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OLIVER LODGE
CentenariO'de nascimento

Estou convencido de que a sobrovivcncla esta
cientificamentc dcnionstrada por melo da investigacao
ciontilica.

Tenho a cspcranca do consolar algumas almas
aflitas, dando-lhes a seguranca do que e possLvel comu-
mear com aquelcs que estao do oulro lado'do abismo.

O. LODGE

O HOMEM DE ClfiNCIA

Sir Oliver Joseph Lodge nasceu em PenkhuH,
no Condado de Stafford, Inglaterra, aos 12 de Junho
de 1851, portanto exatamente hi 100 anos. Seu pai,
natural de Wolstanton, e cujo nome se assemelha-
va ao do filho, pois que se chamava Oliver Lodge,

fol negociante de materials
para a industria de olaria,
que ainda floresce naquelas
regiSea.

O jovem Oliver frequen-
tou as escolas locals, en-

trando depois para um cq-

l6gio intemo. O "Grammar
School" de Newport {Sa
lop ) teve-o entre • os seus
mais aplicados alunos. Fi-
cou, entretanto, estabeleci-

do que ele, por ser o filho
primogdnito, continuaria os
neg6cios do pai, como era
do desejo deste.

Com catorze anos, o

rapazinho deixou o coldgio
intemo, mas, atraido viva-
niente pela Ciencia, prosse-

guiu instruindo-se, agora em
escolas noturnas e assistin-

do a aulas no "University
College" e no "South Ken
sington", ambas instituigSes
localizadas em Londres, es-

tudando especialmente cien-

cias e matemdticas.

A vida de negdcios do
pal Ihe era desinteressante,
de sorte que ele levou os

seus estudos, em Londres,
atd o fim do curso, diplo-
mando-se em 1873 com o

titulo de Bacharel em Ciencias.

Devido 5. surpreendente inteligencia e cullwra
de que dera mostras o recdm-formado, pouco de
pois, em 1875, era ele nomeado lente de Filosofia
natural no "Bedford College for Women", e em
1879, com apenas 28 anos, tomou-se professor as-
slstente de Matemdtica Aplicada no University Col
lege", de Ijondres. Arcava ele, agora, com duas pe-

Sir Oliv

mm

sadas responsabilidades: a de professor e educador
e aquela que contraira em 1877, como pai de faml-
lia, ao se casar com a senhorita Mary F. A. (falecida
em 1829), filha de Alexandre Marshall, resultando
desse enlace o nascimento de seis filhos e seis filhas.

Em 1881 ele aceitoU o convite para lecionar a
cadeira de Fisica no "Masson College" (mais tarde
"University School"), em Liverpool, onde perma-
neceu ate 1900. Recebeu em 1877 o grau de Doutor

em Ciencias pela Universi-
dade de Londres.

Nao se dedicou tao s6-

mente aos seus deveres no

magistdrio; efetuava muitas
experiencias e estudos labo-
riosos, de que resultaram
Importantes trabalhos ori
ginals relacionados a eletri-
cidade, e que ihe granjea-
ram, entre os fisicos da
dpoca e os da posteridade,
a mais alta posigao. Foram
investigagoes sobre as on-
das electromagndticas e a
telegrafia sem fib; sobre as
descargas eldtricas, espe
cialmente o relfi.mpago, mo-
dificando muitas ideias que

de hd longo tempo se repe-
tiam, e neste particular sua
obra "Lightning Conductors
and Lightning Guards",
(1892) d considerada uma

das mais valiosas; sobre as

teorias da eletricidade de

contacto e a eletrdlise; so
bre a velocidade do ion;

sobre a sede da forga elec-
tromotora na cdlula voltai-

ca; sobre a descarga osci-
latdria n a s garrafas de
Leyde; sobre a aplicagdo
da eletricidade na dispersdo
da fumaga; sobre o movi-

mento do dter na proximidade da Terra, tendo

realizado em Liverpool drduos trabalhos relatives
ao enigmdtico problems, notando-se principalmente
a grande experiencia com o aparelho de" sua cons-
trugao e por ele denominado — "ether-machine",
que provou nao ter o dter viscosidade. Oliver Lodge
prestou sua colaboragao efetiva em vdrios outros

er Lodge
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problemas cientificob, e inumeras foram as suas
inembrias de real valor para o progresso dos co-
nhecimentos humanos.

Uma de suas maiores glorias foi a momentosa
descoberta das ondas hertzianas e o modo de de-

tectd-las. A mesma descoberta foi feita por. Hertz
quase ao mesmo tempo, dai o nome deste desco-
bridor ligar-se ^quelas ondas electromagndticas.
Nease tempo, os anais da Ciencia registaram um
ato iouvdvei da parte de Lodge: o sdbio fisico ingles
nobremente reivindicou a primazia da descoberta
para o sabio fisico alemao. Mas os trabalhos de
cada um foram independentes, fate este que vdrias
vezes se tern repetido dentro de tddds os ramos do
saber hrunano, parecendo que descem em grupo,

das altas regioes, vdrios missiondrios para um mes
mo fim.

Lodge inventou o "-coherer", o primeiro detector
de ondas a ser usado, e que representou importan-
tissimo papel na telegraifia sem fio. Esta invengao
foi tambem feita, independentemente, por Eduardo
Eianly, em Paris, mas o trabalho de Lodge neste
campo foi seguido de outras descobertas que trou-
xeram substanciais progresses na telegrafia sem fio.

Na sua memordvel aula em Oxford, em 1894,
elc foi o primeiro a enviar mensagens pelo teldgrafo
sem fio, mas devido ao emprego de correntes de
baixa frequencia, que nao eram prdticas, nao se
obteve um raio de transmissao suficiente. Esta en-

genhosa prova fez-se pouco antes de Marconi ocu-
par-se do assunto. A patente de Lodge, de 1897,
sobre a sintonia em T.S.F. (que facilitou- extraor-
dmdriamente a recepgao e a transmissao dos sinais),
foi desenvolvida por Lord Parker e adquirida por
Marconi em 1911. Eie mesmo, Oliver Lodge, coia-

borou, depois, inteligentemente, na tdcnica marco-
niana, a fim de que se tornasse realidade a telegrafia
sem fio, de significativa importancia para o maior
intercdmbio entre os povos. Marconi recebeu em
1909 parte do Premio Nobei de Fisica, mas por
justiga Oliver Lodge tambem o merecia.

O fisico ingles em 1891 foi eleito presidente da
Secgao de Matemdtica e Fisica da Associagao Bri-
tanica (para o progresso das ciencias), sendo pre-
miado em 1898 com a apreciada Medalha Rumford
da Sociedade Real de Londres. Atuoii como presi
dente da Sociedade de Fisica de Londres no periodo
1899-1900. Neste ultimo ano, 1900, escolheram-no
para ser o primeiro Reitor da Universidade de Bir
mingham, e neste posto permaneceu atd 5, sua resig-
nacao, em 1919. A presenga e a influencia dele
foram, sem duvida, a razao por que a Universidade,
naquele periodo de sua gestao, atingiu uma repu-
tagao cientifica iniguaidvel.

De 1901 a 1903 Lodge, como estudioso dos feno-

menos esplritas, presidiu a Sociedade de Pesquisas
Psiquicas (Society for Psychical Research), cargo
que tomou a ocupar mais tarde, no ano de 1932.

Em 1902 foi-lhe conferida a dignidade de cava-

leiro, passando por direito a usar o titulo "Sir"
prefixado ao seu nome. Neste mesmo ano, tomava
assento entre os sdhios membros da vetusta Socie
dade Real de Londres.

A Associagao Britanica teve-o como presidente

geral em 1913-1914. Em 1919, apds resignar a
Reitora da Universidade de Birmingham e apds ter
sido galardoado com a Medalha Albert da "Royal
Society of Arts", por sens trabalhos de pioneiro

na telegrafia sem fio. Sir Oliver encetou uma
tournee pelo Canadd e pelos Estados Unidos, reali-
zando inumeras e sempre aplaudidas conferdncias
cientificas. De volta d Inglaterra, fixou-se em Nor-
manton House (Lake), prdximo a Salisbury. Muitas
obras sobre ciencia, religiao e filosofia foram escri-
tas na sua nova residencia, entre elas a sua auto-
biografia, publicada em 1931 sob o titulo — "Past
Years".

De quando em quando aceitava convites para
lecionar em vdrias partes do pais, havendo realiza-
do muitas conferencias radiofdnicas sobre assuntos

cientificos.

Entre os descendentes de Lodge o que mais
sobressaiu foi Oiiver GuOherme Lodge, nascido em
1878. Tomou-se conhecido escritor, publicando tra-
gddias, comddias e outras produgdes teatrais. Ray
mond Lodge, o cagula, d outro descendente de Lodge
amplamente admirado nos meios espirita e profano
atravds do livro "Raymond", da autoria de seu pai.

