, Malthus
presumiu ser sabio, o mundo o teve e
o tem ainda nessa conta; mas quam
pequenoelle fica ao pé do sabio hebreu!

E Malthus é de nossos dias I I

_Como quer alle remover as cons~

quencias do peccado· original ~ Desce·
nhecendo todas as leis da natureza, cal
cando sobre um peccado outro peccado
ainda maior.

Malthus não teve lar5ueza de vistas,
elJe não viu que o mundo é grande, e
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que para todos tem lagar; que Deus. é
pae', e não faz leis coatradictorias.

Ma1thus nada vi u !
Reflecti sobre o sabia hebl'eu que

veiu ao mundo 3. SOO annos antes de
nós!

Esse pensamenvo profundo de um
peccado originál, esse nobre e elevado
pensamento tirado por Moysés da mais
attenta observação, do mais bel10 e
abstracto pensamento, do estudo In

timo ~o mundo exterior e do interior, é
a primeira grar..de pedra que,elle assen
tou para o seu magestoso edificio do
futuro.

Com eH'eito, para: que os hümens po
dessem viver em sociedade, não sem
terem peccado,' porque já vimos a im
possibilidade em que se achavam d
isentar-se delle; mas para que vi aro
remidos do peccado, é forçoso que elles
saibam, que tenham de cór e no fundo
do coração como é possi,el que na
sociedade os homens .vivam felizes,

-respeitando os interesses e os direitos
alheios, não prejudicando os seus seme
lhantes.

8ó depois de haver humanIdade é que
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u bem e o mal vieram ao mundo, pois
que o bem e o mal s6 ao homem se .re
ferem, s6 a.o homem ao menos têm sido
referidos; Adão e Eva comendo do fructo
do bem e do mal, pouco e pouco foram
abnndo os olhos, pouco ,e pouco viram
arealidade das cousas, viram a verdade.

Elles perd~ram o paraiso terreal; os
bens mater iaes ; e á porta desse paraiso
para vedar-lhes a entrada estava o anjo
radiante, com uma espada de fogo; es
tava a' verdade que elles viam nua e
crua, a dura verdade que sempre anda
c,ercada de uma grande aureola lumi
nosa.

Elles peccaram, perderam os bens
materiaes de que gozavam, mas deixa:.
ram dé ser brutos, pozeram em jogo to
das as paixões e entraram na mais beIla
phase da vida do homem, nessa que
tanto o distingue do uracional, nessa
parte que o divinisa ou o abate, que lhe
dá o paraiso f6ra da terra, o paraiso
ideal, ou o lança nas trevas, noodio dos
seus semelhantes expostos ao rigor das
mais hediondas paixões alheias.

Elles tinham peccado, mas era possi
'vel obter o perdão da humanidade,
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obter o perdão para cada homem que o
pedisse arrependido de seus peccados;
mas qual a condição da remissão '?

Esta questão por longos seculos agi
tou todos os espiritos; esta grave ques
tão, que tem a edade do ltomem, preoc
cu pau todos os pensadores, tçdas as
almas bem formadas: philosophos, sa
bios, prophetas, inspirados, todos pro
curaram a chave para rese>lver um pro
blema de tanta magnitude e tão com
plexo.

Todos perdiam-se em tão grande la
b)'rintho: quanto mais a espécie semul
tiplfcava, m,ais se desenfrea:vam as pai
xões, m~is impossivel parecia a solução
desse problema do qual depend,:a toda a
felicidade do homem

O homem nasce peceador, já vol-o
demonstrei, mas Deus é pae, creador
e protector dó homem; elle não póde
quereI-o infiliz, elle' o quer ·remido. A
sua pala'Vra transmitte-se ao homem
pela intelligencia; e a corisciencia é o
criterium que estabelec~ a v:erdade
moral.

Cada homem tem em si os elementos
para comprehender a solução de tão

3
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grave questão; mas nem todos têm a
força precisa ~ara sabel-a resolver ou
direi mesmó para conhecer que ha no
mundo esse grande probl~ma, eque
elle é de possivel solução.

Milhares de anno.s deveriam se pas
sar. sem que se descobrisse o funda
mento da remissão do peccad'o, a serie
de preceitos que póde lavar a mácula
do homem o peccado original, do qual
todos· os outros foram simples coroUa
rios.

Mas, é claro que, com estas re flexõ es
não seria muito difficil prophetisar que
da mulher nasceria o homem que havia
de esmagar a cabeça da serpente.

Á mulher foi a fonte que deu vida ao
peccado original, a mulher é a mãe da
humanidade, a mulher é forte pelo
lado moral; a mulher terá um filho
que, livre desse peccado pelo seu pro
digioso merecimento, empregará esse
grande merito para salvar a· hU1pani
dade.

E Moysés nol-o disse: - Da mulher
nasc~rá o homem que ha de esmagar a
cabeça da serpente; Moysés o disse
porque o leu na propria natureza, e
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disse a verdad_e, que estava clara como
a luz do dia, resplandecente por tal
f6rma que cegava todas as vistas.

Moysés o disse, porque elIe era filho
da mulher, da mulher intelIigente que
o collocou no Nilo na cestmha, dessa.
mulher que tinha soffrido ou pelo me
nos compartilhado dos horrores que
pesavam sobr~ o povo hebreu, desses
horrores que vemos hoje sem nos hor
rorisar, por ser extrema a nossa perver
são mora~.

Moy~és sabia que, si Phara6 lhe fize
ra dar a sabedoria, de sua mãe alle re
cebera 0 amor do proximo: Moysés
conhecia o poder moral 'da mulher,
quanto ella é sublIme nesse papel; sa
bia que ella lhe transmit,tira a scentelha
do sagrado amor á humanidade.

Com esses dois elementos, elle tor
nou-se creador; filho da mulher, elIe
pisou na cauda da serpente e pôde an
nunciar que da mulher havia nascer
que.ln pIsaria a cabeça do genio do
mal, quem obteria o perdão do homem.

Moysés o prophetisou, mas não que
Deus lho dissesse ao proprio ouvido,
mas porque elle o leu no coração, leu
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com a sua vasta intelligencia, leu na
propria natureza.

EUe sentiu que não pisan na cabeça
do animal, conheceu que lhe piiava a
cauda; mas pôde affirmr com solido'
fundaIJ1ento que outro elle viria ao
mundo com a Bóa-Nova j que esse daria
mais um passo, pisaria na cabeça e dei
'xaria o.animal exangue.

E elle com verdadeira nobreza annun
·ciou o Messias, aquelle que havia colher
as messes'da semente que plantava.

Moysés foi um -primeiro Jesus Ohris
-to. Todo filho de mulher lião poderia
ser.um Redempt@r, m~stodos poderiam
trazer uma pequena pedra para ograJ?de
edificio ; os que mais trabalhassem, os
que trouxessem pedras de maior peso, se
riam os prophetas, inspirados de Deus;
aquelle que, superior a Rercules, des
viasse as aguas de um caudaloso rio
para lavar tão grande mácula, aquelle
que por si s6 fossf} capaz de formar um
corpo de doctrina que tirasse os homens
da abjecção; esse seria tão superior aos
milhões de homens que os preee~essem

e "O seguissem, que o seu logar já não
seria o de propheta, de inspirado, eUe
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seria considerado o Di:luS feito homem
o filho do proprio Deus,o proprio Deus
baixado á terra.

A. profJhecia era, pois, possivel, por
o que a logica nol-a dá.

Esse filho da mulher seria conce'bido
por ~raça da inteIligencia divina, por
graça, por mercê do Espirita Santo, do
proprio espirita de Deus, cteador do
homem; mas não deveria esta beIla
concepçãü ser rebaixada como tem sido
pela discussão da virgindade de Maria,
e mil cousas que todas degradam a di
vindade, porque são indignas do pro
prio homem. Seria preciso não tornar
despreslvel essa elevada e verdadeira
idéa que não tem sido comprehendida
mesmo por aquelles que a têm querido
eograndecer.

Não era im passiveI prophetisar que
no correr dos tempos havia de vir um
Redemptor, que o peccado original e,
os que deIle resultam:, seriam ,perdoa
dos ao homem pelo esforço da alma,
pela dedicação, pelo sacrificio do ho
mem predilecto de Deus, daquelle
aquem eIle inspirasse para conhecer o
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CQração human0 em todas as suas do
bras, em suas mais delicadas partes.·

Mas, esse Messias não poderia vir
sinão depoIs de seclllos, depois que os
homens já tivessem desen;volvido toda
a sua perversidade; e, apparecendo no
meio da corrupção geral, elIe seria des
conhecido e sacrifi.cado aos falsos in
tel'eS'3es da humallldade, cégá pelas
proprias paixões. '

Sua obra não poderia attingir a ma
turidade, a toda a sua grandeza, sinão
com o andar dos seculos, a medida que
suas palavras e seus preceitos fossem
cahindo e se infiltrando no coração do
homem, e nelle creando profundas
ralzes.

