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REFLEXÕES  DE  UM 
MÉDIUM  ESPÍRITA 

 
   ◘ Alma e Espírito tem o mesmo significado. 
 
   ◘ No entanto, Allan Kardec, observando um   
      aspecto didático, fez uma clara distinção. 
 
   ◘ Alma, o termo usado para definir o Homem    
      encarnado; 
 
   ◘ Espírito, quando o Homem desencarnado. 
 
    ◘ O vocabulário espírita, como se pode ver   
        se diferencia da linguagem usual das   
        demais religiões e pessoas. 
 
   ◘ Enquanto as demais religiões generalizam   
      ALMA para todas as situações do homem,   

      quer encarnado ou desencarnado. 

ENRICO MORSELLI 
 

          Nascido na cidade de Modena, Itália, no dia 17 de Julho de 1852 e 
falecido em Gênova, a 18 de Fevereiro de 1929. 
       Psiquiatra e antropólogo. 
       Ainda bebê, em 1855, ficou órfão de pai. Sua mãe para fugir às dificul-
dades de vida, aceitou o amparo do tio-avô, mudando-se para Correggio, 
carregando no ventre o segundo filho – Josephine. 
       Realizou os primeiros estudos em famosa escola religiosa da cidade 
de Emilia; em seguida, num colégio particular em Modena. Ainda nessa ci-
dade entrou para a Universidade, onde se formou em Medicina em julho 
de 1874, defendendo a tese intitulada “A Transfusão de sangue”, no qual 
tentou negar a eficácia dessa prática na psiquiatria. 
       Sob a orientação de Carlo Livi (1823-1877), professor de higiene e 
medicina legal e diretor do hospital psiquiátrico de Reggio Emilia, tomou a 
decisão de dedicar-se a Psiquiatria. Ainda em 1874, foi contratado como 
médico e participa do curso de Antropologia no Instituto de Estudos Su-
periores de Florença, sob direção de Paolo Montegozza. 
 

Leia mais na página 6  

COMISSÃO  ESPÍRITA  PERMANENTE  

É  HORA  DE  PENSAR  NA  CRIAÇÃO.  
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Grifos da Lei Universal  - Parte II  
 

       Todos tendem a contribuir com o universo. Como pásas-
ros presos a uma gaiola, o pássaro é a alma a gaiola o corpo. 
Destruindo-se a gaiola acidentalmente, pelo livre arbítrio de 
outrem ou dilacerada pela ação de um tempo determinado o 
pássaro voa livre. O que de fato ocorre com a alma e o corpo. 
No instante de sua libertação a alma revela-se com toda sua 
potencialidade em Espírito; de lagarta a borboleta saindo do 
casulo. Alguns desses pássaros não se dão conta de sua li-
berdade e agem como se estivessem presos, dependentes de 
paixões, perturbados com a grandeza do horizonte novo que 
se apresenta a sua frente. É um breve ou mais ou menos lon-
go estado de perturbação que o Espírito que desencarna pro-
va no momento da morte. 
       Mas quanto esse assunto ainda encontramos confusões, 

muitos Espíritas confundem alma e Espírito. (*) “Eu vi uma al-

ma penada” ficamos apenados dessa alma, alma com pena 
seria galinha? Segundo a resposta a pergunta 1014 “é ape-
nas um ESPIRITO errante e sofredor, incerto do seu futuro, 
ao qual podeis solicitar o seu alívio” por preces segundo a 
resposta a pergunta 664.  
       Pois muito bem para diluir a dúvida vamos prosseguimos 
na síntese produzida por Allan Kardec “a alma é um Espírito 
encarnado e o corpo é apenas um invólucro” logo o que se vê 
por aí pode ser uma alma ou um Espírito. Espírito em estado 
de erraticidade a “assombrar” ambientes que em vida corpó-
rea tinha como seu por laços de posse, afetividade, dor ou há-
bito de vivência. Agem como se vivos estivessem por isso 
atribui-se o termo alma, pelo simples fato de terem saído da 
vida no corpo sem ter consciência disso. Mas nada impede 
que uma alma (Espírito encarnado) durante o sono possa ser 
visto “vagando” por ambientes onde guarde esses laços de 
proximidade. 
       Existem degraus, ordens, classificações muito mais para 
a nossa compreensão do que definida com rigidez. É certo di-
zer que “as diferentes existências corporais do Espírito são 
sempre progressivas e jamais retrógradas, mas a rapidez do 
progresso depende dos esforços que fazemos para chegar à 
perfeição.” Nesse sentido encontramos um belo ponto da lei, 
progresso indefinido, contínuo, sem retrocesso, alunos na es-
cola nunca descem para turmas inferiores a que já atingiu. 
Devem parar ou prosseguir. E essa rapidez vai naturalmente 
depender de seu esforço, vontade e empenho. O que é nosso 
por conquistas de suor, dor e lágrimas não nos será roubado, 
tesouro oculto no coração, patrimônio imaterial do Espírito. Se 
temos calma e a perdemos, amor e o perdemos, humildade e 
a perdemos significa dizer que nunca possuímos de fato. Era 
apenas uma ilusão de posse como quase tudo que o homem 
pensa ter. 
       O termo alma e Espírito só podem ser atribuídos ao ho-
mem, pelo simples fato de que “ A encarnação dos Espíritos 
ocorrer sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar 
que a alma ou Espírito pudesse encarnar num corpo animal” 
fica claro que um animal não pode ter alma, pois a alma é a 
condição de um Espírito encarnado. Esse com todos os ar-
quivos de sua evolução e cargas expiatórias. O que de fato 
não poderemos atribuir a nenhum animal já que são autôno-
mos até certo nível estabelecido pelas limitações de sua es-
pécie. Em “plenitude “O Livro dos Espíritos” na resposta a 
pergunta 23 responde que: “O Espírito é o princípio inteligente 
do universo e que a inteligência é um dos seus atributos es-
sencial.” Diferente dos animais “... “Que agem por uma von-
tade determinada, e tem inteligência, mas ela é limitada. ” 
Resposta à pergunta 593:  
       “TEM UMA LIBERDADE DE AÇÃO LIMITADA E NÃO 
PODE SER COMPARADA A DO HOMEM”.  

       595: “HÁ ENTRE A ALMA DOS ANIMAIS E A DOS HO-
MENS TANTA DISTÂNCIA QUANTO A ALMA DO HOMEM E 
DEUS.”   
       597-A: E os animais são formações que mantem sua indi-
vidualidade, mas que não podem ser classificados como es-
píritos. “Dentre as diferentes espécies de seres corporais 
Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos Es-
píritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, o 
que lhes dá superioridade moral e espiritual sobre os demais. 
”São por assim dizer um conjunto em evolução e aprendizado 
que momentaneamente assumem o corpo de um animal qual-
quer, mas que tem sua função na escala de evolução. Auxili-
ando o homem na escalada do progresso, seja pela força mo-
triz, pela doação de atenção, pelo exemplo de atitudes dita-
das pelo instinto (...) “eles nos ensinam que o egoísmo, o or-
gulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da na-
tureza animal, prendendo-nos a matéria [...] cada um deve 
tornar-se útil segundo as faculdades que DEUS COLOCOU 
NAS MÃOS para provar ; que o forte e o poderoso deve apoia 
o fraco porque aquele que abusa da sua força e do seu poder 
para oprimir o seu semelhante viola a Lei de Deus.” [...] “mas 
eles nos ensinam também que não há faltas irremissíveis que 
não possam ser apagadas pela expiação.” 
       Os homens pré-históricos caçaram observando as táticas 
de ataque de algumas feras selvagens, cavalos fornecem o 
soro antiofídico aos cientistas da atualidade, cobras fazem o 
equilíbrio da cadeia alimentar, consumindo os sapos que por 
sua vez estabilizam o número de moscas. Todos individual-
mente estão por assim dizer ligados, um elo onde não existe 
superior nem inferior, mas uma dependência igualitária para 
manutenção da vida material tal como a entendemos. 
       Hoje já não se faz uma nova aliança, mas restaura-se a 
msma aliança revelada por Jesus em que o Espiritismo tem a 
nobre missão de dar polimento e revelar todo o seu brilho e 
toda a verdade que ainda paira oculta. Lembremos que a de-
sigualdade humana é fruto do egoísmo humano é obra do ho-
mem e nunca de Deus (806).▲ 
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CURIOSIDADES ESPÍRITAS 
 

     Gabriel Delanne foi um defensor ferrenho do caráter 
científico da Doutrina. 
    Tendo recebido da médium D’Esperance a impor-
tância de 5 mil francos para divulgar o Espiritismo, em 
1884 passou a produzir  o periódico bimestral “Le Spi-
ritisme” onde assume o papel de redator geral. O seu 
primeiro número foi publicado no mês de março. 
     Nessa condição, conseguiu arranjar muitos inimi-
gos espíritas, pois era um redator criterioso e re eitava 
arti os dos ami os que n o apresentassem os rigores 
exigidos pela ciência. 
----------------------------------------------------------------------- 
A PALAVRA “MÉDIUM" NÃO FOI CRIADA POR KAR-
DEC 
     Kardec foi responsável pela organização do Espiri-
tismo, dentre seu trabalho, ficou historicamente co-
nhecida a estruturação e subdivisão de uma série de 
partes deste. No entanto é comum encontrarmos um 
equivoco recorrente por parte de muitos. Kardec não 
criou os termos médiuns e mediunidade. Em 1854, o 
Jornal The New York Times publicou artigo onde o 

termo médium já era utilizado, antes de Kardec.  



