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REFLEXÕES  DE  UM 
MÉDIUM  ESPÍRITA 

 

   ◘ Médium, quer espírita ou não (o maior   
      número não são espíritas), são seres   
      humanos sujeitos a todos os desejos   
      comuns ao Espírito imperfeito (de   
      terceira ordem). 
 

   ◘ Allan kardec já ensinava qu a carme é   
     fraca. Os Espíritos ajudam, mas não   
     pode impedir que o homem atenda ao   
     instinto. 
 

   ◘ O médium espírita vai se diferenciar pela  
       moralização do ser  e não por se submeter   
       ao domínio do instinto. 
 

   ◘ Médium ser acusado de fraude é comum;    
       ser acusado de assédio sexual, é novidade   

       no meio espírita. 

Anna Blackwell     
(1816 - 1900) 

 

         Ela foi jornalista, professora, escritora e poetisa, e uma tradutora 
profissional, pois se contam em muitas dezenas suas traduções, ao 
inglês, de vários autores e em diferentes áreas. Filha de Samuel e 
Hanna Blackwell, teve oito irmãos. Nenhuma das cinco irmãs se ca-
sou.  
     Seu pai trabalhou em refinarias de açúcar. A família mudou-se da 
Inglaterra para Nova York em 1832, depois Jersey, Cincinnati em 
1838, depois Kentucky, Carolina e Filadélfia. 
      Seu interese pelo Espiritismo, surgiu a partir do momento que 
desejou fazer a tradução de O Livro dos Espíritos para o ingles. En-
trou em contato e tornou-se correspondente espírita de Allan Kar-
dec em Londres, Inglaterra, conforme se constata na Revista Espí-
rita, março de 1869,  

VER PÁG. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

JOÃO DE DEUS, MÉDIUM DE EFEITOS FÍSICOS: ESTÁ  

SENDO ACUSADO DE ASSÉDIO SEXUAL. 
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É Fake News do além?  
 

 

       É impressionante a quantidade de espíritos parti-
dários ou que levanta a bandeira de determinado parti-
do político, só isso é motivo para içar suspeitas. Qual-
quer mensagem mediúnica ou que venha por essas 
vias deve guardar a universalidade dos ensinos. Eis o 
grande problema quando falamos de Espiritismo, não é 
o tempo de doutrina que capacita médiuns ou pessoas 
a analisar as mensagens ou a crer nos postulados. Isso 
infelizmente tem acontecido com uma frequência insa-
na dentro do chamado movimento de regeneração do 
“Brasil coração do Mundo Pátria do Evangelho”, de-
turpado partindo desse termo. 
       Numerosos Espíritas desconhecem do tríiplé um 
aspecto da doutrina, o cientifico por si só é relegado 
ao desprezo e quase morto nessa coisa alienada do 
misticismo, ninguém se quer ouviu falar do método 
científico de Allan Kardec e se falamos em estudo den-
tro da casa espírita a coisa é desoladora. O pior de tudo 
isso é que a maioria dos Espíritas vão se informando 
por WhatsApp, Twitter e Facebook por fim acabam dis-
seminando notícias do “além” e postagem “mediúnicas” 
a torto e a direita, os contos da carochinham vão ga-
nhando espaço. As quase lendas urbanas sem se aper-
ceber o quanto elas carregam de raridade, de ideias no-
civas e contrárias aos princípios doutrinários.  
       A maioria lê as manchetes com lindos títulos “psi-
cográficas” e se fascinam por elas, quando não é isso 
compram o livro pela beleza da capa e do título roman-
ceado, mas quem vê cara não vê coração. E quem 
ouve espíritos sem filtros adequados pode cair em ilu-
sões. É preciso, sendo metafórico, um acordo de todas 
as vozes que vem dos “céus” e que fluam em torno de 
um mesmo eixo para que a mensagem possa ser con-
siderada uma possível verdade.  
       Certo que a força do Espiritismo não reside nem na 
opinião dos homens (encarnados), nem nas ideias par-
ticulares de cada Espírito (almas de homens, desen-
carnados), mas no conjunto de fatores que torna a 
mensagem: racional, universal, homogenia ainda que 
venha por diversos médiuns em partes distintas do pla-
neta e que aflorem como rosas simples. Essas sem ter 
a pretensão do brilho ou do envaidecimento seja pelo 
nome que carrega como autoria ou pela mensagem que 
faz de médiuns e homens se vangloriarem por terem si-
do mediadores e recebido esse “benemérito” recurso 
que as vezes o torna semideuses. 
       Por vezes o orvalho não cai nem se forma em de-
terminadas flores no campo, mas naquelas que estão 
receptivas para recebê-lo. Uma rosa em botão não está 
em plenas condições de deter o orvalho em pétalas que 
ain-da não se abriram, nem a luz, assim como a men-
sagem não cai sobre vasos rachados ou furados. Algu-
mas refletem a luz de maneira particular, de forma que 
é possível ver rajadas luminosas na reflexão. Assim 
acontece com as mensagens que são semelhantes a 
orvalhos na pétala de diversas flores, mas que em cada 
uma manifesta-se de forma particular a luminosidade 
dos raios solares. 

       O mais temerário é o uso da imagem de médiuns 
famosos para convalidar ideias absurdas e obtusas 
oriundas de mentes desequilibradas ou incautas. A al-
guns meses surgiu uma mensagem (figura 01) afir-
mando que Chico Xavier tinha previsto a vinda de um 
presidenciável, que acabou ganhando as eleições de 
2018, foi preciso o portal G1 atribuir o selo de um um” 
fake para freia a onda de especulações em torno da 
mensagem [1]. Por sinal a médium Marilusa Moreira 
Vasconcelos, sempre vinha participar do evento do 
Fórum de Debates Espíritas de Pernambuco – FORES-
PE, com pinturas mediúnicas, evento promovido pela 
Associação de Divulgadores do Espiritismo – ADE/PE.  
Dentre o histórico da médium ela deu entrevista ao 
“pseudo-programa” de humor CQC (Close Quarters 
Com=bat) algo traduzível livremente a “combate 
fechado a quatro linhas” programa argentino com con-
cedido os direitos de uso a TV Bandeirantes, ridiculari-
zada em rede nacional exibido pela TV Bandeirantes 
em 2010 [2]. 
Figura 01: “Poesia “Mediúnica” atribuída a “Castro Al-
ves” onde associa vida anterior de Bolsonaro a Dom 
Pedro e ao cavaleiro branco do apocalipse. (ver abaixo, 
na edição de fevereiro). 
       Fizeram de Chico Xavier um vidente de beira de 
estrada, não que esses não tenham seus valores, mas 
é comparar formiga a elefante é reduzir o Espiritismo a 
qualquer coisa. A falta de capacidade da Federação Es-
pírita Brasileira que só se pronuncia sobre determinado 
fato quando é interpelada pela impressa tradicional (Re-
de Globo) é o resultado de um canal de comunicação 
verticalizado e arcaico. A toda poderosa, representante 
do Espiritismo jamais admite ouvir quem quer que seja.  
E se instiga a dar resposta a penas e em alguns mo-
mentos de crise externas, quando temas que podem 
denegrir a imagem da instituição são de fato lançados 
no colo dela. A exemplo das denúncias sobre o médium 
João Teixeira de Farias, mais conhecido como João 
de Deus, médium de cura que atende na cidade de 
Abadiânia, interior do estado de Goiás. Nas últimas se-
manas enfrenta escândalo que envolve a conduta sen-
sual do médium do atendimento a paciente e sobe acu-
sações da filha (consanguínea) de abuso sexual dos 10 
anos aos 14 anos. 
       Na mensagem em que a Federação Espírita Brasi-
leira esclarece sobre os Médiuns curadores ela se res-
tringe a 12 (doze) linhas num texto puramente montado 
por recortes de trechos bem conhecido do público es-
pírita sem se estender além do dito pelo não dito. Por 
certo não falta capacidade dos redatores da FEB em 
escrever sobre, mas o que parece faltar é a coragem 
devida de tocar em temas de suma importância e es-
clarecer aos “adeptos federados” ao espiritismo de cle-
ro. 

 TIAGO RODRIGUES 

 

              (CONTINUA NA PÁGINA 7)  
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Evocação e os cursos “avançados” de “técnica” para “comunicação com o falecido” 
     

   comenta na edição de   
   dezembro da Revista  
   Espírita de 1863 sobre 

as etapas do projeto Espírita na Terra. Cita “a primeira 
etapa como a da curiosidade (mesas girantes), a se-
gunda etapa o filosófico (com a publicação de O Livro 
dos Espíritos)”; a terceira etapa Kardec nominou de 
“período da luta”; “o quarto período, o do Evangelho 
(para alguns começou com Bezerra de Menezes e cont-
nuada por Chico Xavier na Pátria do Evangelho); a 
quinta etapa seria o transitório, e finalmente a sexta 
etapa (transformação social)”. (1) 
       Considerando as graduais etapas do projeto espí-
rita na Terra, será que atualmente deveríamos promo-
ver (como ocorreu durante a codificação), um diálogo 
escancarado e direto com os recém-desencarnados, vi-
sando obter notícias dos mesmos para seus familiares 
que aqui ficaram? Quantas pessoas procuram grupos 
espíritas querendo notícias dos entes que “partiram”? 
Será que a finalidade da mediunidade é essa? 
       Há “espíritas” (pasmem!) que “orientam” médiuns 
através de cursos “avançados” ensinando algum tipo de 
“técnica” para “receberem recém-desencarnados”. Tais 
“mestres de Espiritismo” afirmam com jactância que al-
guns jovens e outros “formandos” estarão dentro em 
breve prestando [através do mediunismo] os “serviços” 
de consolação para os parentes que por aqui fica-
ram!?!?!?... Acredite se quiser!!!! 
       O assunto é grave e merece profundas reflexões. 
Somos dos que desaconselhamos o uso de evocação 
dos desencarnados, sobretudo se o médium estiver vol-
tado para a recepção de notícias póstumas de sofre-
dores (normalmente recém-desligados do físico), pois 
em todos os casos a espontaneidade é essencial para 
a credibilidade das mensagens. 
       Chico Xavier nos deixa uma importante lição neste 
sentido. Recordemos que ante a sua especialíssima ta-
refa de psicografia ele era alvo de inúmeros pedidos de 
familiares aflitos para receber notícias dos parentes fa-
lecidos. O Médium de Uberaba sabiamente evitava le-
var nomes para serem evocados para essa finalidade, e 
se justificava dizendo: "O TELEFONE TOCA DE LÁ 
PARA CÁ”. 
       Até mesmo nas mensagens instrutivas não há a 
necessidade de se fazer uma evocação direta, pois po-
demos receber mensagens instrutivas de qualquer Es-
pírito evoluído que estiver trabalhando conosco. O mais 
importante neste caso é o exame racional e lógico da 
mensagem recebida, conforme ensina Kardec, para se 
evitar a mistificação. 
       O extraordinário Espírito Emmanuel, após ser inda-
gado se era aconselhável a evocação direta de deter-
minados Espíritos, esclareceu: “Não somos dos que 
aconselham a evocação direta e pessoal, EM CASO 
ALGUM. Se essa evocação é passível de êxito, sua 
exequibilidade somente pode ser examinada no plano 
espiritual. Daí a necessidade de sermos ESPONTÂNEOS, 