Alfred Lodge e Richard Lodge, irmaos do sdbio
fisico, embora nao alcangassem o renome deste, fo
ram tambdm Uustres cientistas ingleses, engrande-
cendo ainda mais o nome engrandecido da FamUia
Lodge. Alfred Lodge, matemdtico, professorou em
varias Universidades, tomou-se membro da Socie
dade de Matemdtica de Londres e presidente da
Associagao de Matemdtica (1897-1898), e publicou
importantes obras e artigos de Matemdtica. Sir
Richard Lodge foi historiador de grandes mdritos,
professor de Universidades, presidente da Sociedade
Reai de Histdria (1929-1933), membro de vdrias

Instituigoes de Histdria, Deao da Faculdade de Artes
de Edimburgo e autor de numerosas obras.

Sir Oliver Lodge recebeu o grau honordrio de
Doutor em Ciencias pelas Universidades de Oxford,
Cambridge, Manchester, Liverpool, Sheffield, Leeds,
Adelaide e Toronto, e o de Doutor em Leis pelas
Universidades de Aberdeen, Edimburgo, Glasgow e
St. Andrews. Era, ainda em cardter honordrio, Mes-
tre de Artes pela Universidade de Birmingham,
mombro da Instituigao de Engenheiros Eietricistas,
membro da Sociedade de Literatura Filosdfica de

Manchester. Pertencia, como membro correspon-
dente, d Sociedade Americana de Filosofia (FUa-
ddlfia), ao Instituto Academico de Ciencias (Bolo-
nha, Itdlia) e ap "Batanfsch Genoots (Roterdao).

Lodge exerceu tambdm as fungoes de presidente
da "Radio Society" e da "Rontgen Society", sendo-
-Ihe concedida em 1932 a Medalha Faraday.

As obras de eletricidade de Oliver Lodge gozam
do justo renome mundial, sendo tambdm muito apre-
ciadas as suas obras de vulgarizagao cientifica e
podagdgica, tais como: The Making of Man (1924),
Ether and Reality (1925), Relativity (192b), Talks
about wireless (1925), School Teaching and School
Reform (1905) .

Iniimeras foram as memdrias de Lodge publi-
cadas em numerosas revistas cientificas, contando-se
por centenas. Aldm disso, escreveu, entre outras,
as seguintes obras que enriquecem sobremaneira a
lifbratura cientifica, reiigiosa-cientifica, social e es
pirita: Elementary Mechanics (1877), Modem Views
of Eletricity (1899), Pioneers of Science (1893),
The Work of Hertz and Some of his Successors

(1894), Signalling Through Space Without Wires,
Macedonia and the Problem of the Near East

(1903), Modem Views on Matter (1903), Public
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OLIVER LODGE
Centenario de nascimento

Estou convencido de que a sobrevlvdncla estd
clentlficamente demonstrada por meio da investlgacao
cientlfica.

Tenho a esperanga de consolar algumas almas
aflltas, dando-lhes a seguranca de que d possivel comu-
nicar com aqueles que estao do outro lado do abismo.

O. LODGE

m

O ESPIRITA .

C Continuagdo)

A convicgao de Lodge de que o homem sobrevive
k "morte de seu corpo d, consoante as prdprias pa- '
lavras do adbic, "uma convicgao baseada na obser-
vagao de longa sdrie de fatos naturals".

Anualmente, na "Associagao para o progresso
da Cidncia", realiza-se um Congresso onde sempre
se aguarda, com certo estado de inquietagao, o dis-
curso de abertura proferido pelo presidente da mes-
ma Associagao. O interesse d grande porque ge-
ralmente se aproveita do solene momento para se
anunciar uma nova conquista cientlfica ou um fate
que renove os conhecimentos cientlficos.

Em 10 de Setembro de 1913, Lodge assomava
a, tribuna da dita Associagao, a que presidia, e, dian-
te de um auditdrio seleto, onde se congregavam os
mais eminentes cientistas da Inglaterra, abriu, des-
temerosamente, o verbo cheio de brUho e vigor es-
piritual, afrontando o materialismo inconsequente e
demonstrando que acima de todas as ciencias sobre-
paira a que realmente eleva o homem e o dignifica
— a Ciencia da Alma.

No seu longo discurso, em que a Idgica e o bom
senso predominam, combate passo a passo a ten-
ddncia de vdrios cientistas, que negam a priori tudo
quanto nao ihes afete os drgaos dos sentidos, ou
— abusando de uma expressao popular — nao Ihes
caia no goto.

Sua dissertagao acerca dos vdrios aspectos da
vida, de sua evolugao e do seu fim; as comparagoes
inteligentes que faz; a simplicidade na exposigao do
seu pensamento, tudo isto tornou a mensagem uma
das mais interessantes que a Ciencia dirigiu Hu-
manidade.

Quase ao fim deste discurso. Lodge declarava:
"Apesar de estar falando ex-cathedra como um dos
representantes da Ciencia ortodoxa, nao temeria fa-
zer uma declaragao pessoal e sumarissima dos re-
sultados obtidos por mim mesmo em trinta anos
de experiencia nas investigagoes psiquicas, que co-
mecei sem afeigao alguma, antes, possuido de todos
OS prejuizos da dpoca. Nao d este o lugar oportuno
para entrar em minucias, ou discutir os fatos de-
preciados pela ciencia ortodoxa, entretanto nao pos-
so deixar de recorder a todos que as frases que
prommcio deste lugar nao podem ser efemeras pro-
dugoes, porque sei que hao-de permanecer expostas
5. critica das geragoes futures, cujo conhecimento
deve inevitavelmente ser mais amplo que o nosso.
Vosso presidente, portanto, nao deve estar comple-
tamente amarrado ao poste da ortodoxia presents,
nem limitado pelas crengas da mode.

"Para fazer-me justiga e faze-la tambdm aos

meus companheiros de investigagao, devo correr o
risco de molestar o meu auditdrio, nao s6 para
deixar assentada nossa convicgao de que os fatos,
considerados hoje como ocultos, podem ser exami-
nados e ordenados pelos mdtodos cientificos cuida-
dosa e persistentemente aplicados, senao que hei-de
ir mais longe, para dizer com a maior brevidade
possivel — que estou perfeitamente convencido, pelos
fatos assim examinados, de que a memdria e o afe-
to nao estao limitados pela associagao com a ma-
t6ria, por meio da qual sdmente podem manifestar-se
nestes momentos em nosso planeta, e de que a
personalidade persiste alSm da morte corporal. Esta
evidencia, de acordo com as minhas aquisigoes men
tals, podem entremear-se conosco neste lado mate
rial, colocando-se dentro do campo cientifico; e po-
demos esperar alcangar gradualmente o conhecimen
to da Natureza com maior amplitude, quigd pela
Natureza etdrea, e saberemos as condigoes que re-
gulam o intercambio atravds do abismo." (18)

A seguir. Lodge esclarece que os cientistas em
geral mostram certa antipatia e hostilidade a tudo
quanto se relacione com a Verdade espiritual, em
vista da tremenda pugna que nos sdculos anterio-
res houve entre os cientistas e a teologia dogmd-
tica, e de que se originou o desddm pelas coisas
que dizem respeito a religiao. Conclama entao a
que todos se revistam de suficiente penetragao de
espirito para apreciar o conjunto do todo que nos
rodeia, sem se aterem a observagoes unUaterais e
a postulados inflexiveis.

Num discurso por ele pronunciado em Wal-
worth, em 22 de Novembro de 1918, voltava Lodge
a afirmar categdricamente (19); "Estou convencido
de que a sobrevivencia estd cientificamente demons
trada por meio da investigagao."
' As experiencias com a Sra. Piper, &,s quais j&

nos referimos, o sdbio fisico as relatou nos volumes
XII e XIII dos Proceedings da Sociedade de Pesqui-
sas Psiquicas. Aldm de ter obtido comimicagoes com
vdrios de seus amigos falecidos, que fomeceram no-
tdveis smais de identidade, passou-se com ele o fato
que relataremos, segundo uma sintese feita por Ldon
Denis (20); "Um de seus tios, falecido vinte anos
antes, refere particularidades de sua mocidade, com-
pletamente esquecidas de todos os membros sobre-
viventes da familia; nao foi possivel verificd-las se
nao depois de demorada e minuciosa pesquisa. Seu
finado sogro Ihe veio indicar pormenores exatos de

morte, ocorrida em condigoes comovedoras, ci-
tando nomes e datas, inteiramente apagados da me
mdria dele. Lodge."

Entretanto, fato ainda mais notdvel, mais ma

ils) "Reformador", 1914,
(19) Carlos Imbassahy —

fatos", l.» ed., pdg. 251.
(20) L£on Denis — "No Invislvel", 5.» ed., pfig. 350,

pdgs. 44-45.
"O Esplrltlsmo a, luz dos

— 20

/ •



Setembro, 1951 REFORMADOR 213

ravilhoso, o esperava em 1915. Acompanhemos a
evolugao dos acontecimentos que conduziram k ob-
tengao de extraordm3,rio caso de identificagao de um
Espirito.

