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A VOZ DA RF.I.IGIAO NO CARIRÍ. 

LOUYADO SIMA NÓSSO SENHOR JESÚS CHRISTO, 

Para   a estrella   que   sos Magos vai guiando 
¡*f!Dre   as    pobres cabanas   de   Relem, 
'■«m   a    luz,   nutra   Lux, ollas procurando, 
itooram   sobre palha   o  Summo   Rem, 
r.om.   ouro,   in •en,;o   e mirrha cmifessando 
bér  o DEUS que do DEÜS «o  Mundo  vem: 
IN essa eslré.la qUtí 0 Eterno assim    distina 
RellBLUu   do   Presepe   a Luz   Divina. 

Quanrio a torra tracavs o trista dó 
Os fiovos enluctando a escurídade, 
O DEÜS de A'>rá"o do !zac, e <it» Jacob 
Tondoído revesle a humanidad*: 
Km   propria cania como  dísse Job 
Temos hnje presente a Divindade; 
I'astores ao Divmo Sol Mácente 
O adoráo com os Magos do Oriente. 

Ha térra,  mar, e ceos o Creador 
Rundo na indecente mangedóra, 

Á sec'los.   que a sua doce Lti  ¿e amor 
Do bramido infernal he vencedora 
Do  Fort* de Israel, o Salvador 
Da nossa raca  humana peccadora; 
Quanto  o Líbano tem, e Radian, 
Muito mais nos outurga a Fé IhrUtan., 

Áureo tlnrso  rrmt? a Snncta Tcreia 
fjo explendor do Natal com alegría. 
Por toda  humanicade. que  festeja,' 
Rovo cántico, nova era  principia; 
i'elos Reii quer Deus que o mundo veía 
wspontar a brllhante Epiphanía 
Do que vem do F.dora, que traz a leí 
Tae do futuro sáculo, Immenso Rei. 

Crato 6 de Janeiro 1869. 

GCCÜfiftENCIAS  DO TEMPü. 

Í*"CK  ' AríKm,._NeSto   dia  se vio ainda no pul- 

Passa-se um anno.. 

Km 1864 o novo das■ Vertentes recebia a visita 
co  Apostólo rio Senhor. 

c J
1?m?ha

M,de-S,nC-aQQfl Se aPressa em «**'•«■ com c nm .  Aiissionano 

^íacec.s provag de dois anuos successivos. elle 
J0.ga por derruís e»,dente a vocacáo da ¡overa aspi- 
rante ao estado religioso. J P 

í ñuta occasiSo que ella recebe o habito do Carmo 
que a tanto tempo e com tanto empenho desojara. 

r,¿~T^mñn, *+?«;**iW superior urna es- 
phera jnaii ampia e ma.s elevada, que se formeva, oor 
«simd.zer. destes do.s circuios Jvjrtude e scieñcia. 

Bntregs-w eom ardor ao estado e em pouco temoo 
consegutí-aperfeicoar os conhecimentos ruriimentaes oue 
receoera na puericia, e depois ¡Ilustra sua mtiligencia e 

pito de nossa  Matriz, o Venera ve! M issiona rio Após- 
tol i«:o, Vndre Ibapiua. 

O orador vem expor o estado de sua grande em- 
presa—a C.isa de Candado nesta Cidade e dizer adeus 
ao p«vo do Crato. 

Por estas circunstancias que interessao-nos tanto 
foi immensa a concurrencia. 

A Igreja eslava litteralmciite cheia, muitos volta- 
rio por nflo achar mais um lugar; nutras tirarlo de 
parte de lora e quase .¡ase conf.icto" para con- 
seguirse ingtesso uo recinto do templo. 

PARTIDA. — No di« 2 do viente retirou se desta ci- 
dade o [\íU°.  \)r   Ibiapina. 

A multidáo que o accompanhou era lio numerosa 
que mal se  pode  calcula'1. 

A sau lade fui geral, ningriem houve que nao pa- 
gasee um tributo^ seusib.lidade do corado huma- 
no  ver tonda urna lagrima no acto da despedida. 

O Sencto Apostólo rio Senhor tem de demorar-se 
pouco tempo na Barbalba, donde seguirá novo des- 
tino . 

"A CAPILLA DE S. Vieran.-O Sr. Cap". Antonio 
Gomes de Campos Pe'ico continúa a mandar fazer 
os servicos que faltan oeste edificio. 

Todo o capital de qua dispde nesta empresa é 
Í51$0í)0que o ;.«üVO deo de 'esmoia ocla missa do 
Natal. 

Em beniflcio do pa.'z e d& re'ligílo nos esperamos 
que todos secuneiem os exforgoi do digno director 
da   obra. 

MISSA NOVA. Fm Minio ve'ha ceTabrou s primeira Missa 

o Hm.° Francisco Casimiro cía Souza, no din 6 oeste. 
O acto foi muito sollrmne e bem concorrido. 
C novo Padre disse bem sua missa, inspira gran- 

de confianza e promette moho  no futuro:' gracas a 

D(z ar.r.r.s de luctas s de sacrificios em que elle 
se  viu empenhado para realisar sua vocac^o servem 
de gara::'.:a  á  nossa expectativa. 

BARBALHA.—O veneravel Missionario Apostólico ce- 

óp;;ra  sua educaclo. 

A orag^o, o j°juni, e a pratica das virtudes Cliris'ans 
preanchem o tempo ¿a  vida   religiosa e conduzem á 
sanucacíe. 

Nesta^ Rortdi;0« ja se achava Josepha do Sancl' An- 
rz em ¡S36 qusndo foi chamada para a casa de Cari- 
dfide c^s ?o:::b'!S 

Cura ce alegría, por que vé saltsfeito seu ultimo de- 
£?'■). 

lúas !,??r;rrss correm   finca nma vez  quando  ella 
trcnspC-) o  limiar do e iifieio. 

As irmans de Candade Ihe apertlo a rrñr) com a- 
cus! 8 5r8lernidade fjue só a religiSo sabo dar, as or- 
phans ccnten'.U cercáo-na de caricias, e aquella Claustro 
Ihe aprésenla a-paz do espirito, o «roor de Deuse do 
p:cx:.T.c, e abnegaoao debí mesmo.      (C'.mtn'ia.) 