porquanto, no complexo dos fenômenos espíritas, a so-
lução de muitas incógnitas es-pera o avanço moral dos 

aprendizes sinceros da Doutrina. O estudioso bem-in-
tencionado, portanto, deve pedir sem exigir, orar sem 
reclamar, observar sem pressa, considerando que a es-
fera espiritual lhe conhece os méritos e retribuirá os 
seus esforços de acordo com a necessidade de sua po-
sição evolutiva e segundo o me-recimento do seu 
coração”. (2) (grifamos) 
       Insatisfeitos com essas sensatas orientações, sur-
gem os kardequeólogos de plantão, fazendo referên-
cia ao interesse do mestre lionês pela evocação direta. 
Entretanto, “precisamos ponderar, no seu esforço, a ta-
refa excepcional do Codificador, aliada a necessidades 
e méritos ainda distantes da esfera de atividade de 
aprendizes comuns” (3), tais quais somos 
       Para os Phd’s de Kardec (os antiemmanuelinos) 
informamos que o mentor de Chico Xavier explica: 
“Qualquer comunicado com o invisível deve 
ser ESPONTÂNEO, e o espiritista cristão deve encon-
trar na sua fé o mais alto recurso de cessação do 
egoísmo humano, ponderando QUANTO À NECESSI-
DADE DE REPOUSO DAQUELES A QUEM AMOU, E 
ESPERANDO A SUA PALAVRA DIRETA, QUANDO E 
COMO JULGUEM CONVENIENTE E OPORTUNO OS 
MENTORES ESPIRITUAIS”. (4) (grifei) 
 
                  (CONTINUA NA PÁGINA 13 ) 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kardec 

 3 ANO XIII  Nº 148 / JANEIRO  -  2019  / JABOATÃO - PE. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

               - 

             

 

 
 
 

EXPEDIENTE 

LAMPADÁRIO ESPÍRITA 
 

BBBoletim Informativo Independente de 
Educação espírita 

Fundado em 6 de Fevereiro de 2006 
Registrado na Biblioteca Nacional do Rio 

de Janeiro sob nº 424.303 Livro 793 Folha 463. 

Ano XIII  Nº 148  - JANEIRO -  2019 
 

Publicação  Mensal  
Distribuição  Online Gratuita 

Redação:  Rua da União, 7 – Cuscuz - 
Curado IV – Jaboatão dos Guararapes-PE. 

(sede do Centro de Estudos Espíritas Léon Denis) 
Endereço para Correspondência: 

Rua Seis, bloco 59  apt. 201  
Curado IV – Jaboatão dos Guararapes-PE. 
CEP.: 54.270-050    Fone: (81) 3255-0149. 

LAMPADARIOESPIRITA.WIX.COM/CEELD  

E-mail: lampadarioespirita@bol.com.br  
 

Conselho  Editorial 
Secretário: - Dâmocles Aurélio da Silva. 
Redatores: - Tiago Rodrigues.  
                    - João Batista de Oliveira Neto, 
                    - Dâmocles Aurélio N. da Silva, 
Prog. Internet - Helfarne e Dâmocles A. N. da Silva.      
Jornalista Resp.: Cléa Maria Marques (Reg. 1295 DRT)      
Colaboradores: - Maria do Carmo N. da Silva, 
                            - Cândido Pereira, 
                            - Paulo de Almeida, 
                            - Heitor de Campos Silva, 

Tiragem impressa:  50 exemplares.  
 

Nota: Os artigos assinados são de inteira    

             responsabilidade dos autores. 

 

JORGE HESSEN 

m 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lampadarioespirita@bol.com.br


 

 
  

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
                                                                                        

 

 

 

A N A I S   DO 
 CONGRESSO BRASILEIRO DE UNIFICAÇÃO ESPÍRITA 

 

   Realizado em São Paulo nos dias 31 de Outubro a 5 de Novembro de 1948. O referido trabalho, do qual 
esse é um ligeiro resumo, foi digitalizado pelo Irmão W; com revião de Irmão W, Prof. Antonio Cesar Perri 
de Carvalho, Aparecido José Orlando. Formatação de Ery Lopes e Aparecido José Orlando.Publicação: 
www.autoresespiritasclassicos.com e União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo 
 

 
APRESENTAÇÃO  
       Em um momento da história do Espiritismo no Bra-
sil, espíritas paulistas decidiram replicar o mesmo mo-
delo que criou sua entidade federativa estadual. Consi-
derando que a situação nacional era similar ao que 
acontecia em nosso Estado, propuseram e realizaram o 
1º Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, de 
31 de outubro a 5 de novembro de 1948, em São 
Paulo.  
       Animados e motivados pela unificação direcional 
do Espiritismo em terras brasileiras, os espíritas decidi-
ram por mudanças no até então incipiente e insípido 
movimento brasileiro. A decisão de constituição de uma 
Confederação Espírita Brasileira foi a mola propulso-
ra para novas ações. O objetivo inicial não foi atingido, 
mas menos de um ano depois, surgiu o Conselho Fe-
derativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, 
pelo Pacto Áureo, em 5 de outubro de 1949.  
       Neste ano de 2018, estamos comemorando os 70 
anos de realização daquele Congresso. Nos próximos 
dias 20 e 21 de outubro (2018), a União das Socieda-
des Espíritas do Estado de São Paulo realiza evento 
que busca refletir sobre o que aconteceu naquele tem-
po. Para isto, teremos a realização de palestra, contex-
tualizando e contando a história do Congresso, e duas 
rodas de conversa com temas sobre seu legado e re-
flexões para o futuro.  
       Para este evento, participam representantes do Pa-
raná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Cata-
rina e São Paulo, estados estes que foram os prota-
gonistas principais do que aconteceu há 70 anos.  
       Dentro destas comemorações, estamos reeditando 
os Anais do Congresso Brasileiro de Unificação Espí-
rita, em parceria com o site Autores Clássicos Espíri-
tas. Com sua leitura e estudo, entendemos muito das 
condições e do que foi decidido na época. Continua 
sendo importante fonte de reflexão para dirigentes es-
píritas que atuam ou não no movimento espírita. Por is-
so, sua importância de torná-lo mais conhecido.  
        A Diretoria Executiva da USE resgata para o mo-
vimento espírita os Anais do 1º Congresso Brasileiro de 
Unificação Espírita. Que possam ser fonte de reflexão e 
de inspiração para nossas ações.  
       São Paulo, setembro de 2018.  
        Aparecido José Orlando - Presidente da União 
das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo 
 

        HISTÓRICO  

Os motivos determinantes da convocação, pela U.S.E., 
do I CONGRESSO BRASILEIRO DE UNIFICAÇÃO, fo- 
 

ram quase os mesmos do congresso de unificação  
estadual, reunido em S. Paulo em Junho de 1947*, vis-
to que idênticas razões subsistiam e subsistem ainda 
em todo o País, exigindo semelhante iniciativa.  
       Para sua melhor difusão e entendimento aqui nova-
mente as transcrevemos segundo enumeração cons-
tante dos Anais do Congresso Estadual de 1947, já dis-
tribuídos, aliás, a todas as instituições espíritas do País.  
 

Nota da revisão - Informações disponíveis em: Anais do 

1o Congresso Espírita do Estado de São Paulo. São 
Paulo: USE. 1947. 131p (esgotado); e em: Monteiro, 
Eduardo Carvalho; D’Olivo, Natalino. USE - 50 anos de 
unificação. São Paulo: USE. 1997. 335p.  
 

       "A situação do espiritismo em São Paulo, antes do 
aparecimento da União Social Espírita, se bem que em 
escala reduzida e atenuada, refletia o que se passava 
em todo o país. E foi analisando esses aspectos e me-
ditando sobre suas ruinosas consequências que se re-
solveu, sem mais delongas, iniciar o urgente trabalho 
da unificação.  
       Se bem que seja do conhecimento geral a situação 
a que aludimos, convém aqui considerar os aspectos 
que apresentava, em nosso Estado, o movimento espí-
rita, ao encerrar-se o ano de 1945.  
 

1º — Dispersão generalizada e sistemática, em cami-
nho de desintegração, por força de interferências es-
tranhas e de dissensões que, forçosamente, levariam à 
formação de cismas ou desmembramentos sectários.  
 

2º — Desvirtuamento da doutrina por força de interpre-
tações capciosas e individualistas e de práticas noci-
vas, visando interesses e ambições pessoais, com evi-
dente desprezo dos seus postulados fundamentais, 
mormente os do campo moral.  
 

3º — Disseminação de práticas exóticas, misto de ma-
gia e de superstição, com a introdução de ritos de ou-
tros credos, e cerimônias religiosas de estranho aspec-
to e significação, tudo o que está designado como "bai-
xo espiritismo" mas que realmente não passa de "fal-
so espiritismo".  
 

4º — Arbítrio e personalismo, imperantes na maioria 
das instituições, transformando-as muitas vezes em 
propriedades particulares de uns e outros, do que resul-
tava afrouxamento cada vez maior da comunhão geral, 
no campo da fraternidade.  
 