Raymond (Raimundo) Lodge, filho mais mogo
do casal Lodge, era engenheiro. Estourada a Pri-
meira Guerra Mundial, ele se alistou em Setembro
de 1914, como segundo-tenente, no Regimento de
South Lancashire. Na frente de batalha, coman-

dando uma Companhia, foi ferido por um estilhago
de granada, em Flandres, perto de Saint-Eloi, vin-
do a desencamar horaa depots, em 14 de Setembro
de 1915.

A dolorosa noticia s6 chegou a Londres a 17 do
mes citado. O Ret e a Rainha remeteram ao sdbio,

• a 21 de Setembro, um telegrama de condol6ncias.
Os fatos estavam destinados a tomar este ru-

mo, conforme velada. revelagao felta anteriormente
aquela data. Na Amfirica do Norte, a Sra. Piper
obtivera ab-ruptamente uma comunicagao do Espi
rito de Richard Hodgson, em 8 de Agosto de 1915,
dirigida a Lodge. Embora em termos simbdlicos,
inteligentemente calcados numa citagao de Hordcio,
o poeta latino, a mensagem foi interpretada. Anun-
ciava Myers, por intermddio de Hodgson, que uma
desgraga estava para acontecer, mas que ele Myers
interviria para tomd-la menos cruel.

Essa comunicagao v e i o roborar uma outra
transmitida d mesma mddium, Sra. Piper, e data-
da de 5 de Agosto, a qual, sem mais nem menos,
dizia: "Sim. No momento. Lodge, tende fd e sabe-
doria {confianga?) em tudo que d maior e melhor.
Nao haveis sido tao profundamente guiado e cui-
dado? Podeis responder que nao? Gragas d vossa
fd & que tudo foi e ird bem."

Lodge entao aceitou essas mensagens, por ele
recebidas a 6 de Setembro, como uma profecia, rea-
lizdvel ou nao. No dia 14 ela se cumpiia: desen-
camava Raymond.

Lady Lodge, em 25 de Setembro de 1915, estava
em sessao com a Sra. Leonard, quando a mesinha
transmitiu a seguinte comunicagao, aparentemente
vinda de seu filho Raymond; "Diga a papal que
encontrei alguns amigos seus aqui."

Sra. Lodge (ao Comunicante) — Pode dar al-
gum nome?

O Comunicante — Sim. Myers.
A 27 de Setembro, Oliver Lodge teve a sua pri-

meira sessao com a Sra. Leonard, cujo guia era
uma jovem de nome "Feda". Embora desconhecesse
inteiramente a Raymond, a medium descreveu per-
feitamente o jovem desencamado, que se achava
presente ^ -sessao, procurando identificar-se e con-
solar o pai. Nesse mesmo dia Lady Lodge teve sua
primeira sessao com o Sr. A. Vout Peters, inteira
mente estranho 9, familia. "Novamente Raymond
foi descritd com muito acerto e v^rias mensagens
identificadoras foram transmitidas." O filho revela,
nesse intercambio, o amparo que Myers Ihe dispen-
sou no outro lado da vida, e Lodge conclui entao
que seu grande amigo Myers cumprira a promessa
feita na mensagem de 8 de Agosto de 1915, assistin-
do-Uie o filho e facilitando a este a comunicagao
com a familia.

V5.rios foram os fatos de evid§ncia inegdvel ob-
tidos pelos mddiuns citados e por outros, e que se
acham registados na monumental obra de Lodge —
Raymond, or Life and Death (1916) . Um deles diz
respeito a certa fotogprafia tirada no front e da qual
fazia parte um grupo de oficiais, inclusive Raymon#.
Ningudm em Londres, ,e mesmo a familia Lodge,
sabia da existencia desse grupo fotogrdfico, que sd-
mente mais tarde foi conseguido. Muitos detalhes,
com incrivel exatidao, foram dados por Raymond
a dois mddiuns, antes que esta fotografia chegasse
d Inglaterra. Um desses detalhes, raro em seme-
Ihantes fotografias, foi fomecido antes de ser con-
firmado, mais tarde. Dissera Raymond, atrav^s do

guia da Sra. Leonard, que um oficial, atrds dele, se
achava inclinado sobre o seu ombro, e, de fato, na
fotografia, tal posigao foi confirmada.

Para aquilatar do valor dessas imimeras provas
obtidas por Lodge, e comprobatdrias da sobrevivSn-
cia de seu filho, seria necessdrio recorrer ao livro
que o sdbio editou com o nome de Raymond.

Foi uma de suas mais famosas obras e a que
alcangou maior repercussao mundial. Em sete anos,
venderam-se na Inglaterra e nos Estados Unidos
mais de um milhao de exemplares, Conhecemos a
tradugao francesa e a portuguesa, esta feita por
Monteiro Lobato para a Sociedade Metapslquica de
S. Paulo.

Muitas pessoas ilustres, que leram o livro, con-
sideram-no a prova mais evidente da sobrevivencia
do ser ap6s a morte, chegando um cdlebre escritor
ingl6s a declarar, quanto as mensagens, o seguinte:
"It is one of the best attested cases of spirit iden
tity", isto a, "E' um dos mais bem provados casos
de identidade de Espiritos". Richet, no seu Traits,
fazia notar que "este livro merece atengao toda es
pecial, tanto pelo interesse dos fatos em si, quanto
pela autoridade que da a estes fatos, escrupulosg-
mente examinados, o pensamento de um grande sa-
bio, como o d Oliver Lodge".

O livro nao deixou de ser.ridiculizado, dizendo-se
que ele fora levado a crenga na imortalidade por
seu sentlmentalismo e por choques emocionais. Nada
mais falso que isto; sua convicgao a este respeito
ja estava firmada na sua obra — The Survival of
Man — publicada havia sete anos.

O prdprio Autor afirmou na Introdugao de Ray
mond, or Life and Death 21): "Eu ja tinha a so
brevivencia como provada, gragas aos esforgos de
Myers e de outros da Society; mas nunca sao de-
mais as provas, e a discussao dum novo caso nao
enfraquece a evidencia ja conseguida. Cada vara
do feixe deve ser testada, e, a nao ser que seja de-
feituosa, aumenta a forga do feixe."

As mensagens obtidas nao tSm exclusivamente
o cunho de identificagao. Imimeras delas esclarecem
sobre a vida de alem-tumulo, sobre os Espiritos,
sobre a comunicagao mediunica, etc.

O principal objetivo da publicagao dessa obra
foi, no dizer do Autor, confortar as pessoas choro-
sas, especialmente as afetadas no coragao pela guer
ra. Mesmo que a evidencia dos fatos. fosse menor,
declarou ser do seu dever escrever o livro. Eis um
fato a esse respeito: Lodge enyiou cinco ou seis
cdpias do seu trabalho a amigos, pedindo-lhes algu-
mas sugestoes. Entre eles se incluia o Sr. J. Ar
thur Hill, autor de Letters from Sir Oliver Lodge,
o qual mais tarde assim contou: "Confesso que Ihe
aconselhei cortasse alguma coisa de fraca evidSncia,
e alguns dos outros disseram o mesmo. Mas Oliver
achou que isto seria desonesto e acrescentou: "Isto
faria parecer o caso mais sdlido do que Sdmente
este fato mostra a integridade absoluta desse ho-
mem".

Em edigao posterior. Lodge juntou a essa obra
novos capltulos em que os conceitos por ele expen-
didos se revestem de beleza, profundeza fUosdfica
e Idgica impar.

No capitulo "Explanagoes e Respostas", diz
ele (22) : "Minha esperanga 6 de que mais tarde,
quando a possibilidade desta intercomunicagao for
aceita pelos credos religiosos, ninguam mais neces-
sitarA de mensagens especlficas para se assegurar
da sobrevivencia e do bem-estar dos entes queridos."

Adiante lamenta que um fato desta natureza
ainda encontre dificuldades em ser universalmente
aceito, e considera: "A inSrcia da mente humana e
do corpo social 6 consideravel: crengas bem funda-

(21) Raymond (trad, brasllelra), pdg. 7. ■
(22) O. Lodge — "Raymond (trad, brasllelra), pd-
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mentadas custam a entrar, e crengas sem base ne-
nhuma levam longo tempo para desaparecer; os pe-
riodos de ansiedade, duvida e controv^rsia, por^m,
nao duram toda a vida. Representam uma fase que
temos de transpor".

Lodge responde a,s objegoes clericais no que con-
ceme k comunicagao com os mortos, e" o faz cpm
a Epistola de Paulo aos Gdlatas, verslculos 22 e 23
do capltulo V. A Igreja diz ser tudo obra do de-
mdnio, mas os frutos das comunicagoes provam exa-
tamente o contr5,rlo. Como cientista, Lodge se in-
surge contra os dogmas e a respeito declara: "Mas
devo dlzer que a ClSncia nao pode dar atengSio As
ordens-do-dia eclesidsticas; sua fungao & examinar
— e nao concebo que nenhum campo de inqu6rito,
seja em nome de que autoridade for, possa legiti-
mamente ser sonegado k Ciencia".

