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REFLEXÕES  DE  UM 
MÉDIUM  ESPÍRITA 

   ◘ No meio espírita afirma-se a 3x4 que o   
       mundo está se evoluindo. 
 

   ◘ Na década de 50, lançaram o filme; ‘Assim   
      caminha a humanidade”, de lá prá cá. Que    
       mudou? 
 

   ◘ Não falo da tecnologiam do avanço em   
       tudo, que tem trazido mais bem-estar para   
       o homem. 
 

   ◘ Na verdade, o avanço tecnológico é mais   
       veloz que a evolução moral do homem. 
    

   ◘ Respondendo a pergunta: eu diria que a  
       humanidade caminha no sentido da   
       evolução da realidade.  
 

   ◘  Infelizmente, parece que o homem fica   
       cada dia mais distante de Deus, veja o  

       drama das pessoas.. 

NINA  ARUEIRA    

     Maria da Conceição Arueira (Nina Arueira) nasceu em 07 de janeiro 
de 1916, em Campos dos Goytacazes – RJ, faleceu jovem ainda vítima 
de febre tifóide, em 18 de março de 1935. O nome Nina veio do apelido 
de pequenina que recebera ainda criança e, aos poucos, foi convertendo-
se em Nina. 
      “Apesar de muito criança, era um espírito maduro, forte e profundo. 
Não à atraía a vida mundana, nem os divertimentos próprios dos jovens 
e, ao tratar-se com ela, via-se logo que era um espírito altamente evoluí-
do. A seu respeito certo doutor grandemente preparado, muito ilustrado, 
inteligência de escol, chegou a dizer-me: - Estive muito tempo na Europa 
e lá (e mesmo aqui) convivi com sábios, com escritores célebres, com 
homens da maior cultura e conhecimento, mas nunca dentre eles, apesar 
de espíritos maduros e grandemente evoluídos, encontrei o desenvolvi-
mento intelectual, a lucidez de espírito, a compreensão fácil e a profun-
deza dos pensamentos de Nina. Não há a menor dúvida – esta menina é, 
incontestavelmente, um gênio! – Mas, sobretudo, encantavam-me a sua 

pureza d’alma e a grandeza de seu coração.  
   

VEJA MAIS PÁG. 6. 

 

VIDA É SINÔNIMO DE EXISTÊNCIA? 

ESTÁ NA MESA DE DEBATE 
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VAMOS ESCLARECER SEM ofender   
 

“Gostariamos de referir de que temos uma só vida e várias 

existências (encarnações). 

A Vida é permanente; as existências mudam de local, de 

época e de personalidade, e as vezes de sexo.” 

(Lampadário, agosto, 2019, p. 9.) 
     

       Gosto muito dos apontamentos acerca das 
reflexões, elas aperfeiçõam nossa percepção da 
ciência em relação a Doutrina Espírita e essa é a 
nossa função. 
       A possibilidade de Existir de Fato é uma pre-
missa espírita não vinculada ao dicionário comum. 
De um lado nenhuma tradução poderia abarcar 
todas as possibilidades plausíveis de entendimen-
to sobre a palavra VIDA. 
       Viver é um ciclo continuo linha ininterrupta. 
       Existir refere-se ao corpo.  
       O Corpo Existe e assume uma forma 
transitória e indiscutivelmente fugaz; a existência 
pueril finita. Já a VIDA assume um padrão sem 
igual, pois jamais pode ser destruída (tem início, 
mas sem fim). 
       A reflexão sobre as múltiplas existências 
captadas pela psicologia ou ramos afins ainda 
não leva em consideração a codificação espírita.    
       As múltiplas existências como um dos 
corolários do Espiritismo e não as múltiplas 
vidas. Nela o termo genérico é vida, já no 
Espiritismo o termo específico é existência 
(mesmo que redundante, mas necessário). 
       Um exemplo muito peculiar que se paraleliza 
a isso é o fato de chamarmos, genericamente, 
todo cristal de rocha por pedra, e popularmente 
a pedra precisa. 
       O termo não está de todo errado, mas é apli-
cado de maneira equivocada. 
       Os minerais extraídos que tem composição 
química definida (dentro de padronagens específi-
cas) são definidos como minerais, quartzo, turma-
lina, ametista. Já o congromerado de minerais que 
tenha todos eles adesos, juntos num só "corpo" 
(mesma estrutura, tudo junto e colado) chamamos 
de pegmatitos. 
       Os minerais beneficiados, selecionados, 
polidos, com alto grau de qualidade, perfeição e 
simetria chamamos de gemas. 
       Assim também segue as nomenclaturas para 
vida, existência. macro (vida, como um todo), 
micro (existência, uma parte do todo) 
       A vida é algo geral, complexo corresponde ao 
todo, o conjunto de existências (englobando todas 
as experiências) 

       Vida seria nossa pedra, pegmatito (congro-
merado), existência (referente a experiência de um 
ciclo de vida ). 
       Assim como alma é o estado do Espírito en-
carnado. As manifestações da alma em "desdo-
bramento", ou seja, ligada ao corpo com ações 
no "extrafísica". Já o Espírito é a condição de 
(in)consciência da essência que não está ligada, 
necessariamente, a um corpo. 
       Assim não é que a palavra vida está errada, 
equivocada; mas não atinge ao cerne da questão, 
e a generalidade da vida que é apenas uma desde 
quando o espírito é "criado" em sua mais simplória 
forma até o infinito sem jamais ser destruído. Já a 
existência é apenas a fatia do bolo abacaxi, pode 
ser que tenha pedaços em maior ou menor quan-
tidade, é parte dele e não o todo.▲ 
 

TIAGO RODRIGUES 
tiagros@hotmail.com 
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Divaldo Franco recebe título de 
Doutor Honoris Causa da UFPE 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO A outorga do título 

de Doutor Honoris Causa da UFPE a Divaldo Pereira 
Franco, a ser realizada no dia 10/07/19 às 19h no Tea-
tro Guararapes, terá entrada gratuita. 
   A nota foi divulgada pela Federação Espírita Per-
nambucana em 29/06/2019, em virtude de alguns 
oportunistas em nome de uma falsa “caridade” esta-
vam tentando “vender” o ingresso. Esse grupo de 
aproveitadores se dizem espíritas, estão ligados à 
“casas espíritas” e enlameiam o movimento espirita. 
O caso era de polícia e não de amor e caridade. 

   Indicado para receber a homenagem por suges-
tão do professor Saulo Santos (filho do espírita Nil-
ton Santos), do Departamento de Prótese e Cirur-
gia Bucofacial, do Centro de Ciências da Saúde 
(CCS), e ratificado pelo Conselho Universitário, o 
escritor-psicógrafo e humanista que professa o es-
piritismo Divaldo Franco recebeu ontem (10) o título 
de Doutor Honoris Causa conferido pela UFPE. No 
evento de entrega da honraria, o reitor Anísio Bra-
sileiro, que comandou a solenidade, destacou a re-
levância da homenagem "que é conferida pela 
universidade como uma resposta pela confian-
ça que recebe da sociedade e o título ora entre-
gue se deve à grande importância e destaque 
pelo trabalho da ação social de Divaldo Franco". 
   Reitor Anísio Brasileiro durante entrega do título a 

Divaldo Franco. 

  

 



 
   

                                                                                              

       
 
 

 

As nossas besteiras de cada dia   
 

         A enfermidade física  impõem lições das mais 
significativas. Todo processo de moléstia da máquina 
orgânica é um convite ao cidadão rever seus hábitos. 
Não podemos malbaratar o corpo físico, pois não so--
mos como os gatos que possuem sete vidas.  
       Aliás, se há uma coisa que o capitalismo ainda não 
conseguiu colocar à venda foi a tal da vida humana. 
Não tem como o sujeito perder a vida e depois comprá-
la no supermercado ou shopping Center. Por mais que 
encontremos produtos nesses locais lá não vendem vi-
da, ou seja, vida orgânica, um corpo físico igual ao nos-
so. E uma lição importante deixada pelas enfermidades 
que vez ou outra nos assolam é o aprendizado da hu-
mildade. Exatamente: somos todos iguais, indepen-
dentemente dos meus belos olhos castanhos eu sou 
igual àquele senhor de certa idade já com o corpo físico 
cansado pelas surras da vida que todos os dias passa 
em frente de minha casa rumo as sessões de 
quimioterapia  
       Com a enfermidade aprendemos que o orgulho é 
uma grande bobagem. Estamos no mesmo barco, logo, 
uma reflexão mais acurada sobre as razões dos 
sentimentos de superioridade que vez ou outra nos 
dominam mostra-nos que somos todos iguais em ter-
mos de direitos e deveres. E pensando neste assunto - 
enfermidade e vida lembrei-me de Gustavo, um grande 
amigo. 
       Há algum tempo o médico disse a Gustavo que as 
suas coronárias pareciam as de um senhor de 70 anos, 
embora ele tenha somente 36. Confidenciou-me o 
amigo que a sinceridade dói um bocado, mas é uma 
ferramenta preciosa para o despertar da ilusão de que 
seria sempre jovem; jovem aqui no sentido físico. Tem 
gente que pensa que será jovem para sempre, por isso 
detona a máquina física e ainda quando a enfermidade 
bate a porta revolta-se contra Deus, acusando-o de 
culpado ou, exclama indignado: Que mundo cruel! 
Cruel somos nós mesmos que não respeitamos os 
limites do corpo e nos envenenamos com todos os tipos 
de substâncias nocivas ao organismo. O Gustavo 
jantava salgado todas as noites. Era um indisciplinado 
alimentar! 
       E dias atrás ele me disse que alguém tentou 
animá-lo:  
       - Que ano esse, hein, rapaz: Dois infartos e 6 me-
ses  afastado do serviço. Que coisa!  
       Gustavo não deixou por menos e respondeu:  
       - Ano maravilhoso mesmo. Aprendi muita coisa em 

2011. Tudo o que eu não deveria ter feito na vida foi o 
ano de 2011 que me ensinou.   
       É a vida, caro leitor, o velho e batido ditado, quem 
não aprende pelo amor aprende pela dor mais uma vez 
mostrou-se implacável.    