 
   

 

                                                                                              

       
 

Nó de marinheiro - I  
 

As relações entre o Pacto Áureo, Roustaing, a mística do “Deus, Cristo e Caridade” e a última assembleia da FEB que 
frustrou os planos de Antônio Cesar Perri de Carvalho de reeleger-se para novo mandato presidencial. 

      

       Quem leu os autos do litígio jurídico entre Luciano dos 
Anjos e a Federação Espírita Brasileira (Feb), iniciado em 
2003 e concluído em 2013, há de perguntar se o ardoroso 
roustainguista estava no melhor do seu juízo ao publicar, em 
2009, um texto em que se vangloria de ter vencido todas as 
etapas, até então, da pendenga jurídica da qual, na verdade, 
sairia derrotado. Caso seja positiva a resposta, restará ques-
tionar: o que desejava ele, objetivamente, uma vez que ao dar 
publicidade ao texto estava dando um verdadeiro nó de mari-
nheiro no assunto, nó que só se sustenta enquanto suas qua-
tro pernas estão presas? 
       Vamos aos fatos. 
       Em 2003, o então presidente, Nestor Masotti, costurava a 
eliminação do Estatuto da Feb do parágrafo que a compro-
mete com a difusão e o estudo da obra de Jean Baptiste 
Roustaing, aproveitando-se da necessidade de adequação do 
Estatuto ao Código Civil Brasileiro. O argumento era de que a 
doutrina de Roustaing mais divide do que une os espíritas e, 
por consequência, o Conselho Federativo Nacional (CFN). 
       O parágrafo, único, consta do artigo primeiro e está assim 
descrito: “Além das obras básicas a que se refere o inciso I, o 
estudo e a difusão compreenderão, também, a obra de J.-B. 
Roustaing e outras subsidiárias e complementares da Doutri-
na Espírita”. 
       Tudo indica que Masotti conseguiria seu intento não fos-
se a providencial atitude de Luciano dos Anjos que, procura-
do, concordou em ser o porta-voz dos adeptos do bastonário 
francês, ingressou na justiça e obteve liminar em processo 
cautelar, cuja notificação à Feb chegou a tempo de obrigar a 
assembleia, já reunida, a retirar da pauta o item correspon-
dente a Roustaing. Sustentaram Luciano e seus companhei-
ros, para a obtenção da liminar, sem audiência da parte con-
trária, ser aquele item cláusula pétrea, portanto inamovível. 
Explica-se: a concessão de uma liminar, adiantando proviso-
riamente o atendimento de um pedido presente na ação prin-
cipal e sem a instauração do contraditório, é possível quando 
o requerente alega duas situações juridicamente tratadas por 
estas expressões latinas: a existência do “fumus boni juris”, 
ou seja, a fumaça do bom direito; e do “periculum in mora” 
(perigo de demora), hipótese em que o risco de retardamento 
da decisão final possa trazer dano de impossível ou difícil re-
paração. No caso, o juiz, liminarmente, entendeu estarem pre-
sentes esses dois requisitos e concedeu a medida, que sem-
pre é provisória, e cuja manutenção irá depender do exame a 
ser feito mais profundamente no decorrer da ação. 
       A partir de então e durante longos 10 anos a questão ro-
lou nos tribunais até ser concluída em 2013, com o julgamen-
to de todos os incidentes processuais e do mérito do pedido. 
Para Luciano dos Anjos, no entanto, a Feb teria sido derrota-
da em todos os recursos interpostos, como se pode ler no tex-
to que publicou em 2009: 
       “Durante a tramitação da ação, a FEB já perdeu quatro 
vezes: I – Contestou a liminar concedida que suspendeu os 
efeitos da estranha assembleia-geral realizada em 25-10-
2003. Concomitantemente, recorreu, em segunda instância, 
ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, através 
de agravo de instrumento, para cessar a liminar. Perdeu; 2 – 
Em resposta à apelação interposta, resultando provimento em 
favor de Luciano dos Anjos, interpôs embargos infringentes 
no Tribunal de Justiça. Perdeu; 3 – Interpôs agravo interno 
desta decisão. Perdeu; 4 – Interpôs recurso especial cível pe-
rante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que 
foi inadmitido. Perdeu; 5 – Acaba de interpor agravo de ins-

trumento em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, 
em Brasília, na mais recente tentativa de reverter a situação. 
Processo em andamento”. 
       Em fins de 2013, quando o processo efetivamente se em-
cerrou, Luciano não se manifestou e em maio de 2014, dia 3, 
veio ele a falecer. As perdas que ele atribuiu à Feb são estra-
nhas, mesmo em se tratando de manifestação quatro anos 
aates do encerramento do processo. Vejam-se as peças por 
ordem cronológica. Ao que consta, Luciano teria obtido ape-
nas uma vitória parcial, que lhe valeu sustar provisoriamente 
a votação do item na assembleia de 2003 que retirava Rous-
taing do Estatuto da Feb. Foi pela medida liminar interposta, 
concedida pelo magistrado que a recebeu e entendeu ser-lhe 
devida. Todos os recursos processuais interpostos ao longo 
desse tempo por Luciano buscaram fazer, sem êxito, com que 
aquela liminar fosse mantida. Alegava que a decisão prolata-
da na ação principal, e que lhe fora inteiramente desfavorável, 
não tinha revogado a liminar prolatada na ação cautelar. Essa 
tese foi sucessivamente rejeitada, pois a decisão prolatada na 
ação principal termina por fazer com que a ação cautelar per-
ca o objeto. 
       Mesmo com esse entendimento claramente exposto nas 
decisões, parece que a medida insistentemente repetida pelo 
autor da ação acabou prevalecendo não apenas para a oca-
sião, mas de forma extensiva, uma vez que, apesar de haver 
vencido o processo, a Feb não utilizou, ainda, o direito de al-
terar quando e onde desejar o seu Estatuto, pois a decisão 
final não reconhece nenhuma cláusula pétrea no referido  
 

                      (CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO)  
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A IDEIA DE FEDERAÇÃO   
 

      Sempre foi um desejo natural do ser humano compartilhar 
as suas ideias com outras pessoas e vice-versa, com o único 
objetivo de aumentar os seus conhecimentos, haja vista, as 
grandes sociedades científicas criadas nos países desemvol-
vidos.  
       Mesmo no campo religioso, o Sinédrio tinha as atribui-
ções legislativa e judicial de Jerusalém. Assim também, pro-
cede a Igreja Católica no Vaticano, local de decisão para to-
dos os católicos. 
       Enquanto Federação, do ponto de vista do direito, é uma 
aliança política. No Movimento espírita, é a união de centos 
espírita (em tese), que gozam de relativa autonomia e que se 
unem. 
      O termo Federação vem do Latim – foederatio – que 
significa – liga, tratado, aliança. 
       Para constituir uma federação tem que possui um con-
junto de competências ou prerrogativas garantidas pelos cen-
tros espíritas a ela associados.  
       Allan Kardec propôs para o movimento espírita a criação 
de uma Comissão Central, que teria a função de uma aca-
demia de ciências, para dirimir as dúvidas doutrinárias, como 
por exemplo, do ponto de vista da moral espírita, conforme os 
ensinos dos Espíritos que forma o arcabouço da Doutrina Es-
pírita: 
       - É aceitável que um centro espírita faça uma “rifa da 
Amizade’, em prol da climatização do próprio centro? A “Rifa” 
sorteia um “quadro a óleo”, doado por um artista plástico. 
       Veja, o objetivo é levar conforto aos trabalhadores e visi-
tantes da casa. Devamos observar que a maior parte das pes-
soas ligadas a Casa, não tem ar-condicionado em sua própria 
casa... 
       Mas, não vamos perder o foco, a questão: é aceitável ou 
não é admissível Casa Espírita fazer rifa?  Eis o anúncio, pos-
tado no Facebook:        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Há vários ditados mediúnicos de Espíritos espíritas que 
são contrários a tal prática, destacando-se o Dr. Bezerra de 
Menezes, no livro “Dramas  da Obsessão” (p. 146) e Djalma 
Farias, no livro “Crestomatia da Imortalidade” (p..95), dentre 
outros. Há ainda artigo de d. Yvonne A. Pereira, quando esta 
era secretária de uma casa espírita em Juiz de Fora, não per-
mitiu que lá se fizesse uma “tômbola junina”, em benefício 
das crianças do abrigo, que desejavam brincar o são João. 
         Foi uma crítica velada de Chico Xavier ao médium Gas-
pareto (publicado no “Reformador”)  que levou a estagnação 
da prática da pintura mediúnica, não sei, porém se a posição 
tomada por Chico contra a venda de quadros mediúnicos que 
tocou o médium ou se os Espíritos foram alertados para a 
prática indevida. 
       Outra questão; Centro Espírita faz um seminário com en-
trada paga realizado numa escola pública. Do ponto de vista 
da moral espírita, está correta esta ação? O Colégio é públi-
co, cede o espaço e o seminário cobra entrada. Vejamos em 
detalhes o anúncio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       O evento foi pago R$ 10,00 a entrada (sem meia entra-
da). Quem vai pagar o consumo da energia: o estado (com di-
nheiro do cidadão). 
       No Estado de São Paulo, a rádio Bandeirantes denunciou 
que escola particular usou espaço público para fazer evento 
fechado.(13 d agosto de 2013). Lá não se cobrou pela entra-
da. Como se pode vê, a questão à primeira vista legalmente 
não há nenhum  impedimento. O questionamento, no entanto, 
é com relação ao aspecto do certo e do errado. Então, está 
correto um centro espírita usar o espaço público para arre-
cadar dinheiro? O ato praticado pelo centro espírita sob a óti-
ca espírita, está perfeitamente correto?  
       São essas questões que precisam ser debatidas pelos 
espíritas  
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DÂMOCLES AURÉLIO 

lampadarioespirita@bol.com.br 

RIFA DA AMIZADE 
Estamos rifando uma belíssima obra de arte (quadro 
a óleo) medindo 82 por 60 cm, doada pelo artista 
plástico Carlos Queiroz em prol da climatização do 
CE Humberto de Campos - Recife PE. Centena do 1º 
prêmio da loteria federal do dia 23/09/2017. 
Obs. Não havendo neste dia extração da L. F valerá 
a do sábado subsequente. 