Em racioclnios bem concatenados e com 16gica
Clara e positiva, ele responde ainda ̂ s objegoes que
surgiram contra a substancia de certas revelagoes
do "outro lado", lembrando em sua defesa a segruin-
te passagem do Didrio Espiritual, de Swedenborg:
"As almas dos mortos levam do corpo a sua natu-
reza, e por isso continuam a julgar-se no corpo.
Manifestam desejos e apetites, como o de comer e
outros; de modo que estas coisas pertencentes ao
corpo fleam impressas na alma. Assim, as almas
retem a natureza que levam do mundo; e s6 com
a marcha do tempo a perdem".

Num certo ponto diz: "Progresso e desenvoM-
mento constituem a grande lei do Universo. A evo-
lugao d sempre gradual. Nao nos afastemos do bom
senso e tenhamos em mente a continuidade da exis-
tencia e da identidade pessoal. A morte nao con-
verte uma criatura num ser completamente outro.
E' altamente improvdvel, portanto, que a experidn-
cia de cada qual no outro mundo seja a mesma:
03 poucos santos da nossa espdcie devem ter uma
experiencia completamente diversa — e os patifes,
idem. Jamais me pus em contacto nem com uns
nem com outros. Hd muitos graus, muitos estados
de ser — e cada criatura vai para o lugar ade-
quado".

Sucedem-se os capltulos, cada qual melhor que
o anterior, e, se nao fdsse a falta de espago, eu os
copiaria a todos por inteiro.

Em Visdo do Universo, afirma: "Minhas dedu-
goes de hoje sao as mesmas de outrora, com a dife-
renga apenas de que se apoiam em fatos de minha
experiencia pessoal". Mais aiem, o mundialmente
famoso sabio ingles confirmava a sua certeza na
outra vida, usando das palavras: "Estou convencido
da sobreviv§ncia da personalidade depois da morte
como o estou da minha existencia na terra".

Quase ao fim da obra, anuncia aos homens que
a era do Cristo alnda estA por nascer: "Os que jul-
gam que a era do Messias estA passada, confundem-
-se estranhamente; essa era mal comegou. Para as
almas individuais o Cristianismo floresceu e deu
' frutos, mas para os males do mundo 6 ainda um
remedio nao experimentado. Serd. estranho que a
horrivel guerra de hoje fomente e melhore o conhe-
cimento do Cristo, e ajude a Humanidade a compre-
ender a inefdvel beleza de sua vida e de seus ensi-
namentos; entretanto, coisas ainda mais estranhas
tSm acontecido; e, de qualquer forma que as Igre-
jas se comportem, creio que a voz de Jesus ainda
serd ouyida por xuna grande parte da Humanidade,
como nunca o foi atd hoje."

E como a velhice Ihe prenimciasse, aparente-
mente, o fim da jomada terrena, acrescentava, en-
volvido de elevado espirito religiose: "Men viver na
Terra aproxima-se do fim; pouco importa; espero
nao partir antes de dar o men testemunho da graga
e da verdade que emanam desse divino Ser — cujo
amor pelos homens pode ser obscurecido pelos dog
mas, mas nunca deixard de ser acessivel aos meigos
e humildes".

Os leitores talvez nao saibam que pouco apds
d morte de seu filho Raymond, quando o mundo
ainda se convulsionava na primeira Grande Guerra,
Lodge dava a pdblico bela pdgina de sua autoria
e intitulada — Message to the Bereaved (Mensagem
aos despojados).

Era ela dirigida a todos aqueles que sofreram a
perda de seres caros, devorados pelo polvo da guer
ra, buscando confortd-los e ench6-los de resignagao
e fd. Assinalava o Autor que a morte nao existe,
que a vida continua aldm da tumba, plena de mo-
vimento e de agao, que os mortos conosco estao,
aos quais nos reuniremos mais tarde. "Nao deve-
riamos — escrevia ele — c h o r a r indevidamente
aqueles que apenas nos precederam." E lamenta-
va, por fim: "Se essas verdades fossem clara e ra-
cionalmente compreendidas, diante da dor nao s6
seriamos mais resignados, mas realmente mais
liteis" (23).

Lodge, apds as sessoes que deram origem ao
famoso livro — Raymond, conseguiu ainda novas
provas da sobrevivencia, mas as sessoes agora rea-
lizadas eram sdmente ocasionais, porque a sua con-
vicgao ja era completa. Quanto ao caso Raymond,
ele disse mesmo que a &.nsia de comunicagao pas-
sara, acrescentando: "O desejo de reunir provas cien-
tificas ainda persists; mas, agora que o fato da
sobrevivencia estd para mim estabelecido, as comu
nicagoes com Raymond sao pidcidas — como oca
sionais missives dum amigo ausente".

A 22 de Novembro de 1916, pronunciou vibrante
discurso na" "Sociedade de Pesquisas Psiquicas", de-
clarando: "Conversei com meus falecidos amigos
pela mesma forma que poderia conversar com uma
pessoa qualquer deste auditdrio. Sendo homens de
ciencia, estes amigos me deram a prova da identi
dade deles — a prova de que foram realmente eles
e nao alguma personificagao ou alguma coisa ema-
nada de mim mesmo".

"Por minha parte, nenhuma diivida a respeito
existe; no sdculo passado tratei de recorrer a toda
espdcie de explicagOes, mas uma a uma foram eli-
minadas, e obtive a prova de que os seres que se
comunicam conosco sao, na realidade, o que dizem
ser. Nem sempre. Mas a concluSao 6 que a sobre
vivencia estd cientificamente provada por meio da
investigagao cientlfica." (24)

Dois anos antes de o grande fisico e quimlco
inglds Sir William Crookes partir para aldm das
fronteiras terrenas, deu ele uma entrevista no pe-
riddico londrino Weekly Dispatch de 1917, que Ihe
perguntava se se achava totalmente convencido da
sobrevivdncia. Crookes respondeu entao: "Sir Oliver
Lodge e eu concordamos plenamente nesta questao.
Faz mais de quarenta anos que tomei parte ativa
' no Espiritismo, e estou satisfeito com o grande cui-
dado de mdtodo e julgamento com os quais Sir Oli
ver Lodge estabelece a autenticidade dos casos que
nos convencem de, que, conforme diz Sir Oliver,
"mensagens tdm sido recebidas atravds do abismo,
e que a barreira caiu".

"Eu, digo-o por mim, estou absolutamente con
vencido da continuidade da existdncia apds a morte."

Ainda hd pouco, conforme se poderd, ler em
Beformador de Agosto p.p., o mundo espirita se
regozijou com a reforma de duas leis inglesas, de
1735 e de 1824, leis que atd o memento desenvolvlam
certa perseguigao contra os mddiuns, englobando-os
tfcos na designagao de "ledores do futuro", fdssem
eles de boa ou de md. fd. A nova lei, apresentada
em 1." de Dezembro de 1950, sofreu alteragoes e foi

"Letters from Sir Oliver(23) J. Arthur Hill
Lodge", 1932.

(24) Pedro Granja — "Aflnal, quern somos?", p&-
glna 196.
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aprovada e sancionada pelo Rei Jorge VI, a 22 de
Jmiho dltimo.

Poia bem: poucos sabem, entretanto, qua em
1921 tr6s eminentea personalidades da Inglaterra, e
esplritas, os Sra. Oliver Lodge, William Barrett e
Conan Doyle, levantaram-ae contra aquelas leia ob-
aoletas e dirigiram u m a petigao ao rei Jorge V,
numa vibrante defeaa dos m^diuna dignoa deate no-
me contra a aplicagao arbitrdria daa leia em vigor.
Dizia a petigao: "Inaiatimoa por uma reviaao daa
leia aobre eate aaaunto. Eataa leia datam de uma
6poca em que ae ignoravam aa verdadea do Paiquia-
mo, de uma Spoca em que ad ae falava de bruxedos
e em que nao ae aabia diatinguir da mentira a rea-
lidade naa queatoea paiquicaa. Deaejamoa que ae te-
nha maia em conta a exiatencia de poderea hoje re-
conhecicloa pela Cidncia e bem dignoa de reapeito,
deade que nao utilizadoa para enganar oa crdduloa.
Pedimoa que a lei aeja aplicada Unicamente contra
oa faraiataa e exploradorea que zombam do mundo,
maa que nao atinja oa que diapoem de reaia facul-
dadea medidnicaa." (25)

Como vemoa, apeaar doa eaforgoa deaaea trea
invictoa eapiritiataa, admente vinte e nove anoa de-
poia ae obteve a reforma deaejada, numa Inglaterra
atualmente menoa conaeiT^adora.

A Revue Mdtapsychique de 1923, pdg. 133, dava
a notlcia de que no Inatituto Metapsiquico Intema-
cional, em Paria, maia de 80 peaaoaa teatemimharam
03 inumeroa fenomenoa meditinicoa obtidoa por in-
termddio de Jean Guzik, deade fina de 1922.