       A mãe de Gustavo sempre o aconselhava:  

       - Cuide-se rapaz, cuide-se! Esses conselhos eram  
para ele aprender pelo amor. Mas fez ouvidos moucos  
e aprendeu, ou melhor, está aprendendo pela dor. 
Vamos ver se num futuro próximo ele começa a 
aprender pelo amor. E olha que seu pai sempre dizia:  

       - Juízo, menino, tome juízo!  
       Mas ele não quis, preferiu comer salgado. 

 

       Wellington Balbo 
(e-mail wellington_plasvipel@terra.com.br)              

Publicação: www.paralerepensar.com.br   
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DIVALDO – CONT... 
 
     Para o novo Doutor Honoris Causa da UFPE, 
que aproveitou a oportunidade para proferir palestra 
dirigida à sua plateia de seguidores, por ele cha-
mados de "amigos e irmãos em doutrina espírita", 
a entrega do título é um momento de grande honra, 
"primeiro porque jamais aspirei a uma postura 
desse quilate, depois, por se tratar da UFPE, uma 
das instituições mais veneradas do país e isso 
tem um sentido de homenagear a doutrina que eu 
esposo".  
     Na palestra, Divaldo Franco destacou como a 
humanidade se viu diante dos desafios filosóficos da 
existência humana e disse: "Tudo é energia, toda 
matéria que se desagrega volta em estado de 
energia e Deus é a energia suprema". ▲ 
 

https://www.paralerepensar.com.br/


 
 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
                                                                                        

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

O PERIGO DO MOVIMNTO ESPÍRITA POLÍTICO  
 

 

       Luís Eduardo Granjeiro Girão, nascido em Forta-
leza (CE), a 25 de setembro de 1972. Empresário do 
ramo de hotelaria, tendo, porém, sido presidente do 
Fortaleza Esporte Clube. Casado, cuja família reside 
nos Estados Unidos. Tem apenas o ensino médio, mas 
pai rico e aí não foi preciso fazer esforço para arranjar 
emprego para ganhar salário mínimo. Então, para que 
estudar, não é mesmo? Isso fica para os pobres; a 
preocupação de rico é ganhar dinheiro e quanto mais 
melhor. 
       Assim, gozando de prestígio na classe social da 
cidade, com a renúncia do presidente do Fortaleza Jor-
ge Mota, assumiu a presidência. Em seis meses equa-
cionou o problema financeiro do clube e dando o aces-
so à série B do campeonato brasileiro em 2017. O For-
taleza é um clube de massa, tal qual o Corinthians, o 
Flamengo, o Atlético Mineiro, o Bahia e o Santa Cruz. 
       Em 2018 haveria eleições gerais e ele viu aí a sua 
grande chance: havia duas vagas para o Senado e só 
dois candidatos: Cid Gomes e Eunício Oliveira, que es-
tava às voltas com a Lava-jato. Ele, então se apresen-
tou como o homem que tirou o Fortaleza que estava há 
mais de uma década na 3ª divisão e a massa apaixona-
da pelo clube, votou maciçamente no homem que lhe 
deu alegria. E foi eleito tranquilamente para o Senado 
da República do Brasil. Aliás, Magno Malta saiu da pre-
sidência do Fortaleza para ocupar uma cadeira de de-
putado federal. Futebol no Brasil ainda é uma escola de 
alienação. 
       Senador pelo PROS (Partido Republicano de Or-
dem social), que se coligou ao PSDB. Ao ser eleito, de 
imediato pulou para o PODE (Partido Trabalhista Na-
cional – PTN) (Podemos). 
       Em resumo, Eduardo Girão se apresenta como 
espírita, mas tem uma retórica de evangélico; de Es-
piritismo conhece os nomes dos livros da Codificação,  
Chico Xavier e Bezerra de Menezes, seu conterrâneo. 
       Politicamente, segue a linha da “direita”, e na vida 
profissional, é capitalista, apoia Bolsonaro e o presi-
dente americano; enfim adota uma linha fascista, se 
apresentando como uma pessoa humilde, de fala man-
sa (é um perigo). Para melhor demonstrar como é uma 
pessoa simples, resolveu investir no cinema, fazendo 
filmes que envolve a temática espírita.  
       Acalenta o desejo de em 2026, sair eleito Presi-
dente da República e para isso desde já conta com o 
apoio do movimento espírita e para tanto afirma: 
    “Que foi o escolhido por Deus para essa missão”. 
       Em sua palestra na casa espírita, adota uma lín-
guagem melosa buscando a aceitação do público e pa-
ra tanto fala de moral e de ética com expressão de 
homem sofrido, não esquecendo de contar caso de sua 
família, das filhas na escola, como se o fato ocorrido 
fosse um caso excepcional.   
       Aproveita a ocasião para criticar a conduta do es-
pírita: 
       “Pelos conhecimentos que possui da encarna- 
 
 

ção como espíritos, da pluralidade das existências, 
dessa relação do mundo espiritual e material, causa 
e efeito. Os espíritas tem papel fundamental na con-
dução do mundo espiritual e material, causa e 
efeito. Os espíritas tem papel fundamental na con-
dução do país. Acho que nós tivemos algum pro-
blema em outras vidas por utilização equivocada no 
poder e do dinheiro., e hoje a gente fica muito re-
ceoso de errar de novo. Penso que o espírita tem de 
participar da política.” 
(Trecho da entrevista publicada no “Correio Fraterno”, 
edição de Maio/junho de 2019). 
       Ele afirma ainda que: 
       “A vida foi me convidando para o serviço. Mal 
sabia que a ESPIRITUALIDADE estava me reser-
vando a entrada na POLÍTICA.”  
       Diante da pergunta da jornalista: 
       “Como foi a preparação para ser Senador da 
República com mais de um milhão de votos?   
       Respondeu: 
       - “Inesperado. Penso que Deus usou as pes-
soas de bem, de bom coração, que queriam mu-
dança e que queriam renovação. Não tenho dúvida 
de que houve aí algo muito transcendental.” 
       Parece que está entrelaçado política e hipocrisia. 
 

2. – Junta-se a essa ideia a Dr. Dora Incontri que 
fundou a elitista Associação Brasileira de Pedagogia 
Espírita, da qual é a presidente, lançou recentemente o 
manifesto com o título “Manifesto por um Espiritismo 
kardecista Livre’, sustentada por um grupo autointitu-
lado “Espíritas Progressistas”, que são objeto de crí-
ticas por seu posicionamento mais à esquerda, com 
pontos de contato com o pensamento laico. 
 

3. - E por fim, aparece o meigo e doce nas palavras 
Salomão Jacob Benchaya, do CCepa, de Porto Alegre. 
Por sinal, na edição do jornal Opinião de Maio de 2019, 
p. 3, na secção Opinando, sob o título “Ideologia e 
Alteridade”, escreveu o ilustrado Benchaya:  
       “A polarização que, em nosso país, nos últimos 
anos, se estabeleceu no campo da política, simplifi-
cadamente delimitada entre o que se chama de “di-
reita” e “esquerda”, acabou repercutindo inclusive, 
no meio espírita.”  
       A linguagem do articulista é suave e agradável. 
       Eu, no entanto, não me sinto bem com o projeto -
Espiritismo Laico -, pois não admito sob hipótese 
alguma a adjetivação do Espiritismo. No final, o que é 
que diferencia o laico do espírita? Um dos pontos 
principais é a negação rígida do aspecto religioso do 
Espiritismo, ou seja, vindo essa cisma torna-se maio-
ria, vindo a CEPA tornar-se a orientadora no movimento 
espírita, nos centros espíritas seria proibida a ``Prece, 
mesmo nas sessões mediúnicas. 
       Como seria a relação entre o homem e Deus, 
Espiritismo e autoritarismo?  
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       Partindo desse ponto, pois, quando eu me deito, 
que começo a rever o dia que passou, buscando contar 
para Deus o meu dia e pedindo orientação para o dia 
seguinte, estaria proibido de fazê-lo? Ora, aprendi que 
o Espiritismo nada proíbe, mas o Laicismo tem pontos 
que estão em oposição à Doutrina Espírita. E eu sou 
apenas espírita, sem adjetivação.  
       Dora Inconntri se considera Kardecista, Benchaya 
Laicista; a FEB, espírita cristã; Eduardo Girão seria 
um espírita progressista (mistura de oportunista com 
fascista ou com socialista?).  
       Pelo que estou vendo, só vai ficar eu de espírita, 
seguidor do Espiritismo. Será? 
       Como conciliar então, tantas nomenclaturas e 
adjetivos e ideias diversas? Permanecerei fiel à codifi-
cação e jamais farei parte desse movimento de Espiri-
tismo Independente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SENADOR PELO ESTADO DO CEARÁ (2018-2026) – 

LUÍS EDUARDO GRANJEIRO GIRÃO. 
 