Em sua vida o :Messias não poderia
ver o fructó do seu trabalho madureci
do sobre a terra: eUe o viu em sua in
telligencia.

Á fé nesse salvador resultaria do es
tudo profundo da sua palivra, da iden:
tificação com ella: da fé em Ohristo vi·
ria só a remissão do homem, o perdão
de seus peccados. Sem- outra qualquer
intervenção que sempre tinha sido
achada fraca, que sempre fôrà impoten-
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te,-de graça, não pelas úbras dos ho
mens, Deus os lavaria do peccado.

Perante Deus lava a nodoa do pec
cada driginal aquelle que adora em es
pirita e em yerdade seu filho Jesus
Christo. S6 pelos actos o homem não se
salva; aq'uelle que é recebido na graça
de Deus s6 poderá practicar bons actos
porque s6 executa o que J esus-Christo
prescreveu, e isto sem esforço, sem
mesmo o perceber.

a que não segue a lei de Christo,
p6de fazer alguns actos bons; mas não
tem norte. Hoje faz o bem, amanhã pra
cticará o mal: suas acções destr6em-se,
eUe não extirpa os males do peceado
original, elle fica peceador.

Pensamento sublime este da reli
giilo, pensamento sublime, cuja se
mente foi lançada á terra por A.bra
hão, eujas raizes foram plantadas no
principio da Biblia pelo genio de Moy
sés! .

As prophecias eram conséq uencia
desse grande pensamento primordial
do peccado original.

a Messias havia de vir; onde, quan
do, não era passivei fixar em quanto
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os tempos não se avisinhassem, mas
que elle havia de vir era ofacto. To
dos os homens de bem, todos os ins
pirados trabalhariam nesse sentido,
todos ambicionariam para si essa im'
mensa gl,ôria, mas todos seriam im
potentes.

O esforço g"ral da humanidade, dos
que tinham uma alma elevada, uma
consciencia pura, deveria trazer o Sal
vador. O esforço de um "homem era
impotente. Só o esforço c0llectivo de'
grandes homens atravez dO$ seculos
lhe poderia dar nascimento: e elle
nasceu.

Os homens odesconheceram e muitos
não o podem comprohender ainda hoje;
mas a luz hade se fazer, a verdade hade
triumphar.

Todos os homens nasceram de A.dão
e Eva. Todos são filhos do mesmo tron
co, tbdos são irmãos, todos são
eguaes.

Qualquer que seja a posição do indi"
viduo, os seus haveres, a sua intelli
gencia e a sua cÔr, todos são eguaes no
plano da creação. •
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Deus não estabeleceu differenças no
fundo, todos são seus filhos ; todos
peccaram, todos p6dem serremid6s.

Grande pensamento que trouxe á hu
manidade uma bandeira com a inscrip
ção :- Egualdade, fraternidade, liber
dade.

E a quantos seculos Moysés b'asteúl1
essa bandeira sem que o comprehe.n
dessem, e ainda boje, quan10 estamos
longe de seguil-a.

Esta foi tambem a bandeira de Jesus
Cbristo: o que Moysés plantou, mas
não pôde fazer vingar, Jesus Christo
cultiv0u e desenvolveu j fez descer ao
coração da humanidade. E quando por
todos os homens as Escripturas forem
estudad~s com amor, quando com esse
estudo todas as intelligencias· se escla
recerem, quando o coração dos homens
tiver-se identificado com a palavra de
Deus, essa bandeira será a da humani-
dade.· .

Hoje alguns povos a têm levantado,
mas a palavra de Deus, não é su:fficien
temente conhecida, não tem raizes pro
fundas no coração do homem, não está
identificada com elles: os povos já
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sab m de c6r a inscripção, mas não
comprehendem ;omo p61-a em practica.

E' por isso que J esus-Christo é repu
tado divino, filho de Deus, Deus feito
homem. E' forque ha 1873 annos el1e
conhecàu a "grandeza do que Moysés es
creveu na Biblia, teve coragem para o
ensinar sacrificando a ~ida, e capacidade
para estabelecer principios capazes de
fazerem com que essa inscripção fosse a
divisa da humanidade.

Jesus-Christo estabeleceu regras tão
certas e tão claras que mesmo' a intelli
gencia a mais obtu~a, mesmo os homens
refractarios ao interesse alheio, p6dem
se humanisar depoi;:; de comprehende
rem aquellas 'verdades.

Todos os homenS' são irmãos, S5.·.1

eguaes, são livres, disse Moysés, mas
elIe foi impotente para fazer com que
essa idéa désse [ructas sazonados; por
isso o seu {lapel é de propheta, de um
simples inspirado.

Deve ser grande a admiração por este
homem immortal" cuja intelligenciá
era tào esclarecida, cujo amor á huma
nidade foi tão profundo, apesar do.s
actqs de barbaria que eUe practicou,
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actos desculpaveis, attendendo ao tem
po em que viveu, ao povo que conduzia
e á grande idéa que tinha em vista
d~ixar no mundo para ser realisada.

Moysés conduzia um povo embrute
ciçio;'um povo que tinha estado quatro
centos annos na escravidão, nessa op
pressão horrivel e tormentosa tIue
quebra as m6las' do espirita e as do co
ração. Jalvez que sem os actos de bar
baria que practICou, o seu povo tivesse
voltado á escravidão do Egypto,. cujo
desejo muitas vezes manifestou; talvez
que sem esses actos, que hoje seriam
oOlldemnaveis, o christianismo não ti·
vesse nascido.

E qual não foi a sabedoria de Moysés
. em admittir que toda a humanidade
veiu de um 56 cazal '? !

Ou elle o sabia da tradição, ou o pro
prio Deus lho revelou pela razão.

Â. sciencia moderna não disse ainda
a sua ultima palavra sobre este as
sumpto grave; mas é certo que os
sabias têm trabalhado, têm multipli
cado e profundado suas investigações,
mas não poderam aIDda chegar a um
resultado positiTo que o desmiqta.
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Si Moysés não ti....esse sabido e a'Üo
a verdade, a acção do tempo já teria,
corroido o seu engano, porque atravéz
do tempo tranluz sempre a verdade;
ella luc,ta, mas sempre triumpha.

Agora que se conhecem melhor outras"
sciencias cujos germens se encontram

,nas Escripturas. "essa proposição, si
fosse absurda ~á se teria descoberto, já
teria cahido.

Com effeito, é passiveI que de um
cazal, nasCido em certa epocha fixada
por Moysés se originasse todo a pop-q
lação hoje existente no ~lobo '?

Os estudos estatísticos que mostram
o período em que a população dobra
no mundo, fazendo conhecer' uma' me
dia para o crescimento da humanidade,
habilita a fazer um calculo com o rigor
mathematico. Tem-se o primeiro termo, I

,tem-se a razão, tem-se. o numero de
termos, e esses dados são sufficientes
para resolver o problema; para dizer
si a população hoje existente p6de ter
vindo de um s6 cazal, quantos homens,.
têm contado até hoje a humanidade, o
total da materia que os temconstituido,
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e lodos os corollarios que dessa pro
grêssão se p6dem tirar,.

O ca.lculo mostra que não ha absurdo
na. proposição de Moysés; o calculo
mostra que a familIa de Jacob compre
hendendo todos os que o acomp&nharam
para o Egypto, podia no espaço de qua
.trocentos annos produzir a população
que Moysés disse ter tirado da escra
vidão. O calculo mostra que mesmo
tendo havido o diluvio universal, da
familia de Noé podia vir toda a popula
ção do globo.

Estes resultados que se p6dem obter
nu~ericamente dão grande força á pa
lavra de Moysés, provam que elIe era
profundo conhecedor da verdade. Com
effeito, estabelecendo a sua proposição
em tempos tão remotos, emumaepocha
em que a sciencia dos numeros era tão
pouco conhecida, Moysés não podia de
certo presumir que no futuro sua~ pala
vras viessem a ser submettidas á ana
lyse mathematica, como o pódem ser
em muitos pontos.
, Essa analyse eleva Moysés a uma al
tura consideravel, eUa o coUoca ainda
uma vez no logar em que os tempos o

I.
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têm conservado; que lhe tem dado
mesmo os homens os mais intelligentes.

Terminarei, senhores, este serão, per
suadido que estou justificando a minLa
these, convidando-vos a reflectir sobre
este grande homem, 8 estudar o que
elle escreveu na Biblia; a inscrever na
vossa o que elle insereveu na bandeira
da humanidade, revelando que todaella
nasceu de um s6 caza!. Inscrevei como
elIe e J esus-Christo em ,OS'50S corações
com lettras de ouro, as palavras divi
nas:-Liberdade, egualdade, fraternidade!