5º — Clandestinidade de muitas instituições existentes 
que, propositadamente, fugiam a uma organização re-
gular e ao intercâmbio, para exercerem práticas conde- 
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náveis e explorações da credulidade pública, causando 
assim confusão e profundo dano à segurança da ex-
pansão da doutrina.  
 

6º — Infiltração nas fileiras espíritas de ideologias es-
tranhas, ligadas a movimentos político-revolucionários e 
tentativas reiteradas de dominação político-partidária, 
tudo incompatível com as finalidades essenciais da 
doutrina. 
  

7º — Desconhecimento completo que se tinha do vulto 
e da extensão do movimento espírita e do perigo que 
representava para a própria doutrina a expansão de-
sordenada, sem diretrizes uniformes, sem disciplina, 
sem subordinação a um organismo central coordena-
dor.  
 

8º — Por último, a ignorância ou o desinteresse que 
demonstravam inúmeras instituições a respeito do pa-
pel e das responsabilidades que o espiritismo assume, 
como cristianismo redivivo, na esfera da coletividade 
mundial.  
       Por todas estas razões foi decidido iniciar a unifi-
cação para se poder desenvolver um trabalho seguro e 
oportuno, por meio de exortações no campo evangéli-
co, visando a fraternização e a unidade de todas as en-
tidades existentes no Estado".  
       Tendo em vista os resultados da unificação obtidos 
em São Paulo e considerada a situação geral no País, 
o confrade Edgard Armond secretario geral da Federa-
ção Espírita do Estado e presidente da Diretoria Exe-
cutiva da U. S. E., pelas colunas de "O Semeador" – ór-
gão oficial da Federação — propôs a convocação de 
um congresso nacional, comemorativo do Centenário 
do Espiritismo, proposta esta aceita pela maioria dos 
Estados e que deu causa aos acontecimentos que es-
tão transcritos no Relatório que a U.S.E. apresentou ao 
plenário do Congresso em outubro do ano findo.  
       No início das démarches surgiram, como é natural, 
dificuldades de execução procedentes de várias partes 
e que se resumem no seguinte: — desconfianças indivi-
duais sobre os reais objetivos do movimento, que foi 
confundido com interesses ambiciosos de indivíduos e 
instituições visando hegemonia no campo do espiritis-
mo nacional; confrades nossos, alguns de real valor e 
merecimento, pela imprensa espírita e por outros 
meios, tentaram abafar o vitorioso movimento; por outro 
lado, instituições espíritas de caráter federativo desen-
cadearam contra ele tenaz e perniciosa campanha, 
hostilizando de toda maneira, sob a alegação de que se 
visava unicamente criar novas entidades federativas de 
âmbito nacional com desprestígio para as atualmente 
existentes.  
       Essa campanha, conquanto não produzisse os re-
sultados esperados, conseguiu todavia arrefecer o âni-
mo de alguns e promover a desistência de outros que já 
haviam aderido à ideia inicial.  
       Entretanto, realizado o Congresso, o primeiro, 
aliás, que com esse aspecto e vulto se realizou no país, 
os fatos concretos representados pelos seus resulta-
dos, que se caracterizaram pela mais perfeita fraterni-
dade, candura e tolerância, deram pleno e cabal des-
mentido a todas estas errôneas suposições, frutos do 
espírito de rotina de uns, de interesses materiais e per-

sonalismo de outros mas, sobretudo, da falta de ânimo 
combativo, tão necessário hoje em dia quando, sobre 
os ombros dos espíritas de responsabilidade, pesa a in-
gente tarefa de erigir os alicerces robustos, destinados 
às exemplificações evangélicas de amanhã.  
       Feito assim este ligeiro preâmbulo, vamos passar 
agora a descrever as providências preparatórias do 
Congresso.  
        Em Maio, de 1948, a Diretoria Executiva elaborou 
e a U.S.E. aprovou o seguinte "PLANO" que, remetido 
às Federações Estaduais adesas, foi por elas referen-
dado para efeito de imediata execução. 
       O Estado de Pernambuco, através da Federação 
Espírita Pernambucana e da Comissão Estadual de Es-
piritismo não aderiram ao Congresso, no entanto O Es-
tado se fez repesentar através do Dr. Eurípredes de 
Castro e do Dr. João Bezerra Vasconcelos. 
 

Nota da R:  Eurípredes de Castro, nasceu em Cape-
dro, distrito de Conceição, Minas Gerais, no dia 01 
de Janeiro de 1920. Reiniciou os estudos em 1936 e 
em 1947 fomava-se em Direito pela Faculdade de 
Direito do Largo do São Francisco, da Universidade 
de São Paulo. Casou-se com Edira Nery com quem 
teve onze filhos. Eleito deputado, e procurador fe-
deral, desencarnou em São Paulo no dia 13 de 
Julho de 1974, aos 54 anos de idade. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O TRABALHO COMPLETO PODE SER BAIXADO NO 
LINK 
http://www.autoresespiritasclassicos.com/Autores%
20Espiritas%20Classicos%20%20Diversos/USE/AN
AIS%20do%20Congresso%20Brasileiro%20de%20U
nifica%C3%A7%C3%A3o%20Esp%C3%ADrita%2019
48.htm.  (VER PÁG. 9). 
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 O PASSADO, HOJE – V 
 

Anna Blackwell     
 
        Anna Blackwell é uma pessoa muito importante na 
história do Espiritismo, pois além de ser amiga pessoal 
do casal Allan Kardec, participou de reuniões na Socie-
dade Parisiense de Estudos Espíritas (SPEE) e foi 
quem primeiro traduziu as obras da Codificação Espírita 
ao inglês.  
       Apesar de ter havido referência da tradução ao in-
glês de, em O Livro dos Espíritos 1861 (Revista Espí-
rita, fevereiro de 1861), foi Anna Blackwell quem primei-
ro o traduziu, logo em seguida O Livro dos Médiuns, e 
há referência de que em 1877 tinha começado a tradu-
ção de O Céu e o Inferno.  
       No “Prefácio” de The Spirits Book (O Livro dos 
Espíritos), em 1876, ela transmitiu muitas informações 
históricas valiosas sobre Allan Kardec, desde sua infân-
cia: notas biográficas e familiares (também de Amélie-
Gabrielle Boudet); descrição física e psicológica do Co-
dificador; desenvolvimento do Espiritismo na primeira 
hora. 
       Anna Blackwell publicou uma obra em 1875 sobre 
o Espiritismo chamada de “The probable effect of spi-
ritualism upon the social, moral, and religious con-
dition of society”. ( o provável efeito do espiritua-
lismo sobre a condição social, moral e religiosa da 
sociedade.) 
 

A descrição de Allan Kardec por Anna Blackwell 
       Poucos são os registros acerca das características 
físicas de Allan Kardec. Raras as fotos. Mais conheci-
das as que o mostram no vigor dos seus anos juvenis e 
a outra, na madureza, já então em sua fase espírita. 
       Chamado de "o bom senso encarnado", quais 
suas características psicológicas?  
       A Anna Blackwell responsável pela tradução das 
obras de Allan Kardec para a língua inglesa, teve opor-
tunidade de assim deixar registradas suas impressões 
a respeito do Codificador.  
       Pessoalmente Allan Kardec era de estatura mé-
dia. Compleição forte, com uma cabeça grande, re-
donda, maciça, feições bem marcadas, olhos par-
dos, claros, mais se assemelhando a um alemão do 
que a um francês. Enérgico e perseverante, mas de 
temperamento calmo, cauteloso e não imaginoso 
até a frieza, incrédulo por natureza e por educação, 
pensador seguro e lógico, e eminentemente prático 
no pensamento e na ação. Era igualmente emanci-
pado do misticismo e do entusiasmo... Grave, lento 
no falar, modesto nas maneiras, embora não lhe fal-
tasse certa calma dignidade, resultante da serieda-
de e da segurança mental, que eram traços distin-
tos de seu caráter.  
       Nem provocava nem evitava a discussão, mas 
nunca fazia voluntàriamente observações sobre o 
assunto a que havia devotado toda a sua vida, rece-
bia com afabilidade os inúmeros visitantes de toda 
a parte do mundo que vinham conversar com ele a 
respeito dos pontos de vista nos quais o reconhe- 

ciam um expoente, respondendo às perguntas e ob-
jeções, explanando as dificuldades, e dando infor-
mações a todos os investigadores sérios, com os 
quais falava com liberdade e animação, de rosto 
ocasionalmente iluminado por um sorriso genial e 
agradável, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       Conquanto tal fosse a sua habitual seriedade de 
conduta que nunca se lhe ouvia uma gargalhada. Entre 
milhares de pessoas por quem era visitado, estavam 
inúmeras pessoas de alta posição social, literária, artís-
tica e científica. 
        O Imperador Napoleão III, cujo interesse pelos fe-
nômenos espíritas não era mistério para ninguém, pro-
curou-o várias vezes e teve longas palestras com ele 
no Palácio das Tuileries, sobre a doutrina de O Livro 
dos Espíritos.  
       Pouco antes traçou um plano de uma organização 
para continuar o seu trabalho. “A Sociedade para a 
Continuação dos trabalhos de Allan Kardec”, com 
poder para compra e venda, recebimento de dadivas e 
legados e para continuar a publicação da Revista Espí-
rita. 
       Kardec achava que os vocábulos "espiritual" e "es-
piritualista", como "espiritualismo" já possuíam uma 
significação definida. Assim os substituiu por "espiritis-
mo" e "espírita" ou "espiritista". 
 