       Mais o movimento espírita não está desamparado, 
há pessoas de bom senso que divulga sus ideias em 
prol do Espiritismo. Eis uma excelente opinião:  
 

UNIDOS PARA SERVIR 
 
       É muito natural, dentro do contexto que estamos vi-
vendo em questões políticas, que o brasileiro é, claro, o 
espírita, debata, discuta e argumente em favor do seu 
candidato ou partido político. 
       Faz parte do jogo democrático toda discussão sau-
dável, que não extrapole os limites do respeito ao outro. 
Mas, se o espírita pode e deve exercer o seu direito de 
cidadão, ele deve, também, guardar respeito ao Espiri-
tismo no que concerne ao tema político partidário. 
       Se pode debater, argumentar, defender seu candi-
dato, deve fazê-lo longe das lides espíritas, porque o 
espiritismo não se vincula a questões político parti-  
 

dárias. 
       Também está fora do campo de ação do Espiritis-
mo informar se quem vota no candidato A é bom ou 
mau caráter, ou se quem defende o partido B tem o ní-
vel moral elevado. Aliás, são as ações e não a escolha 
do candidato que dirá se alguém é ou não um indivíduo 
moralizado. 
       São diretrizes de Kardec que nas reuniões espí-
ritas não se discuta política, economia e religião. O 
objetivo do Espiritismo é outro, bem outro, e é muito 
mais abrangente do que saber em quem ou qual partido 
nós votamos ou apoiamos. 
       O que vemos hoje, porém, é um cenário bem dife-
rente do que pediu Kardec. Em face da polarização e 
do grande interesse do brasileiro/espírita por política, 
há um movimento que engloba gente de todas as 
preferências políticas e partidárias a recortar frases de 
Kardec e dos Espíritos e adequar conforme as suas 
conveniências, de modo a colocar o outro, ou seja, o 
adversário político como alguém “malvadão”, ruim, uma 
espécie de sub grupo da humanidade porque não 
“reza” em sua cartilha. 
       Os adversários políticos são justamente aqueles 
que devem ser combatidos pelo motivo de “faltarem” 
com a caridade que, diga-se, é uma das bandeiras 
defendidas por Kardec ao longo de sua obra. 
       Quem assim age desconhece a postura serena de 
Kardec a sinalizar que o campo espírita não é palco 
para este tipo de jogo, até porque a caridade anunciada 
por Kardec é muito mais profunda do que proposta de 
partido político ou qualquer outro plano de governo. 

WELLINGTON BALBO 
(Wellington Balbo, nascido em 1976 e milita no C.E. 
Joana D’arc, em Bauru-SP.). 
 

Cresce número de espíritas progressistas 
       Na secção “Diálogos da Fé”, o jornal “Carta Capital”, 
de São Paulo, edição de 27 de maio deste ano, com o tí-
tulo acima, publica a opinião do colunista Franklin Felix, 
segundo o qual “ser espírita vai muito além de ler livros 
de Zíbia Gasparetto, doar roupas para o bazar do centro, 
tomar passe, beber água fluidificada ou frequentar pales-
tras evangélicas”. 
       Diz o articulista do jornal paulista não estar falando 
“de rótulos ou caixinhas”, acrescentando:  
       “Estamos falando de princípios, de valores e de um 
compromisso genuíno com a justiça e a transformação 
social”. 
       Para ele “ver espíritas em marcha com o atraso, com 
o preconceito, com a ruptura democrática, com a retirada 
de direitos e com o ódio e fundamentalismo” faz acreditar 
que essas pessoas estão bem distantes dos postulados 
de Kardec”. Justifica sua posição citando a questão 350 
de O Livro dos Médiuns, com esta consideração de Allan 
Kardec: “De que serve acreditar na existência dos Espíri-
tos, se essa crença não torna o ser humano melhor, mais 
benevolente e mais indulgente para com seus seme-
lhantes, mais humilde, mais paciente na adversidade?”. 
▲ 
N.d..R.: Não entendo, então, a razão de desejar criar um 
“Espiritismo Independente”?  Mas, independente de que, 
de quem? Querem a primazia? Avante, então, com o 
Cisma...  

   
 

O PERIGO DO MOVIMNTO ESPÍRITA POLÍTICO  
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 O PASSADO, HOJE - XIII  
                                 

INA ARUEIRA. Ainda que não pertencesse a 
nenhuma igreja religiosa, o seu espírito livre e 
ao mesmo tempo perfeitamente disciplinado, 
era profundamente cristão, pois todos os seus 

atos, ideais e pensamentos estavam sempre em per-
feita harmonia com as doutrinas luminosas e purifica-
doras do Evangelho do Divino Mestre de Nazaré, em 
toda a sua pureza.” (Virgílio de Paula). 
       Filha de Lino Arueira e de sua esposa, Maria Mag-
dalena Rocha e Silva, desde a infância demonstrou 
qualidades invulgares. A sua avó chamava-a de "Pe-
quenina", e os familiares apenas de  "Nina", pseudô-
nimo que viria a adotar na adolescência. 
       Aos cinco anos de idade já teria lido um livro 
de Victor Hugo e ditava pequenas poesias que o seu 
pai anotava e que, mais tarde, seriam selecionadas e 
publicadas no periódico "Rindo", sob o pseudônimo de 
"Princesa de Vera Cruz". 
       No dia 15 de julho de 1924, então com oito anos de 
idade, foi escolhida para, numa grande comemoração 
cívica municipal, receber o primeiro bispo da cidade de 
Campos dos Goytacazes, D. Henrique César Fernan-
des Mourão. 
       Em 1928, com doze anos de idade, perdeu o pai, 
passando a auxiliar a mãe no pequeno comércio da fa-
mília. Este foi um momento de grande amadurecimen-
to da jovem e as observações que ali fez acerca da so-
ciedade, das relações trabalhistas e da hipocrisia rei-
nante na mesma, se refletirão nos seus futuros texto e 
poesias. 
       Aos quinze anos, ingressa no Liceu de Humanida-
des de Campos, onde a sua fama de articulista e crítica 
se difunde. Realizou conferências no teatro da cidade, 
nas quais criticou instituições como a Igreja Católica, 
o capitalismo e outras. É deste período o seu manifesto 
"À Mocidade de Minha Terra". Por suas ideias, en-
frentou críticas e perseguições por parte de outros jor-
nalistas e pessoas da cidade. 
       Ainda no liceu, conheceu Clóvis Tavares e Adão 
Pereira com os quais fundou um jornal estudantil. O 
grupo foi o responsável por apresentar à sociedade 
campista o Modernismo. Abandonou o liceu por estar 
insatisfeita com a metodologia educacional ali utilizada. 

A militância socialista 
       Nos dias difíceis no início da década de 1930 no 
Brasil, e em meio às preocupações familiares, filia-se à 
União da Juventude Comunista, juntamente com 
seus dois amigos do jornal estudantil. Inicia-se para a 
jovem um período de lutas: cansado dos debates escri-
tos, vai para a porta das fábricas, onde organiza comí-
cios e funda sindicatos. Ainda neste período, passa a 
frequentar a Sociedade Teosófica como que a buscar a 
religiosidade que lhe faltava no movimento do opera-
riado, e apaixona-se por Clóvis Tavares, o companheiro 
de todos os momentos. 
       Em 1 de maio de 1934, durante o grande comício 
na Praça do Santíssimo Salvador em Campos, o casal 

foi convidado a discursar para os trabalhadores. Duran- 

te a fala de Clóvis, alguém na multidão ateou fogo 
à bandeira nacional, fato encarado pela polícia presente 

como uma afronta ao Governo. Na repressão resultan-
te, Clóvis foi detido e Nina escapou. Durante o período 
em que Clóvis ficou detido, continuaram a se corres-
ponder, mas Nina afastou-se da militância política e co-
meçou a dedicar-se a questões transcendentais. Neste 
período, foi de grande valia a amizade do Sr. Virgílio 
de Paula, que Nina chamava carinhosamente de "vovô 
Virgílio". Profundamente deprimida, a jovem con-
traiu tifo, transferindo-se para a residência de Virgílio 
de Paula, para melhor ser cuidada. Aqui continuou a 
escrever e debater com uma lucidez que espantava os 
poucos que tinha a coragem de ir visitá-la, vindo a fale-
cer em 18 de março de 1935. 
       Profundamente abalado pela morte da noiva, Cló-
vis Tavares recebeu a notícia que o espírito de Nina ha-
via se comunicado numa sociedade espírita. Esse fato 
deu novo alento à vida de Clóvis que, a partir de então, 
torna-se adepto da doutrina espírita e, pouco depois, 
em outubro de 1935, funda um educandário inspirado 
numa escola do plano espiritual fundada pelo espírito 
Nina. 
       Entre os médiuns que psicografaram as mensa-
gens do espírito Nina, que nortearão os trabalhos de 
Clóvis, destaca-se Francisco Cândido Xavier. Desde 
então foram fundadas casas espíritas e grupos assis-
tenciais com o nome de Nina Arueira. 
       Mais recentemente, o espírito Nina, pela psicogra-
fia de Alceu da Costa Filho, ditou o romance espírita "O 
diário de Sofia". 
Fonte:   Livro "Novo Céu e Nova Terra"), ditado por Nina 
Arueira. Médium Alceu Costa filho. 
 