Propriedade doauctor.
'Direito de rr.producção reserva'do.
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CONFERENCIAS
XVI

GRANDEZA DE MOYSÉS

VI

DISCURSO ['ROFElUDO ~ 29 DE NOVE!tIURO DE 1813,
PELO DR. ~UGUEL VilllRA FERREIRA

Minhas senhoras e meus senhores.
Na minha ultima conferencia occu

pei-me detidamente da pena de morte,
que entendo ter sido condemnada por
Moysés, em nome de Deus, ria historia
de Caim e Abel, e tractei especialmente
de Abraham, entre outras cousas a que
ligo menos irhportancia.

Mostrei-vos que Moysés, postoque
acceitasse a pena de morte em suas leis
civis e a applicasse, aboliu· a todavia na
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lei moral, unica que deveria subsistir
no futuro, unica pela qual se poderiam
reger os P0VOS quando civilisados.

Tractando de Àbraham esf<Hcei-me
por fazer-vos comprehender o que é um
grande' homem, que não o é por ter
muitas idéas soltas, mas sim porque
alcança o tronco do qual ellas se d.e
rivam, ou de onde todos os corollari~s

I

pódem seJ' tirados por uma intelligencia
vigorosa.

Em tadas as cinco conferencias já por
mim feitas neste reci,nto á.cerca da g1'an
detiJ, de Moyses, assim como na de hoje,
podereis ter' bem penetrado o meu pen
sarnento; presumo que todos v6stendes
já comprehendido que para mim não
existem inspirados, existem sim homens
sabias, homens capazes de lêr na propria
natureza; e que na antiguidade, si estes
bemfeit0res da humanidade liam e fi
xavam leis moraes ou sociaes, fundadas
estas nas primeiras, o povo ignorante
tomava-os por prophetas, inspirados, ho
mens que empregav3.m meios sobrena
turaes para comprehender a vontade de
neus, ou o plano da natUTeza.

Deveis ter visto 'que o meu espirita
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nada acceita de sobre-natural e nem
póde admittir que Deus em tempo al
gum se tenha posto á disposição do
homem, para lhe obedecer á vontade,
quer este homQm chame-se Moysés,
Isaias ou J esus-Christo : a creatura não
póde dispôr do Creador, e é dispÔr do
Creador o quebrar as taboas da lel em·
UI;U momento de cólera e fazer com que
esse Creador as escreva de novo.

Tudo o que é absurdo ou contrario á
razão não é verdadeiro: a verdade é
clara e brilhante, e o admittir que um
homem receba do céu um privilegio
para fazer milag7'es, isto é, para trans
tornar ou alterar a ordem geral da nar
tureza, não é cousa consentanea com a
razão humana.

Não querer que o homem sirva-se da
sua razão para procurar a verdade, é
querer um absurdo, é contrariar a prc
pria natureza.

Deus que nos deu a razão e deu-a a
todos os homens é porque quiz que
t€ldos fizessem use deIla; si houvesse
outro meio de conhecer a causa de tal
ou tal ordem de idéas, nenhuma razão
haveria para que eUe nol-o tivesse re-
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cusado a tGdos, á excepção dos pro
phetas.

Desconfiemos de todos aquelles que
apparecem cercados de mysterios, dI
zendo-nos que elles veem o que não
podemos ver e que por isso não nol-o
quet~m explIcar; desconfi!'lmos dos que
sobem ao monte para fallar a sós com a
Divindade, impondo a morte aos que
tentarem subir tambem para ouvir
aquella conversa.
. Nenhuma razão ha para que Deus
queira occ:ultar a· verdade a este em
q~8.nto que chama aquelle para dizer
lh'a ao ouvido:

TGdos temos intelligencia, todo~ te
mos consciencia, 5edo~ podemos fallar
lhe e comprehender Q. Creador : a natu
reza está deante de todos nós, guem
mais podér ,mais lerá, mas o certo égue
todospodem ler.

Já não estamos no tempo de Moysés
e sim 36 secules depois; Já está passado
o tempo em que mesmo S. Vicente
Ferrer dizia a0 operario que cahira da
torre da egreja e )he pedia que o sal·
vasse por um milagre:-Esperae, irmão,
eu não posso fazer milagres,porque m'o
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prohibiu o nosso guardião, eu vou pe
dir-lhe licença.-Hoje o operario, longe
de ficar suspenso no ar até que o guar
dião dissesse ao santo:-Faze-o descer,
que o milagre está feito-, teria cahido
e se esmagado na calçada.

O padre IbiapinaJ que tem feito tantos
esforçe>s pelo sertão do Ceará e Piauhy,
para fazer crer que lá existem aguas mi
lag7'osas, nada tem feito; osjornaes já
explicaram ao povo o que sãc aguas mi-

. neraes e para que ellas serv~m; o frei
Luiz, que fazia sahir, a seu chamado, a
Nossa Senhora de· dentro da egreja-
.' ,

abandonando o seu altar, não pÔde bem
esconder os quatro homens que carre
gavam o andor; e o frei Dorotheu que
tão geltosamente asenhoreou-sedacapel
1a oa egreja de Santo lago; que lhe fÔra
gbsequiosamente dada por hospedagem,
bem pouco conseguiu com a sua irman
dade do Santo bom homem, que elle dizia
ter conhecido em sua terra e que viera
ter ás costas do Maranhão ·por um nau
fragio. Mais fazem hoje os que dizem
como o vigario de S. Miguel, já falleci
do e que eu conheci na minha infancia:
-O caso é mortificar a carne, e nunca
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se-lhe vinho; pédê café'? '.lê-se-lhe cho
colate; péde carne de vacca; dê-se-lhe
carne de porco, etc.

Estes ao menos, em sua !gnoran
aia. e brutalidade, não tinham vistas
perniciosas em relação á humamda
de, não eram jesuitas,não queriam que
<:IS 0utros acreditassem no qu'e elle não
acreditava.

Moysés para bem da humanidade,
precisou fazer acreditar que elIe es
tava em relações directas com o Crea
dor, que por este fôra posto na
terra e com plenos poderes para fa
zer milagres; mas os que depois delIe,
nem forças tendo para <lOmpr~hender

a sua grandeza, souberam tirar par
tido da superstição para destruir a
obra do phllosopho; merecem de· certo
a execração da humanidade; a elIes se
deve o POIUCO avanço do mundo, a elIes
118 Iuctas e o sangue derramado 0m
profusão, a elIes o estado ViCIOSO em
que'se acha a humanidadé.

Eu não posso acceitar milagres,
porque sou um ente raccional e feliz
mente pude 'cultivar (') meu espirito ;
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nãe acredito em nada de sobre-natural,
porque o sobre natural é co~trario á'
razão que Deus me deu; não admitto
outra revelação a não ser a que se faz
a todos nós pela nossa inteUigencia,
rectificada pela consciencia. Admittir

'o contrario não é viver neste mundo
em que Deus pôz a humanidade, é viver.0 1'tino da lua.

Os padres tambem não pódem crêr
nessas caraminholas que nos ensinam
e eu lh'o provo pelo seguinte raccio..
cinio, ao qual duvido que um só denes
seja capaz de responder:

- Vós, padres', quereis que acredi
temos em milagres, em revelações so
bre-naturaes, em mysterios, etc., e nos
previnis que devemos ter fé, porque a
razão não póde comprehender estas
cousas. Por outra: dizeis que ides nos
referir cousas contrarias a razão ou
cousas ir1'acionaes, mas nas quaes de
vemos acreditar, devtmos ter fé. A vossa
maxima é: Creda quia absurdum.

E o povo crê!
Pobre povo ig,norante !
Vós, padres, como sabeIs que Moysés

foi inspirado e fez milagres ~
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Ou o proprio Deus vol-o disse e nesse
caso attribuis a v6s aquillo que nos ne
gaes, isto é, capacidade ou intelligen
cia sufficiente para comprehender tanto
como Moysés j v6s nos affirmaes, digo,
que sois outros tantos Moysés, tão in
spirados como elle,-o que não podemos
crer de modo algum; ou então confes
sareis que acredi taes por fé.

Ou v6s sabeis de tudo porque Deus
vol-o disse,' como a Moysés, e então
tendes o dom de fallar com Deus enol-o
negaes; ou acreditaes por fé no que
vos disse algue1l1 enol-o affirmaes como
a expressão da verdade.

Si sabeis por inspiração,' são tantos
os padres que ha e tem havido no
mundo que os prophetas perdem todo o
merecimento: a cencurrencia lhes faz
baixar de preço.

Si sabeis por f~, sem nada comprehen
derdes, como podestes saber que esses
prophetas não vos enganararp, dizendo
se elles inspirados e v6s não'? Como
sabeis que o que alles dizem é o que
Deus quer que elles digallJ, que o que
alles sabem, é o que Deus sabe'

V6s comprehendeis o saber de Deus '?
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Deste dilemma não podeis fugir: para
crêr, ou crMes estupidamente ou por
convicção formada por terdes ouvido o
proprio Deus, como dizeis que Moysés
ouviu; si sois todos inspirados, os pro
phetas perdem o valor, si acreditaes
estupidamente nós o não queremos fa
zer : vos reilpondemos com o vosso 
non possumus.