Vdrioa obaervadorea de reconhecida idoneidade
intelectual, conhecidiaaimoa noa meioa cujturaia euro-
peua, firmaram um abaixo aaainado, no qual, depoia
do relato daa condigoea aob aa quaia os fenomenoa
supranormais f o r a m obtidoa, aaaim concluiram:
"Afirmamoa a noaaa convicgao de que oa fenome
noa obtidoa com Jean Guzik nao sao explic5.veia, quer
por Husoes ou alucinag5ea individuals, ou coletivas,
quer por um embuste" .

Ease atestado, como era de eaperar, fez grande
ruldo na Franga e no eatrangeiro, poia trinta e qua-
tro homens eminentea o subacreveram, entre eles
o sdbio fisico Sir Oliver Lodge. Pol uma vitdria que
deapertou muitos incrddulos.

Um fato que igualmente muito deapertou a aten-
gao pdblica mundial e o comentdrio e o intereaae
nos meios eruditos foi o que se verificou em 1926.
A Sociedade Real de Londres, il qual pertencla Lo
dge deade 1902, revelou o aeu espirito de precon-
ceito, e intolerantemente deu a entender, por um
doa sens membros, que o adbio abrisae mao de suas
ideias quanto 5. comunicabilidade de Esplritos, ou
resignasse o aeu lugar na dita Sociedade.

Lodge publica entao em Nature uma carta em
que ̂ eclarou condescender na aua reaignagao 3. ca-
deira que ocupava naquela famoaa agremiagao, afir-
mando, pordm, que ae manteria inabaldvel em suaa
crengas, poia, acrescentava ele: "Se eu tivesae al-
guma dUvida acerca da comunicagao dos mortoa,
proclamd-la-ia, mas seria insenaatez falaear a ver-
dade; iato nao farei, sejam quaia forem aa conse-
quencias".

Sao ainda do eminente cientista inglSs as pala-
vraa; "Pede-me o Prof. H. E. Armstrong que me
retire da Sociedade Real, por haver eu chegado gra-
dualmente 3. convicgao em aaaunto submetido a
longo debate e cheio de incertezas, e tS-lo dito, ape
aar de ainda estar em duvida a maioria dos meua
colegaa da Sociedade Real. •

"Prometo que, quando tal pedido for feito ofi-
cialmente, resignarei, aem nenhuma djivida, maa aem
jamaia deixar de afirmar aquUo que julgo uma ver-
dade demonatrada pela evidSncia clara e repetlda."

Bates dados foram extraidos do The New York

Sun de 26 de Margo de 1926 e publicados em Be-
formador daquele ano, pdgina 301.

O drgao nova-iorquino terminava o aeu longo
relato dizendo que o Prof. Armstrong, ilustre mem-
bro da Sociedade Real, "foi o inatrumento que trou-
xe 3 atengao publica o conflito que se travava no
mundo cientlfico com relagao 3s ideias de Sir Oli
ver Lodge".

Pelizmente, para maior gldna da Cidncia, tudo
isto deu em nada, e o s3bio prosseguiu em suas
pesquiaas psiquicas, afrontando o aorriso doa paeu-
do-s3bios.

Em 1928 aparecia outra notdvel obra dele, m-
titulada —• Why I Believe in Personal Immortality
("Porque eu creio na Imortalidade Peasoal"), obra
que em 1929 era langada em tradugao franceaa pelaa
Edlgoea Jean Meyer.

Com eate livro ele traz aoa leitorea uma selegao
escolhida de novas provas e um resumo de suas mais
recentea ideias aobre o aaaunto a estudar. No Prd-

logo, afirma; "Toda a minha tese repousa na expe-
ridncia e na aceitagao de uma categoria de fatoa
que podem ser verificadoa por qualquer um, com a
condigao de que se entregue ao trabalho. Conhego
o peso da palavra "fato" na ciencia, e eu digo aem
hesitagao que a continuidade da individuaiidade e
da personalidade sao ^ara mim um fato demona-
trado. Cheguei a esta convicgao pelo estudo das
intrincadas faculdades humanas, nao ainda reconhe-
cidas pela ciencia ortodoxa e que prov3velmente nao
tdm a aprovagao dos tedlogos em geral".

No primeiro capltulo da obra rebate as aaaer-
goea materialistaa, conclui que no fundo a filosofia
materialista d cientificamente falsa, e admite um
veiculo eterico (perispirito) para a inteligdncia prd-
priamente dita e que aobrevive 3 desagregagao do
corpo carnal. "Segundo penso — escreve ele —, a
vida e o espirito nunca eatao aaaociados diretamente
com a matdria, e nao podem atuar nela senao indi-
retamente, pela conexao dela com um veiculo etd-
rico, que Ihe d o inatrumento real, um corpo etdiico
que por inter-agao d capaz de influenciar a matdria".

O Autor enuncia aete concluaoes proviadriaa ex-
traidaa das experienciaa e as procura defender. A
adtima diz o aeguinte; "A evidencia j3 acessivel
baata para provar que o cardter individual e a me-
mdria peraistem; as personalidades que deixam eata
vida, continuam a existir com os conhecimentoa e
a experiencia adquiridoa aqui embaixo, e que em
certas condigoes, conhecidas parcialmente, nosaos
amigos desaparecidoa podem provar-nos aua sobre-
vivdncia, individual e peasoal." (26)

A proposigao materialista de que o pensamento
d fvmgao do cdrebro, e que portanto cdrebro e espi
rito sao a mesma coisa, ele a refuta com veemdn-
cia, opondo racioclnioa coerentes e positives. Alids,
em 1921 e 1922, ele, Bozzano e Richet entretiveram
atravda da Revue Mdtapsychique uma poldmica cor-
tda aobre essa importante questao, os dois primeiroa
a favor da exiatdncia de mn espirito independente,
e o terceiro contrdrio a esta tese. (27)

Duaa concluaoes nao sao claramente elucidadas
e apreaentam senoea mUltiploa que as tomam fa-
Ihaa, parciais e atd meamo incongruerites. Portanto
deixam de ser concluaoes e sao meraa opinioes, o
que, alids, d confirmado pelo prdprio Lq.dge.

Dizem elas que o indivlduo d a encamagao de
"uma porgao da mentalidade especlfica" muito mais
vaata, que posaui em si mesma exiatdncia continua.
Esta porgao pslquica, "bruta, inexperimentada, iao-
lada de seu meio primitive cdamico", aasocia-se 3
matdria carnal, a fim de se desenvolver numa per-

(25) "Reformador", 1921, pdg. 405.

(26) O. Lodge — "Pourquol je crols 3 rimmortalltd
personnelle", 1929, pdg. 28.

(27) C. Bicliet — "Traitd de Mdtapsychlque", 2me.
dd., pdg. 804.
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sonalidade, numa individualidade, "que serd carac-
teristica desse organismd particular".

O Aiitor entra por um emaranhado de estranhas
idelas, sem base filosdfica ou clentlfica, as quais
nada explicam sobre os problemas angustiantes do
Ser, do Destino e da Dor. Diante talvez da com-
plexidade destes problemas, d que Lodge declarou
que a encarnagao s6 pode ser compreendida parclal-
mente. Nos, os espMtas que aceitamos Kardec, bem
sabemos do espirito anti-reencamacionista existente
nos paises de fala inglesa, a cuja influencia Lodge
nao pode fugir. Estudando a sua teoria, mais e mais
nos convencemos de que a reencarnagao se flrma
sob todos OS pontos. Tinhamos ainda muito que £a-
lar sobre tais conclusoes de Lodge, mas o trabalho
6 apenas uma ligeira exposigao biogrdfica.

Ao estudar a sdtima conclusao, a que jd nos re-
ferimos, ele reafirma peremptdriamente (28): "Para
mim, a eviddncla d virtualmente completa, e nao
tenho nenhuma duvida acerca da existencia e da
sobrevivdncla da personalldade, como nao a teria
sobre a dedugao de qualquer experiencia comum e
normal". A segulr, fala do auxllio e do amparo que
muitos desencamados dispensam aos seres amados
que ficaram na Terra; da afeigao que persiste, das
esperangas num encontro futuro, no "outro lado";
dos conselhos que eles nos transmltem, fazendo-nos
sentir a importdncia da vlda terrestre, etc. "Poder-
-se-ia afirmar — diz ainda Lodge — que algumas
de nossas prdprias inspiragoes — os pensamentos
geniais — venham deles; eles estao mais a par de
nossos problemas quanto o suspeitamos, e parece
que do lado de cd podemos auxilia-los com os nos
sos pensameritos e por nossos atos. Nao hd entre
o Alem e nds nem abismo nem separagao, senao
uma lacuna sensorial; nds somos ainda da mesma
familia".