N.d.R.: Virgílio de Paula e Silva nasceu em 25 de se-
tembro de 1872 em Santo Antônio do Imbé, 3º dis-trito de  
Santa Maria Madalena/RJ.  Desencarnou aos 87 anos, na 
manhã do dia 06 de fevereiro de 1960. 
O médium Alceu Costa Filho nasceu em 2 de junho de 
1947, desencarnou no dia 15 de fevereiro de 2004. 
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André Luiz estaria em oposição a Allan Kardec?   
 

 

       A valorização da obra de Allan Kardec é algo meritório, 
merecendo de todos os espíritas sinceros o mais amplo 
apoio. A questão que surge nesse tópico consiste em des-
cobrir a forma mais efetiva de apoiar a obra de Allan Kardec 
e, principalmente, sua relação com as obras subsidiárias que 
apresentem elevada qualidade. Isso ocorre, pois a valoriza-
ção da obra de Kardec não exclui o caráter evolutivo do pen-
samento espírita nem a necessidade de estudar com isenção 
de ânimo dados e informações que possam contribuir com 
nossa compreensão de toda a realidade espiritual. 
       Nesse sentido, a obra de André Luiz, nos últimos tempos, 
tem motivado vários debates doutrinários, tornando-se refe-
rência nessas discussões, seja para apoio ou para oposição. 
De fato, André Luiz tem sido duramente combatido por alguns 
grupos de confrades que alegam defender a obra de Allan 
Kardec. 
       Com o objetivo de desvalorizar a contribuição de André 
Luiz, os confrades que rejeitam os livros desse autor espiritual 
utilizam vários argumentos. Analisemos alguns deles: 
 

1 - Alguns criticam André Luiz, pois afirmam que se trata   
     de romance. 
 

       Trata-se de argumento muito pobre, pois visa desvalori-
zar o conteúdo de uma obra pela rejeição à forma pela qual 
ela é apresentada. Ora, a forma com que o texto é apresen-
tado não desmerece seu conteúdo intrínseco. Evidentemente, 
há estratégias em termos de didática que podem ser conside-
radas mais ou menos eficientes e há também estilos de es-
crita que podem ser considerados mais ou menos atraentes. 
No entanto, alegar que determinada obra não tem valor por 
ser apresentada na forma de narrativa não parece ser argu-
mento razoável. Soa como uma estratégia sutil de nivelar 
André Luiz com diversas obras “água com açúcar” que são 
apresentadas nesse formato. Só que André Luiz não pode ser 
responsabilizado pela superficialidade de outras obras que 
usam narrativas para veicularem seu conteúdo. Ademais, fica 
evidente que um dos principais objetivos da obra de André 
Luiz (mas não único) é retratar o mais detalhadamente possí-
vel o dia a dia de um Espírito desencarnado em níveis vibra-
tórios próximos àqueles vivenciados por um Espírito terreno 
de evolução mediana. Portanto, com esse objetivo, a apre-
sentação na forma de narrativa é fundamental para uma das 
metas intrínsecas da própria obra: fornece uma noção mínima 
de como se vive no mundo espiritual. Um livro de perguntas e 
respostas ou de dissertações conceituais não atingiria esse 
objetivo. Vale registrar que até mesmo Allan Kardec mudou 
sua estratégia didática de apresentação das informações es-
pirituais de O Livro dos Espíritos de sua primeira edição para 
a segunda edição. A forma pode ter sua importância, mas o 
conteúdo é o essencial. 
       Uma crítica semelhante que a chamada “série Nosso Lar” 
sofre, seria o fato de André Luiz ser associado a obras que 
seguem seu estilo, mas que apresentam conteúdo inferior. 
Novamente, devemos estudar as obras que têm bom conteú-
do, independentemente do estilo de escrita. Se determinado 
autor espiritual e/ou seu respectivo médium psicógrafo apre-
senta ou não valor em sua obra, deve ser a análise desen-
volvida de forma independente. André Luiz não pode ser res-
ponsabilizado por tudo o que está escrito em obras que 
supostamente narram o cotidiano da vida no mundo espiritual 
como ele fez. Esse trabalho de análise crítica do conteúdo 
não é fácil em função do volume sempre crescente da cha-
mada “literatura mediúnica”, mas, em certo sentido, é um 
esforço inerente ao estudo da obra mediúnica. Não há como o 
movimento espírita, cada vez maior em número de adeptos e  

em produção literária, fugir da tarefa de estudar o que vem 
sendo publicado em seu nome. 
 

2 - Outra crítica que André Luiz sofre é a de que passou   
     pelos estágios “purgatoriais” de sofrimento e foi con-  
     siderado um suicida inconsciente ou indireto. 
 

        Ora, trata-se de outro argumento fraco, pois, como diria 
Divaldo Franco, “a coisa vale pelo seu conteúdo e não por 
quem a diz”. A obra de André Luiz deve ser avaliada pelo 
conteúdo, ou seja, pelas suas informações, dados e análises 
e não pela situação espiritual específica da entidade comuni-
cante, ainda mais sendo a caracterização autoatribuída. 
       É claro que quanto mais evoluído for o Espírito, em prin-
cípio, mais evoluída será sua mensagem (principalmente se 
ele estiver discutindo assuntos que domine). Entretanto, na 
avaliação da mensagem mediúnica, a utilização de nomes fa-
mosos e célebres é estratégia amplamente usada por fascina-
dores e pseudossábios, o que foi várias vezes denunciado 
pelo próprio Codificador, Allan Kardec. Aliás, Kardec valoriza 
a contribuição informativa de muitos Espíritos de evolução 
mediana e várias vezes rejeita informações de Espíritos a 
priori mais elevados espiritualmente. Além disso, André Luiz 
narra sua experiência, na maioria de suas obras, na primeira 
pessoa do singular e não seria de bom tom ficar fazendo 
autoelogios, até porque esse tipo de atitude não fornece 
qualidade adicional a nenhuma obra. Então, devemos ser 
comedidos na aplicação de uma suposta rejeição da obra de 
André Luiz em função disso. Argumento semelhante a esse, o 
qual poderia ser incluído nesse mesmo tópico, é afirmar que 
André Luiz não era espírita quando encarnado. Se formos 
levar isso em consideração, rejeitaremos muitos trabalha-
dores novos, que apresentem qualidade doutrinária, pois não 
têm “tempo de serviço”. Aliás, muitos Espíritos da Codificação 
defenderam ideias completamente diferentes das ideias espí-
ritas quando estavam encarnados com os respectivos nomes 
utilizados na obra de Allan Kardec para identificação da res-
pectiva entidade. Segundo Allan Kardec, o caráter moral do 
médium vem à frente, como critério de avaliação da mensa-
gem. Nesse sentido, a vida apostolar de Chico Xavier deveria 
fornecer pelo menos uma isenção de ânimo para a análise do 
conteúdo da mensagem de André Luiz. 
 

3 - Provavelmente, o que mais choca e fomenta uma   
     oposição à obra de André Luiz são os detalhes   
     do cotidiano da vida no mundo espiritual. 
 

       Alguns alegam que são informações surpreendentes, 
pois não são encontradas na obra de Allan Kardec. Ora, não 
estar na obra de Kardec não significa estar em oposição a 
Kardec. Se o Espiritismo é ciência, e como ciência evolui, 
como nos ensinou o Codificador, não podemos esperar que 
todos os livros só repitam o que Kardec revelou, sem acres-
centar nada de novo. 
       Kardec é uma obra conceitual e os diálogos com os Es-
píritos focam em detalhes morais e sentimentais gerais que 
os comunicantes detectam, normalmente em diálogos relati-
vamente curtos.  Nenhuma obra de Kardec ou autor espiritual 
da Codificação prontificou-se a narrar de forma mais dilatada 
seu cotidiano, pois naquele momento Kardec e os Espíritos 
estavam esboçando o arcabouço conceitual da Doutrina Espí-
rita. No entanto, a obra kardequiana defende que só vem-
ceremos completamente o medo da morte, e outros pro-
blemas relacionados, elaborando uma noção que seja o mais 
precisa possível do mundo espiritual. 

(CONTINUA NA PÁGINA 12)

 

 

 
           

7 ANO XIV Nº 156 / Setembro - 2019 / JABOATÃO - PE. 



 
 

 
 
 

D. IRENE, UMA VIDA DEDICADA AO PRÓXIMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

NA FOTO, D. IRENE REPOUSANDO NO SEU JARDIM, NA CASA DOS HUMILDES. 
 