Si sois todos inspirados, nós todos o
somos, e esta é a verdade; si não sois
inspirados não podeis co~prehender a
inspiração e a acceitastes e ainda accei
taes estupidamente"eisso não queremos
nós fazer. Para julgar .a sabedo ria de
Deus deveis ser quasi divinos, quasi tão
sabios como Elle, e pensaI-o séria lIri
~orio, dizêl-o seria blasphemar.

Só existe uma tangente, e é esta: V6s
comprehendeis .perfeitamente que não
podem haver milagres a não ser como
esses que fazem os homens de sciencia
ou as d ..las de casa que têm poucos
recursos materiaes; v6s não acreditaes
em milagres, mas, como os prophetas,
entendeis que é preciso que 0 vosso povo
acredite nelles: esta é a verdade. Si
não é, provae-nos: como tendes certeza



que um homem p6de fazer milagres;
mostrae-nos que não e:;taes de má fê,
quando quereis que tenhamos fé em
vossas palavras. -

Não, meus senhores, no seculo actual
é precise cortar de uma vez todos esses
prejuizos, é deobsoluta necessidade que
se falle com força e com franquesa con
tra esses abusos que têm sido tão fataes
ao mundo; e agora que se declaraguer
ra á humanidade por toda a parte, que
homens . perigosos sahem das trevas
ameaçando todas as sociedades, é pre
ciso dizer ·corajosamente a verdade;
que ao menos elles não achem o cami-

ho franco ; que a posteridade não
amaldiçÔe esta geração presente; que
não fique sem um protesto solemne o
que se está passando deante de nossoS
olhos.

Os mila~res são filhos da sabedoria
humana, que da natureza recebeu uma
organisação propria para adquiri-la:
o homem lucra mais em ser levado
pel~ intelhgencia que pela memoria,
o mundo caminhará desde que todos
os homens se guiem pela. razão e não
pela fé absúrda que exigem os padres.
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A. fé é uma grande -virtude, mas é a
fé naquillo que a nossa razão achou, a
fé na ver.dade ; a fé é uma grande força,
mas por isso mesmo quando repousa
sobre o erro, os seus males são devas
tadores.

Continuemos agora o nosso assumpto
-li grandeza de J110ysés e vejamos si elIe
precisou ser o que dizem, ser divino,
para fazer tudo o que fez. EUe foi divino
sim, mas o foi como o divino Platão, foi
divino porque occupou a parte superior
da escala intellectual da humanidade;
foidivmo porque comprehendeu e ensi
nou opeccado original ,condemnou á pe
na de morte,concebeu a remissão dos pe
cados,amou a liberdade e quiz dar áhu_
manidade,'pelo menos ao povo deIsrael.

EUe não tem outros titulos á divin
dade: são os de Socrates, de Platão, de
Elias, de Isaias, de A.ristoteles; mas
estes nunca o egualaram, como veremos
ainda pelo que se vae seguir.

a povo o tomou por divino, não os
homens esclarecidos do seu tempo, mas
o povo ignorante; o povo, ao primeiro
olhar, reconheceu naqueUe ancião de
80 annos que vinha do deserto dizendo-
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se em missão especial, o homem capaz
de lhe dar a liberdade, e seguiu-o.

O povo p6de' enganar-se com os ho
mens mediocres, com esses ~ue têm
milhões de idéas sol tas; mas desde que
apparece úm homem de genio, ·elIe o
reconhece logo e o quer divinisar. Si
esse homem o julgà preCIso para con
seguir um fim, faz-se passar faci)mente
por propheta.

Moysés era h.ebreu, sua mãe era filha
desse povo que gemia na mais h.orrível
escravidão no Egypto no tempo de
Amenophis.

EUa era intelIigente por isso que, em
quanto as outras viam estrangular seus
filhos, ella achou meio de por tres ve
zes nutrir o seu filhinho e afinal conhe
ceu que era preciso fallar ao coração da
mulher para salvar o fructo de seu
amor.

E Moysés foi lançado ao Nilo dentro
de uma cesta de vime, dahi tirado pela
filba de Phara6 e educado em sua pro
prIa caza.

Moysés soube tudo o que souberam
os Magos, os sabios do Egypto; até ~os
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40 annos elle não fez mais que es
tudar.

Aos quarenta annos foi perseguido
por ter morto um soldado egypcio que
maltratára ou mactára um hebreu,e fu
gIU para evitar a morte.

EUe foi para perto do monte Sinai
onde depois acampou por um anno
com os Israelitas; e ahi, perto do mon
de Horeb, em caza de Jethro, chefe
vos Madianitas, elle tranquillamente
viveu 40 annos perto da sua Séfora,
guardando os rebanhos de seu sogro .

.Moysés era, pois, um philosopho.
Ahi, aos oitenta annos de sua edade,

continua,ndo cadá vez a peior o so:ff~i

mento do povo liebreu, eUe viu uma
çarça que se in±lammava sem que ja
mais o fogo a consumisse j e foi ahi,
nesse deserto, que pela primeira vez
eUe ouviu a yoz de Deus, foi ahi. qúe
eUe recebeu a inspiração, o poder para
voltar ao Egypto e tirar o povo da
escravidão.

Sim, nesse deserto, é que o sagrado
fogo da -intelligencia. se lhe ateiar~ no
cerebro para o illuminar, foi ahi que
eUe concebeu o plano de utilisar a



eloquencia de Aarão, que perfeitamente
completava os seus d6tes pessoaes: elIe
seria a cabeça e o braço, Aarão s~ria a
língua.

E quem era J ethro ~

Um homem de merecimento, um
chefe de povo, um sacerdote illustrado.

E em qu~ logar ficava esse monte
Horeb~

Ficava na Asia; e, para ir do Egypto
até lá, tinha-se de ~travessar o Mar
Vermelho.

A. família de Jacob viera do paiz de
Canaan para o Egypto no tempo de
Jos.é, quando a fome assolou todos
aquelles logares, com0 tem infelizmente
acontecido no Brazil na. provincia do
Ceará, onde esse flagello apparece pe
riodicamente. José b previa, como de
pois Elias prophetisou a secca a Aéhab,
e por esse tempo é que Jacob se estabe
lecêra na terra de Gessen, no Egypto,
elle e sua família, no tempo do bondoso
Thouthmosis.

Aviagem entre oEgypto e Ca naan nada
tinha de comutoda ou agradavel; era
preciso atravessar aridos desertos onde
faltava' comida e agua; Jacob e sua fa-
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milia não tinham sido senhores da terra
da promissão, apenas haviam possuido
o canto de terra comprado aos Ethêus
por Abraham, por 60 cyclos de prata,
para servir de sepultura a Sára e depois
a sua familia.

A communicação entre os dois paizes
era diflicil, nenhum interesse chamava
os homens a emprehenderem essa pe
nosa viagem, e é assim que os quatro
centos e tantos annos de escravidão pas
sados no EgyptG foram bastantes para fa
zer esquecer toda a topographia do ter
reno,' ficando apenlLs uma vaga idéa.
tradiccional.

Menor idéa que a que hoje fazemos
do interior da. Africa, faziam naquelles
tempos os Egypcios e os proprios· He·
breus, da Asia menor.

Moysés, durante quare.p.ta annos, teve
tempo de sobra para fazer uma sabia
exploração, teve o auxilio do .proprio
Jethro: eUe estudou e desceu ao
Egypto a entender-se com os anciãos
do povo hebreu.

O transformar uma vára em cobra
não é cousa transcendente: Phara6 Ih'o
fez reproduzir pelos Magos.
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o apparecimento de milhões ou mi
lheiros de rãs, o exercito de gapha
nh·)t0s que comeram todos os ce
reaes, a peste que se desenvolveu com
a infecção' desses animaes mortos e em
decomposição, os mosquitos que nas
ceram do p6 que foi jogado ao ar, as
ulceras que sobrevieram nesse tempo,
08 raios, saraiva e tempestade, o escu
recimento de todo o Egypto, menos na
terra de Gessen, tudo isso é passiveI
sem que seja sobrenatural. Tudo po
d~ria ter acontecido, mas é certo que
não foi por intervGnção de Moysés, e
tanto Phara6 o sabia que não con
sentiu que o povo fosse para o de
serto como queria Moysés; ao contrario,

.mandou sempre Phara6 que se lhe
augmentasse o trabalho e o castigo,
e intimou a Moysés que se retiJ;asse
ou que morrena.

Meus senhores, ainda hoje para os
Chins, um eclypse é cousa sobre-na
tural. Pobre do astronomo que na Chi
na erra nos sem calculos! Mas em qual
quer paiz da Europa, mesmo no Bra
zil, quem é que se preoccupa com um
eclypse~!
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Ainda em 1868 não ouvistes fallar no
éclypse que foi ser observado em Para
naguá, onde foi total ~

E o que vimos aqui na côrte'?
Aqui foi a terra de Gessen e si não

foi aqui foi mais adeante: isso hoje
pouco nos preoccupa, posto que ainda
seja caso muito sério para os indigena.g
e mesmo para o nosso povo 19norante,
o mais ignorante.