Fontes:  
(01) Revista O Reformador - Março de 2008  
(02) Conan Doyle - História do Espiritismo 

(3) – Transcrito do site Autores Espíritas Clásicos, 
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A identidade jamais revelada do Espírito de Verdade - IV  
 

        O Sr. Marcelo Borela de Oliveira, da cidade de 
Londrina/PR, é o autor da presente matéria, que vamos 
dar continuidade.  
        Há pessoas que estão impacientes, porque dizem 
que estamos prolongando a matéria. Ah! novela são vá-
rios capitulos discutidos pausadamente para que fique 
claro a posição defendida pelo autor, endossada pelo 
Lampadário. O meu amigo Rinaldo Bezerra, do Nú-
cleo Espírita “O Bom Samaritano”, dos Torrões /Re-
cife deve estar incomodado, pois ele defende que o Es-
pírito de Verdade é Jesus. E porque ele defende essa 
posição, ou melhor essa hipótese. Não é fruto do estu-
do demorado, pensativo, da reflexão, mas por haver ou-
vido um palestrante – Caetano Coimbra - a quem ele 
admira, e aquele fez tal afirmativa;. E isso foi o bastante 
para ele também passar a dizer a mesma coisa. Como 
se ver, sem reflexão, sem estudo. É por ouvir dizer. E o 
amigo Rinaldo enviou esse texto da ‘Revista Espírita”, 
como sendo uma verdade cristalina, mas truncou o co-
mentário de Kardec.. 
       Pois, dizíamos que Jorge Rizzine escreveu (conti-
nuidade da edição anterior): 
“recordemos que Jesus não disse que enviaria o Espírito 
de Verdade; o que o Mestre disse, e com ênfase, é que ro-
garia a Deus e o Pai, então, enviaria o Espírito de Verdade 
à Terra. O Espírito de Verdade foi um ilustre filósofo da 
Antiguidade. E, por ser puro, é que o insigne Espírito foi 
porta-voz do Cristo ao trazer para nosso planeta o Espi-
ritismo...” 

Com relação à notícia de que a mencionada enti-
dade fora um ilustre filósofo da Antiguidade, Rizzini faz 

a seguinte observação:  
“Dissemos que o Espírito de Verdade é um filósofo 

da Antiguidade. Essa informação encontra-se em uma 
obra de Kardec publicada em 1858 e que o Codificador ja-
mais reeditou. Refiro-me ao livro ´Instruções Práticas so-
bre as Manifestações Espíritas`. Examine o leitor as pági-
nas 227-228 do volume ´Iniciação Espírita, das Obras 
Completas de Allan Kardec (1

a
 edição) lançada pela Edi-

cel Ltda., ou a página 91 da 2
a
 edição de ´Instruções Prá-

ticas` publicada pela Livraria O Clarim, então sob a dire-
ção de Cairbar Schutel. Eis aí a revelação que Allan Kar-
dec nos deu sobre o Espírito de Verdade: ´Tendo eu inter-
rogado esse Espírito, ele se deu a conhecer sob um nome 
alegórico (eu soube, depois, por outros Espíritos, que fo-
ra o de um ilustre filósofo da Antiguidade).” (Marcelo Bo-
rela de Oliveira). 

Nota do Lampadário: Não tive acesso às referências 
citadas por Rizzini. 
       Vejamos agora o texto da “Revista Espírita”, envia-
da pelo amigo Rinaldo Bezera: 
 

COMUNICAÇÃO ESPÍRITA. 
       A propósito de A Imitação do Evangelho. 
(Bordeaux, maio de 1864; grupo de Saint-Jean. – 
Médium, Sr. Rui.) 
       Um novo livro acaba de aparecer; é uma luz mais bri-
lhante que vem clarear o vosso caminho. Há dezoito séculos 
eu vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus 

aos homens de vontade. Esta palavra foi esquecida pela ma-
ioria, e a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom 

grão que eu tinha depositado sobre vossa Terra. Hoje, 
por ordem do Eterno, os bons Espíritos, seus mensageiros,  
 

vêm sobre todos os pontos do globo fazer ouvir a trombeta 
retumbante. Escutai suas vozes; são aquelas destinadas a 
vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai celeste. 
Sede dóceis aos seus ensinos; os tempos preditos são che-
gados; todos as profecias serão cumpridas. 
       Pelos frutos se reconhece a árvore. Vede quais são os 
frutos do Espiritismo: casais, onde a discórdia havia substi-
tuído a harmonia, viu-se retornar à paz e à felicidade; os ho-
mens que sucumbiam sob o peso de suas aflições, desper-
tados aos assentos melodiosos das vozes de além-túmulo, 
compreenderam que caminhavam em falso caminho, e, rubo-
rizados de suas fraquezas, arrependeram-se, e pediram ao 
Senhor a força de suportar suas provas. 
       Provas e expiações, eis a condição do homem sobre a 
Terra. Expiação do passado, provas para fortalecê-los contra 
a tentação, para desenvolver o Espírito pela atividade da luta, 
habituá-lo a dominar a matéria, e prepará-lo para os gozos 
puros que o esperam no mundo dos Espíritos. 
       Há várias moradas na casa de meu Pai, eu lhes disse 
há dezoito séculos. Estas palavras, o Espiritismo veio fazer 

compreendê-las. E vós, meus bem-amados, trabalhadores 
que suportais o ardor do dia, que credes ter a vos lamentar da 
injustiça da sorte, bendizei vossos sofrimentos; agradecei a 
Deus que vos dá os meios de quitar as dívidas do passado; 
orai, não dos lábios, mas do vosso coração melhorado, para 
vir tomar, na casa de meu Pai, a melhor morada; porque os 
grandes serão rebaixados; mas, vós o sabeis, os pequenos 
nos e os humildes serão elevados. 
O ESPÍRITO DE VERDADE 
. 

. (CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO) 
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FAKE NEWS NO ALÉM 

 
        Fizeram de Chico Xavier um vidente de beira de es-
trada, não que esses não tenham seus valores, mas é com-
parar formiga a elefante é reduzir o Espiritismo a qualquer 
coisa. A falta de capacidade da Federação Espírita Brasi-
leira que só se pronuncia sobre determinado fato quando é 
interpelada pela impressa tradicional (Rede Globo) é o re-
sultado de um canal de comunicação verticalizado e arcai-
co. A toda poderosa, representante do Espiritismo jamais 
admite ouvir quem quer que seja.  
       E se instiga a dar resposta apenas e em alguns mo-
mentos de crise externas, quando temas que podem dene-
grir a imagem da instituição são de fato lançados no colo 
dela. A exemplo das denúncias sobre o médium João Tei-
xeira de Farias, mais conhecido como João de Deus, mé-
dium de cura que atende na cidade de Abadiânia, interior 
do estado de Goiás. Nas últimas semanas enfrenta escân-
dalo que envolve a conduta sensual do médium do atendi-
mento a paciente e sobe acusações da filha (consan-
guínea) de abuso sexual dos 10 anos aos 14 anos. 
       Na mensagem em que a Federação Espírita Brasileira 
esclarece sobre os Médiuns curadores ela se restringe a 12 
(doze) linhas num texto puramente montado por recortes de 
trechos bem conhecido do público espírita sem se estender 
além do dito pelo não dito. Por certo não falta capacidade 
dos redatores da FEB em escrever sobre, mas o que pare-
ce faltar é a coragem devida de tocar em temas de suma 
importância e esclarecer os “adeptos federados” ao esp-
iritismo de clero. 

 

 TIAGO RODRIGUES 



     
 
 

 

 

REVOLUÇÃO  ESPÍRITA   
 
 

 

       Vimos ao liongo das últimas décadas, relutando em  
aceitar a enxurrada de livros de baixa qualidade, muitos 
dos quais não mereciam nem ser escritos, que dirá ser 
publicado, divulgado, vendido e lido, tais os livros do Sr. 
Carlos Barceli e seu alter-ego Inácio Ferreira; Wander-
ley Soares e Robson Pinheiro; essa trindade mineira 
que tem o trindente como cartão de visitas.Junte-se a 
sra.Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho e sua sobrinha 
Patricia e outros e você terá uma orquestra desafinada. 
       Por náo acreditar nas informações trazidas pela 
Doutrina Espírita até ficamos pensando que o problema 
não seria solucionado. É que esquecemos que o Espiri-
tismo na terra vige sob o controle e orientação do Espí-
rito de VERDADE, o enviado por Deus. 
       Ora, o que vem ocorendo, o combate está vindo  
no formato educacionall. E os primeiros educadores  
dessa nova fase aí estão Paulo Henrique Figueiredo. 
Em 2016, com a sua extraordinária obra “Revolução 
Espírita”, que abre caminho para uma melhor com-
prensão do Espiritimo. Mas, não parou por ai, em se-
guida, na reconstrução da história escondida veio a sra. 
Simone Privato, reconstituinbdo toda uma história que 
estava guardada e que a FEB vigiava para que não 
viesse a tona. A nossa diplomata com muita diplomacia, 
sem fazer acusações infundadas demonstra que o livro 
“A Gênesi” foi adulterada e não só alterada. Em seu li-
vro “O Legado de Kardec”, Simone Privato, resgata 
em poucas páginas mais de cem anos de história aban-
donda. 
       A Sra. Berthe Fropo, foi resgatada e seu opúsculo 
“Muita LUZ”, Trouxe mais luz à pequisa da nossa di-
plomata. Junte-se O Sr. Adilson Calsone, com obras 
importantes: “Madame Kardec” e “Em torno de Kar-
dec”. E o que dizer de Rogério Miguez, silenciosa-
mente está espargindo Luz em suas traduções reunidas 
sob o título de “Influenciações no Espiritimo no pós-
Kardec”. E já vem “As Cartas de kardec”, sob a pr-
ganiozação de Paulo H. Figuiredo. 
       Como se pode ver, é um alvorecer que se descor-
tina, é o fim dos escritores mentirosos, dos que propa-
gam um falso espiritismo. Cada vez mais, o Espiritismo 
ganha ares de doutrina seria e seus profitentes se auto-
selecionam; cada vez mais terão.vrgonha de falar sobre 
o Espiritismo os analfabetos espíritas que adoram falar 
o que não sabe e agora que está sendo invadido por 
uma nova classe de psicólogos espíritas que põem a 
teoria de Jung com base em Joana de ângelis, como 
acima de Kardec. Esses também serão logo, logo des-
mascarados e se demonstrará que são apenas analfa-
betos espíritas, que buscam ganhar renome e dinheiro, 
enganando o grande público, utilizando-se de títulos 
acadêmico. Mas, oratória não é conhecimento. E co-
nhecimento não é pensar. 
       A obra de Paulo H. de Figueiredo no cap. 2 – Edu-
cação e autonomia (p. 97) é simplsmente excelente. 
Desde quando (nos primeiros dias) do espiritismo, ouço 
e leio que Allan Kardec  nasceu em Lyon , França. Ai  
 

vem Paulo Figueiredo com documentos à mão e diz:  
não. Allan Kardec não nasceu em Lyon, e sim, na cida-
de de Bourg-en-Bresse (que se pronuncia 
BURKABRES) que dista cerca de 90 Km de Lyon. 
       Como se vê, a história de Kardec está sendo res-
crita e o que é mais impotante, à revellia da FEB. 
       Aí se vislumbra um novo cenário editorial com li-
vros importantes que tratam muito bem, do lado histó-
rtico/social do Espiitismo. Assim vai surgir espííritas 
com outra visão do que é o Espiritimo, É a mudança, 
lenta e continuada. Aos poucos vai-se ubstituindo a 
ideia de um Espiritismo preso à interpretação do Evan-
gelho , que não é a do Esíritismo; pela visão progresista 
de Kardec, Denis e Delanne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAPA DO LIVRO EM APREÇO. 
AUTOR: PAULO HENRIQUE FIGUEIREDO. 