       No último dia 31 de julho do corrente ano (2019), na 
hora em que divide a noite da madrugada, em que inicia um 
novo dia, ou seja, exatamente a zero hora entre os dias 31 
de julho/1º de agosto, ocorreu o desencarne de D. IRENE 
ELSA  DOS SANTOS, nascida no Engenho Brejo, localizado 
no município de Moreno/PE, no dia 13 de Outubro de 1931. 
Filha de José Agostinho dos Santos e de Antônia Cardoso 
dos Santos (d. Toínha). Casada, cujo marido é desencarnado. 
Desse consórcio nasceram os filhos: Antônio Reinaldo, Íris, 
Ricardo e Raquel.  
       Espírita atuante que adotou a linha de ação: ENQUANTO 
VOCÊS DISCUTEM, EU TRABALHO. 
       Atuante trabalhadora da Seara do Cristo. Participou da 
fundação do Núcleo Espírita Luz da Fraternidade, localizado 
na UR-05 (Ibura); era voluntária do Hospital do Câncer, em 
Santo Amaro e da AACD, no Coque e atualmente, com a 
chegada da idade (contava 88 anos), sentiu que era o mo-
mento de ficar num local que não fosse um peso para os fi-
lhos. Morando numa casa na Vila do Ipsep, preferiu ser inter-
na no abrigo espírita – ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CASA DOS 
HUMILDES, no bairro de Casa Forte, onde era voluntária. 
       Conheceu o Espiritismo pela dor e aperreios. Um dia 
adentrou a casa de Hamilton Cabral (1), quando o Auto de 
Souza ainda funcionava em sua residência; depois as 
reuniões passaram a ser realizadas num barraquinho de 
madeira. Trabalhou muito pela construção da Casa, ensinan-
do e fazendo arranjos de flores para arrecadar dinheiro para 
ajudar na construção. Depois frequentou também o Batuíra. 
Quando o Sr. Rodrigues adoeceu, ela ficou ajudando nas ta-
refas da Casa. E como se sentia privilegiada em morar num 
bairro rodeada de Centros Espíritas, frequentou também, o 
Maria de Nazaré. A morte ocorreu no Hospital do Câncer, 
onde estava na UTI e o enterro foi no Parque das Flores, a 15 
horas do dia 31/07. 

       No mês de setembro de 1974, estava no Auto de Souza 
assistindo a reunião evangélico-doutrinária, quando ao térmi-
no, o presidente da Casa, Sr. Hamilton Cabral informou que 
tinha uma notícia a dar. Virando-se para ela, disse: Irmã Irene 
vamos fundar um Centro Espírita na UR- 05. Ela lhe respon-
dieu: vamos, aonde? É na sua casa. Fiquei surpresa conta 
ela. O coração disparou. Antes de responder, ele foi logo fa-
lando: - para que você quer um salão tão grande desocupa-
do? O nome do Centro vai ser Luz da Fraternidade, o patrono 
é Leopoldo Machado e começa a funcionar no dia 3 de outu-
bro, dia de Kardec. Sempre digo que o Luz da Fraternidade é 
filho do Auto de Souza. Pois, no salão do Auto de Souza nas-
ceu o Luz da Fraternidade e no dia 3 de outubro de 1974, na 
Rua Antônio Gonçalves da Cruz, na UR-05, havia a primeira 
reunião evangélico-doutrinária. E lá passou 7 anos, saindo 
para a sua sede própria, na Rua Felipe dos Santos, 72, no 
mesmo bairro. 
       Faço questão que fique registrado, os verdadeiros funda-
dores do Luz da Fraternidade foram Hamilton Cabral e Antô-
nia Cardoso dos Sanros (d. Toínha, minha mãe). 
      A visão de D. Irene sobre o Espiritismo:– A Doutrina Es-
pírita é ótima, maravilhosa. Não promete o Céu a ninguém. 
Não condena os que erram. Aprendemos de onde viemos, o 
que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Acredito na 
colheita obrigatória. Quem planta colhe. A sua visão sobre os 
espíritas: A maioria são como latas velhas enferrujadas, 
com tudo se machuca. Falam muito bem, mas praticam 
muito pouco. Estudam muito e amam o próximo muito pouco. 
O amor ainda anda se arrastando entre os espíritas. ▲ 
_________________  
[1} - Hamilton Cabral de Carvalho (1931-1992), dinâmico e 
atuante espírita, por 20 anos esteve à frente do Núcleo Espí-
rita Auta de Souza, no bairro do Ipsep, Recife. 
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Nota  de  rodapé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. – As explicações do Autor:  
     Oi Dâmocles, Boa noite. Já houve outro texto em que o 
editor sugeriu uma diferença entre as palavras vida e exis-
tência. Eu sempre gosto de usar palavras sinônimas para 
evitar a repetição de algumas específicas, neste caso como 
usei bastante a palavra vida, substituí algumas por exis-
tência, pois, até onde conheço, são sinônimas. Consulto 
sempre dicionários de sinônimos e, particularmente, o meu 
Aurélio diz a mesma coisa: vida é sinônimo de existência, 
e vice-versa. Observe que a prática psicológica cunhou o 
termo Regressão ou Terapia de Vidas Passadas e não 
Regressão à Existências Passadas. Não se preocupe não, 
agradeço a abertura para fazer esclarecimentos, mas não 
creio seja necessário. 
2. -  Boa noite ao amigo, intrigado com esta questão, fui à 
fonte do Espiritismo pesquisar um pouco mais e pude per-
ceber que em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec prioriza o 
uso da palavra existência quando deseja se referir a um 
período da vida do Espírito, particularmente encarnado, con-
tudo, veja como não é simples questão, ele mesmo escreveu 
no cap. III .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
        Gostei muito da observação de vcs, pois me chamou a 
atenção para esta questão, no futuro, vou cuidar também de 
usar os vocábulos que mais se adéquam à ideia. 
Abração. RM. 
 

2. - Com o objetivo de eliminar qualquer dúvida e pensando 

no bem que um esclarecimento do assunto poderá ajudar de 
modo geral ao movimento espírita, solicitei e fui gentilmente 
atendido por pessoas dedicadas ao estudo e prática 
espíritas. 
a) A Nota da Redação sobre a diferença entre "vida" e o 
termo "existência" é perfeita. 
    Não nos importa, quanto ao assunto, o que dizem os 
dicionários não especializados. Importa, sim, o que é 
ensinado nas obras fundamentais do Espiritismo. 
    Segue anexa uma breve anotação sobre o tema, que 
corrobora o entendimento do caro amigo. 
   Forte abraço. 
Astolfo O. de Oliveira Filho 
Rua João XXIII, 742  
Jardim Judith 
Londrina – PR 
CEP 86060-370 
ACESSE QUANDO PUDER:   
2.  revista OConsolador - http://www.oconsolador.com   
3.  editora EVOC 
 - http://www.oconsolador.com.br/editora/evoc.htm   
4.  jornal O IMORTAL  
- http://www.jornaloimortal.com.br/Home 
 

b). - Esta questão de emprego de termos, como se sabe, é 

antiga e ocupou, inclusive, os espíritos quando foram 
instigados por Kardec. Certa ocasião, um aluno meu na 
Faculdade, a propósito de uso de um termo, me solicitou que 
o conceituasse tendo em vista a multiplicidade de sentidos 
que lhe estavam agregados. Achei muito interessante  
 
 

 
porque de fato o aluno tinha razão. Afinal, qual é o signifi-
cado desta ou daquela palavra quando empregada em 
determinado contexto? Deixar isso claro é necessário para 
que a ideia seja apreendida por aquele com quem nos 
comunicamos. 
         Pelo que percebi da resposta do Miguez, a questão 
dele é de estilo, ou seja, pretendeu ele que tornar o discurso 
dotado de um estilo mais apurado, evitando sempre que 
possível a repetição de palavras do mesmo significado e, 
então, empregou sinônimos. Se assim é, nada contra, desde 
que fique claro esse objetivo. 
       A questão muda de figura quando se trata do emprego 
de termos consagrados para certos fenômenos, cuja altera-
ção pode determinar obscuridades ou interpretações indese-
jadas. Neste caso entram termos como, por exemplo, a feno-
menologia mediúnica empregada por Kardec. Muitos estu-
diosos decidiram empregar ou criar termos outros para o 
mesmo fenômeno, por entendimento de que os de Kardec 
não eram os melhores. Tudo bem, cada um tem o seu 
fundamento, mas é preciso conceituar de forma a deixar 
claro o objetivo e considerar que pode haver confusões, 
desacordos etc. Em não fazendo isto corre-se o risco de ser 
incompreendido, o que é muito comum. 
É o que tenho para o momento. 

Wilson Garcia. 
c) Quanto à pergunta sobre a semelhança ou desseme-

lhança entre as palavras VIDA e EXISTÊNCIA, devo infor-
mar, primeiro, que não sou especialista em questões semân-
ticas. Portanto, minha opinião será a opinião de um não es-
pecialista no assunto. 
     Na minha humilde avaliação, acredito que as palavras 
VIDA e EXISTÊNCIA podem ser utilizadas como palavras 
semelhantes ou palavras diferenciadas.  O Português falado 
no Brasil é muito aberto ao uso conotativo das palavras. 
       O padrão é usar as palavras VIDA e EXISTÊNCIA como 
sinônimas. Sendo assim, se a pessoa desejar utilizá-las co-
mo palavras diferenciadas deve fazer um intróito explicativo. 