Um eclypse total na capital do
Egypto pederia ter sido parcial na
terra de Gessen e a A1'tC de ve'rificar as

datas nos deve accusar um eclypse nessa
~pocha, si elle eXIstiu. •

O facto não é outro.
V6s sabeis: uma caza sêcc&, um ter

reiro limpo.não p6dei:D. crearmosquitos;
mas uma terra huruida enceriando ma
terias organicas em decomposição o;;
desenvolve rapidamente: é experiencia
esta que podeis fazer em vossos quin
taes e que já poderels ter verificado em
quintaes alheIOS.

.r ãp foi o pó da terra jogado a.o ar
quem desenvolveu os mosquitos, ao
contrario o p6 foi assim jogado quando
os mosquitos iam-se desenvolver em
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.Tirtude da decomposição dos corpos de
tantos animaes mortos.

Em todos ns Jogares em qne ha ma
terias organicas em decomposição se
desenvolve a peste: febres de todos os
generos, comprehendendo as eruptivas.
Não ha campo de batalha que não se
torne um f6co de infecção, tanto assim
que muitas precàuçõe's são tomadas
para evitar es~as molest.ias que já são
conhecidas. (I)

Quanto a essa quantidade prodigiosa
de animaes que ,e desenvolvem, já
aq ui msmo nesta cadeira ouvistes di
zer alguma cousa a tal respeito, pelo
illustre professor, Sr. Telles de Menezes;
no emtanto accrescentarei algumas pa
lavras, corroborarei o que eUe então
voS disse por factos que vos posso as
severar serem verdadeiros, porq ue os
vi e todos os ponem ver ainda hoje ou
por meio de pessoas fidedignas veri.fica~

,i são exactos.

(1) 0- rio do norte são como o 'ilo, innu.1
dam os campos. Quando 'uas aguas baixam de
senvolve·se UlDa quantidade prodigiosa de mQs
{j'uitos e febres de toda a qualidade. O phe
nomeno póde-se operar em mui pouco dias.

(Do professor)



- 261-

Sabeis. que no Brazil a lavoura não
é a mesma por toda parte: aqui a prin
cipal cultura é a do café, no Mara
nhão, por exemplo, tem sido a do ar
roz, que só ultimamente" vae sendo
substituida pela da cana (abstraio do
algodão a que n"ão tenho de referir
me).

Sabeis que aqui tem dado 0 bicho
no café ultimamente, como na Euro
pa dá na vinha.

Não me demorarei sobre o que se
passa em relação a estas duas cul
turas: quero frisar o caso do arroz,
que reputo màis imflortante para o
que tenho em vista.

O lavrador está no mez de A.bril,
no mez: das aguas, o seu arroz~l é um
belIo, um lindo campo verde, a per
der de vista; o arroz espiga, todo elIe
appresenta vagens" cobertas de pollen.
O lavrador chega ao campo e se ex
tasia com a bellissima colheita que
vae ter.

l:\Õ dia seguinte,em outro e outro,elle
vem á roça; o arroz está todo cheio
de leite e começa a querer granular. Em
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poucos dias, mais um, dous mezes e
todo estará no seu paiol.

No dia seguinte, eUe volta ao campo,
ao amanhecer, e qual não é o seu de
sespero encontrando todo o arrozal pal
lido e desfallecido e nem upl grão em
toda a sua roça ~ Qual não é oseu deses
pero vendo-lhe entornado o póle de

lei~e ~

E esse phenomeno ao mesmo tempo
corre toda a provincia na mesma epocha,
no mesmo dia os fazendeiros ficam sem
arroz para o proprio gasto, a provincia
exportadora tem de importaJ; nesse anno
o genero de sua exportação.

E qual é o Moysés que rogou essa
praga ao Maranhão ~ quem produziu
esse ph~nomeno ~

Em um dia, nem um indicio aa des
graçá que apparece no dia seguinte por
IJ'nilag?'e.

Existem dous pequenos animaes, o
Voador e o Pulgão, dous insectos que;
não excedem ao tamanho de uma mosca
e que sustentam-se do leite do arroz
esses insectos sahem da larva mais ou
menos no rc.'~.'Jmo dia, e sahem 3.0~ mI_
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lhões, e por toda a provincia, e são eUes
que tudo devoram.

Esse facto, fehzmente, não é annual,
e infelizmente a ignoranciâ da provin
cia ainda não permitte que -se possa
prever quando o caso se vae dar ou que
meio se póde empregar para sanar o
mal: tem-se pouco a pouco ido abando
nando a cultura do anoz e passando-se
para a da cana.

Ora,comprehendeis que nenhuma im
possibilid'lde ba em que um sabio na
turalista, . um profundo observador,
mesmo pouco instruido, poss~ desco
brir o meio de prophetisar o aconteci
mento, porque nada existe na natu
reza sem uma causa, sem ter um prin
CIpIO.

Antes do apparecimento desse ani
mal existem ovos, existe a larva; a
ignorancia é que os não tem deixado
vêr.

Alguma causa atmospherica ha de
existir que denuncie o facto futuro, e
por p.ão estar ainda determinada não
se pôde negar que eUa exista.

As rãs, os gafanhotos nada têm,
pois, de sobrenaturaes: elIes não ap-
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pareceram porque Deus os fizesse nas
cer á voz de Moysés, ao contrario Moy
sés é que tirou partIdo do que previu,
observando" a natureza.

Tanto assim é que Phara6 não se
deixou impressionar e prometteu ma
tál-o, si eUe não se retirasse do seu paiz.

Phara6 não estava no caso do povo,
ignorante, mas por isso mesmo eUe
sabia o que póde o povo fanatisado;
conhecia que Moysés tinha o apoio de
todos os edosos israelitstas e que este
povo subia a 600 mil homens capazes
de. pegar em armas e que pensavam ter
um propheta á sua frente.

O caso era muito sério tanto para
Phara6 como para Moysésj este, porém,
tinha feito mais caminho do que ,pen
sava aquelie.

Si Moysés cobardemente se houvesse
retirado pela intimação de Phara6, tudo
estaria perdido, elle apenas teria feito
a desgraça do povo de Israel maior do
que ella era.

Era, pois, necessario levar avante a
sua grande em presa.

A.os esclarecidos elle fez ver que era.
preciso não recuar e cada um tinha a
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defender a propria cabeça; aos igno
rantes fallou em nome de Daus a anun
ciou o anjo exterminador que á meia
noite passaria pelo Egypto trazendo-lhe
o exterminio.

M.)ysés ordenou que cOlJilessem á,s
pressas uI!l bocado de carneiro e que
de sangue ,tingissem as portas.

A. meia noite deu-se grande sinis tro,
e nincluem se illudia nas cazas: as
que tinham sangue na hombreira eram
de Israelitas j e todas foram respeitadas,
e Pharaó e os Egypcios entregaram todas
as riquezas desde que viram a morte
por todos os lados em suas cazas; eUes
pediam a esse povo desenfreádo que se
fosse em paz levando tudo o que qui
zesse de riquezas, que os não matasse;
e Phara6 fez incontinenti lavrar o de
creto de liberdade, ordenou aos seu'
que deixassem sahir os Israelitas.

P"Qd éra nã0 !. ...
I

Um povo que dorme tranqnillo e que
á meia noite é assaltado por 600 mil ho_
mens de ferro em punho e que preten:
dem lavar com sangué a nodoa da es
uravidão ; homens cujas portas tinham
sido préviamente e no silencio -da nouta
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marcadas ,para que não houvesse en
gano; um povo que no interior de suas
cazas tinha esses inimigos como escra
vos, para abrIr·lhes as portas, fa;;er-lhes
a cozinha, estrafegar a eUes e a seus fi
lhos; um povo desarinado e entregue
a essa .posi\iãó atroz; á meia noute
accommettido, o que paderia fazer smão
convencer-se do poder de Moysés '? !

Em quanto o propheta fez pequenos
milagres não foi ouvido, mas desde q,ue
elIe transformou em sangúe as aguas do
Nilo, juncando-o de cadavé;res, desde
que regou a terra com o sangue hu
mano, o sangue egypcio, todos se cur
varam; Phara6 reconheceu o poder de
uma espada, que brilhava por entre as
trévas da noute e J:l?anejada com tanta
arte; e pr0mptamente fez baixar o de
creto de liberdade.

E quem não vê n~ste facto o que mo
dernamente se viu em S. Domingos, no
Haity'?

O povo de Israel sahiu do Egypto,
mas é ~ão cerlo que.o fez pela sorpresa
preparada sabiamente por Moysés, pe":
la força que elle em pregou; que no dia
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seguinte, Phara6 reunia suas tropas
para pÔr-se-lhe no encalce.