Com relagao aos mddiuns, esclarecia; "A facul-
dade de comunicagoes autenticas d varidvel; certos
mddiuns sao mais fortes do que outros, e o poder

(28) O. Lodge — "Pourquol je crois k I'lmmortalitd
personnelle", p&g. 62.

nao d uniforme com nenbum deles. E' precise usar
de bom senso e de indulgdncia para com eles, nao
s6 neste aspecto como tambdm em todos os outros.
Se o mdtodo de comunicagao fosse fdcil, ele teria
sido reconhecido hd muito tempo".

No capitulo IV do mesmo livro que vimos ana-
lisando muito sucintamente, ele estuda maravilhosos
fenomenos de clarividencia, um dos quais se passou
com ele mesmo; um exemplo pessoal de predigao,
que ele relata com certa minucia; uni fato tambdm
pessoal de psicometria; comunicagoes mediilnicas ob-
tidas de Raymond sobre o Aldm e as condigoes
p• ost-mortem', e a consulta aos ordculos, na anti-
guidade. Todos os fatos relatados tendem a demons-
trar que apds o tiimulo a vida continua mais ampla
e mais viva.

O ultimo capitulo d cheio de beleza e toca sen-
sivelmente o coragao. "Nds pesquisamos o impe-
recivel, o perfeito, o real; e estes atrlbutos sao
encontrados no espago mesmo. E' Id, e nao na ma-
tdria, que estd a nossa habitagao permanente; d Id
que dispomos do veiculo fisico de que nos utilizamos
agora e continuaremos a utilizar sempre" — dizia
ele, acrescentando adiante; "Confundir nosso ser
verdadeii'o com seu instrumento d uma estupidez";
"identificar a potencia que anima o veiculo com o
prdprio veiculo material d nos tomarmos ridiculos
e fechar os olhos d realidade. Um violino, ou um
drgao d um instrumento; mas a musica pede um
musico".

O Autor fala com seguranga e confianga de dias
mais belos quando, aceitas todas essas verdades, a
Terra se transformard num paralso: "As sementes
da boa vontade tem sido langadas; quando elas flCH
rescerem, as geragoes do futuro herdarao um pa-
raiso terrestre digno do longo trabalho de prepara-
gao, de sofrimento e de esforgo que foram a obra
das primeiras etapas. A Terra serd, entao, verda-
deiramente um corpo celeste, e o Reino do Cdu
nossa ultima recompensa". "Um dia nosso ideal se
realizard, um dia a Humanidade se elevard atd ds
possibilidades que ela comega a entrever."

(Continua)

Magnetismo espiritual
XIV

"No dia seguinte, ao salrem de Betdnia,
ele teve fame, e, divisando ao longe uma
figueira que tinha folhas, foi ver se acha-
ria nela alguma coisa. Aproximando-se, po-
rdm, nada achou sendo folhas, pois que •nao
era tempo de figos. Disse-lhe entdo: Nun-
ca mais coma algudm fruto de ti; o que
por seus discipulos foi owoido.

Na manhd seguinte, ao passarem por
ali, lAram eles que a figueira secara atd
& raiz. Pedro, lembrando-se das palatyras
do Cristo, disse: Olha, Mestre, como a fi
gueira que amaldigoaste secou. Respondeu-
-Ihe Jesus: Tende fd em Deus. Em verdade
vos digo que aquele que disser a este mon-
te: Tira-te dal e langa-te no mar, sem he-
sitar no seu coragao, crente, ao contrdrio,
de que se cumprird o que houver dito, verd
que assim serd feito. Por isso vos digo:
Quando orardes, crede que obtereis o que
pedis e assim sucederd. Mas, q'uando vos
puserdes a orar, se alguma coisa tiverdes
contra algudm, perdoai-lha, a fim de qtw

Michaelus

vosso Pai, que estd nos cdus, tambdm vos
perdoe os pecados. Porque, se ■nao peij^oar-
des, tambdm vosso Pai, que estd nos cdus,
nao perdoard os vossos pecados."

(Marcos, cap. XI, v. 12-14 e 20-26).

Todos OS corpos, animados e inanimados, ja
o dissemos, sao suscetiveis de magnetizagao, isto
e, podem carregar-se e saturar-se de fluido mag-
netico.

Essa propriedade serve de base a magnetiza-
cao indireta ou intermediaria, que e a praticada
&om. o auxilio de corpos previamente magneti-
zados.

E' um excelente acessorio de que se valem
OS magnetizadores no tratamento das molestias.

Todavia, e necessario proceder com muita
cautela na escolha dessea corpos, porque alguns,
pelas suas propriedades peculiares, podem ser
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OLIVER LODGE
Gentenario de nascimento

Estou convencldo de que a sobrevlv6ncla estd
clentlflcamente demonstrada por meio da investigacao
clentiflca.

Tenho a esperanca de consolar algumas almas
aflltas, dando-Ihes a seguranga de que d posslvel comu-
nicar com aqueles que estao do outro lado do ablsmo.

O. LODGE

IV

O ESPIRITA

(Continua^ao)

Oliver Lodge sempre se caracterizou pelo seu
alto espirito de tolerancla com relaqao ks vdrias
religioes e seitas, chegando um dos seua bidgrafos
a dlzer que sob este aspeeto nao encontrou quem
o sobrepujasse. Em palestras com amigos e des-
conhecldos nunca impunha suas Ideias; antes, sem
pre defended a liberdade de pensamento. Talvez
por isso 6 que ele era frequentemente convidado
pelas mais diferentes seitas a reallzar conferencias
ou palestras em seus temples. E entretanto ele nao
fugia de dizer a verdade, para agradar a esta ou
aquela crenga: sua convicgao a, respeito da sobre-
vivdncia e da comunicabilldade dos Esplritos era
quase sempre um dos pontos versados.

E' assim que ele falou, por exemplo, a grandes
auditdrios, no "City Temple" de Uolboru Viaduct,
na "Igreja da Inglaterra", em Victoria Street, no
grande salao da "Methodist Mission", de Bradford,
perante uma multidao de 2.000 ouvintes, etc., etc.

Constantemente, a convite de estagoes radiofd-
nicas, realizava conferdncias de fundo educative so-
bre ciencia lou sobre os fendmenos psiquicos.

Era chamado "o gigantesco" nao sd pela sua
estatura fisica, come tambdm pela estatura mcrtj e
intelectual (29).

Foi sua certeza na existencia de um mundo es-
piritual que Ihe abriu caminho para uma' crenga teis- •
ta. Em sua obra — Porque eu creio na imortalidade
pessoal, ao referir-se k regeneragao gradual da Hu-
majiidade, acrescenta que "tudo isso estd. sem dii-
vida submetido a um Alto Poder — acima de nossa
imaginagao — que trabalha por meio de leis, por
meios fisicos, e com o auxilio de agentes que ainda
nao podemos conhecer, mas que nos sentimos felizes
em estudar".

J. Arthur Hill, grande amigo de Lodge e co-
nhecedor profundo de sua vida, escrevia, na revista
Light de 20 de Agosto de 1940, que, devido a esses
conhecimentos espiritas, os "milagres" da BIblia,
particularmente os do Novo Testamento, tomaram-
-se, para o sdbio, compreensiveis e verossimeis.
"Com relagao k pessoa e aos ensinos do Cristo, sua
reverdncia foi profunda" — asseverava o escritor,
que nos informa ainda ter side Lodge de extrema
afabilidade, atendendo a todos com carinho e bene-
volgncia, e jamais deixando sem resposta as nume-
rosas cartas que almas aflitas Ihe enviavam de to-
dos OS cantos. J. Arthur Hill disse mesmo que o
auxiliou em algumas cartas dessa infinddvel corres-
pondencia, por um per^odo de mais de 20 anos.

Conquanto Lodge possuisse um coragao sensivel,
em suas prdprias afligoes demonstrou sempre alto-
-controle e uma fd inabaldvel diante de aconteci-
mentos dolorosos.

Phanthom Walls, nova obra do sdbio, editada
em 1929, apresenta aspectos filosdfico-religiosos re-
lacionados com os fendmenos psiquicos, ou conse-
quentes a estes.

As conclusdes a que o Autor chega sao as mes-
mas do livro anterior. No primeiro capitulo — "The
interest of the Plain Man in Religion", mostra a
beleza e a ordem das leis que dirigem o Universe,
o amparo que constantemente recebemos dos seres
do Aldm, e chega k conclusao de que de fato o Uni
verse "d govemado e controlado, nao simplesmente
por um Poder superior, mas pela autoridade do co
ragao amoroso de um Pai".

A pd.gina 189 da l.» edigao inglesa ele toma
a falar do espirito fratemo dos seres amados que
partiram e que continuam a trabalhar ativamente
pelo hem de todos, esforgando-se em levantar as
nossas mentes para uma concepgao mais nobre do
dever, uma compreensao mais exata do trabalho que
nos compete realizar, e para uma convicgao mais
firme na patemidade amorosa de Deus.

No ultimo capitulo deste maravilhoso livro, Oli
ver Lodge patenteia a poderosa infludncia bendfica
que a sobrevivencia da personalidade humana, cien-
tificamente demonstrada e aceita por toda a Huma-
nidade, exercerd, sobre a Ciencia, sobre a Filosofia
e sobre a Religiao.