Mauro Quintella 
 

       Somos gratos aos amigos de incontestáveis conheci-
mentos da Doutrina Espírita; ainda bem que no Brasil há pes-
soas que dispõe desse valor. que nos responderam com a 
máxima boa vontade. Há outras, mas que não temos aproxi-
mação. 
       Incomodamos outros amigos, todas sem pestanejar nos 
responderam com satisfação, como o nosso estimado Tiago, 
cuja resposta se encontra na página 2 e Manoel Gomes, que 
explica:  
       “A vida não sofre intercessões como geralmente se 
pensa, a doutrina dos imortais traz os esclarecimentos atra-
vés de seus próprios mensageiros que iluminam nossas 
consciências no que se referem as verdades espirituais, a 
vida não morre nunca, mudam-se suas formas de manifes-
tações mantendo suas particularidades.” No que se refere a 
existência, partindo do princípio, que é uma palavra origina-
da do latim, existentia: diz substantivo feminino, condição de 
tudo que existe, do que tem vida, estado de quem está vivo. 

Manoel Gomes 
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=  ROGÉRIO  MIGUEZ  =  

 

 

 
 

 

Na edição anterior, na matéria do Sr. Rogério Miguez, respeitável colaborador do nosso Lampadário, a redação 
achou por bem colocar uma nota de rodapé. Informando ao autor, que as páginas estavam à disposição para que o 
mesmo fizesse as retificações que achasse necessárias. E o prezado amigo, respeitosamente, enviou-nos uns e-
mails em que apresenta a sua surpresa, uma vez que se pode ver a sua estranheza, pois conforme ele, o editor tem 
a condição de aceitar ou não o texto e o porque da nota de rodapé? Vejamos os detalhes, que creio ajudará aos 

leitores também a discernir sobre a questão em apreço.    

http://www.oconsolador.com/
http://www.oconsolador.com.br/editora/evoc.htm
http://www.jornaloimortal.com.br/Home


    

O CASO EU CONTO, COMO O CASO FOI – III 
UMA PRECE EM MOVIMENTO.  

 

       Quando criança sempre despertou-me curio-
sidade de saber o que aos domingos pela manhã 
grupos de pessoas visitava as casas com uma ca-
racterística diferença das idumentárias costumeira: 
eram vestes simples e o destaque era um saco 
nas costas e uma mochila nas mãos. 
       Certo dia à minha porta bateu um cidadão de 
semblantes que expressava uma certa simpatia e 
dava para perceber a felicidade que ele expressa-
va ao pedir um auxílio em nome de Jesus, que se-
rá direcionado aos orfanatos. Suas palavras em-
cheu meu pequeno coração de compaixão. 
       Perguntei a minha mãe:  
       - Orfanato é onde fica as crianças que não 
tem mãe? 
       O tempo passou, cresci, mas por necessidade 
financeira da minha família, que já não podia mais 
pagar as mensalidades da escola “‘católica”, o en-
tão Instituto São Luiz Gonzaga. 
       Foi quando, nesse período, conheci a Doutri-
na Espírita em 1960. Foi no Núcleo Espírita 
Investigadores da Luz, que tive a grata satisfa-
ção de ter como professora primária: d. Nerícia 
Tavares, onde a mesma nos dava aula de moral 
cristã.  
       De tanto perguntar, tive a curiosidade de fazer  
a Campanha do Quilo, trabalho esse que nos deu 
a oportunidade de enfrentar vários desafios como 
a aprendizagem moral, para o meu espírito que 
precisa se melhorar. Achei os momentos de gran-
de valia, especialmente no desempenho da soli-
dariedade. 
       Entre todos os acontecimentos nesse curso 
holístico, aconteceu um caso inédito:  
       Tinha uma amiga que estava passando por 
momentos difíceis na sua vida, como; dessempre-
gada, separação matrimonial, uma gravidez solitá-
ria e que também lhe faltava até alimentação. 
       Certo domingo, indo fazer a Campanha do 
Quilo, lhe aconteceu o inesperado. Na semana 
anterior foi sabedora da inscrição para o concurso 
público para o Tribunal Federal do Trabalho, cu-
ja inscrição era para ela naquele momento em que 
enfrentava tantas dificuldades, praticamente im-
possível, pois a sua alimentação diária, digo as 
três refeições essenciais ela supria com Cuscuz. 
Daí podemos sentir o aperto geral que a nossa 
irmã passava. Imaginemos a barra que era. Mas 
Deus nos envia as possibilidades e a nossa irmã, 
saiu naquela manhã ensolarada de domingo para 
a tarefa que iria preencher os seus vazios.  
       Ia caminhando afora, conversando consigo 
mesma, quando de repente leva de  um  nada  um 

tropicão que cai ao chão, quase se machuca. Mas, 
nesse momento que se preparando para se levan-
tar, dá de vista com uma cédula de $ 50,00 (Cru-
zeiros), cuja esfinge era a de CECILIA MEIRELES. 
(*).     
       A Surpresa se misturou com a emoção além 
do susto... Quem teria perdido aquele dinheiro?  
       Deixar o dinheiro lá no chão ou se inscrever 
no concurso? Passou alguns minutos, daquele 
momento de aventura e emoção, mas também 
veio  a ideia: - Era o dinheiro que precisava, o seu 
precioso momento de mudar a sua vida.  
       Durante a Campanha do Quilo, aquilo falava a 
mente o que fazer com aquele dinheiro, mas no 
seu íntimo, algo lhe dia: o concurso. Se inscreva.   
       Decisão difícil, mas terminou optando pela 
inscrição no concurso, que graças a Deus, e a 
Campanha do Quilo tornou-se funcionária do 
Tribunal Federal do trabalho. 
       A protagonista dessa história ainda encontra-
se entre nós. Se ela desejar, quando desencarnar 
dê prosseguimento. 
 

 Zenilda. 
 
(*) N.D.R.: A cédula com a esfinge de Cecília Meireles, 
foi lançada no ano de 1989, no final do governo José 
Sarney e tinha o valor de $ 100,00 (Cem Cruzados 
Novos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Essa cédula ao ser lançada, tinha um valor de poder 
aquisitivo muito abaixo do valor estampado. Vivíamos 
um período com uma infração de 80 % ao mês e havia 
um tal de gatilho, que disparava no aumento salarial 
quando atingia 20% de infração. 
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ZENILDA  MACHADO, ESCREVE:   
 

 



 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

       
                                             

 
 

4. FUNDAMENTOS DA ÉTICA ESPÍRITA (continuação) 
 

       Qual é a relação com a ética? 
       As proposições normativas, nos exemplos citados, são 
fundadas sobre leis empíricas que se seguem à observação 
dos fatos. Mas para as prescrições morais, as "situações de 
fato", que poderiam fundamentá-las de maneira análoga, 
escapam geralmente do domínio factual, e são acima de tudo 
consideradas como especulações metafísicas. Como então 
deduzir e reconstituir argumentações do tipo exposto acima? 
É aí que intervém o Espiritismo. 
       "As comunicações espíritas têm por resultado nos mos-
trar o estado futuro da alma, não mais como uma teoria, mas 
como uma realidade; elas colocam sob nossos olhos todas as 
peripécias da vida de além-túmulo; mas mostram-nas, ao 
mesmo tempo, como consequências perfeitamente lógicas da 
vida terrestre" (9). 
       O Espiritismo traz ao homem a certeza de que ele é de 
essência espiritual, e lhe dá informações preciosas sobre a 
evolução do Espírito. A observação atenta da situação «post 
mortem» e das condições da reencarnação demonstra a 
existência de uma lei natural, assegurando o desenvolvimento 
harmonioso dos seres: a Lei de Causa e Efeito. 
       Esta lei fixa as consequências futuras das ações pre--
sentes do homem e seu conhecimento, naturalmente, lhe traz 
um melhor discernimento na utilização de seu livre arbítrio em 
função de seus objetivos.  
       Ele saberá, por exemplo, que um homicídio acarreta 
"lesões" no corpo espiritual (ou perispírito) do executante, que 
acarretarão, em uma encarnação futura, malformações ou 
doenças, e um estado de aflição durante sua permanência no 
mundo espiritual. Ele saberá também que a ligação das trom-
pas, a vasectomia e a homossexualidade, interferem na cir-
culação normal das forças sexuais do perispírito; a conse-
quente ruptura da harmonia dos centros de controle dessas 
forças se manifestará mais tarde sob a forma de disfunções 
hormonais complexas, de perturbações variadas dos órgãos 
sexuais e outras complicações. 
 

5. EXEMPLOS 
 

       No livro "O Céu e o Inferno", segunda parte, Allan 
Kardec dá numerosos exemplos, baseados em testemunhos 
de espíritos em diversas condições após a morte, entre a 
felicidade e os sofrimentos extremos. Esses testemunhos são 
obtidos correntemente em todos os centros espíritas que 
realizam um trabalho cristão de assistência aos Espíritos em 
dificuldades. 
       Allan Kardec resume o estado do Espírito no momento da 
morte. Entre os Espíritos felizes, citamos a comunicação de 
M. Jobard; entre os Espíritos sofredores, citamos a comuni-
cação de Novel: 
       Pelas milhares de comunicações desse gênero, o Espi-
ritismo pode então determinar as ações que são nefastas 
para o homem, que estão em conflito com a evolução harmo-
niosa do Espírito, a única capaz de lhe trazer a paz e a feli-
cidade duradoura. Isto dá às normas éticas um fundamento 
racional, como vimos acima nas normas concernentes às 
ações limitadas do plano material. 
       As prescrições morais confirmadas pelo Espiritismo não 
têm nenhum caráter dogmático. Trata-se de escolher o que 
melhor nos convém, não há aí nenhuma interdição. Nada 
impede o indivíduo de continuar a agir em desacordo com 
essas prescrições. Aliás, as noções do bem e do mal evoluem 
em paralelo com o entendimento do homem. Se um indivíduo 
causa um dano, sua responsabilidade existirá em razão de 
sua consciência e de seu conhecimento antecipado das 

consequências de seus atos.  