Moysés seguiu até ao Mar-Vermelho,
e ahi acampou-se em um estreito valle,
entre.duas montanhas, quando poderia
ter seguido pelo isthmo: o mar em sua
frente, as montanhas aos ladvs lhe cor
tavam a passagem, e recuar era-lhe im~

passiveI p~rque Pharáo o perseguia
com um grande exercito, e já não se
tractava de um combate á meia naute
com um povo desarmado, que dormia.

Pharáo se approxima j a tempera
tura muda, troveja ao la,nge, o vento per
corre a floresta, tudo annuncia um
grande acontecimento.

Moysés determina: as aguas sepa
ram-se e passa o povo de Israel in
colume.

Pharáo tenta passar e fica sepultado
com todo o seu exercito sob o peso
d'agua.

E o povo acredIta na divindade de
Moysés, esse povo ignorante que não
vira a colum a de luz que lançava
trévas para olado do Egypto, sm quanto
que derramava torrentes de luz para o
paiz de Canaa ,



Povo ignorante, que não ilabia que
Moysés l~onhecia esse terreno, por elIe
cuidadosa.mente explorado e estudado
emquanto em caza de Jethro !

E v6s, philosophos, não comprehen
deis a significação dessa columna de
luz tão mysteriosa, v6s a regeitaes !

V6s, padres, vós quereis que acre
ditemos que uma verdadElira nuvem,
uma massa de vapor d'agua desceu
até a terra para escurecer () caminho
dos Egypcios e illuminál-o ao povo de
Israel!

O que ha ahi de sobrenatural! '?
Moysés conhecia todo o terreno, es

tava pois na luz; Pharáo nada sabia,
estava pois· nas trevas: e é isso o que
se nos quer dizer na Biblia.

Não sei hoje como é o Mar-Verme
Uio, ou o Jordão, que depoIs Josu
atravessou a pé enxuto; não sei como
eram no tem po de Moysés e Josué. Sei
o que se diz na Biblia, e sei que a ana
logia é um dos methodos de raciocinio,
embora nem sempre o J:\lais seguro. No
caso presente a analogia e a deducção
podem-se dar as mãos para nos escla
recer.
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Deixemos o Mar-Ver melho em quan
to acabam de sucumbir os soldados de
Pharaó e os de Moysés de se abysmar
deante do poder divinó de seu chefe.

No Brazil, em Maranhão existe um
rio, o Mearim e maIS outro, o Pindaré,
q us tambem aprese ntam o phenomeno
curioso e que até hoje não foi bem es
tudado ; mesm0 no Brazil, o Amazonas
reproduz o factQ q ue se observa no rio
Mearim.

No Maranhão é immensa a dilferen
ça de nivel do mar entre a enchente e
a vasante, é talvez de 32 }Jés, (não me
recordo com exactidão, pois que cito
de memoria, pelo que VI, posto que
esSa differença jâ tenha sido ~edida

com exactidão. )
Na occaslão da lua cheia e da lua

nova as marés se dizem de ag%tas vivas e
é então que mais seccam na vasante e
que mais sobem na enchente. Por occa- ,
sião dos quartos de lua a differença é
menor.

Por occlsiio da lua nova ou cheia,
quem nunca tiver ido áqueIla provincia,
não tiver estado na cidade de S. Luiz,
na ilha, á beira mar, observa um
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magnifico e maravilhoso espectaculo:
agora avista um lago e profundo rio. o
Bacanga, de um lado; de outro avista
o rio Anil; horas depois o rio tem dle
sapparecido inteiramente, s6 existe um
vasto areal com um canal que o corta.
E,m vez de grandes b~rcos, dlfficilmente
andam pequenas canôas, quasi pi'rogas.
A. essahora,quem quizer,p6deatravessár
a pé esse enorme rio, aqui, alh encon
trando poçÕs d'agua, adeante um pe
queno rIO que 'p6de atravessar a váo.

E a extensão é grande, uma milha
'pel(} menos.

Lançando os olhos para o oceano, o
seeco vae a perder de vista; os navios
que e~tão no ancoradouro difficilmente
encontram on de :t1uctuar; mesmo no
alto mar, nas bahias, vê·se tudo cortado
de enormes s.eccos de area.

Os navios estrangeiros que não conhe
cem a barra têm de certo o' naufragio
deante dos olhos; mas o practico navega
impunemente.

Eis um phenomeno já admirave!.
E' um phenomeno magestoso e de

extrema belleza para os filhos de palzes
onde elle não existe, como o é para o
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filho do Rio de Janeiro que fôr pela
primeira vez ao norte do Brazil.

Ahi mesmo um Moy"és já poderia
fazer alguma cousa. . ..

Na barra do Maranhão ha um'a co
lurTl1~a dentlVem Iuminosa para os Bll.vios
brazl1eiros que têm a seu bordo o pra
ctico Philippe ou que tinham o fallecido
Joaquim Duarte, eappresenta as mais
profundas trêvas ào estrangeiro sem
practico que, á meia maré, não p6de ver
os esparcellos e s6 os reconhece pela
sonda, quando não tarda a se achar no
meio de uma horrível rebentação de
mar, que s6 reconhece o perigo quJ),ndo
já lhe é impossivel descobrir onde
deixou o estreito canal'.

A.hi, correr é mor~er !
Mas deixemos a barra, e entremos

no Mearim.
Passou a lua cheia e a maré vasa.
O rio, muito largo, vae pouco e pouco

ficando a secco, não ba enchente j na
costa faz p:aia-mar de aguas m0rtas.

Fica tudo a secco em um momento
dado, póde-se atravessar quasi que a pé
enchuto um rio de muitas milhas de
largura.



Aqui e alE existem pequenas lagôas,
a agua que desce de cima e precipita-se
para o mar, é nada.

De repente, o tempo muda, parece
tornar-S'e mais sombrio, começa a vira
ção, muitos phenor::lenos atmosphericos
annunciam um cataclysma, até os ani-·
maes o temem, correm espa.-oridos; e
ao longe ouve-se 'um estampido como
do trovão.

E' esperar.
a rumor se approxima medonho e

sempre crescente, até que ao longe,
para o lado do mar, avistam-se as ar
vores ,que estremecem e parecem que
rer quebrar sob o peso de uma enorme
columna de agua de muitos pés de
altura que inunda todo o rio e o pro
longa pelo mato dentro.

Pedras, páus, troncos prodigiosos,
barcos, tudo quanto estiver a secco é
levado de rÔjo, rolado pelo chão (fundo
do rio á secco) e feito em pedaços peja
impetüosidade e peja força da corrente.

Nada pôde resistir!
Si o exercito de Phara6 com seus ca

vaIas e bagagens estivesse nesse mo
mento dentro do no Mearim, todos
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teriam de succumbir ahi onde !".:lO

mentos antes um grande exercito po
deria ter atravessado a pé encbuto
em alguns logares e em outros a váo.

À primeira onda, o primeiro cavalle~

'1'0 d'agua passa; segue-se-lhe outro e
depois outro. Passam tres ou quatro, e
por onde passa o ultimo a ordem se res
tabelece, apenas fica um rio caudaloso
correndo .com uma velocidade prodi
giosa, fioam as arV0res num tremor
nervoso, agitadas pela corrente.

Pouco depois tudo t3stá tranq uillo, as
aguas correm docemente, a navegação
se torna franca por muit0s dias.

Os practicos do logar sabem o dia, a
hora, o momento em que o phenomeno
~e deve appresentar: ao sahir a lua nova
ou alua cheia, elle ahi vem com toda a
certeza; mudando o tempo o momento
se acha proximo.

Para evitar sinistros, o pescador, o
navegante, não se deixam ficar á secco;
eUes fundeiam sempre em algum lago:
é ahi que esperam a P01'oróca, e espe
ram-a tranquillamente, apesar do
ellorme perigo.

Lançam fortes amarras ás maiores



arvores, e como o barco está fluctuando
em posição conveniente, nas esperas, 'o
embate da onda é forte, é medonho,
mas o barco não sossobra. .

Este phenomeno tem sido pouco es
tudado: a sua causa geral, segundo o
Dr. J. Gomes de Souza, está na physica
geral do globo, está na attracção pla
netaria, na. latitude do lagar e na con·
formação da costa. A-hi residirão as
causas que.o.entretem, mas a causa
local está no leito do rio, pois que em
l)onto pequeno já vi este phenomeno
reproduzido em uma rua de grande en
xorrada, ahi mesmo no Maranhão, onde
as chuvas são torrenciaes.

A meu vêr, esse phenomeno se po
derá verificar em um gabinete de phy
sica, e si ainda não está explicado
nos com pendias e não se fazem as ex
periencias em nossos gabinetes de
sciencias physicas, é porq,ue o pheno
meno é do Brazil, onde s6 se estuda

'o que se não vê, digo, o que viram os
sabias estrangeiro s e nos explicaram.