Valor do bilhete: R$ 10,00. 
Entre em contato pelo ZAP (81) 999713411 /  

(81) 988852177 ou pelo FACEBOOK. 

 

 



    
     

 
 

       Esses dois exemplos, demonstra claramente que o movi-
mento espírita está à deriva, sem um norteamento, cada diri-
gente decide por fazer alguma coisa e faz sem consultar 
quem quer que seja mesmo porque não há quem consultar, 
as federativas se isenta da responsabilidade e nem tão pouco 
cria mecanismo que permita coibir abusos contra a Doutrina 
Espírita, quer por centros espíritas com orientação capenga 
quer por quem quer que seja. 
       A formação da Comissão Central do Espiritismo é lar-
gamente explanada por Kardec no livro “Obras Póstumas”, no 
capitulo “Constituição do Espiritismo”; na “Revista Espírita”’, 
de Julho de 1866, ele trata do “Projeto de Caixa central de 
Socorro e outras instituições para os espíritas”. 
       Essa Comissão, diz Kardec: “Guarda vigilante da uni-
dade progressiva e dos interesses gerai da Doutrina” (...) 
“Compreende-se que, sem uma autoridade moral, capaz 
de centralizar os trabalhos, os estudos e as observa-
ções, de dar a impulsão, de estimular os zelos, de defen-
der os fracos, de sustentar os ânimos vacilante, de ajudar 
com os conselhos de experiência, de fixar a opinião so-
bre os pontos incertos, o Espiritismo corria o rico de ca-
minhar ao léo.”(Obras Póstumas, 12ª ed. FEB, 1964, 2ª pa-
rte, pa. 317 – cap. “Constituição do Espiritismo”). 
       Ainda nesse capitulo, afirma Kardec: 
       “Não somente essa direção é necessária, como também 
preciso se faz que preencha condições de força e de estabili-
dade suficiente para afrontar as tempestades.” 
       Daí Kardec insistir a concentração de forças em um ór-
gão central, formado por 12 indivíduos, cada um dos quais 
caiba apenas um voto e que nada podem sem o concurso 
mútuo. 
       Kardec é de opinião que “Se mil centros quisessem fazer 
cada um a sua doutrina, não haveria duas iguais em todos os 
pontos.”  
       A Comissão Central Permanente, cuja organização e atri-
buições se definam de maneira a não dar azo ao arbítrio. 
       Kardec planejou o projeto para ser executado na França, 
o que não veio a ser implantado e com a sua morte, fecharam 
a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas.  
       Coube ao Brasil, a oportunidade de por em prática o pro-
jeto de Constituição do Espiritismo, mas os espíritas brasilei-
ros desperdiçaram a ocasião e optaram por fundar uma Fede-
ração, sobre a qual afirma; “A FEB já nasceu Federação.”. 
E a Federação principal e todas as suas filiais formam um 
atentado à liberdade que a Doutrina Espírita proclama apri-
sionando-a no porão e deram forças de expressão ao pen-
samento religioso católico da obra “Os Quatro Evangelhos”, 
elevando o Sr. J. B. Roustaing ao mesmo patamar de Kardec, 
senão mais alto. E veja a incongruência.  
       Ora, um indivíduo não pode sozinho fundar uma federa-
ção, pois aí está em contradita ao disposto por Kardec. Uma 
federação só pode ser fundada por centros espíritas reunidos 
com essa intenção e não se sabe o que houve com a FEB, ali 
houve uma disputa política pela demarcação do território, o 
grupo mais forte venceu; passando a dominar a todos e nesse 
trabalho foi importantíssimo o papel desempenhado pelo Sr. 
Dr. Bezerra de Menezes. A Federação Brasileira, mesmo ten-
do criado o órgão consultivo – o CFN -, ainda assim, não 
representa o movimento espírita brasileiro, em virtude de que 
as suas tomadas de decisões, quase sempre vão de encontro 
ao bom senso, haja vista a defesa das teses de “Roustaing”, 
do “Brasil, Coração do Mundo”, por exemplo. A defesa que 
manteve de médiuns não espíritas e não comprometidos com 
a Doutrina Espírita, como a do médium Pietro Ubaldi, inclu-
sive publicando lhes livros; e agora mesmo, apoiando o Sr. 
Geraldo Lemos da Paixão, em seu falatório transloucado. 
Bem como, após doutrinar, evangelizar (catequizar) e apelar 
para o lado vaidoso do jovem, adotou o ilustre Sr. Dr. Haroldo 
Dutra Dias, que passou a divulgar uma ideia, dita espírita, 
forjada na sede da FEB no Rio de Janeiro.   

       O jovem Haroldo, inteligente e ambicioso (o que é natural 
em sua idade), empolgado e vislumbrando vir a ser o substi-
tuto de Divaldo P. Franco (que já começa a arrumar as malas) 
no respeito e admiração junto ao público em geral, vendo o 
fracasso da tese da FEB, de que o livro “Brasil, coração do 
mundo” é a “Bússola do moimento espírita brasileiro”, al-
terou o discurso. É o orador espírita que mais vem divulgan-
do essa tese defendida pela FEB. Mas, deixemos o Dr. Há-
roldo, porque ele tem muito tempo para corrigir-se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       E vamos para Pernambuco, onde a ideia de federação 
surgiu com Clodoaldo Fernandes, que acreditava fosse 
agregar todas as sociedades espíritas num mesmo prédio. 
Essa concepção de Clodoaldo sintetiza o estágio de com-
preensão da Doutrina Espírita de então. Reunir todas as ins-
tituições espíritas num mesmo prédio, ou seja, muitos centros 
e uma só diretoria central acima das diretorias individuais do 
centro. 
       No entanto, Manoel Arão mudou o cenário e fundou no 
dia 7 de Março de 1915, a Federação Espírita Pernambu-
cana. Os centos espíritas eram poucos no Recife, existiam 
os: 
     ●:Sociedade Espírita de Estudos Psíquicos Deus e Re-
nascença (Rua da Ponte velha, 118), Centro Espírita Carida-
de, Amor e Ordem (Rua Augusta, 121), Centro Espírita Espe-
rança e Luz, Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, Centro Es-
pírita Humildade, Centro Espírita Esperança e Paz e o  grupo 
Espírita Deus, Amor e Luz,. E no estado, não passavam de 
quatro. 
       Os fundadores da Federação Pernambucana cometeram 
um grande engano ao fazer desaparecer o Centro Espírita 
Regeneração. Era necessário, desde o início, haver separado 
as duas atividades: Centro Espírita e Federação. A Federação 
encampou o Centro Regeneração, passou a ser uma Federa-
ção com estrutura de Centro Espírita. A Federação toma ati-
tudes de centro espírita. Mas, ainda é tempo de se corrigir, é 
só reativar o Centro Regeneração e a Federaçã9o realizar o 
trabalho que lhe compete.  
       A ideia de Federação de Clodoaldo se materializou em 
1925. Desde 1905, no bairro da Torre, era o Espiritismo prati-
cado sem nenhuma orientação, exceto o mais antigo dos gru-
pos ali existente, o dirigido por Augusto Juliano Cesar. (*) 
_____________________ 

(*) – Em sua homenagem foi fundada a Escola Espírita Augusto 
Cesar, em 26 de Agosto de 1932, provavelmente por José Antô-
nio do Nascimento. Atualmente funciona a Rua Jayme da Fon-

te,118 – Santo Amaro – Recife. 
 (CONTINUA NA PÁGINA 8). 
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 GRANDES PESQUISADORES ITALIANOS DA DOUTRINA ESPÍRITA – III 
    

2. – CESAR LOMBROSO 

 

       Para encerrar, continua Lombroso em seu relato: 
       “o que devo confessar, não era de seu hábito, ela, na ver-
dade, como boa veneziana, tinha o hábito de chamar-me – 
mio fio! – e, retirando por um momento o véu da face, 
deu-me um beijo. Eusápia, naquele instante, tinha as 
mãos presa por duas pessoas, e a sua estatura é, pelo 
menos, dez centímetros mais alta que a da minha mãe.”   
       E encerra Lombroso: 
       “Depois daquele dia, a sombra de minha mãe reapareceu 
pelo menos vinte vezes nas sessões de Eusápia, enviando-
me beijos e falando em mais oito sessões, nos anos de 1906 
e 1907, em Milão e Turim, dizendo-me – fio e tesoro”. 
 

Livros:  
1. Studi sulf hipnotismo, Turim, 1882. 
    (Estuda o hipnotismo e nega o Espiritismo). 
2. Nuovi studi sul hipnotismo. Turim, 1889. 
3. Morte... E Depois? Turim, 1906. 
4. Ricerche sui fenomeni hipnotici e spiritc. Turim, 1909. 
 