       O Espiritismo permite também discernir entre as normas 
que são realmente confirmadas pelos fatos daquelas criadas 
pela imaginação, os preconceitos, as superstições, ao longo 
dos séculos, geralmente ligados a atos exteriores, que o 
simples bom senso basta frequentemente para desmascarar.  
       Promovendo esta pesquisa da ética e desembaraçando-a 
de tudo o que é supérfluo, inútil ou sem fundamento, o Espi-
ritismo lhe presta um serviço inestimável. Totalmente imuni-
zado pela investidura da análise racional, obsequia a aceita-
ção por todos os que se disponham a um exame sério e sem 
ideias preconcebidas da argumentação lógica e da fenome-
nologia espírita. 
 

6. A ÉTICA ESPÍRITA E A ÉTICA CRISTÃ 
       "A doutrina espírita, no que concerne às penas futuras 
como em seus outros temas, não está fundada sobre uma 
teoria preconcebida; não é um sistema substituindo outro 
sistema: em tudo se apoia em observações, e é isto que lhe 
dá sua autoridade. Então, de forma alguma se tem imaginado 
que as almas, após a morte, devem se encontrar em tal ou 
qual situação; são os seres mesmos que deixaram a terra que 
vêm hoje nos iniciar nos mistérios da vida futura, descrever 
sua posição feliz ou infeliz, suas impressões e sua transfor-
mação na morte do corpo; em uma palavra, completar sobre 
esse ponto os ensinamentos do Cristo" (10). 
       A ética espírita coincide então com a ética cristã, tal qual 
foi ensinada e praticada por Jesus, e com aquela ditada pela 
consciência isenta de prejulgamentos e interesses. 
       "A moral dos Espíritos superiores se resume, como a do 
Cristo, nesta máxima evangélica: Agir para com os outros 
como quereríamos que os outros agissem para conosco; quer 
dizer, fazer o bem e nunca fazer o mal. O homem encontra 
neste princípio a regra universal de conduta para suas 
mínimas ações" (11). 
       À questão 625 do "Livro dos Espíritos": 
"Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao 
homem para lhe servir de guia e modelo?", os Espíritos res-
ponderam: "Jesus". 
       O Espiritismo oferece uma visão global que permite com-
preender as razões da convergência de três vertentes inde-
pendentes - a racional espírita, a cristã e a da consciência 
- para um mesmo conjunto de normas morais, que se resume 
no respeito e no amor ao próximo. Cada uma se baseia, em 
última instância, na penetração nas próprias estruturas do 
Universo, reguladoras da harmonia que aí reina 
       O Espiritismo atinge este objetivo pela observação 
científica dos fenômenos naturais, aliada aos métodos de 
análise racional. A consciência do ser humano é o dispositivo 
natural que lhe permite "concordar" com o plano geral do 
Universo, e evoluir de modo ordenado. Jesus, espírito puro e 
inteligente, com os sentimentos e a intuição desenvolvidos a 
um grau que não podemos assimilar, não está certamente 
limitado aos meios de que dispomos para penetrar as leis do 
Universo. Utilizou outros meios que escapam completamente 
aos nossos limites conceituais. Sublinhamos que a coerência 
não se prende à ética cristã, mas se estende igualmente às 
bases fundamentais de outras religiões. 
 

7. CONCLUSÃO 
 

       A rejeição sem provas ou a recusa de examinar racional-
mente o mundo espiritual apresentam o inconveniente de 
deixar o campo livre aos abusos de todo gênero, geralmente 
de ordem financeira, e algumas vezes mesmo dramáticos, 
explorando a credulidade das pessoas.  

 
(CONTINUA NA PÁGINA 13) 
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       A dificuldade em aceitar a realidade espiritual descrita por 
André Luiz poderia ser atribuída a dois fatores: 
 
1º - A dificuldade na compreensão da magnífica versatilidade 
vibratória do perispírito e suas implicações em termos de 
faixas evolutivas no mundo espiritual. 
       O perispírito, de fato, ainda é uma matéria de grande 
desafio intelectual, pois sua sondagem experimental ainda 
está engatinhando. Isso acaba limitando os avanços na com-
preensão de suas propriedades. Na prática, ficamos predomi-
nantemente focados em informações oriundas de obras me-
diúnicas, o que nos leva novamente ao problema da avaliação 
do conteúdo da mensagem mediúnica. 
       De qualquer maneira, algumas questões estão bem cla-
ras e precisam ser respondidas com o melhor que podemos 
alcançar no momento com nosso conhecimento doutrinário: 
       Como um Espírito viveria no mundo espiritual? 
       Um indivíduo materialista, por exemplo, ao ser sur-
preendido com um infarto fulminante, despertaria no 
mundo espiritual para viver de que maneira? 
       A grande materialidade do pensamento, seguida da ma-
terialidade do perispírito, não geraria uma realidade vibracio-
nal com maior nível de materialidade no mundo espiritual que 
envolve de forma mais imediata as ações desse entidade 
recém-desencarnada? 
       A obra de Kardec e o bom senso parecem sugerir que 
sim. Dessa forma, como os níveis vibratórios individuais 
geram incontáveis grupos vibratórios diferentes, teríamos 
multivariados níveis de materialidade nas “muitas moradas da 
Casa do Pai”. Sendo assim, as informações de André Luiz 
seriam compreensíveis, como uma ou algumas faixas vibra-
tórias possíveis para o Espírito desencarnado. 
 

2º - Nossa herança católico-protestante, que dificulta assi-
milar qualquer noção mais concreta sobre como seria a rea-
lidade “semimaterial” do mundo espiritual. 
       No catolicismo e no protestantismo de um forma geral, ou 
seja, nas correntes majoritárias de pensamento cristão, não 
há qualquer ideia concreta a respeito de um cotidiano de 
procedimentos dentro do “viver” no Mundo dos Espíritos. 
Rejeitando a mediunidade, esse cenário não parece ter qual-
quer solução nem em curto e nem em médio prazo. 
       Esse cenário cultural causa muito impacto no movimento 
espírita. Séculos e séculos de lavagem cerebral e de bloqueio 
do estudo e até mesmo o impedimento de questionar sobre o 
que nos espera nas horas, dias e meses pós-morte, fazem 
com que qualquer noção mais objetiva soe como algo estra-
nho, bizarro ou ficcional. A ignorância total sobre a vida espi-
ritual associada a ideias mitológicas sobre a vida após a 
morte faz com que qualquer notícia pareça esquisita e anti-
doutrinária. 
       Nesse sentido, para alguns confrades, a única atitude 
doutrinária seria, paradoxalmente, não fazer ideia alguma, 
pois Kardec não descreveu nada tal detalhado sobre tal tema. 
Mas a busca pela Verdade através da Fé Raciocinada não 
pode respaldar tal comportamento. De fato, não ter Kardec 
deixado mais informações sobre “a vida no mundo espiritual” 
é uma limitação, sem dúvida. Todavia, não podemos esta-
cionar no nível de compreensão do mundo espiritual sim-
plesmente porque nosso Mestre de Lyon não teve tempo para 
fornecer maiores informações. De maio de 1855, quando 
assistiu pela primeira vez aos fenômenos espíritas, até março 
de 1869, quando desencarnou, transcorreram pouco menos 
de 14 anos. 
       Comentários isolados sobre vida em realidades “inter-
mundos” ou “contatos com os seres encarnados” não  só  não  
 
 

resolvem o problema, como igualmente não estão em oposi-
ção ao que André Luiz narra. 
 

4 - André Luiz não cita Allan Kardec. 
 

       Um detalhe interessante é que André Luiz não costuma 
citar de forma direta passagens da Codificação Kardequiana 
nos seus 13 livros da chamada série “A Vida No Mundo Espi-
ritual”. Essa característica pode parecer, para alguns confra-
des, algo negativo em relação ao conteúdo da obra. No en-
tanto, essa seria uma percepção questionável, se analisamos 
o contexto no qual a obra de André Luiz foi recebida mediúni-
camente. Se o autor citasse diretamente Kardec, muitos críti-
cos da obra de André Luiz e da mediunidade de Chico Xavier 
(principalmente não espíritas) alegariam tratar-se de obra aní-
mica do médium de Pedro Leopoldo. É possível supor que 
houve uma preocupação de André Luiz, de Emmanuel e de 
outros Espíritos responsáveis pela obra de que os princípios 
da Codificação não fossem explicitamente citados, justamente 
para que nós, os encarnados, pudéssemos fazer o trabalho 
de estudo conjunto para identificar no cotidiano do mundo es-
piritual a natural ocorrência dos princípios explicitados na obra 
de Allan Kardec. De fato, vários conceitos kardequianos trans-
parecem naturalmente das passagens de André Luiz. No en-
tanto, em uma leitura superficial, nem sempre os leitores iden-
tificam tais correlações. 
 

Implicações da rejeição à obra de André Luiz como   
   um todo. 
 