 
 
 

Paulo de Almeida 
lampadárioespirita@bol.com.br 
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    costume festejar a data do nosso nascimento. Neste    
    dia aportamos mais uma vez à Terra, com promessas,   
    roteiros de trabalho e compromissos acertados antes   

              de reencarnar. Uma nova etapa iniciou-se, imensa 
esperança e possibilidades de renovação. Outro arranjo fa-
miliar e muitas expectativas para o futuro. Quando chega o 
dia do aniversário, quanta alegria, quantos preparativos, 
quantas surpresas. Os amigos são chamados a se reunir, e 
juntos confraternizam-se em torno do homenageado, comuni-
cando ao aniversariante as mais sinceras expressões de res-
peito, consideração, amizade, em suma, afeto. 

Chegou 25 de dezembro, e nos perguntamos como 
vamos realizar esta festa, em homenagem a este particular 
Espírito, Jesus, quando ao passar pela Terra, nos deixou 
presentes incalculáveis através dos seus exemplos, ensinos, 
sabedoria e amor? Ao ganhar presentes, pensamos logo em 
retribuir, porém, em relação a Jesus, quanto temos a restituir! 
Temos a obrigação de preparar uma festa muito especial, não 
mediremos esforços. Tudo do bom e do melhor, pede a nossa 
tradição. 
 

Os Convidados 
Certamente convidaremos as pessoas mais importan-

tes da sociedade, afinal o Aniversariante merece todo o nosso 
apreço. Faremos uma lista imensa e não podemos esquecer 
ninguém. Gente bonita, jovem e colunável. Todavia, revendo 
os escritos sobre Ele, não há registro de se ter Jesus impres-
sionado por reis e rainhas da Terra, tampouco pelos nobres e 
abastados. Sempre se interessou pelo povo, este foi sim obje-
to de sua dedicada e extremada paixão. E mais, Ele mesmo 
já era Rei, de um reino por hora inexistente na Terra, mas que 
por certo existirá, um dia. Personalidades ilustres, assim, não 
vão garantir o sucesso da festa, nem a satisfação do Aniver-
sariante. Mas como convidar todo o povo? Aonde acomodá-
lo? Como alimentá-lo? No entanto, quando Ele fazia as suas 
preleções, naqueles sermões ao ar livre, nos salões belíssi-
mos e incomparáveis da Natureza, nos convidando para a 
Sua festa de ensinos, multidões de convidados estavam pre-
sentes e, ao final, todos se alimentavam e se satisfaziam ple-
namente, seguro indicador de terem recebido outro tipo de ali-
mento, o verdadeiro, o espiritual. É fato também terem todos 
saciado a sede, pois bebiam da água viva, e os que a tomam, 
nunca mais têm sede. Precisamos avaliar melhor quem convi-
daremos... 
 

Os Preparativos 
É nosso costume, para este dia, tomar várias providên-

cias, para que a festança agrade a todos, principalmente ao 
Aniversariante. Neste dia nos esmeramos em preparar as 
melhores iguarias e quitutes, toda a sorte de bebidas, de mo-
do a não faltar comes e bebes a ninguém. Tudo escolhido a 
dedo. Se possível, importados! Contudo, nos foi dito uma vez 
pelo homenageado: deveríamos nos preocupar com o que sai 
de nossas bocas, pois procede dos corações, e não com o 
que entra por elas. Ah, é fato, o salão da festa deve estar 
limpíssimo, cadeiras arrumadas, poltronas disponíveis para 
todos, música agradável, ambiente acolhedor e alegre para 
receber os convivas e o Homenageado. Jesus, porém, quan-

do aqui esteve, ter-se-á preocupado com o asseio da poeira 
dos salões terrestres, com a música mundana, ou se manteve 
mais concentrado na limpeza dos nossos pensamentos e 
atos, de modo a melhor seguirmos as leis de Deus? Promover 
a higiene moral do nosso ambiente íntimo, não foi um dos ob-

jetivos de sua mensagem de amor?  Convivendo há bom tem-

po na intimidade do Pai e  certamente  conhecendo  as  mais  
 

 
sublimes melodias capazes de sensibilizar o mais bruto dos 
corações, pergunta-se: Poderia a nossa música popular al-
cançá-lo? 
       E agora, qual espécie de preparativos devemos realizar, 
assim perguntamos? 
 

A Vestimenta 

         Não podemos esquecer, consoante a tradição destes 
dias, que devemos usar a melhor roupagem possível, desta-
cando grifes e modelos, combinações de cores traduzindo a 
última moda, joias e penduricalhos, perfumes importados. 
Deste modo, a festa transcorrerá bonita, aparentando um 
ambiente rico e saudável. Entretanto, o Mestre não afirmou 
ser o interior mais importante do que o exterior? Poderíamos 
agradar a Jesus pelo uso de roupagem externa, bela e relu-
zente, limpa e perfumada, mas com os nossos Espíritos ma-
culados de iniquidades e imundices morais, não podendo ser 
disfarçadas nem escondidas de Espíritos perfeitos? Não seria 
motivo de tristeza, ao invés de júbilo, o fato de Jesus consta-
tar não estarem os seus exemplos sendo perfeitamente 
seguidos, nem observados, e ainda nos encontrarmos muito 
preocupados com a aparência externa em detrimento das 
verdadeiras e imortais conquistas? 

Qual o valor de joias a nos merecer tanta considera-
ção, se o tempo às relegará inexoravelmente ao esquecimen-
to? E os verdadeiros tesouros não alcançados pela corrosão 
da ferrugem, tampouco pela destruição das traças, onde es-
tariam armazenados? Não foi dito por Ele: “Aprendei dos lírios 
do campo, como crescem, e não trabalham e nem fiam. E, no 
entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda sua gló-
ria, se vestiu como um deles.” (Mateus 6: 28 e 29).

1 

        Com qual indumentária devemos nos apresentar então!? 
 

Os Presentes 
       Nossa! Os presentes precisam ser comprados, muitos, 
originais, se possível, bem caros, embora a dinheiro esteja 
um tanto escasso e limitado nestes dias de dificuldades eco-
nômicas. E ainda nem descobrimos o que falta ao Aniver-
sariante de modo a satisfazê-lo plenamente. 
       Quanta magia na entrega de um presente! Aquela caixa 
embrulhada em papel multicor, prenunciando uma surpresa 
sem fim... Os olhos do Aniversariante brilhando de contenta-
mento ao descobrir exatamente naquele presente o seu de-
sejo atendido. 
       Entretanto, estamos loucos, como podemos pretender 
agra-dar a Jesus com presentes materiais? Desatino puro! 
Como faremos em tal caso, o dia esta chegando e não conse-
guimos imaginar um presente do agrado do Rei dos reis. Po-
deríamos encontrar algo na rua 25 de Março, em São Paulo? 
Estamos ficando sem horizontes, sem perspectivas. A an-
gústia começa a despontar. Jesus não se sensibilizará, en-
tendemos agora, com salões grandiosos, lustres belíssimos a 
iluminar os dançarinos, roupagem colorida e perfumada, co-
midas sofisticadas e abundantes, bebidas especiais cujos sa-
bores nada mais farão além de anestesiar os nossos 
sentidos, ofuscando a nossa visão espiritual, na busca dos 
bens imortais. A alegria vazia e sem sentido dos salões das 
festas terrestres jamais poderá agradar ao Mestre. Convida-
dos ricos e famosos também não vão assegurar o êxito do 

evento. 
 
 

     ( Continua na página 13) 
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A Gênese, por Cosme Massi, e a pesquisa de Simoni Privato 
 

Quando pela primeira vez ouvi a entrevista de Cosme Massi sobre a polêmica 5ª edição de A Gênese, de Allan Kardec 
– no momento em que escrevo estas linhas já a ouvi múltiplas vezes – duas coisas me intrigaram sobremaneira. Eu 
havia à época concluído a segunda leitura da obra da Simoni Privato Goidanich, “O Legado de Allan Kardec”. Não 
consegui aguardar a edição brasileira dela e fiz a primeira leitura em espanhol. Havia igualmente terminado a leitura da 
obra “Revolução Espírita” de autoria de Paulo Henrique de Figueiredo, a mais completa e extraordinária obra que já li 
no campo da pesquisa espírita. Ambas abordam temas pelos quais sempre tive o maior interesse. 
 

