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ANNO I. DOMINGO 24 DE   JANEIRO DI 1868. N 8 

A V&W, DA RELIG1AO NO CAR1RI. 

ASSIGNATTJRAS. 

CRATO 50000 
OUTROS PONTOS    .    60000 
MJMERO AVULSO   . 120 

PUBLICASE AOS  DOMINGOS 

—ITE ET DOCETE OMNES GENTES.— 

Ide em todos os pontos, ensinne a todos os poros- 

Son OS AUSPICIOS DO 

PADRE JOSÉ ANTONIO DE MARÍA IBIAPINA 

E    REtHCCÁO   OE 
JOSé  JOAQUIM TELLIS MARROCOS. 

SANCTOS DA SEMANA. 

24 D. Septuag. N S. da Paz 
25 Seg. Convers. d«S. Paulo 
26 Terc'.S. I'oly.arpo. 
27 Que; / Joao chrysostomo 
28 Quhi. s. Amito. 
29 Sel. S. Francisco de Sales 
30 Subb. 8. Marlinha. 

A VOZ DA REUGIA0 NO CARIRI. 

AüZENCIA DA TlIEOLOGIA NA   PoLITICA. 

Repitirei até ao fim á aquellos que desejam sal- 
tar a civilisacio moderna; 

—Todo poder e toda obediencia protem de DEUS; 
porem a morte, como o orgulho vem   do   homem. 

Vos sabéis que elle é um espirito e que   Ihe é 
precizo  urna lógica.— 

A desobediencia  continúa-so todos os diai. 

O homem abandonado á si mesmo volta para o 
estado selvagem, para o estado natural do hornea 
que a  queda  preciptuu do estado sobre-natural. 

E' assim que o homem formado para o esta- 
do sobrenatural, n3o tena sido natural n'este mun- 
do! 

De desobediencia em desobediencia, nSo respeitao 
mais as duas forjas do Ceu— a Graca e a Autoridade. 

Agora   observemos o effeito   desta desordem! 

Com sanctos e barbaros funda-se urna civilisacSo. 

«H 

FOLHETIN. 

TRACOS BIOGRAPIIICOS 

DE 

JOSEPHA     DE    SANCT'ANNA 

IRMA   DO   CARMO, E   PROFESSORA  NA 

CAZA    DE   CAR1DADE   DAS 

POMBAS 

HA   PROVINCIA DA  PARAHIBA   DO NORTE. 

(Continuado don.0 antecedente.) 

Passa-se o tempo e a predicgáo se realiza. 

A Virgen do Senhor adoéce gravemente, e surri 

com santos e populacOes que perderam a simpli- 
cidade ao mesmo tempo que a fó, nao se produz 
sinao martyres no seio da dispersflo final. 

As rac.9* que peccaram tanto tempo contra o Es- 
pirito Sancto nunca mais remontaráo ao throno da 
civilisacfio! 

As nacdes torio educadas pelas suas religióes co- 
mo os  liihos por suas máes. 

Depois a energía dos principios fez as epochas e 
OS humens. 

As religióes formüo a substancia da vida dos po- 
vos e tem   urna visibilidade igual á sua  profundesa» 

Todas ellas tiveram padres para inoeulal-as nos oo- 
ragóes.   para transmittil-as e sustental-as. 

Como pois os podería dispensar a religiáo que con- 
tení a verdade compleía?.... 

Sem a Igreja, o Chrintianisma seria, a mais bella 
idea da tcrramas se offuscaria por si mesmo, como 
todos os días s* offuscava entre os Judeos a idea 
da unidadede  DEUS. 

Si o Christianismo é a mais esplendida das ma- 
ravilhas, a Igreja é a mais preciosa por havel-o con- 
servado. 

com um praser ineiplicavel 
A vida penitente e mortificada parece explicar as 

causas eos symptomas da   molestia. 

A medicina em prega todos os seua recursos, mas 
a molestia  continua impassivel  e progressivamente. 

A doente senté augmentar todos os días a sua 
debWdade, o corpo definhar-se consideravelmente, e 
afinal torna-se um cadáver que marcha a urna to- 
tal consumpQáo. 

Neste estado perde se a ultima esperanza de rei- 
tabelíci mentó. 

A rommunídade se entristece, as orphans e alum- 
nas se agrupao em derredor da enferma, regSo seo 
leitn de lagrimas, e clamao á Deus pela vida de sua 
amiga e preceptora.... 

Este espectáculo podía causar, á enferma a «ais san- 