Livros sobre o autor: 
Wantuil, zêus. Traços biográficos, incluso no livro publi-  
                         cado pela FEB. 
Marzorati, A. O Homem e a sua missão, incluso no livro   
                      da FEB. 
Lombroso, Cesar. – Hipnotismo e Mediunidade, 1ª Edição    
            FEB, Rio, 1959. Trad. Almerindo Martins de Castro. 
 

Referências: 
Erny, Alfred – O psiquismo Experimental. Edição FEB,   
                        Rio, 1953. Pp 19-28; 186-196. 
Crookes, William. Fatos Espíritas. 6ª edição FEB, Rio,    
                1971. 
Delanne, Gabriel. O Fenômeno Espírita. Edição FEB, 1951. 
Doyle, Conan. História do Espiritismo. Editora pensa-  
            mento, 1960. 
Lombroso, Cesar. Por que me fiz espírita. Revista “Refor-  
                    mador”, 1945; reeditado abril de 1985. 
 

3. – ENRICO MORSELLI  
 

       Enrico, em português é Henrique. 
       Em 1875, Morselli torna-se assistente de Carlo Glinozzi 
em Florença. Em fevereiro de 1877, aos 25 anos de idade, 
casou-se com Maria Pia Regália, irmã do famoso positivista 
paleontólogo de Macerata; aí estava como Diretor de Admi-
nistração de Medicina do Hospital Psiquiátrico de Santa.Cruz. 
Sob a direção de Morselli, os pacientes (doentes mentais) em 
grupos saem a rua, visitando locais públicos. Este projeto re-
voluciona o tratamento psiquiátrico na Itália. Em Turim, em 
1887, torna-se Diretor do Hospital psiquiático da cidade. Tor-
na-se um dos pioneiros na psiquiatria, associando-a a antro-
pologia e a sociologia, que atraiu a atenção de Emile Dur-
kheim. (1858-1917).   . 
       Participa da fundação dos periódicos: - Rivista di Filosofia 
Científica e revista di Patilogia Nervosa e Mental.. Estudou o 
hipnotismo, defendendo a Escola de Nancy; tornando-se con-
trário a Escola de Salpêtriere de Chacot, operando uma rup-
tura completa. Passa a ser identificado como uma personali-
dade “desconfortável”, vendo-se obrigado a renunciar ao 
cargo de Diretor, se transferindo para a Universidade de Gê-
nova em 1888. 
       O Espiritismo não teve cético maior que Morselli. Na ver-
dade, ele nunca aceitou a teoria espírita para os fenômenos 
psíquicos, que segundo ele eram produzidos no cérebro do 
médium. Publicou livros tentando dequaficá-lo diante da co-
munidade acadêmica, tais como: “a Fascinazione La  studi ip-
notici” (1886) e “Telepatici fenomei  e Le Allucinatione veridi-
che” (1897). 

       Só após conhecer a médium Eusápia Paladino e após 
realizar 30 sessões de materialização de Espíritos nos anos 
de 1901-1902 e 1906-1907, é que acabou por convencer-se 
da realidade dos fenômenos tendo declarado a sua mudança 
de pensamento: 
       “A questão do Espiritismo foi discutida por mais de 
cinquenta anos, e embora ninguém possa prever neste 
momento quando isso vai ser resolvido, todos são acor-
dado em atribuir a ele uma grande importância entre os 
problemas que deixou como legado pelo século XiX para 
o XX. Se durante muitos anos a Ciência acadêmica des-
valorizou toda a categoria de fatos que o Espiritismo trou-
xe para formar os elementos de seu sistema doutrinário, 
tanto pior para a Ciência. E pior ainda para os cientistas 
que ficaram surdos e cegos diante de todos a afirmação, 
não de sectários crédulos, mas de graves e dignos obser-
vadores como Crookes, Lodge e Richet. Eu não me en-
vergonho de dizer que eu próprio, na medida do meu mo-
desto poder, tinha contribuído para esse ceticismo obsti-
nado, até o dia em que estava habilitado para quebrar as 
cadeias em que os meus preconceitos absolutistas ti-
nham ligado meu julgamento. (Revista “Anais da Ciência 
Psíquica”, vol. 5, 1907, p. 322).  
       Enquanto Lombroso analisou a médium Eusápia Paladino 
pelo aspecto fisiológico; Morselli analisou pelo aspecto psico-
lógico. 
       Em 1908, em Turim, publicou o livro “Psicologia e Espi-
ritismo”, em 2 volumes, na qual relata os fatos observados 
com a médium. Até a morte a posição de Morselli foi a se-
guinte: 
       “Os Espíritos dos mortos – na existência dos quais 
descria – não intervinham na produção dos fenômenos.” 
       A posição, portanto, foi a de que: “Os fenômenos psí-
quicos existem, mas não são produzidos pelos Espíritos, 
porque não existem, mas são produzidos pelo cérebro do 
médium.”  
       Bozzano e Lombroso, companheiros de Morselli nas ex-
periências realizadas, rebateram com provas segura e incon-
testáveis, o negativismo do eminente psiquiatra. Bozzano pu-
blicou “A propósito da obra “Psicologia e Espiritismo” do prof. 
Enrico Morselli”, no qual analisou os improcedentes e incom-
pletos argumentos de que lançou mão o estudioso médico pa-
ra se opor a tese espírita. O prof. Lombroso escreveu no pe-
riódico “Luce e Ombra”, de Milão, em junho de 1908, artigo 
demonstrando o erro em que laborava Morselli. 
       Tudo em vão, Morselli manteve a firme convicção na rea-
lidade dos fenômenos objetivos ou físicos, que afirmava: 
       “São verdadeiros e reais”  
        Para os seus críticos o fenômeno mais assombroso foi 
ele reconhecer a veracidade dos fatos e não acreditar no Es-
piritismo, ou seja, Morselli cria nos fenômenos, mas não na 
teoria espírita. E nunca deixou de ser um materialista irredu-
tível e um cético inabalável. No final da existência, dedicou-se 
ao estudo da Psicanálise, publicando um livro e entrando em 
contato com Freud. 
Referências: 
Carneiro, Victor Ribas. “Abc do Espiritismo”, Editora Fe-  
                            deração Espírita do Paraná, 1977. 
Teles, Lino. “Morselli e os fenômenos espíritas”, revista   
                     “Reformador”, Novembro de 1958, pág. 251. 
 
N. d. R.: Lino Teles, era pseudônimo de Ismael  Gomes 
Braga, um dos homens mais cultos do movimento espí-
rita brasileiro, mas roustainguista.▲   
 (CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO). 
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Luz  no  Caminho –ANIMAIS: NOSSOS IRMÂOS
      

       Nesta pesquisa buscando entender e compreender a re-
lação entre os seres vivos que habitam nosso planeta verifi-
camos o quanto estamos distantes das verdades eternas con-
tidas na mãe Natureza. 
       O bom é que iniciamos mesmo lentamente esta busca 
constante e incessante de entender e compreender para bem 
viver estas verdades imorredouras. Chegaremos lá, a Luz no 
Caminho nos oportuniza esta busca.  
       Dando continuidade ao estudo desta obra – “A Evolução 
Anímica” de Gabriel Delanne -  no que tange aos animais e 
sua caminhada através dos tempos e sua interação com os 
seres humanos, temos a satisfação de apresentar algumas 
das passagens deveras interessantes.  
 

Similitude dos organismos humano e animal 
       Já sabemos que os elementos componentes dos tecidos 
de todos os seres vivos são substancialmente idênticos na 
composição, e, assim, que a carne se um animal, seja qual 
for, não se distingue da nossa. 
       O sangue, que nos parece elemento capital da vida, apre-
senta a mesma identidade no boi, no carneiro, no homem, e 
os médicos legistas ainda não encontraram método seguro 
que lhes permita dizer, com certeza, se a nódoa sanguínea de 
um pano é de origem humana ou animal. 
       Diariamente as descobertas dos naturalistas estabele-
cem, sobre bases mais sólidas, esta profunda verdade que 
Aristóteles – grande mestre de coisas naturais – magistral-
mente exprimiu: a natureza não dá saltos. Perpétuas transi-
ções ocorrem entre os seres vivos. 
       Não é só impossível fazer do homem um ser destacado 
do reino animal, como devemos conceituá-lo também ligado 
aos seres inferiores, visto que, entre animais e vegetais, não 
há delimitação concebível. 
       O nascimento não é fenômeno particular. Nos primeiros 
períodos de vida fetal, é impossível distinguir o embrião hu-
mano do canino, ou de outro qualquer vertebrado. 
       A morte é também a mesma para toda a série orgânica. 
Idêntica nas causas, como nos resultados, ou seja, a desor-
ganização da matéria viva, em retorno ao grande laboratório 
da natureza. 
       Resumindo: reconhecemos, com os sábios, que, por seus  

caracteres físicos, o homem em nada se distingue do animal,  
e que vã tem resultado a tentativa para estabelecer uma linha 
divisória que lhe permita atribuir-se um lugar p0rivilegiado na 
criação. 
       Poderíamos estudar os temas citados neste livro e forne-
cer uma interpretação própria sobre meu entendimento em re-
lação aos assuntos abordados. Tenho minhas convicções so-
bre os mesmos, motivo pelo qual prefiro trazer na íntegra o 
que expõe o autor Gabriel Delanne sobre os mesmos. Ler, es-
tudar e compreender dentro da própria ótica na construção do 
conhecimento, acredito ser o melhor caminho. 
 