       De fato, em meus estudos de algumas décadas da 
Doutrina dos Espíritos, sempre com base nas obras de 
Allan Kardec, todas indistintamente, em especial as 
obras fundamentais e a Revista Espírita, o meu inte-
resse não ficou preso tão somente ao aspecto dou-
trinário. Sempre tive igualmente um enorme interesse 
pelo estudo da história do movimento espírita desde o 
período de elaboração da ciência espírita e posterior, 
bem como igualmente o período da formação do movi-
mento espírita em terras brasileiras. Desde cedo em 
meus estudos segui à risca a advertência do filósofo e 
escritor espírita J. Herculano Pires que nos orienta: “As 
obras de Kardec são a única fonte verdadeira do sa-
ber espírita. Quem não ler e estudar essas obras 
com humildade e vontade legítima de aprender, não 
conhece o Espiritismo.” 
       Como dizia eu, fiquei de fato muito intrigado. Pri-
meiramente pela pontualidade com que a entrevista 
veio à tona em relação ao aparecimento da obra da Si-
moni Privato em sua edição original em espanhol. Em 
segundo lugar me intrigou ainda mais a forma enge-
nhosa pela qual o entrevistado abordou o assunto, a 
começar pelo título da entrevista. Da mesma forma a 
definição emprestada por ele sobre a essência do tema 
enfocado, quer seja, como algo restrito apenas a uma 
velha polêmica hoje sem maior importância. 
       Sou sabedor da formação intelectual do entrevis-
tado e do profundo conhecimento que ele tem do Espi-
ritismo e das obras do mestre Allan Kardec. Exata-
mente por esta razão é que a entrevista me deixou ain-
da mais intrigado. Confesso que não tive como frear as 
minhas suspeitas e estupefação íntimas, as quais me 
levavam a imaginar que o amontoado de sofismas de-
bulhado na entrevista não era coisa apenas da mente 
do entrevistado. Mais uma vez me veio à mente uma 
outra formidável lição do saudoso escritor e filósofo 
paulista que foi cognominado pelo Espírito Emmanuel 
como “O Apóstolo de Allan Kardec”, que sabiamente 
também nos ensinou: “O Espiritismo não é doutrina 
feita para sábios, mas para todos os que tenham 
um pouco de bom senso e de humildade. Os sá-
bios, também, estão sujeitos à mistificação, pois há 
mistificadores sábios nas trevas, e muitos doutores 
andam por aí a pregar tolices em nome de um su-
posto progresso do Espiritismo, de sua suposta 
atualização. Ninguém é professor de Espiritismo. 
Todos somos aprendizes, todos. E, geralmente, 
maus aprendizes que, quando pretendem ensinar, 
deturpam a doutrina.” 
O primeiro desvio do entrevistado que claramente 
demonstrou ao longo da entrevista uma intenção 
predeterminada, foi o de colocar a questão sob um 
ponto de vista de “polêmica”. E o que é ainda mais 
hilariante é atribuir à autora esta suposição, quando em 
momento algum ela é assim tratada na obra “O Legado  

de Allan Kardec”. É bem verdade que o tema por ser 
gravíssimo e comprometedor, já que ultrapassa em 
muito apenas os limites circunscritos nessas grotescas 
adulterações, vem sendo tratado com esse subterfúgio 
dentro de alguns arraiais do movimento espírita 
organizado, uma estratégia conveniente para quem 
eventualmente necessita esconder algo ou assumir 
uma postura defensiva.   
A demonstração inequívoca de que a obra da Simoni 
Privato não teve como objeto essa premissa de 
investigação de polêmica alguma, é o que vemos 
registrado já na sua Introdução: “Além das provas do-
cumentais do conteúdo definitivo de La genèse, les 
miracles et les prédictiones selon le spiritisme, este 
livro compõe-se de uma investigação histórica e 
doutrinária do movimento espírita na França, entre 
os anos 1867 e 1887. Nessa investigação, revela-
ram-se fatos muito graves no movimento espírita da 
época, além da adulteração de La genèse, les 
miracles et les prédictiones selon le spiritisme.” 
Outra clara evasiva do entrevistado que escamoteou ao 
longo de toda entrevista para não encarar a essência 
do problema, foi a de atribuir ao biógrafo de Allan 
Kardec, Henri Sausse, a quem Alexandre Delanne 
publicamente considerava “um defensor fervoroso da 
doutrina do Mestre”, a pressuposição de que teria ele 
se rebelado contra uma “polêmica” ao denunciar em 
1884 essas adulterações na obra A Gênese através do 
seu memorável artigo, “Uma infâmia”. Este pequeno 
trecho do seu artigo demonstra inequivocamente quão 
absurda e despropositada de base e solidez, é esta 
suposição: “Todos nós sabíamos que existia uma so-
ciedade espírita, fundada para a continuação das 
obras de Allan Kardec, e confiávamos a ela a res-
ponsabilidade de velar pela integridade da herança 
moral que nos havia deixado o mestre. O que igno-
rávamos é que, ao lado dela, talvez inclusive em 
sua sombra, se tenha organizado outra para a cor-
rupção das obras fundamentais de nossa doutrina, 
e esta última não somente existe, mas prossegue, 
talvez ainda, em seu triste trabalho”. 
       De minha parte enfatizo que as minhas considera-
ções não têm o condão de negar ao entrevistado o di-
reito de tergiversar através de malabarismos sofísticos 
para chegar às conclusões a que chegou. Afinal ele as 
colocou enfaticamente e até certo ponto insultando a in-
teligência mediana dos espíritas em geral. Por esta ra-
zão é que me sinto no direito de registrar aqui as mi-
nhas, sem medo algum de me expor ao juízo de apre-
ciação dos espíritas em geral, e especialmente daque-
les que se dedicam ao estudo apropriado da Doutrina 
dos Espíritos, cuja “única fonte verdadeira” são as 
obras do mestre Allan Kardec. 
 

(conrinua na página  11) 
 

 10 

1000

000 

0 

ANO XIII Nº 148 / JANEIRO – 2019 /JABOATÃO -PE. 

WILSON GARCIA, DO BLOG EXPEDIENTE ON-LINE 

https://www.youtube.com/watch?v=DNX4gxqJLVQ&t=4338s


 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

       
 
                                                       

 

A Gênese, por Cosme Massi, e a pesquisa de Simoni Privato 

 
       A obra “O Legado de Allan Kardec” de Simoni 
Privato Goidanich, precisa ser lida urgentemente à bem 
da verdade. Lida por todo aquele que se orgulha em os-
tentar o epíteto de espírita, por aqueles que amam ver-
dadeiramente a doutrina e honram a memória do mes-
tre de Lyon, bem como a daqueles missionários de pri-
meira ordem, tais como a viúva Amélie Boudet, Ale-
xandre Delanne, Léon Denis, Gabriel Delanne, Henri 
Sausse, a senhora Berthe Froppo, dentre outros. Esses 
leais companheiros permaneceram ao lado do codifica-
dor nos momentos mais difíceis da sua tarefa missio-
nária. Certamente o que registra esse triste e detestável 
incidente das enormes adulterações feitas na 5ª edição 
de 1872 de A Gênese, a obra que representou o coroa-
mento do majestoso edifício dos princípios fundamen-
tais da Doutrina dos Espíritos, foi um destes. Assim, é 
bom que se diga que a obra da Simoni Privato não é 
restrita apenas a este lamentável atentado contra a in-
tegridade da obra do mestre Allan Kardec, como ela 
bem o enfatiza na passagem que acima registramos. 
       Ao ler e reler esta extraordinária obra de pesquisa 
de autoria de Simoni Privato Goidanich, de minha parte 
ficou registrado no meu íntimo esta mais profunda e in-
delével convicção. A de que ela nos apresentou docu-
mentos novos e provas originais de fontes primárias ir-
refutáveis, as quais destroem e põem por terra de uma 
vez por todas, quaisquer argumentos e sofismas que 
vêm sendo insistentemente levantados por segmentos 
do movimento espírita organizado ao longo de mais de 
um século, na tentativa de negar o óbvio. As infames 
adulterações perpetradas na obra A Gênese de Allan 
Kardec, para mim não passam de uma fraude grotesca 
e um ultraje contra a integridade da obra do mestre co-
dificador. Pior ainda, elas se consubstanciam em aten-
tado danoso à integridade da doutrina que nos foi lega-
da por uma plêiade de Espíritos Superiores, sob a su-
pervisão direta do Espírito da Verdade. Muito embora 
saibamos por afirmações constantes e claras da espiri-
tualidade superior, que apesar do orgulho e da incúria 
dos homens a doutrina permanecerá sempre incólume, 
as adulterações representam um enorme prejuízo às 
gerações futuras, privando-as do conteúdo inteiro e 
completo da doutrina que tem como objetivo último a 
regeneração do Planeta. 
       Nesta altura dessas minhas considerações registro 
que a intriga e as suspeitas já mencionadas anterior-
mente por mim, as quais surgiram na oportunidade em 
que ouvi a entrevista pela primeira vez, restaram escla-
recidas amplamente. O fato se deu recentemente ao 
me deparar com uma nota ao final do artigo intitulado 
“Amélie Boudet  e a edição definitiva de A gênese”, 
publicado na Revista Reformador de novembro de 
2018. Enfatize-se por oportuno, que esta é a terceira 
ma-nifestação pública oficial da instituição em endossar 
e apoiar as iniciativas relacionadas com as referidas 
adulterações. Eis aqui o conteúdo da nota, que é inclu-
sive seguida pelo registro do link para o áudio da en-
trevista, no Youtube: 

“N.A.: A respeito da edição definitiva de A gênese, os 
milagres e as predições segundo o espiritismo, vide a 
entrevista de Cosme Massi, físico pela UFRJ, Mestre e 
Doutor em Lógica e Epistemologia pela UNI-

CAMP: https://www.youtube.com.watch?v=DNX4gxqJLVQ”  

       Para finalizar transcrevo abaixo a interessante aná-
lise de alguém muito mais aquinhoado de saber espírita 
do que eu. Pelo seu excelente trabalho de pesquisa so-
bre o Espiritismo e a história do movimento espírita em 
terras brasileiras, ele é reconhecidamente uma referên-
cia indispensável nesses estudos. As suas mais de trin-
ta obras demonstram à saciedade as qualidades ine-
gáveis desse estudioso escritor e pesquisador espírita 
da atualidade. 
       Trata-se de extrato do artigo de autoria de Wilson 
Garcia, intitulado “Serão os documentos novos so-
bre Kardec lançados no jarro de barro, como os 
evangelhos apócrifos?”, que acaba de ser publicado 
no seu Blog Expediente-on-line. 
       “Veja-se o que ocorre com o livro A Gênese. Há do-
cumentos novos e incontestáveis sobre o assunto, evi-
denciando a adulteração da obra. O mundo inteiro está 
engajado nisso e assim documentos novos vão apare-
cendo, especialmente vindos da França. Mas alguns es-
píritas, entre estes os próceres da Federação Espírita 
Brasileira, FEB, que por conveniência preferem manter a 
postura do avestruz em lugar de tomar conhecimento da 
realidade para melhor se orientarem. Assinam publica-
ções em que reforçam as conclusões do passado, quan-
do os documentos em referência não eram conhecidos, 
mantendo-se fieis à tradução da obra a partir da sua 5ª 
edição, agora claramente condenada em vista das inter-
venções espúrias que sofreu. Muitos querem dar crédito 
ao que essas pessoas equivocadamente afirmam, con-
fiando em sua condição e liderança. Caminham todos pa-
ra o mesmo incômodo isolacionismo, à solidão dos or-
gulhosos O. Teimosia insana.” 
 