Oomo quer, porém, que seja, o phe
nomeno dá-se no Amazonas, no Mara
nhão elle encontra-se nos dous citados
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rios: ahi nada existe de sobre-natural.
Ora, que muitá é que no Ma.r Verme

lho e no Jordão se déssem os mesmos
factos no tempo de Moysés e Josué,
quando mesmo já hoje não se dêm?
que muito é que Phara6 o desconheces-

\

se e Moysés soubesse a fundo com o
que deveria contar, quando Moysés vi
veu 40 annos nesse lagar, fazendo a·ex
ploração e o estudo e já sendo sabia ~

Eis ahi ~ significação da nuvem lu
minosa e escuraque veio coUocar-se en
tre os dous campos inimigos.

Moysés não nos enganou escrevendo
o Pen tateuco, o facto se poderia ter da
do, sem que nada tivesse de sobre-natu
ral.

Tornar potavel a agua no deserto não
é cousa impossivel: a sciencia o póde
fazer, como por exemplo se purifica
a agua com o carvão, ou se fazem de
positar os sedimentos por um pouco
de pedra hume.

A proplia Biblia, aproprio Moysés
nos diz que o fez pelo emprego da casca
de um páu que s6 eUe conhecia,
porque, digo eu, s6 eUe tinha estudaao
esses lagares. Os que lhe obedeciam

3



tinham nascido e vivido até então no
Egypto €i na escravidão.

O tirar agua do rochedo LO deserto
tambem não é grande maravilha, a sa
bedoria dá o meio; e, sinão, lede qual
quer livro que se intItule: -Artc de
descobrir as fontes.

Não ha muito andava pela Europa
um padre instruido reproduzindo o mi
lagre de Moysés : - Elle chega\a a um
Iogar e dizia á população sequiosa: Oa
vae aqui, a tantos metros encontrareis
agua potavel ou não.

Ássim, pois, .sou. forçado a reconhecer
a sabedoria de Moysés, mas a sua di
vindade, não.

O que nos resta, pOiS, examinar?
Oomo elle deu comer a tanta gente no

deserte, como fez cahir sobre o s610 co
dornizes e maná '?

Em primeiro logar,as codornizes ca
hem no cieserto da Ásia, em certas épo
chas, trazidas pelos ventos da África, e
nisso não ha milagre e sim apenas um
facto notave!.

Em segundo logar, sabe-se que es e'
maná sempre eXIstiu e existe ainda
hoje.



Voltemos ao BraziJ,para melhor com
prehendermos esta yiag~m de Moysés
pelo deserto. ~

ão mettamos em conta que eUe pa
rou um anno no 'Sinai, para dar suas
leis, e organisar seu povo como um
povo livre, sendo tambem seu fim plan
tar cereaes e.crear ge.dos; não metta
mos em conta a grande parada que
fez no deserto de Phara6 e umas cin
coenta paradas, que fez para fins se
melhantes durante os quarenta annos
em que peregrinou no deserto; não
mettamos em conta as guerras que fa
ZIa para vencer os povos que encon
trava em sua passagem, que de certo
tinham comer' que os Israelitas to
mavam

Esses meios de supprir-se são evi
dentes, o que não parecerá tão claro é
Gomo elle arranjava-se em certos inter
vaUos em que tudo lhe faltava; como
é que então elle dava carn~ que os Is
raelitas comiam « a s~hir-Ihes pt:llos
narizes e mataI-os de indigestão. »

Emquanto Moysés organisa o povo
no Sinai, tão sabiamente como nenhum
outro' o fizera dantes, volvamos os
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olhos ao Brazil, mesmo, ao Maranhão,
que eu conheço melhor.

Entre os rios Itapecurú e Mearim,
por exemplo, ha um campo de algumas
leg!1as.

Apenas uma tira de mattb borda. os
rios'e depois vem o campo descoberto,
onde aqui e alli aVIstam·se ilhas de
verdura, capões especialmente formados
de mui benas palmeiras.

No inv~rno, especialmente no mez de
Abril, e mesmo em Março e Maio, í1S
chuvas são torrenciaes, como não se
conhecem no Rio de Janeiro. Os rios
enchem e tresbordam como o Nilo,
inundando os campos. As aguas do Mea
rim encontram-s.e com as do Itapecurú
atravez dos campos que ficam inunda
dos, á excepção desses capões de matto
de que fallei, que estão sobre collinas
ou lagares tanto ou quanto elevados, e
um ou outro ponto mais alto, formando
pequenos outeiros.

A bem di~er, tudo é agua, falta pasto
ao gado que se refugia nessas ilhotas.

Vindo a secca, as aguas dos rios bai
xam, as do campo vão seccand6 lenta
mente, e as materias organicas em de-

'.



compo,sição desenvolvem febres de todo
o gener-o.

Essas aguas, que enchiam os campos,
quando não acham mais sahida, con
tinuam a se evaporar, e áíinal em todo

1

o campo, de íal a tal distancia, apenas
existem lagos. Então as' aguas desses
lagos são terriveis, incapazes de serem
bebidas pelos proprios animaes : é p'ura
lama.

Em todo o campo falta então agua, e
o gado morre á sMe, assim como o
,'iajante.

Nesses lagos concentra-se todo o peixe
que se creou na vasta extensão do cam
po: é tanto, que não precisa artificio
para apanhaI-o. E' metter um cesto,
que elle sahuá cheio, e quantos qui
zerdes.

Muitissimas cargas de cavallos dahi
podem ser tiradas e durante muito
tempo.

Ahi, a faminta tropa de Moysés, po
deria comer peixe até deítal-o pelos
narizes.

Demais, existe então no' campo uma
quantidade prodigiosa de kagados a
que chamam jU7'arás.



o capim está todo secco. Tomando-se
• uma certa área e cercando-a por um

aceiro, ou um caminho bem limpo,
lanç!lndo fogo do lado conveniente ao
vento, é esperar pela caça do lado
.Dpposto no aceiro. Os jurarás vem ás'
duzias e aos centos. ,

Esse recurso tam bem muito poderia
servir a um Moysés; e, para o campo
do milagre, existe cousa muito Ma:
elle p~aeria apanlJar peixes em secco,. ,
ivo no meio da aridez do campo.
Com effeito. ha um peixe que cresce

até palmo de comprimento, todo cheio
de escamas, o qual 'chamam cascudo ou
tamatá. Logo que a agua da lagÔa na
engrossando e escasseando, o peixe
põe-se em marcha durânte a noite á
procura de agua melhor. Com ü calor
do dia elJe mette-se debaixo de algum
folhiço, em alguma mouta de capim, e
deita uma espuma que o refresca.

Assim, esse peixe faz viag6ns muito
longas; e, para quem não sabe do facto
não deixaria de ser maravilhoso si se
pedisse a Deus um peixinho no meio
de um campo torrado pelo sol, onde
toda a vegetação está morta pela seeca,
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e E.ão se encontra agua. percorrendo
muitas leguas.

O que não pensaria o povo de Israel
si, depois de uma invocação a Deus,
Moysés lhe tirasse peixe debaixo de
uma folha, ou do Óco de um páu, ou
de um monticulo de barro, tapecuem,
no meio desse esteril e arido deserto! '?

Isto é na secca.
No inv~rno, em toda a proximidade

do salgado, uma série sem conta de
. buracos que existiam no tujuco, cujo

fim poderia passar desapercebido aos
observadores de oecasião, enchem-se
de areia, e os moradores dessas cazas
ficam desalojados pelo ,aterro subi to,
perdem o tino e ficam á tÓa, andando
sem rumo na superficie.

A.hi, elles andam aos milheiro, aos
milhões. A.lguns desses crustaceos
que são-os carangueijos-que todos
.conheceis, dão alllliento para um
homem; e onde os ha, em um numero
que não tem fim, poderIa fart.ar-se o ~xer

cito de Moysés.
Durante o mesmo inverno desovam

os peixes, que então anda.m em cardu
mes á procura das cabeceiras dos rios
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para. que os das outras espeCles não lhes
comam os filhos.

Nos rios de agua salgada (igarapés) é
lançar a rêde ou a tarrafa, e ahi vem
uma pesca milagrosa; nos rios de agua
dàce elles sobem quanto podem e os
cardumes passam em lagares de dous e
um palmo de profundidade.

Os habitantes do logar conhecem o
facto com tanta precisão que armam-se
de terçado.s e vão esperar o peixe na
passagem e cortam-os com o ferro.

Tambem durante o inverno os arroz
aes são accommettidos subitamente de

'uma alluvião de passaras, pombos que
vêm atraz do arroz, e que se chamam
rôlas do sertão, porque vêm dos desertos
do paiz, posto que não se saiba bem de
onde; f6ra os papagaios de toda es
pecie e muitas outras aves e animaes.