Estudo sobre as faculdades morais e intelectuais dos ani-
mais (pág. 63): 
       Podemos estabelecer, como princípio, a impossibilidade 
de conhecer os fenômenos psíquicos ocorrentes no íntimo do 
indivíduo por forma outra que não observando as manifesta-
ções exteriores de sua atividade. Se ele executar atos inteli-
gentes, concluiremos que possui uma inteligência; se tais atos 
forem da mesma índole dos que observamos nos homens, 
deduziremos que essa inteligência é similar à da alma huma-
na, de vez que, na criação, somente a alma é dotada de inte-
ligência. 
       Ora, como os animais possuem, não apenas a inteligên-
cia, mas, também, o instinto e a sensibilidade, temos o direito 
de concluir que a alma animal é da mesma natureza que a 
humana, apenas diferenciada no desenvolvimento gradativo. 
 

Inteligência e reflexão 
       Certa feita um abegão, através da sua janela, lobriga de 
madrugada uma raposa a conduzir o ganso apressado. Che-
gando rente ao muro, alto de 1m20, a raposa tentou de um 
salto transpô-lo. Não conseguiu, insistiu em três tentativas 
inúteis. Depois, a fitar o muro, então segurou o ganso pela ca-
beça e levantando-o, enfiou o bico do ganso numa frincha do 
muro. Saltando acima deste, debruçou-se até retomar a presa  
atirá-la para o outo lado e seguir o seu caminho. 
 

Severino Ramos Damião 
Curado IV – Jaboatão, Março de 2017. 

 

(CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO) 

 

A bíblia: LeR e COMPRENDER 
 

       O simples fato de ler um livro, não significa estar de 
posse do conhecimento do seu teor. É necessário que 
se entenda o sentido de várias expressões e o que sig-
nificaram na época em que foi escrito. 
       É o caso da “Bíblia”, que conhecemos. A primeira 
parte, composta dos cinco primeiros livros, foi escrita 
por Moisés, é o Pentateuco da Lei Mosaica. Esses pri-
meiros cinco livros tem fundamental importância para 
todos nós, pois documenta a história do povo hebreu, 
oriundos do cativeiro egípcio. Esse povo ignorante ja-
mais podia entender ensinamentos diretos sobre a mo-
ral, tais como: amar unicamente a um Deus até então 
desconhecido, amar a seu próximo, jamais perdoar um 
agressor, enfim, compreender que o bem sempre vem-
cerá o mal. 
       Eis a razão de encontramos nesses livros, o “olho 
por olho” e “dente por dente” bem como o temor de um 

Deus vingativo que não perdoava e exigia como adora-
ção as práticas incomuns. 
       Já na segunda parte, encontramos a lei Imutável 
de Deus, composta pelos Dez Mandamentos. 
       De acordo com o que acabamos de escrever, ob-
servamos que nos tempos atuais, o comportamento dos 
religiosos das diversas seitas não diferem muito das do 
passado. 
      Todas, embora pregando um único Deus, procuram 
se apresentar como: a verdadeira igreja salvadora. 
       Parafraseando Allan Kardec, escrevemos: 
       “A fé inabalável é somente aquela que pode enca-
rar a razão face a face, em todas as épocas da huma-
nidade”.(do “Evangelho Segundo o Espiriidmo”).  
        
       Edmundo Portela, do Recife. 
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      Pouco ou quase nada se sabe a respeito da figura de Au-
gusto Cesar, apenas que sendo médium e destemido no sen-
tido de enfrentar os preconceitos religiosos e sociais da épo-
ca, realizou no bairro da Torre e adjacências, no início do sé-
culo XX, um trabalho de esclarecimento junto aos praticantes 
da mediunidade, em sua maioria não espíritas. Eram na ver-
dade, médiuns praticantes do denominado pejorativamente de 
“baixo Espiritismo”, “mesa branca’, enfim do xangô e do 
catimbó, como era mais conhecido. De seu trabalho, junto 
aos grupos que se reuniam em torno de um médium, geral-
mente uma mulher de cor negra, semianalfabeta e que aten-
dia a todos independentemente da condição social que a pro-
curasse. Nessas reuniões, então chamadas de “sessão es-
pírita”, que se realizava muitas das quais, em casa de sapé 
(de barro amassado com o pé, rebocado com as mãos e co-
berta de capim), chamada de “Mocambo”. As reuniões ocor-
riam de preferência no horário da tarde, uma vez que essa ca-
sas eram desprovidas de energia elétrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assim era a periferia do Recife. 
 
      Só a partir do governo de Agamenon Magalhães, é que 
mudou a cara do Recife. 
       Do trabalho hercúleo de Augusto César, que vinha prote-
ger a referida prática mediúnica da sanha virulenta da Polícia, 
resultou em uma aglutinação em torno de si, que posterior-
mente a Federação Pernambucana utilizou-se desse trabalho. 
       A Federação Pernambucana por essa época, a partir de 
1920 iniciou nos arrabaldes do Recife, um trabalho denomi-
nado de “Grupos de Estudos do Evangelho”, iniciando exa-
tamente pelo bairro da Torre, porque o trabalho de Augusto 
César estava incomodando. Reunindo os grupos ali existen-
tes, sendo o mais antigo e mais organizado o “Grupo Espíri-
ta Bittencourt Sampaio”, dirigido por Augusto César. Orga-
nizado os grupos de estudos, logo o “Bittencourt Sampaio” 
produziu frutos de propaganda, salientando-se sua Escola 
Primária. 
       Mas, inesperadamente, veio Augusto César a desencar-
nar em 1924, e tal foi a perplexidade dos espíritas que o ad-
miravam que só uma organização legalmente constituída po-
deria salvar o trabalho por ele desenvolvido. Houve um enten-
dimento e entregue o projeto a Federação Pernambucana, ca-
bendo a elaboração e execução do projeto. Convidado os gru-
pos existentes a se associarem ao projeto, e assim, que no 
dia 23 de Março de 1925, foi fundada a União Espírita da 
Torre, congregando num mesmo prédio todas os grupos es-
píritas locais. Esses pequenos grupos mediúnicos não tinham 
estatutos, funcionavam sob a direção do médium praticante. A 
sede com boa estrutura funcionava na Rua Vitoriano Palha-
res, 77, onde hoje funciona o “Abrigo Espírita Lar de Je-
sus”. Este abrigo foi fundado por Hermínio Juliano César 
(1906-1965) filho de Augusto Cesar em 25 de Julho de 1947. 
      Foram agrupados os seguintes grupos espíritas 
       ● Grupo Espírita Bittencourt Sampaio, 

     
   ● Grupo Espírita Maria de Nazareth, 
       ● Grupo Espírita Vicente de Paulo, 
       ● Grupo Espírita Ismael, 
       ● Grupo Espírita Jesus Cristo, Amor e Caridade, 
       ● Grupo Espírita Santa Luzia.     
       Houve uma fusão; esses grupos reunidos, por aclama-
ção, elegeram uma diretoria proposta pela FEP, cujos mem-
bros eram sócios, ficando como presidente Joaquim Pedro do 
Rego Barros e vice – Alfredo Sylvio Dias. Figurando ainda ou-
tros elementos do quadro de sócios da FEP. É bom salientar 
a referida União fracassou. No plano de ação, os presidentes 
desses pequenos núcleos, deixaram de existir e com eles os 
grupos. O primeiro a se rebelar foi o Juiz de Direito, Dr. Otávio 
Coutinho, era o diretor de assistência. Assumira a presidência 
do Grupo Espírita Bittencourt Sampaio, que permaneceu com 
autonomia e passou a funcionar em dependência do seu lar, 
cujo trabalho de educação (alfabetização de crianças) era 
realizado por sua esposa Dona Hannah Esperidiana Couti-
nho e suas filhas, inclusive Cirene Coutinho, contando com 
o reforço de Blandina Philippini Ferreira. 
       Posteriormente, no dia 8 de Março de 1939, era fundado 
o Núcleo Espírita Bittencourt Sampaio, inicialmente insta-
lado no Beco do Quiabo (Nova Descoberta), nº 198, mudou-
se depois para Av. Eurico Chaves, 645, no Monteiro; e o Cen-
tro Espírita Vicente de Paulo, fundado em 10 d Maio de 
1938, Rua Jacaúna, 287, Iputinga. Ambas as instituições ne-
gam qualquer relação com as primeiras, muito embora te-
nham surgido numa mesma área de abrangência da União 
Espírita da Torre. 
       Visto isso, podemos conjecturar que em Pernambuco, a 
tarefa de criação de uma Comissão Central Permanente 
(nos moldes de uma Academia de Ciência, conforme  Kar-
dec), poderia ser realizada sem despesas. A tarefa caberia a 
C.E.E., haja vista a FEP não oferecer estrutura administrativa 
de cunho doutrinário para a realização de tal tarefa. Além do 
que a C.E.E. não foi fundada de cima para baixo e ter uma li-
gação mais simples, desprovida de luxo (a FEP faz discrimi-
nação entre centro pobre e centro rico). É possível que esse 
problema também exista, mas nos parece ser em menor es-
cala. 
       A criação da C.C.P. quer pela C.E.E. ou por um grupo de 
pessoas, não alteraria o trabalho programado, pelo contrário, 
vai dar maior credibilidade. 
       Os dois exemplos apresentados, seriam analisados por 
essa Comissão formada por 12 membros, que daria o seu pa-
recer. Não teria a força de poder, de determinação, cabendo, 
no caso aos centros envolvidos, aceitar ou não a posição da 
Comissão, levando-os a um debate que só beneficiaria o en-
tendimento e crescimento do movimento espírita. 
       Igualmente, as novidades doutrinárias seriam analisadas 
por essa comissão, concordando ou não com a sua utilização 
na Casa Espírita; livros poderiam, igualmente, ser submetidos 
a uma análise crítica o seu conteúdo, sem que daí se criasse 
um Index. 
       Ora, Pernambuco tem pessoas gabaritadas para essa ta-
refa, aqui temos na minha ótica: Wilson Garcia, Antônio Lins, 
Gezsler Carlos West, Marcus Vinicius, Yolanda Polimeni, 
Spencer Júnior; na Federação, temos: Xerxes Luna, Ednar 
Santos, Humberto Vasconcelos e por certo, muitos outros que 
não conheço. 
       Cabeia a C.E.E. dá o ponta pé inicial e oferecer digamos 
O local, mas a CEE. não ficaria acima ou subordinada, não 
seria criado um novo C.F.N. (anexo da FEB). Mas, teria seu 
Estatuto próprio e buscaria dar cumprimento ao correto uso 
doutrinário do Espiritismo, não permitindo que os centros es- 
  (VER A CONCLUSÃO NA PÁG. 11) 
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BREVE HISTÓRIA POLÍTICA DO MOVIMENTO ESPÍRITA BRASILEIRO - II       