 Antonio Leite, NYC. 

É espírita, residente na cidade de Nova Iorque, Esta-
dos Unidos. Acompanha o movimento espírita, es-
tando bem informado a respeito. 
 
N.d.R.: O artigo foi inerido no blog Expdiente in line, 
de Wilson Garcia, em 12/12/2018. 
 
Logo abaixo o artigo, há um comentário de uma leitora de 
de WGarcia que afirma; 
“Esse artigo só confirma o que eu já havia me dado con-
ta: Cosme Massi é roustanguista e esconde isso como 
pode e usa seu prestígio no MEB para difundir a teoria 
roustanguista mediante sofismas. Veja só o início desta 
aula dele sobre a evolução dos Espíritos:  
 https://www.facebook.com/cosmemassi/videos/12328571
40105810/ 
É muito grave. (Chalini Fante) ▲ 
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https://www.facebook.com/cosmemassi/videos/1232857140105810/
https://profiles.google.com/chalini.espirita


  

"Médiuns acusados de abusos sexuais – 

- um alerta para o Movimento Espírita" 
 

       Acusações de exploração sexual envolvendo o mé-
dium João de Deus ganha repercussão de escândalo nacio-

nal após denúncia de, até agora, doze testemunhas. Apesar 
de não ser "espírita", no sentido estrito do termo, o trabalho 

de tratamento espiritual realizado pelo médium goiano — que 
tem reconhecimento internacional — desperta especulações 
diversas que costumam ser usadas intencionalmente pelos 
antipáticos ao Espiritismo para deturpar a imagem da nossa 

doutrina, e acende um sinal de alerta para um cuidado espe-
cial que as casas espíritas devem ter ao oferecer serviços ao 
público. 
       Ontem, no programa Conversa com Bial da Rede Glo-
bo, doze mulheres deram declarações estarrecedoras contra 

João de Deus acusando-o sobre abusos sexuais, detalhando 
as formas diversas do médium aproveitar-se das sessões de 
supostos tratamentos espirituais para curas físicas para então 
atentar contra o pudor das suas "pacientes". 
       A matéria da Globo também dá conta de uma nota vinda 
da "assessoria de imprensa" da Casa D. Inácio de Loyola, em 
Abadiânia de Goiás (onde João de Deus presta seus serviços 
mediúnicos publicamente) negando veementemente todas as 
acusações e salientando que há 44 anos o médium vem ser-
vindo à causa sem qualquer vestígio de "prática imprópria em 
seus atendimentos". 
 

Supostos abusos sexuais em centro espírita 
 

       Não faz muito tempo outro conjunto de denúncias seme-
lhantes ganhou notoriedade nacional, daquela vez, em um 
centro — dito — espírita: o caso foi em Curitiba, capital do Pa-
raná, contra o presidente da instituição e suposto médium 
Maury Rodrigues da Cruz. Mais de sessenta testemunhas 

de acusação — incluindo adolescentes — relataram que fo-
ram molestadas em sessões de "troca de energias". 
     Maury também repudia as denúncias e acusa um grupo 
que, segundo ele, estaria interessado em desmoralizá-lo pu-
blicamente e então afastá-lo do comando da instituição para 
que esse mesmo grupo assumisse a direção da Sociedade 
Brasileira de Estudos Espiritas, que, além do centro espí-

rita, administra mais uma creche e uma faculdade. 
 

Alerta geral 
 

       Centros espíritas costumam receber abertamente um pú-
blico regular (os chamados frequentadores da casa) e outros 
"pacientes" que vêm esporadicamente em busca de serviços 
do tipo "limpeza espiritual" ou "cura", de enfermidades, muitas 
vezes, desenganados pelos médicos. Para tanto, há uma cer-
ta banalização da aplicação do "passe espírita", inspirado 

nos tratamentos do Magnetismo Animal de Mesmer. Têm-se 
aí, habitualmente, uma espécie de clínica espiritual, envol-
vendo então dois segmentos: 1) os pacientes; e 2) os "traba-
lhadores da casa". 
       E aí surge a primeira questão básica: os tais "trabalha-

dores" são todos bem preparados para o tal "serviço 
espiritual"? Para começar, em sendo uma instituição espí-

rita, eles são "bons espíritas"? São todos conhecedores 
da codificação espírita? 
       A discussão pode ser alargada ainda mais: esses "servi-
ços espirituais" são mesmo autênticos? E, mesmo conside-

rando a autenticidade mediúnica, eles são bem aplicados e 
úteis ao "paciente" e à causa espírita? 
       Não ousamos emitir um julgamento sobre os casos es-
pecíficos aqui expostos — pois isto é tarefa da justiça civil, 
bem como a esta já foram encaminhados os devidos proces-
sos, certos também de que, acima das instâncias terrenas, há 
ainda a infalível justiça divina. Todavia, convém nos atentar-

mos à possibilidade real desses tipos de abusos em institui-
ções espíritas, pelo que, é preciso que os dirigentes se aten-
tem com todo o cuidado possível em prevenir que isso ocorra, 
porque, fora os danos pessoais aos que estivem diretamente 
envolvidos com essas abomináveis fraquezas morais, igual-
mente a imagem do Movimento Espírita fica arranhada com 

tais escândalos. 
       Allan Kardec bem que advertiu os espíritas, exemplar-
mente nas edições da Revista Espírita, quanto a necessi-

dade de não darmos aos "inimigos do Espiritismo" motivos 
para más críticas, porque estes antipáticos à nossa causa sa-
bem muito bem se apropriar desses escândalos para espalhar 
o joio sobre o trigo e atravancar o progresso da espirituali-
zação da humanidade. 

ERY LOPES 
 

(Extraído: Domingo, 9 de dezembro de 2018 — Edição N° 
149 do Informe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O MÉDIUM JOÃO DE DEUS 
 
       Após escândalo com João de Deus, Federação Espí-
rita Brasileira emite nota: 
       “Sem citar o nome de João de Deus, federação diz 
que o serviço espiritual não deve ocorrer apenas com a 
presença do médium e da pessoa assistida”. 

       O modo de atendimento denunciado por mulheres que 
acusam o médium João de Deus de abuso sexual é conde-
nado pela Federação Espírita Brasileira (FEB). A organiza-

ção recomenda que o serviço espiritual não deve ocorrer iso-
ladamente. 
     A FEB se manifesta um dia após o médium ser envol-
vido em um escândalo de abuso sexual. Mais de 10 mu-

lheres dizem que o religioso cometeu violência sexual contra 
elas.  Em nota, a FEB foi categórica. "Não (se) recomenda, 
portanto, a atividade de médiuns que atuem em trabalho 
individual, por conta própria", destaca. O texto ainda res-
salta: "Estes não estão vinculados ao Movimento Es-
pírita, nem seguindo sua orientação".  

O outro lado 
       A assessoria de imprensa de João de Deus classificou as 
denúncias como "falsas e fantasiosas. "A sala em questão é 
pública, qualquer um tem acesso a ela e jamais fica tran-
cada. É lamentável, uma vez que o médium João é uma 
pessoa de índole ilibada". ▲ 
 

N.d.R: VER LAMPADÁRIO ESPÍRITA, MAIO DE 2016, P. 4, 
MATÉRIA SOBRE O MéDIUM jOÃO DE DEUS. 
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http://www.luzespirita.org.br/index.php?lisPage=livro&livroID=72
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2018/12/08/interna_cidadesdf,724084/mulheres-acusam-medium-joao-de-deus-de-abuso-sexual.shtml
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seus sonhos passando a ocupar funções funções políti- 
cas?  
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CVV 

SE VOCÊ SE SENTE EM DESESPERO,  
ACHANDO QUE A VIDA NÃO VALE MAIS A PENA, 

PROCURE O  CVV 
A QUALQUER HORA DO DIA OU DA NOITE. 
VOCÊ NÃO PRECISA NEM SE IDENTIFICAR.   

BASTA QUERER AJUDA. 
A GENTE TEM TODO TEMPO DO MUNDO PARA 

SABER COMO VAI VOCÊ. 
CVV – CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA 

OUVINDO COM O CORAÇÃO     Ligue: 3421–7311 ou A 

LINHA DA VIDA - 188 
 

 
Evocação e os cursos “avançados” de 

“técnica” para “comunicação com o 

falecido” 

(continuação da pág. 03). 
 

       Para o sábio de Lyon, “frequentemente, as evocações 
oferecem mais dificuldades aos médiuns do que os dita-
dos espontâneos, sobretudo quando se objetiva obter dos 
Espíritos respostas precisas a questões circunstanciadas” 
(5). Os médiuns – lembra ainda Kardec – “são geralmente 

mais procurados para evocações de caráter particular do 
que para comunicações de interesse geral. ELES NÃO 
DEVERIAM, PORÉM, ACEDER A TAIS PEDIDOS, senão 
com muita reserva, quando feitos por pessoas de cuja sin-
ceridade estejam seguros. Além disso, é preciso evitar sua 
participação nas evocações movidas por simples curiosi-
dade ou interesse, sem intenção séria por parte do evoca-
dor, afastando-se de tudo o que possa transformá-los em 
agentes de consultas, em ledores da buena dicha”. 
(6) (grifamos) 

       Evocar ou não um Espírito é questão que precisa, por-
tanto, ser bem avaliada, tendo sempre em mente a finali-
dade a que ela se presta. No livro Conduta Espírita, cap. 
25, André Luiz reafirmou a proposta feita por Emmanuel, 
recomendando-nos seja “abolida, em nosso meio, a práti-
ca da evocação nominal dos Espíritos”. (7) 

       Não tendo havido informações novas, provindas de 
fontes consagradas, não concebemos por que a reco-
mendação de Emmanuel, reafirmada por André Luiz, deva 
ser ignorada. A comunicação com nossos entes queridos 
efetua-se por iniciativa deles. A frase "O TELEFONEMA 
VEM DO LADO DE LÁ", dita por Chico Xavier, diz bem co-
mo o assunto deve ser encarado em qualquer contexto do 
debate. 
 