Moysés não interyem em nada disso,
assim como não intervem na immensa
quantidade de fructos agrestes que se
encontramem·abundancia pelas matas;
mas é certo que a utilidade dessas ri
qpezas naturaes seria grande e havia
um grande partido a tirar pelos que
as conhecessem e tivessem de guiar
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por ahi um povo ignorante que nunca
lá fàrã., mas que sahisse da escravidão
Q andasse faminto á procura de uma
terra onde manava p le·itr3 e o mel.

No Brazil ainda ha muito lagar
onde se encontra esta abundancia na
tural, onde o homem póde viver .com
mui pouco trabalho e até quasi que sem
llanhum.

Conhecendo os lagares por um estu
do prévio é que Moysés pôde dar comer
ao povo, quando todos pensavam que
lhe ia escassear o mantimento e vir a
mortal fome.

Moysés era um homem sahio,devemos
reconheceI-o, assim como a razão man
da que nada vejamos de sobre natu
ral naquillo que, a mesma razão mos
tra que está nel plano geral da na
tureza..

Não me posso demorar sobre este
assumpto tanto quanto desejaria; não
tive em Vista tractar de tudo quanto
occorreu na vida de Moysés. O meu
fim foi convidar-vos a um estudo que
ora preoccupa ou deve preoccupar os
nossos espiritos, si tivermo~ sentimen
to de patriotismo.
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Tenho prollurado chamar-vosárazão,
erguer uma barreira á superstição que
se levanta arrojada e temerosa.

Respeitae e estudae a Bíblia, honrae
os characteresilue nella figuram; mas
estudae, e quanto mais e"tudardes mais
vos convencereis que apenas foram
homens, foram sabios,os que a escreve
ram e neIla figuraIl)..

A.lguns erraram, porque o valle de
Josaphat é mui pequeno para admittir
a humanidade com seus proprios cor
pos no dia de juiw, como prophetisgu
Isaias; a materia, para reconstituir
toda a humanidade, h'1de sahir dl1 terra,
e esta terá de ser toda transformada em
bonecos, até mesmo o valIe de J osa
phat, de modo que a humanidade com
pareceria. no vacuo, revestida de seus
corpos.

Aos que advogam a má causa da
. ressqrreição da carne cou. pete harmo
nisar esta cousas que são demasiada
mente fatigantes para o homem in
struido e logico, o qual nem vê)lecessi
dade des a resurr!lição da carne e ~em
p6de saber de onde sahirá tanta ma
teria.



No entanto, o bom senso I!ãO quer
que se repilla a sabedoria dos hebreu:;,
s6 por<1ue elles tambem erraram.

Os sabios desse povo foram cbama
dos prophetas, inspirados' mas são
sabios: estudemos a sua Bi blia ao lado
da phil0sophia dos outros povos, com
paremo$ tudo e accei'temo3 o que fór
hom ; é assim que o proprio S. Paulo
enSilla-nos.

Não qaeiramos arrancar a má herva
para que não arranquemos a bôa; e o
proprio Moysés nos disse que Deus pro
mettera poupar Sodoma e Gomorrha.
si lá houvesse um numero qualquer de \
bons.

E" preciso estudar a.Biblia como um
livro sabio. ão é a Biblia quem pre
judica o mundo, ao contrario ella o
tem cinlisado; o que tudo prejudica é
o cbaracter supersticioso que se lhe
quer dar, é o character divino, attri·
bUldo aos' prophetas, e, mais que tudo, .
os embustes dos romanistas.

Estudemol-a desprevinidamenle e
encontraremos toda a sua sabedoria,
que é profunda, embora toda cheia Ide
imagens, de allegorias.
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Moysés foi um grande sabio, e um ,
grande homem.

Foi e11e, além de tudo o que referi e
que deixo de referir, quem fundou a
egreja, encarregando do ensino moral
e dos cuidados do Tabernaculo á uma
s6 tribu, a de Levi, a queelle pertencia;
foi elle quem creou este negocio, do
poder temporal e espiritual, mas en...
tregou e segundo.a .A.arão e ficou apeI).as
com o primeiro. O papa foi mais fino,
porque, a exemplo de successore.s de
Moysés em epochas posteriores, o papa
reuniu em si os dous poderes.

E' o que vemos nOV1l.mente querer
agora, depois, que Victor Emmanuel,
mudando as ag.uas do P6 em sangue,
lh~ dlsse:-Meu amigo, o teu reino não
é deste muudo!

Foi Moysés quem inspirou Josué, e
por isso deve ainda ser considerada
ôbra de Moysés a fundação do patrimo
nio da egreja, pois que, na tomada de
~eric6, toda a riqueza ficou para o Ta
bernaculo j foi tambem devida:a Moysés
a cr eação do dizimo.

Todas essas medidas eram de grande
alcance de momento para fazer o bem,
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mas depois tem sido a fonte de mui
grandes desgraças.

Dar saber e riqueza só a um certo nu
mero de homens, é escravisar os outros.

Moysés foi grande porque imaginou
todas eSS:lS instituições permanentes
que roetteram a humanidade no cir
enIo de ferro em que alia ainda hoje
está.

Por ahi elle foi muito prejudicial á
humanidade, desde que a sua. obra
acabou de produzir a acção para que
fôra creada.

Mas, perdoae-Ihe, já não é delle a
culpa.

A.o lado de quem estaria elle hoje
se ressuss. tasse '? dos padres '?

Duvido.

ElIe estaria do lado da razão, a fa·
vor da qual combateu sempre.

Para tornar-nos fortes, precisamos
estudar muito e muito, precisamos lera
que elle escreveu j mas ler, para seguir
tão sómente o que fôr acceito pela nossa
razão, o que não fór absurdo, o que não
fór contrario ao plano da creação. .

Minhas senhoras e roe.n s senhores,
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os nossos trabalhos do corrente an no,
estão terminados.

Bem ou mãl, temos procurado·desem
penhar a nossa tarefa. Agora, é tempo
d~ repo,usar até a entrada do anno pro
Xlm0.

O nosso desejo foi o melhor passive],
e si pouco se colher do nosso esforço,
Rem por isso pensamos que eUe tenha
sido inutil· fizemos o nosso dever, se
gundo as nossas forças.

Um serviço n6s vemos prestado, que
não posso deL'"{ar de registrar ao desp 
dír-me de v6s, por es te an~o: a Eschola
do Povo fez acordar o povo e o governo.

Associações se têm creado, segundo o
nosso programma; pelo menos um pe
riodico foí creado por inspiração de-ta
obscura Esclwla. ( O Sexo Feminino)

Por um lado, o povo acordou; por
outro, o governo abriu os olhos e 'ill
que não eslava instruindo e sim fa
zendo cazas: depois, quatro mezes
depois de abertas as Con{e1'encias da Es
chola do Popa, depois de fei tas 25 confe
cencias, a parte, que se diz mais illus
trada deste paiz, inventou novamente
conferencias publicas para instrucção
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do.... de quem póde obter um cartã
de entrada.

Quiz a fortuna que seguindo a lei
gera~, dous homens tivessem ao mesmo
tempo a mesma idéa, a de fazer confe
renoias publicas, conforme um pro
gramma nunca seguido no Bra.zil : de
um lado,apresentau-se a Eschoía do Povo,
e quatro mezes depois surgia a Eschola
da Glo'ria, amda innovando a mesma
oousa; pois segw'amente não havia che
gado ao oonheoimento de todos os bra
zileiros estes traba,lhos que fazemos
nesta modesta sala,' com o fim unico
de sermos uteis ao paiz le dizermos a
verdade aos nossos conterraneos.

A Eschola do POtlo, como Leibnitz, dirá
sem pre: «.Tenho extremo prazer quando
vejo as minhas plantas germinando
nos jardins alheios. )

Oxalá', por toda a parte, brilhe sem
pre a verdade no Brazil ! Oxalá, todos
comprehendam o interesse deste palZ
e reconheçam as suas mais profundas '
chagas, para aplicar-lhes um salutar
remedio.

A. vós, que tão benevolamente nos
tendes acoll?panhado, auxiliado e ani-
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mado em nosso esforço, um voto de
gratidão vos tributamos por parte do
povo brazileiro, um sincero voto de
sympathia e reconhecimento, por parte
dos instituidores da Eschola do Por;o.

Propriedade doauctor.
D;' ~ de reproducção reservado.

POI' de'cuido na revisão escapou um erro que
'c reproduziu ew muito' louares e que convém
rectificar. A nota á pag 106, na 3a conferencia
diz Mo).é nasceu no anno de 1725 ante de
Chfi to E le nas~eu ba 187~ anno : logo, Moysés
nasceu a 3.798 annos, proximamente 38 seculo .
Deveria e~tar:-logo, ;\Ioy é naseeu a 3 598 an
no , proxlmamento 36 eculq

A im; pois. em todo lugares desta erie de
Conferencia' obre :\Ioy"és em que se encontrar
38 seculo , deve ler-se 36 ecu os.

(Do profe sor)