 

 

       Em 15/03/1896, Bezerra publica o artigo FALSOS PRO-
FETAS. 
       O CEUPB publica um comunicado afirmando que suas 
posições doutrinárias não são infalíveis e pede que os centros 
espíritas  se manifestem sobre a questão da conceituação do 
Espiritismo. Esses comunicados do CEUPB eram publicados 
no REFORMADOR por condescendência, segundo Bezerra.  
       Em 01/07/1896, Bezerra publica o artigo ESPIRITISMO – 
CIÊNCIA OU RELIGIÃO? 
       O CEUPB comunica a exoneração de Bezerra da direto-
ria da entidade por causa de sua militância político-partidária, 
conforme rezava o estatuto da casa. O médico cearense ha-
via sido um dos fundadores e um dos primeiros filiados do 
Partido Democrata Federal. No final do ano, Bezerra candi-
datou-se a senador por esse partido e perdeu a eleição. 
       Em 15/08/1896, Bezerra publica o artigo a VERDADEIRA 
PROPAGANDA, onde diz que aceitou ser diretor do CEUPB 
na esperança de que a instituição seguisse um caminho cor-
reto. Em seguida, critica Torteroli por ter afirmado que Jesus 
não era seu senhor. Ao final, pede que o movimento espírita 
se decida entre a FEB e o CEUPB. 
       Em 01/09/1896, Bezerra publica o artigo AINDA A PRO-
PAGANDA ESPÍRITA. 
       Nesse mesmo número do REFORMADOR, o CEUPB pu-
blica um comunicado, explicando o sentido da frase de Torte-
roli, que seria o seguinte: Jesus não é meu senhor, mas um ir-
mão evoluído, que me auxilia a chegar até ele. 
       Em 15/09/1896, Bezerra publica o artigo CLAMA, NÃO 
CESSES, onde critica o fato do CEUPB ter colocado uma flâ-
umla na porta do Congresso Espírita Permanente. Diz o ex-
deputado: “Os templos não têm placas, nem flâmulas (...). Isto 
é próprio de festas mundanas, nunca de exercícios religio-
sos”. 
       Em 11/10/1896, Vitor Antônio Vieira, espírita “científico” e 
membro do CEUPB publica uma extensa crítica a Bezerra no 
JORNAL DO BRASIL (2)  
       Em 15/10/1896, Bezerra publica o artigo PELO FRUTO 
SE CONHECE A ÁRVORE, onde critica a tese de que Deus 
não castiga nem perdoa, defendida numa mensagem ditada 
pelo espírito Luiza Maia Torteroli, esposa desencarnada de 
Angeli Torteroli. 
       O CEUPB publica um comunicado afirmando que não vai 
discutir com seus críticos. 
       Em 02/11/1896, Bezerra começa a publicar a série FIAT 
LUX, que era uma resposta às críticas de Vitor Antônio Vieira. 
       O CEUPB publica um comunicado informando que levará 
a discussão sobre a natureza do Espiritismo ao Congresso 
Espírita Permanente. 
       Em 15/11/1896, Bezerra começa a publicar a série UMA 
SIMPLES RÉPLICA, que também era uma resposta às críti-
cas de Vitor Antônio Vieira. 
       No mesmo número do REFORMADOR, o CEUPB divulga 
um comunicado, afirmando que adotará a conceituação de 
Espiritismo que for votada no Congresso Espírita Permanen-
te. 
       Em 15/12/1896, Bezerra publica o artigo O ESPIRITISMO 
EM SEU VERDADEIRO CARÁTER, onde diz que o Espiritis-
mo do CEUPB é influenciado pelo Positivismo de Augusto 
Comte. 
       Em 01/02/1897, Bezerra publica o artigo MIRABILE DIC-
TU. O presidente febiano discorda da ideia de definir o Espiri-
tismo num congresso. Segundo ele, essa definição já havia si-
do dada por Kardec e Roustaing.  

       Em setembro e outubro de 1897, a REVISTA ESPÍRITA 
DO BRASIL, órgão oficial do CEUPB, publica o artigo PRATI-
CAMOS A CIÊNCIA ESPÍRITA E A MORAL CRISTÃ, defen-
dendo a bandeira “científica” da instituição (3). 
       Em 01/11/1897, Augusto Elias, Ernesto Silva, João Va-
lente, José Vila Franca e Manoel Maximino divulgam um co-
municado, informando que saíram da diretoria do CEUPB (4). 
       Em 15/11/1897, Bezerra publica o artigo LAMENTÁVEL, 
onde comenta a saída dos diretores do CUEPB e faz pesada 
crítica ao comportamento ético de Torteroli. 
       Em 27/11/1897, os membros do CEUPB publicam uma 
matéria na GAZETA DE NOTÍCIAS defendendo Torteroli das 
acusações de Bezerra (5). 
       Em 15/01/1898, o REFORMADOR começa a publicar OS 
QUATRO EVANGELHOS de Roustaing em partes. 
       A campanha de Bezerra não acabou com a corrente dos 
“científicos”, nem com o CEUPB, mas fortaleceu a FEB, 
Roustaing e, consequente, a supervalorização do aspecto reli-
gioso do Espiritismo.  
       Em 11/04/1900, Bezerra desencarna e Leopoldo Cirne, 
que estava na vice-presidência da FEB desde a saída de Dias 
da Cruz, é eleito presidente da casa. 
------------------------ 
NOTA do Autor: 
 

(2) Disponível na Hemeroteca Digital. 
(3) Disponível na Biblioteca de Obras Raras da FEB. 
(4) Disponível na Hemeroteca Digital.  
(5) Disponível na Hemeroteca Digital.  
 

OUTRAS FONTES DE PESQUISA: 
 

BEZERRA DE MENEZES, Canuto Abreu, FEESP.  
VIDA E OBRA DE BEZERRA DE MENEZES, Sylvio Brito   
            Soares, FEB. 
BEZERRA DE MENEZES, O MÉDICO DOS POBRES, Fran-  
             cisco Aquaronte, ALIANÇA 
BEZERRA DE MENEZES NA INTIMIDADE, Jorge Damas,   
              NOVO SER. 
BEZERRA DE MENEZES – FATOS E DOCUMENTOS, Lu-  
              ciano Klein, LACHÂTRE. 
O ATALHO, Luciano dos Anjos, LÂCHATRE. 
A POSIÇÃO ZERO, Luciano dos Anjos, jornal OBREIROS   
               DO BEM, ASOB. 
GRANDES ESPÍRITAS DO BRASIL, Zeus Wantuil, FEB. 
MEMÓRIAS DE BEZERRA DE MENEZES, Eduardo Carva-      
                lho Monteiro, MADRAS. 
=============================================== 

PARTE 3 – O FORTALECIMENTO DA FEB  

           COMO ENTIDADE AGLUTINADORA 

 

       Com a desencarnação de Bezerra, ocorrida em 11/04/ 
1900, Leopoldo Cirne foi eleito para a presidência da FEB. 
      Assim que assumiu o cargo, Cirne promoveu uma reforma 
nos estatutos da casa, retirando os poderes concedidos a Be-
zerra e eliminando a cláusula sobre a obrigatoriedade do es-
tudo de OS QUATRO EVANGELHOS de J.B. Roustaing. 
Apesar de ser um ardoroso roustainguista, Cirne entendia que 
a referida cláusula prejudicava a união dos espíritas em torno 
da FEB. Entretanto, a obra do advogado bordelense conti-
nuou a ser estudada na casa. 
 

(CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO) 
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MIRABILE DICTU! 
(CONTO INCRÍVEL, COISA ADMIRÁVEL DE DIZER, MANEIRA DE FAZER) 

 

        O Centro da União Espírita de Propaganda convocou pa-
ra o dia 28 de agosto deste ano um congresso espírita, desti-
nado a definir o espiritismo. 
       E' a ideia mais arrojada de quantas tem brotado do cére-
bro humano, depois dos tempos da cavalaria andante! 
       Um punhado de homens, sem competência literária ou 
cientifica, seja dito sem ofensa a seu caráter, pretenderem dar 
ao mundo a definição do espiritismo! 
       Mas, antes de tudo, o espiritismo ainda está por definir? 
Haverá, entre os letrados, alguém que não saiba o que ele é? 
Há para mais de meio século que despontou na terra, que 
tem invadido as massas, que se constituiu estudo obrigatório 
dos sábios, e, no entanto ainda não se sabe o que é ele! 
       Sim; ainda não se sabe; pois que o Centro da União Es-
pírita de Propaganda vai reunir um congresso para dizê-lo, 
defini-lo! 
       Já que falamos da cavalaria andante lembremos - é ms-
mo bom lembrar - o cavalheiro da triste figura, que saiu pelo 
mundo a desfazer agravos. 
       Estará o Brasil Espírita destinado a sofrer igual sátira?! 
       Parece que sim; porque o congresso reunir-se-á, quer 
concorram as agremiações espíritas de toda esta terra, quer 
não concorra nem uma. 
       Do mesmo modo como o Centro, com meia dúzia de in-
divíduos forma cento e tantos grupos que figuram nos jornais 
como seus filiados, assim também constituirá o seu congres-
so com os representantes dos tais cento e tantos grupos, gen-
te toda de casa ou por melhor dizer: o próprio Centro repre-
sentado conto e tantas vezes.  
       O congresso, pois se reunirá, infalivelmente; mas o que 
será ele? Precisamente o que é o Centro. 
       Mas qual a competência do Centro, e conseguintemente, 
do futuro congresso, para dar ao mundo a verdadeira defini-
ção do espiritismo, se porventura estivesse ele ainda por de-
finir? Espinhosíssima questão! Nós devemos, porém aqueles 
irmãos toda a verdade e não faltaremos ao nosso dever. 
       Quais são mesmo dentre os diretores do Centro, os que 
estão na altura de dizer sobre uma questão que requer mais 
do que saber, pois que segundo pensa o Centro, o mundo sá-
bio ainda não a pode resolver? 
       Ponham a modéstia de parte, e aponte um que tenha o 
valor de antepor seu juízo ao dos Kardec, dos Roustaing, dos 
Sardou, dos Victor Hugo. 
       Se não possuem luminares, quais são precisas para 
aquele altíssimo empreendimento, o que significa a reunião 
do seu congresso? 
       Ou vai disposta a seguir a trilha que aqueles e mil outros 
sábios têm traçado, e neste caso, é jactância pueril dizerem 
que vão definir; ou pretendem definir segundo seu estalão, e 
neste novo caso a jactância ainda é mais intolerável! 
       Os próprios inimigos da doutrina, os materialistas cientis-
tas e ateus, discutem-na e combatem-na, considerando-a de-
finida por seus fundadores. E tanto é verdade, que a comba-
tem e ninguém combate o indefinido. E tanto é verdade, que a 
combatem porque o definido espírita não quadra com seu sis-
tema de considerar as causas do universo. 
       Reconhecem a doutrina, mas julgam-na falsa; e isto pro-
va, ao mesmo tempo, que ela tem bases fixas e limites traça-
dos, está definida e que, tal qual é em sua compreensão, 
opõe barreiras ao exclusivismo da ciência materialista. 
       Se o espiritismo não tivesse base e limites bem precisos, 
isto é, se não estivesse definido, que necessidade teriam os 

cientistas de se empenharem na demonstração de sua falsi-
dade? 
       A guerra, pois, demonstra sua existência definida, e defi-
nida em oposição aos pensamentos dos que o guerreiam. 
       O que quer, pois. o Centro Definir? Não, que a definição 
já passou em julgado. Guerrear? Sim; porque mostra não 
aceitar a definição passada em julgado. 
       Assim, pois os que quiserem guerrear o espiritismo, defi-
nido por Allan Kardec, Roustaing e todo o mundo, ligue-se ao 
Centro e concorra ao tal congresso; mas saibam que vão tra-
balhar pela destruição da doutrina santa, e não pela sua defi-
nição, como lhes fazem crer. 
       Ora; suponhamos que o Centro leva a efeito seu plano de 
definir o espiritismo, doutrina cientifica. Perguntamos: que 
ciência vão aprofundar, ele e as agremiações que lhe aderi-
rem? 
       Como doutrina religiosa, compreende-se como todos os 
grupos podem fazer maravilhas, pois que Jesus o disse: Gra-
ças te rendo, Pai, por teres ocultado estas coisas aos grandes 
e presumidos, e as manifestado aos pequeninos. 
       Como doutrina religiosa, pois, os pequeninos recebem 
luz. 
       Como doutrina cientifica, o que vão fazer os grupos, se 
os presumidos não recebem a luz? 
       Quanto a nós, que adotamos o espiritismo em sua real 
acepção: religião ou revelação religiosa, donde emana a luz 
para a verdadeira ciência não nos abalaremos com a defini-
ção que o Centro prepara, para embair os incautos, sob a 
aparatosa forma de um congresso. 
       A verdade é de Deus e é Deus. A obra do Centro e do 
seu congresso só arrastará, pois, aos que não acreditarem 
em Deus e preferirem a crença na ciência. 
       Façam seu congresso de sábios, pois que vão definir o 
dogma do espiritismo cientifico, e sejam muito felizes com o 
seu dogma, que nós preferimos a humildade dos pequeninos 
a quem Deus descobre as excelsas verdades. 
       Só lastimamos uma coisa, e é que os cientistas do Centro 
exponham o espiritismo do Brasil, com a tal invenção do con-
gresso, ao mais ridículo de todos os ridículos! 
 

Bezerra de Menezes. 
(publicado no jornal Reformador, de 1 de fevereiro 
de 1897. 
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DA  REDAÇÃO 

 
Damos continuidade a inserção das crônicas do Dr. Bezerra de Menezes, publicada no jornal “Reformador’ 
durante o período que ocupou a presidência, em seu segundo mandato. 

CURIOSIDADES ESPÍRITAS 
 

   Somente os centros espíritas abalizados para 
as melindrosas experiências espíritas, serão 
registrados no Além-Túmulo. 
    Os demais serão, no Espaço, considerados 
meros clubes onde se aglomeram OS aprendi-
zes do Espiritismo nas horas de lazer. 
 

Bezerra de Menezes, espírito-espírita. 
(Do livro “Dramas da Obsessão”, Psicografia 
do médium Yvonne A. Pereira. 6ª ed. FEB, 

1987. 3ª parte, conclusão, item II, p. 146). 



 

  
 
 

                                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alô! É o meu guia? 
 

       Podemos dizer, numa linguagem figurada, que os guias 
espirituais recebem ligações nossas via mental, quase todos 
os instantes de nossa vida, enquanto no corpo estagiamos. 
Quando desencarnamos suponho que essas ligações aumen-
tem ainda mais porque é aí que o calo aperta ao nos encon-
trarmos com a própria consciência. 
       A imagem da mãe conduzindo o filho por uma das mãos, 
ensinando-o andar, vem bem ao caso. Queremos atravessar 
pela estrada da jornada terrestre com o nosso guia conduzin-
do-nos pelos caminhos seguros para que não venhamos en-
contrar grandes dificuldades. Seria assim como se solicitás-
semos de Deus a anulação do nosso livre-arbítrio, transferin-
do a responsabilidade para nosso guia a tiracolo. Situação de-
veras cômoda, porém, incompatível com a justiça Divina. É da 
Lei que venhamos a caminhar com as nossas próprias pernas 
para que tenham méritos os nossos acertos e sejamos res-
ponsabilizados nos erros cometidos. 
        Existem em determinados agrupamentos espíritas uma 
agenda de consulta aos guias para quase todas as decisões a 
serem tomadas. Estabelece-se uma linha direta entre as ne-
cessidades dos encarnados e o seu guia num mecanismo 
ininterrupto de alô, alô – quem fala? É o meu guia? 
       Uma história muito conhecida no meio espírita é propícia 
para representar essa verdadeira perseguição ao guia de--
sencarnado. Conta-se que uma pessoa espírita, que quase 
tudo perguntava ao seu guia, estava dirigindo seu carro em 
alta velocidade quando o motorista irresponsável resolveu 
perguntar ao guia se daria para realizar um determinado cru-
zamento em local de grande movimento. Teria, esse encar-
nado guia-dependente, ouvido a seguinte resposta:  
      Vai!  
       E ele, lógico, foi. E bateu em outro veículo. Revoltado 
perguntou ao coitado do guia o que tinha acontecido porque, 
afinal, ele ouvira nitidamente a recomendação – vai! – quan-
do então, foi e bateu. O guia muito paciente respondeu-lhe: 
       - você não deu tempo para que eu completasse a frase! 
Eu ia dizer: vai bater! Mas você não deu tempo para a res-
posta por inteiro! 
       Vai pintar o Centro espírita? Qual a cor? Pergunte ao 
guia. Vai reformar o Centro espírita? Onde mexer? Pergunte 
ao guia. Vai programar algum evento? Qual o melhor? Infor-
me-se com o seu guia. Vai escolher o nome para o Centro? 
Pergunte ao guia. Se ainda não tiver um, pergunte a quem 
tem para que ele pergunte a esse guia qual o melhor nome. 
Vai escrever um livro? Melhor colocar como sendo de autoria 
de algum Espírito, porque só Espírito desencarnado sabe es-
crever. Espírito encarnado, não. Só depois que deixar o corpo 
físico entrará na posse dos dons literários que hoje não pos-
sui e que irá adquirir pela mágica da morte corporal. 
       Exageros fora, é preciso despertar para a realidade de 
que estamos no mundo físico em trânsito para a imortalidade 
exatamente para exercitarmos nossas responsabilidades e 
não convocar Espíritos para que o façam em nosso nome. Es-
sa busca exagerada pelas opiniões dos desencarnados deixa 
a impressão que eles trabalham mais do que aqueles que es-