Jorge Hessen 
 
Referência bibliográfica: 
(1) Kardec, Allan. Revista Espírita de 1863, Edicel,   
     1997.       
(2) Xavier, Francisco Cândido. O consolador, ditado   
       pelo Espírito Emmanuel, Rio de Janeiro: Ed. FEB,    
       2001, Questão 369. 
(3) idem, questão 380. 
(4) idem, idem. 
(5) Disponível em <clique aqui> acessado em 22 de   
       novembro de 2010. 
(6) idem. 
(7) Xavier, Francisco Cândido e Vieira, Waldo. Conduta   
      Espírita, ditado pelo Espírito André Luiz, Rio de   
      Janeiro.  
 

É NATAL 
 

       Como proceder então? Estamos ficando sem opções 
para agradar o Aniversariante. 

A Solução 
       Os convidados serão todos que nos procuraram ao lon-
go do ano, solicitando apoio, uma palavra amiga, um prato 
de comida, algumas moedas, muitas vezes apenas o nosso 
ombro para recostarem as cabeças cansadas, e que foram 
por nós recebidos de braços abertos e com um sorriso sin-
cero e fraterno. Todos estarão em nossas mentes, teste-
munhas do trabalho realizado, e agora poderão ser re-
lembrados e convidados mentalmente a participar desta 
festa sem igual. 
       Faz-se necessário um ambiente espiritualizado para re-
cebê-lo. Pode ser a nossa casa, o templo escolhido para 
reverenciá-lo, preparado com orações de agradecimento à 
nossa atual existência. A própria Natureza pode servir de 
ambiente festivo para esta homenagem especial. Quantos 
salões podemos imaginar, muito mais ricos de amor, da-
queles habituados a abrigar reis, rainhas, nobres, impera-
dores e monarcas? 
       Chegado o dia de honrarmos este especial Aniver-
sariante, notamos agora a necessidade de uma vestimenta 
especial, que nos faça brilhar pelo amor e sabedoria dis-
pensados a todos por nós atendidos, com quem partilhamos 
experiências durante este quase consumado ano. Qual dia-
mante mais valioso podemos usar neste dia, senão aquele 
construído pelo nosso esforço sincero em ajudar e apren-
der? As nossas realizações serão as nossas joias e repre-
sentarão igualmente os nossos perfumes. Posso usar o rubi 
da praticada Paciência, a esmeralda da exercitada Tolerân-
cia, a safira da vivenciada Brandura, o jade da dispensada 
Misericórdia e finalmente o brilhante do Amor espalhado aos 
quatro ventos. Ah! Estas sim são joias eternas, indestru-
tíveis, que estarão sempre conosco. O nosso crescimento 
espiritual e realizações caridosas serão os melhores pre-
sentes ofertados a Jesus. E tenhamos a certeza de termos 
acertado nesta escolha, do melhor presente, construído 
dentro do imortal lema: amemo-nos como Ele nos amou. 

Conclusão 
       Somente quando Ele tiver nascido e frutificado em 
nossas mentes e corações, chegaremos a entendê-lo e 
principalmente vivê-lo. Nesta hora diremos confiantes: “Já 
não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim.” 
(Gálatas, 2:20) ▲

 

 

Rogério Miguez 
 

REFERÊNCIAS: 
(1)

 - 
BÍBLIA DE JERUSALÉM. Trad. Gilberto da Silva   

       Gorgulho; et al. 8.imp. São Paulo: Paulus Editora, 2012. 
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J. B. Vasconcelos — de Pernambuco Espírita - I 
 

 
 
 
 
 
 
 
1º Trabalho  
Sugestões para o Congresso, apresentadas por J. 
B. Vasconcelos — do Pernambuco Espírita — 
Trabalho longo, mas fora dos itens propostos para 
os trabalhos a serem discutidos no Congresso. 
 

       A experiência tem demonstrado que a realização 
de Congressos espíritas internos, municipais, esta-
duais, regionais parcialmente nacionais, isto é, por este 
ou aquele motivo, a totalidade de instituições do País, 
não se faz representar no mesmo. Todos eles têm sido 
de resultado negativo, uma vez que as resoluções ado-
tadas têm apenas efeito decorativo, apenas no papel, 
as suas resoluções ficam arquivadas nas secretarias 
das instituições organizadoras ou nos arquivos particu-
lares de seus idealizadores, depois de tremendos es-
forços e dedicação dos mais arrojados. 
       Na Pátria do evangelho, só um caso temos presen-
ciado, cujos, resultados práticos, vieram de certo modo, 
beneficiar a coletividade espírita. 
       Esse caso é o congresso espírita do Estado de São 
Paulo, onde nasceu a (U.S.E.)(*) União Social Espírita, 
cujos efeitos são conhecidos de todos, com repercus-
são nos demais Estados, constituindo isto um exemplo 
vivo para o resto do Brasil e para o mundo no campo do 
espiritismo associativo, sendo o caso número um no 
Brasil, quiçá no mundo. Aproveitando o ensejo, primei-
ramente da ideia do Congresso Central-Sulino e logo a 
sua ampliação em congresso nacional, acho oportuno 
que se lhe dê, ainda uma maior amplitude, abrangendo 
de fato todos os Estados e territórios, reunindo os ele-
mentos mais representativos e que nenhuma instituição 
de caráter federativo fique fora da irradiação do mesmo 
congresso, levando cada uma, as suas sugestões e ex-
periências e que não se venha cair nas discussões aca-
dêmicas, que tanto mal vem causando à verdadeira si-
tuação de nossa doutrina no conceito dos espíritos su-
periores. A despeito de maior ou menor inteligência, as 
discussões vazadas na mais pura ciência, caem não 
poucas vezes, nas discussões estéreis e bizantinas, 
que nada constroem e eis onde reside o fracasso de to-
dos os congressos. Por outro lado, a preocupação de 
se fazer um congresso espírita, dando um caráter festi-
vo e retumbante, escolhendo-se mesmo os lugares pro-
fanos de renome, como sejam cinemas e teatros e clu-
bes diverso, ambientes em que, por muitos motivos, os 
espíritos do Senhor primam pela sua ausência, porque 
eles deixam aos homens o que pertence aos próprios 
homens. 
       No entanto os lugares apropriados para tão mag-
nas reuniões são os mesmos de nossas reuniões dou- 
 

trinárias, dentro dos ambientes augustos de paz e con-
córdia, das nossas associações, evitando-se assim a 
profanação da nossa própria doutrina. 
       Ao meu ver, nada de mundanismo, nada exteriori-
dades sociais, nada de corrida de sabedoria, nada de 
grandiosidades efêmeras e humanas, porque todas 
elas reunidas são quais bolhas de sabão que se desfa-
zem rapidamente. Que se faça, que se organize um 
congresso nacional, dentro da maior simplicidade, da 
maior humildade, que os congressistas sejam escolhi-
dos, nos Estados de acordo com a responsabilidade de 
cada um, dentro da própria instituição onde trabalham e 
que não se tenha o cuidado de mandar o mais intelec-
tualizada, que se ponha de lado o cuidado de organi-
zação de teses-discursos ricos de um linguajar limpo e 
escorreito, mas, dentro dos ensinamentos cristãos, den-
tro dos postulados espíritas. 
       Ao meu ver, o congresso devia ser realizado dentro 
das bases nacionais, isto é, que nenhum Estado ou ter-
ritório, fique fora do mesmo e conseguintemente todas 
as Federações, Ligas, Uniões, etc. que tenham caráter 
Federativo, tomem parte, enfeixando essas, a vontade 
de seus filiados, realizando preliminarmente, reuniões 
com eles e apenas um único representante de cada ins-
tituição seja enviado ao congresso; levando consigo o 
resultado obtido naquelas reuniões preliminares. 
       Acho inoportuna a presença de associação isolada, 
porque se a mesma for filiada automaticamente está re-
presentada e se não for filiada será um meio de se lhe 
mostrar a necessidade de sua filiação a uma das insti-
tuições de caráter Federativo. 
       Se isto for possível também será possível a com-
pleta unificação do Espiritismo no Brasil. Acho oportuna 
a realização de um congresso simples e sem retum-
bâncias, e sem banquetes e sem passeios aos lugares 
pitorescos da cidade, sem a presença incômoda dos 
convidados de honra, sem o alarde da publicidade para 
que os trabalhos não tenham um cunho de publicidade 
exagerada 
       A experiência demonstra que no setor de dissemi-
nação doutrinária, há muita discrepância, se verificando 
que cada instituição segue o método próprio. O con-
gresso em lide, deve sanar este deslize que desnorteia 
completamente o neófito da doutrina. O congresso não 
deve enveredar pelos campos científicos ou pelas con-
quistas e sim unicamente, procurar traçar um só méto-
do de trabalho para todas as instituições Federadas. 
--------------- 
N.DA R.: (*) – Teve alterada a razão social para UNIÃO DAS 

SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE São PAULO. 
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Dâmocles  Aurélio 
 
 
 

Para não se tornar cansativo, suspendemos por um tempo, as importantes crônicas do valoroso 
espírita pernambucano DJALMA FARIAS, que voltaremos depois. 
Por hora, vamos trazer à tona dois artigos apresentados no Congreso Espírita de 1948 em S,Paulo. 
O primeiro é de João Bezerra de Vasconcelos que compareceu ao congresso e apresentou o referido 
texto como sugestão. Em nenhum momento ele usou o nome da União Espírita de Pernambuco, da 
qual participou de sua fundação e foi presidente. Mas do jornal Pernambuco Espírita, que desconheço 
se ali publicou esse texto. Ei-lo:  