As liltimas palavras deste capitulo sao: "Nosso
nascimento pode ser um sono e um esquecimento,
mas nao nossa morte. A morte liberta-nos do peso
da came, leva-nos para a companhia gloriosa da-
queles que partiram antes, e descobre-nos um subli
me panorama de amor e servigo".

Em 1930, era editada nova obra de Lodge —
A Realidade de um Mundo Espiritual, cujo assunto
o titulo claramente evidencia.

Autobiografando-se em Past Years (1931), tor-
nou a repetir d, pdgina 351: "Meu testemunho, como
o de outros, estd. baseado verdadeiramente na expe-
ridncia direta e nao na teoria".

A J. Arthur Hill, em 18 de Fevereiro de 1932,
escrevia (30): "Parece que vocd ouviu rumores de
que eu havia mudado de opiniao qiianto d. sobrevi
vencia e ds provas evidenciais. Se assim d, voce
node, decididamente, contradizd-los.
• "Estou absolutamente convencldo pelas provas
evidenciais, como sempre estive. O tempo nao mo-
dificou minhas convicgoes; na verdade, o tempo deu-
-me oportunidades para colher ihelhores evidencias.
O niimero destas aumenta. Tudo quanto disse em
meus livros publicados, posso confirmar, e a minha

(29) "Reformador", 1940, pdg. 214. (30) "Light", 31 de Outubro de 1940.
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f6 na realidade do Mundo Espiritual 6 maior do que
nunca".

"A minha crenga nao estA em desarmonia com
a F6 Crista da maioria das Igrejas. Nao me inte-
resso pelaa diferengas de seita, que me parecem com-
parativamente sem importAncia, e fico satisfeito em
venerar o Pai revelado por Nosso Senhor Jesus-Cris-
to, esperando que os destines de nossa nagao, e de
todo o mundo, possam ser gniados mats e mais pelo
seu Santo Espirito."

HA de Lodge um cateclsmo para crlangas, atra-
vAs do qual sua doutrina da etiemidade de Deus foi
expressa com muita simplicidad^ — segrundo infor-
ma a revista espirita Light.

O grande cientlsta declinava lentamente para
o tumulo. . .

A 18 de Maio de 1940, jA Iniciada a 2." Guerra
Mundial, Lodge, apesar da Idade avangada, enviava
ao The Seekers uma carta que foi publlcada no The
Seekers Magazine, de Julho-Setembro, e, conforme
dlsse -o editor desse periddico, tal carta pode "servir
como um testamento de Sir Oliver Lodge para.toda
a Humanidade, no que respeita ao valor da prece".

Dizia a missiva: "Minhas felicitagoes ao The
Seekers, na passagem do seu sdtimo aniversArio. Que
continuem firmes em suas preces, neste grave me
mento da histdria do mundo!

"Pela prece, entramos em comunhao mais inti-
ma com o Poder Mais Alto que conhecemos, e pro-
curamos meditar na Perfeigao divina. Seu climax
e seu fim sao alcangados quando sentimos o Uni
versal Permeance, a Bondade Total, e o Paternal
Amor do Divine Ser.

"Atravds da prece, colocamo-nos sob a depen-
ddncia de um Poder Supremo, em tudo que somos
e possuimos; sentimo-nos encorajados a pedir tudo
que necessitamos, como as criangas pedem a seus
pais; e, InevitAvelmente, bradamos por piedade e
conforto, em tempos de sofrimento e agonia.

"O espirito de uma sAplica singela pode desejar,
principalmente:

1. Visao interior e receptividade A verdade e
ao conhecimento.

2. Ajuda e diretriz na conduta da vida prA-
tica.

3. Entendimento e boa vontade para seguir a
luz aonde quer que ela nos conduza.

"E desde que pegamos dentro desse espirito de
prece, nao d necessArio um cuidado especial no que
se relacione A espAcie da coisa pedida; nem neces
sitamos, em quaisquer cases, procurar saber at6 que
ponto seremos satisfeitos em nossos pedidos. O que
importa A a aplicagao de nossos prdprios esforgos
na concretizagao desses mesmos pedidos, e nao fi-
carmos parados A espera de que tudo venha a n6s,
Tudo aquilo que se quer conseguir, tem de se-lo
atravAs de trabaUio real e de atividade de alguma
espAcie, sendo irracional esperar que o resto do Uni
verse trabalhe em nosso beneficio, enquanto que n6s
mesmos nada fazemos.

"A mais alta forma de prece tem por escopo
nao o beneficio material, alAm do necessArio A nossa
atividade e utilidade, mas a iluminagao e a reforma
de nossas consciencias, a elevagao de toda a Huma
nidade, e a vinda do Reioo. Eu jA havia dito isto
antes, mas A verdade que comporta repetigao." (31)

Por ocasiao do 88.° ano de aniversArio do vene-

rando sAbio, o Sr. Charles T, Tweedale o cumj^
mentou. Lodge respondeu-lhe agradecendo, e, num
certo ponto de sua carta, escreveu: "Obrigado! En
quanto isso, vou ficando neste belo vale, tranquila-
mente A espera do chamamento para aquela outra
vida, da qual estou absolutamente seguro." (32)

(31)
(32)

Transcrito da "Light", 12 de Setembro de 1940.,
"Light", 21 de Novembro de 1940.

A todos constantemente repetia; "A morte, tao
longe de ser um fim, nao A sequer uma interrupgao
de continuidade; A um episAdio na existAncia con-
tinua, um acidente pelo qual todo individuo tem de
passar."

Finalmente soou a hora de sua partida... A 22
de Agosto de 1940, numa sexta-feira, desencarnava
ele em sua residAncia — Normanton House, em
Amesbury, prAximo de Salisbury. Esta casa desde
1920 servia de moradia ao casal Lodge e ela se pren-
de a maravUhoso case de predigao que o sAbio fisico
narrou em sua obra — Porque eu creio na imorta-
lidade pessoal.

A noticia do passamento do Uustre homem de
ciAncia correu cAlere por todas as cidades inglesas;
toda a imprensa do Pais e atA mesmo a B.B.C.
de Londres transmitiram o infaustp desaparecimento,
que foi sinceramente sentido em toda a Inglaterra,
que na ocasiao passava pelas duras provagoes da
guerra.

Num tribute pelo rAdio, Sir William Bragg disse
com acerto que as aventuras psiquicas de Sir Oliver
sao provAvelmente mais bem conhecidas pela pre-
sente geragao do que os trabalhos que Ihe garan-
tiram um lugar entre os maiores cientistas da Idade ,
Victoriana, e acrescentou: "O que ele tinha a dizer,
sobre a vida e a morte, foi ouvido por toda a parte
e com respeitosa atengao".

As exAquias do inesqueclvel mort'o comparece-
ram representantes da "Royal Society", da "British
Association" e de outras instituigoes culturais.

Apesar de conhecedores de suas ideias, vArios
reverendos, amigos de Lodge, realizaram oficios re-
ligiosos, por sua alma.

O jomal The Scotsman, de 23 de Agosto, pu-
blicava uma pAgina do Prof. C.G. Barkla, P.R.S.,
na qual ele elogiava alguns pontos de vista de Lodge
e a sua independencia de espirito na defesa do es-
tudo e da prAtica das experiencias psiquicas. Criti-
cou a incredulidade com que muitos dos escritos do
' sAbio foram recebidos, fazendo observar' que b "cep-

ticismo pode ser indicio de ignorAncia".
No Sunda/y Times de 25 de Agosto, o Dr. O. J.

R. Howarth, secretArio da "British Association" fa-
zia a apologia do ilustre falecido, dizendo entre ou
tras coisas que sua competAncia se estendeu a vArios
problemas fora de seu campo especializado de tra-
balho.

O tenente-coronel F.G.G. Bayley escrevia no
The Times, de 27 de Agosto, falando do grande pri-
vilAgio que teve em ser, por vArios anos, amigo e
vizinho de Sir Oliver. Relembrava as ligoes que o
querido extinto dava, A noitinha, na pequenina igre-
ja da aldeia onde ambos residiam, acrescendo que
a aparencia patriarcal dele, unida a uma voz pro-
funda e sonora, imprimia maior vigor e beleza As
suas palavras familiares. Bayley relembrava ainda
particularidades da vida de Oliver e terminava por
um preito de admiragao ao belo espirito e ao ca-
rAter amabilissimo daquele que se fora.

The Church of England Newspaper, datado de
30 de Agosto, trazia um artigo do Rev. Dr. R.J.
Campbell, nos seguintes termos: "Durante esses
trinta e- cinco anos, observei gradual transformagao
na atitude de Sir Oliver Lodge, com relagao A reli-
glao e A vida. A principio, quando eu entrei em
contacto pessoal com ele, era muito mais o homem
de ciAncia que o honiem de fA religiosa. Creio que
naquela Apoca ele nao admitia qualquer fA religiosa.