tão no corpo para executar as suas funções, saldar seus com-
promissos, exercitar o livre-arbítrio, aprender a caminhar com 
as próprias pernas. 
       Sobre esse tema, Emmanuel, no livro “O Consolador”, 
questão 194, tem alguns ensinamentos muito úteis, que va-
mos recordar. Diz ele: Um guia espiritual poderá cooperar 
sempre em vossos trabalhos, seja auxiliando-vos nas dificul-
dades, de maneira indireta, ou confortando-vos na dor, esti-
mulando-vos para a edificação moral, imprescindível à ilumi-
nação de cada um; entretanto, não deveis tomar as suas ex-
pressões fraternas por promessa formal, no terreno das reali-
zações do mundo, porquanto essas realizações dependem do 
vosso esforço próprio e se acham entrosadas no mecanismo 
de provações indispensáveis ao vosso aperfeiçoamento. 
       Pode ser que exista alguém que irá perguntar ao seu guia 
sobre a utilidade do conteúdo desse artigo. Alô, alô? É o 
meu guia?... 
       Será que quando estamos fazendo alguma coisa que a 
nossa consciência não recomenda também pedimos a opinião 
do nosso guia, ou nessas ocasiões a linha telefônica encon-  
se ocupada? 
       Em tempo: n’O Livro dos Espíritos, questão de número 
625, os Espíritos da Codificação nos ensinam que o nosso 
modelo e guia deve ser sempre Jesus! 
       Que tal consultarmos os ensinamentos Dele em nossos 
momentos de dúvidas? 
 

      RICARDO ORESTES FORNI 
Email: iost@terra.com.br) Tupã/SP. 

(O Consolador, de Londrina/PR de 5 de Fevereiro de 
2017). 

A IDEIA DE FEDERAÇÃO 

píritas  criem o Espiritismo à moda da casa. As casas em de-
salinho com a Codificação Espírita seriam alertadas e orien-
tadas . Ora, as casas adesas, por exemplo, teriam que adotar 
práticas espíritas.  
       É preciso, que os verdadeiros espíritas ou pelo menos, os 
que estudam e se preocupam com o bom andamento da Dou-
trina Espírita, aqueles que não têm vergonha de se declarar 
espírita de público, se encher de indignação e tomar atitudes 
de proteção a Doutrina que ele estuda, pratica, enfim, ama. A 
boa divulgação do Espiritismo é necessário, bem como, impe-
dir que aventureiros e demais pessoas com objetivos os mais 
diversos se aproveitem da inércia e da despreocupação das 
pessoas pela Doutrina que professam. Não se trata aqui de 
cuidar da “pureza doutrinária”. Não, a questão não é essa, 
mas não podemos calar diante do que vem proferindo o Sr. 
Haroldo Dutra Dias, será que não se percebe que a sua ora-
tória é atentatória ao ensino espírita? Tenho escutado, é um 
jovem simples e humilde, será mesmo? 
       Vai de encontro ao ensino espírita interferir na adminis-
tração da casa espírita, mas podemos questionar: 
       - O centro espírita adeso, pode ter a sua adesão cance-
lada pela federativa? 
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Jornais – Livros – Revistas Nacionais e 

Importadas. 
Cartões Telefônicos – Encadernações e 

Apostilas para Concursos. 
Rua Sete de Setembro – 238 F – C/Equina 

da Av. Conde da Boa Vista. 
Fone: (81) 3231-2768. 
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VIDA ESPÍRITA – DJALMA FARIAS - II 
 

 
 

CABEÇA DE PONTE DA VERDADE 
 

       Esta coluna, que a direção deste vitorioso órgão permite 
seja ocupada quase sempre por uma crônica espírita, consti-
tui,  a meu ver, e por assim dizer, uma perfeita cabeça de 
ponte da verdade. E o assunto que esta crônica vai versar 
prová-lo-á com toda a certeza. 
       Lemos há poucos dias na edição de 8 do corrente deste 
mês, uma reportagem intitulada “É Tupan no céu e macurú 
na Terra”, em que estão relatado pelos repórteres crenças 
grotescas próprias das selvas africanas e nunca de um país 
civilizado como o Brasil. 
       Os rapazes do “Diário da Noite” sofreram  horrores, pas-
ssram por moendas de engenho para entrevistar o herói da 
notícia, o homem e o espírito africano que conseguiu, segun-
do ele próprio confessa, ver Deus dez vezes... embora não 
houvesse conversado com Ele. Seu avô, porém, já conversou 
com Deus... 
       Não é possível que quem quer que seja, confunda esses 
trabalhos exóticos, de feição africana com a filosofia espírita, 
salvo se for levado por má-fé, porquanto nem pela ignorância 
se justificaria tal confusão. 
        Assim vamos aqui salientar os pontos mais importantes 
pelo ridículo, uma vez que somos obrigados a observar o es-
paço que nos é conferido, porquanto tenha sido deploravel-
mente gasto tanto espaço daquela edição do dia 6 com uma 
reportagem sem nenhum sabor nem interesse público. Como 
em toda a parte tem sido instituído no Brasil e não na África, a 
fila, também, para alguém poder aproximar-se do aparelho 
humano, que o repórter qualifica de médium, da entidade que 
se diz chamar Macurú Bajá Elê. Necessita entrar na fila, em 
virtude da enorme quantidade de brasileiros que, por não ter 
sido completado ainda o caldeamento das três raças, apre-
senta restos de sangue africano, tendo, por outro lado, os 
seus espíritos reencarnado poucas vezes no Brasil, provindo 
dai essas afinidades que os atrai para os grosseiros trabalhos 
de natureza africana, ora no culto a Tupã, ora nas orgias car-
navalescas. Depois de muito esforço conseguiram os repór-
teres aproximar-se do herói que estava com o espírito africa-
no de Macurú Baja Elê, que só podia ouvir através do corpo... 
       Nesse momento há ali uma grande confusão. Homens e 
mulheres caem a tremer, embolam no chão, num espetáculo 
tragicômico e, sobretudo ridículo. 
       Depois que o poderoso africano manda que os espíritos 
se afastem tudo volta à calma e à paz. 

       Os repórteres são informados de que já foram curados 
cerca de 20.000 pessoas, afetadas de doenças de toda es-
pécie. 
       Lendo-se toda a notícia, pode-se concluir que nada há ali 
que se assemelhe ao Espiritismo.  
       Ainda mesmo que houvesse mediunidade, não se trata-
ria de Espiritismo, pois, pode haver mediunismo sem Espiri-
tismo. Devem estar lembrados os prezados leitores que há al-
guns anos os noticiaristas dos jornais intitulavam de baixo 
espiritismo as notícias fornecidas pela polícia sobre a apre-
ensão em centros impropriamente chamados espíritas, de 
bacias, de velas e círios, de imagens de santos da Igreja ca-
tólica, especialmente, São Cipriano e Santo Onofre, de terços 
e rosários, e de outros objetos, cujo uso só é permitido na 
igreja ou autorizado pela Igreja. 
       Entretanto, nenhum de nós pretendeu qualificar aqueles 
trabalhos de baixo catolicismo, porque seria uma injustiça 
atribuir à Igreja católica a aprovação para trabalhos de tal na-
tureza. 
       Somos justos e queremos que sejam justos conosco. 
Respeitamos a Religião Católica, que foi a religião de nos-
sos antepassados, mesmo porque por aqui não havia outra.  
Não seguimos os seus preceitos, porque não somos mais 
crianças espirituais. Crescemos e nos desenvolvemos em es-
pírito e no conhecimento da verdade. Pelo exposto a propó-
sito da reportagem comentada na crônica de hoje, é fácil de 
evidenciar-se que a prática adotada pelo Macurú Baja Elê é 
puramente africana, que, infelizmente, ainda encontra am-
biente na cegueira, na ignorância e no analfabetismo do nos-
so povo. Esta coluna é, com efeito, uma providencial cabeça 
de ponte da verdade. 
 D. F. 
(“Diário da Noite”, edição de 19/09/1946, Quarta-feira, p. 05). 

N.d.R.:  D. F. são as inciais de Djalma Farias, que no inicio ado-
tava em seus escritos. 
NOTA; A Reportagem foi do jornalista Fernandes Barros, o 

mesmo que fez com o “O Caso Madame Jael”; com o médium Jo-
sé dos Reis, no bairro de Ponto de Parada, sito a Rua Salvador 
de Sá, casa 212. As sessões eram muito concorridas e vinha 

gente de muitas cidades, inclusive de outos Estados. A Av. Be-
beribe, ainda não tinha a largura atual e era difícil chegar ds 
carro até o local, haja vista as ruas eram estreitas e a grande ma-

io-ria ds casas eram “mocambos”. Djalma era um vigilante 
atento. 
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Dâmocles  Aurélio 
 
 

Por um período de quase dois anos, Djalma Farias manteve no jornal matutino – “Diário da Noite” -, uma 
secção com crônicas quase que diária. Muito provavelmente os seus afazeres, que eram muitos, levou-o 
a se repetir, ou seja, grande parte dessas crônicas já haviam sido publicadas na revista “Reformador”. 

Aqui, nessa série nos ocuparemos dessas crônicas também. 

 

 

 