'"Com o passar dos anos, sem diminuir em nada
seu profundo interesse pela verdade cientifica, espe-
cialmente pelos problemas da Fisica, ele veio colocar
mais e mais a religiao na dianteira do seu pensa-
mento e da prAtica. Na liltima parte de sua vida,
era um humilde e ardente servo do Cristo, um ho
mem que orava, e cuja conversagao era sublime.
Ele nunca foi um cristao ortodoxo, mas a sua vida
foi quase inteiramente vivida na comunhao com o
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Deus vivo, que 6 a base do car&ter ciistao. Nenhum
grande homem de nossa dpoca foi um exemplo de
personalldade crista mals perfeito, tanto em sua for-
Sa de racioclnlo, quanto em sua atraente bondadc
e simpatia."

O Dr. L.P. Jacks, editor do jomal Hibbert
Journal, rendeu tambdm homenagem 5, memdria de
Sir Oliver num longo artigo, do qual extraimos os
seguintes trechos (33): "A sobrevivgncia da perso
nalldade humana era, para ele, mais do que uma
crenga especulativa, mais ainda do que um fato cien-
tificamente comprovado: em seus ultimos anos, tor-
nou-se para ele uma coisa natural, sobre a qual nao
precisava discutir, constituindo a moldura de sua
vida didria e, podemos ate dizer, parte dele mesmo.
Poucos meses antes de seu decesso, quando era evi-
dente que o fim de sua longa peregrinagao nao esta-
va longe, ele me disse: "Dentro em breve irei para
cima" (34). A morte para ele nao significava mais
do que isto, e nada menos".

"Ningugm sabia melhor do que ele a que pe-
rigos um homem de cigncia expoe sua reputagao,
ao vir na frente como um campeao da crenga de
que aqueles que partiram podem provar sua sobre-
vivgpcia, pela comunicagao com os vivos.

"Em minhas liltimas palestras com ele, achei-o
atento ao curso dos acontecimentos nestes grandes
e terriveis dias, mas intimamente sereno. Os ulti
mos momentos de sua vida tiveram a semelhanga
de um ocaso sem nuvens: cercado de tudo que deve
acompanhar a velhice, sua figura era a de um pro-
feta antigo, iluminado por uma radiancia interior
e pela luz exterior que sobre ele cala do Sol que
se punha...

"Os hinos cantados em seu funeral foram es-
colhidos por ele mesmo, pouco antes de sua morte.
Eles falavam da majestade do XJniverso, da gran-
diosidade de Deus, da luz misericordiosa concedida
ao peregrino, das faces angelicais amadas de longo
tempo, e do velho servo partindo em paz."

Fechou tranquilamente os olhos o Sdbio que foi
realmente sdbio, porque conseguiu reconciliar em si
a Cigncia dos homens e a Cigncia de Deus.

Sol radiante de forga e calor, ilufhinou dois
sgculos, despertando centenas de seres para as ver-
dades de uma vida eterha.

Bem^ mereceu ele ser chamado "o campeao da
sobrevivgncia" {the champion of survival), pois de
fato o foi na Inglaterra e talvez no mundo.

Aqui deixamos registada a nossa admiragao,,o
nosso respeito, a nossa gratidao a este espirito que
soube ser espirita cristao.

Abengoado seja OLIVER LODGE, oi missiondrio
da sobrevivgncia.

Z. W.

FIM

Assistencia aos
Necessilados

Donativos que llie foram feitos duraiite o mes de
Setembro de 1951

,  Telmo e Tedfilo, Cr$ 50,00; AnOnlmo, Cr$ 20,00; Idem,
Cr$ 1,00; Josg Baltazar, em Intencao dos pobres neces-
sitados, Cr$ 200,00; Hugo Rensult, Cr$ 20,00; Vllco
Bailees, Cr$ 2,00; Josd Cupertino de Oliveira, em inten
cao do Espirito de 'Herminia Oliveira, Cr$ 10,00; AnO-
nimo, Or? 50,00; A. P., Cr$ 20,00; Sebastiao de Sd Bar-
bosa, Cr$ 50,00; AntOnio Alcantara Arias, Cr$ 20,00;
Filodelfo Sarderberg, Cr$ 10,00; Ana Campos, Cr$ 5,00;
Elisidrio Prado do Nascimento, Cr,$ 5,00; Teresa Pena,
em intencao do Espirito de AntSnio Pena, Cr$ 5,00;
Teresa Pena, em intencao do Espirito de Teresinha Silva,
Cr$ 5,00; Joaquina Oliveira Rocha, em intencao do Es
pirito de Felizardo, Cr$ 5,00; Felizardo, Cr$ 5,00; Joa
quina Coelho da Rocha, Cr? 5,00; Joaquina Oliveira
Rocha, em intencao do Espirito de meus paes, Cr$ 5,00;
Joaquina Oliveira Rocha, em intencao do Espirito de
meus inimigos, Cr? 5,00; Joaquina Oliveira Rocha, em
intencao do Espirito de todos que me sao caros, Cr$
5,00; AnOnimo, Cr$ 30,00; Por alma dos sofredores, Cr$
5,00; Antonio Pinheiro Jos, Cr$ 2,00; B. N. G., Cr$ 20,00;
AnOnimo, Cr3 20,00; Vardelice Ribeiro de Carvalho, Cr$
1,00; Deolinda Ribeiro de Souza, Cr$ 1,00; Sebastiao Tos-
to, CrS 300,00; Neide Ferreira, Cr$ 2,00; L. Fernandas,
em intencao do Espirito de Cecilia Melo, CrS 10,00; Al-
vina Candida Neves, Cr$ 5,00; Benedito Justlno Xavler,
Cr$ 10,00; Cirilo Pinheiro Bittencourt, Cr$ 12,00; Joao
Gualberto de Freltas, Cr$ 25,00; AntOnio Ferreira Lopes,
Ct$ 10,00; Alice Leal Mendes, em intencao do Espirito
de Bezerra de Menezes, CrS 10,00; Oliveira, Cr$ 100,00;
Emidio Ferreira Lino, CrS 5,00; Lucila e lara, em inten
cao dos Espiritos de seus pals, CrS 20,00; Vlilva Domin-
gues, CrS 20,00; Joao Coelho da Silva, CrS 20,00; Joaqui
na Oliveira Rocha, CrS 5,00; Ivone, em intencSo do Es
pirito de Franclsca Goncalves, CrS 5,00; Por'conta, CrS
20,04; Vicente Ferreira Pires, Cr$ 10,00; Josd Jamuzzi,
em intencao dos Espiritos de seus pals e sua irma,
CrS 50,00; Emerita de Alarcao Jarnuzzi, em intencao dos
Espiritos de seus pals e fllha, CrS 50,00; AnOnimo, por
AntOnio de Pddua, Cr$ 750,00; I. N. Dias, Cr$ 100,00;
BelisiSrio Prado do Nascimento, CrS 5,00; E. M. M. C.,
CrS 20,00; AnOnimo, CrS 7,60; Idem, por uma graca rece-
bida, CrS 20,00; Idem, CrS 10,00; Maria Aparecida de
Souza, CrS 2,00; Ilva Aparecida Borelli, CrS 2,00; AnO
nimo, pela paz do Espirito de Salgado Filho, CrS 20,00;
Rubem da Silva Teles, Cr$ 70,00; L^zaro Heitor Queiroz,
CrS 65,00; Joao Alencar Araripe, CrS 74,00; Acir de
Carvalho, CrS 69,00; Estelito Correia, CrS 2,00; Adalberto
^evedo, CrS 20,00; Geni Ribeiro, CrS 1,00; AnOnimo, '
Cr$ 3,00; Sebastiao JJsd Vaz, CrS 10,00; Alberto Lima
de Oliveira, Cr$ 20,00; Antonio Domingos dos Santos,
CrS 20,00. — Total, CrS 2.567,40.

Rio de Janeiro, 29 de Setembro de 1951.

O Tesoureiro.

(331 "Lighl", 21 de Novembro de 1940.
(34) "Para cima" (upstairs) era uma expressao

comumente usada por Lodge. (N. de Z. W.).

Deus povoou de seres vivos os mundos, concor-
rendo todos esses seres para o objetivo final da
ProvidSncia. Acreditar que s6 os haja no planeta
que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus,
que nao f6s coisa alguma imltil. Certo, a esses mun
dos hd-de ele ter dado uma destinaqdo mais sdria
do que a de nos recrearem a vista. Alids, nada hd,
nem na posigdo, nem no volume, nem na constitui-
qao fisica da Terra, que possa induzir & suposigdo
de que ela goze do priviligio de ser habitada, com
exclusdo de tantos milhares de milhoes de mundos
semelhantes.

AULAS AS CKIANQAS

Todos OS domingos, das 10 as 11 bo
ras, na sala infantil da F.E.B., aidas de
MORAL CRISTA as criangas, com ensi-
namentos preliminares da DOUTRINA
ESPIRITA.

O dinheiro empregado em bons livros d dinheiro
colocado ao mais elevado juro.

■  PitAgoras.
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