       Ao rejeitar a obra de André Luiz como um todo (não nos 
referimos a compreensíveis discordâncias em temas pon-
tuais), rejeitamos as informações mais objetivas sobre o 
mundo espiritual de que temos notícia, após a obra de Allan 
Kardec. Essa atitude desse ser analisada com muito cuidado. 
Realmente, ao rejeitar a obra de André Luiz, descartamos o 
que existe de mais concreto sobre o mundo espiritual obtido 
através da mediunidade de Chico Xavier (com o respaldo do 
mentor espiritual Emmanuel) e Waldo Vieira. Por tabela, aca-
bamos rejeitando informações obtidas por meio da mediuni-
dade de Yvonne A. Pereira e de Divaldo P. Franco, que estão 
em concordância com os informes de André Luiz. Por conse-
quência, acabamos inevitavelmente a questionar como esta-
mos lidando com a mediunidade, se rejeitamos toda a obra do 
mundo espiritual dos médiuns psicógrafos mais habilitados. 
Curiosamente, alguns rejeitam tais médiuns e aceitam psico-
grafias de médiuns iniciantes. 
       Sobre discordâncias específicas, a situação é totalmente 
diferente e muito mais natural e aceitável. De fato, a exigência 
inflexível de infalibilidade de quaisquer autores denota um tipo 
de expectativa dogmática, que não deve ser respaldada 
dentro de nosso movimento. Todos os autores são passíveis 
de cometer erros. O próprio Codificador mudou de opinião em 
alguns assuntos, tais como o problema da possessão, entre 
outros. Ademais, nossa compreensão a respeito da realidade 
concreta do mundo espiritual ainda é pequena para motivar 
posturas apriorísticas de rejeição da totalidade de uma obra 
em função de alguma ocorrência ou informação considerada 
surpreendente. ▲ 
 

Leonardo Marmo Moreira. 
(Publicado originalmente na revista O Consolador, 
de Londrina/PR, na edição de 26 de Maio de 2019).  
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André Luiz estaria em oposição a Allan Kardec? 
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OS FUNDAMENTOS DA ESPIRITUALIDADE DO ESPIRITISMO  (FINAL) 

    
       O Espiritismo traz os elementos lógicos que permi-
tem refutar esses abusos de maneira formal, oferecen-
do a todos respostas claras e consoladoras à maioria 
das questões existenciais, tão frequentes na origem do 
desespero humano. 
       O Espiritismo não faz nenhum proselitismo, e não 
pretende deter a exclusividade da Verdade. Allan Kar--
dec pergunta humildemente: 
       "Qual é o homem que pode se gabar de a possuir 
inteiramente, quando o círculo dos conhecimentos cres-
ce sem cessar, e as ideias se retificam a cada dia?" 
(12). 
       O Espiritismo proclama a liberdade de consciência, 
o direito de livre exame em matéria de fé. Recebe os 
que vêem voluntariamente a ele, e não procura desviar 
ninguém de suas crenças ou de sua religião. A crença 
de uma pessoa importa pouco, desde o momento em 
que ela trabalhe para o bem de seu próximo. O 
Espiritismo se dirige àquele que, estando perdido ou 
não estando satisfeito com o que se lhe tem sido dado, 
procura alguma coisa de melhor. Não diz: "Creia pri-
meiro, e compreenderá em seguida se você puder", 
mas "Compreenda primeiro, e creia em seguida se você 
assim o quiser". 
       Encorajamos as pessoas, desejosas de se esclare-
cerem, a ler e meditar, não mais que as trinta páginas 
da introdução do Livro dos Espíritos, que lhes confirma-
rão que o objetivo essencial do Espiritismo não é senão 
o de procurar o que pode ajudar ao progresso moral e 
intelectual dos homens. 
 

Referências bibliográficas: 
 

1. Allan Kardec: "A Gênese, os milagres e as predições 
segundo o Espiritismo" "Caráter da Revelação Espírita", 
item 14. 
2. Allan Kardec: "O Livro dos Espíritos", questão 
n°1010. 
3. Ver Silvio Chibeni: "Espiritismo, ciência e filosofia da  
ciência". 
4. Ver as refutações de Allan Kardec em "O Livro dos 
Espíritos", Introdução, item XVI, "Que é o Espiritismo", 
capítulo 1, "O Livro dos Médiuns", capítulo IV ou "O 
Céu e o Inferno", primeira parte. Ver igualmente as 
obras de Gabriel Delanne e de Ernesto Bozzano. 

5. Allan Kardec: "A Gênese, os milagres e as predições 
segundo o Espiritismo" "Caráter da Revelação Espírita", 
item 16. 
6. Allan Kardec: "O Livro dos Espíritos", questão n°800. 
7. Allan Kardec : "O Evangelho segundo o Espiritismo", 
Autoridade da Doutrina Espírita. 
8. Léon Denis: "O Problema do Ser e do Destino", 1ª 
Parte, Capítulo 1. 
9. Allan Kardec: "O Livro dos Espíritos", questão 973. 
10. Allan Kardec : "O Céu e o Inferno", capítulo VII. 
11. Allan Kardec: "O Livro dos Espíritos", Introdução, 
item VI. 
12. Allan Kardec: "O Livro dos Espíritos", Conclusão, 
item V. 

CHARLES  KEMPF 

 
* - texto disponível em word (.doc).  
Fonte: http://home.ism.com.br/~unidual/osfundamentos.htm 
Edição eletrônica original : 
Centre spirite Lyonnais Allan Kardec 
23 rue Jeanne Collay 
69500 BRON 
04-78-41-19-03 
http://spirite.free.fr 
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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 
188 

A LINHA DA VIDA 

 

LIVRARIA RENASCER 

NOVO ENDEREÇO 

A Livraria Renascer, mudou-se, agora está 

na pça. Machado de Assis, ed. Tereza 

Cristina, 1º andar, sala 105. 

A sala está localizada em cima da antiga 

sala, que funcionava no térreo desse 

prédio. O fone continua o mesmo. 

DIVALDO... 
PANEGÍRICO – 
      Ao apresentar Divaldo Franco para a plateia, que 
lotou o Teatro Guararapes, no Centro de Convenções 
de Pernambuco, o professor Saulo Santos apontou 
a origem humilde e a trajetória do homenageado que 
"desde criança manifestou faculdades paranor-
mais (e por isso levava surras) e que viveu para 
os excluídos". "O que ele tem de extraordinário 
não é a substância no conhecimento, nem a amo-
rosidade, mas o brilho da vida dele está na sua 
obra", completou.  
       Ao finalizar seu discurso panegírico, o professor 
afirmou: "A academia não homenageia mitos nem 
deuses, mas homens e suas obras". 
Mesa contou com representação da UFPE, UFRPE e 
UPE ▲ 
 

http://www.espiritualidades.com.br/Artigos/Kardec_Obras/K_autores/KEMPF_Charles_tit_Fundamentos_da_Espiritualidade_do_Espiritismo-Os.doc


  

 
 
     

 

RELIGIÃO E FILOSOFIA - II 
 

 

       E após Djalma fazer a réplica, o frade voltou, escrevendo 
“Cristianismo e Espiritismo”,  para afirmar que Djalma não 
havia conseguido responder as suas argumentações.  
       Depois dessa ligeira digressão, passamos a relatar al-
gumas observações com relação à dissertação de Djalma Fa-
rias em quinze crônicas, chamou-me a atenção a erudição do 
Autor. 
       Não imaginava que tivesse ele aquele cabedal de co-
nhecimentos demonstrado durante o transcorrer da série e 
ficava a me questionar durante a leitura das citadas crônicas. 
Observava a vasta bibliografia e citações e transcrições de 
autores e obras, cujos títulos aparece em inglês, italiano, fran-
cês e espanhol. E dizia para mim mesmo, não sabia que 
Djalma possuía uma vasta estante e que tinha conhecimentos 
de várias línguas. Isso cada vez mais me impressionava.  
       Ao mesmo tempo pensava, onde ele arranjava tempo 
para escrever, embasado em autores e obras diversas. Bus-
cava desvendar a incógnita. 
       Por outro lado, observava também que ele citava o autor 
e a obra, mas não indicava a página. E eu não gosto quando 
o autor faz referências a obras e não cita a página. E assim 
prosseguia na minha faina buscando encontrar respostas. 
       Ocorreu então, que casualmente lancei as vistas sobre 
uma obra – “Religião”, de Carlos Imbassahy. A obra foi lan-
çada pela Editora FEB em 1944, onde Imbassahy responde a 
questão: - O Espiritismo é uma religião? (Questão inicialmen-
te levantada por Allan Kardec no seu discurso do dia 1º de no-
vembro de 1868, na Sociedade Espírita de Paris). 
       Pois bem! O bom Djalma sem tempo para escrever so-
bre o assunto que exigia tempo, que ele não dispunha, não se 
fez de rogado. Arregaçou as mangas e transcreveu textual-
mente do livro de Imbassahy, o que lhe interessava para 
escrever as quinze crônicas. 
       Entendo a atitude de Djalma, precisava dar uma respos-
ta ao frade e a obra de Imbassahy estava ali  com  os  argu- 
mentos e fatos necessários e suficientes para fazer calar não 
só o frade Romeu Peréa, mas todos os frades, padres, bispos 
e toda a hierarquia sacerdotal da Igreja Católica ou os que es-
crevem contra o Espiritismo com má-fé ou sem fé nenhuma, 
como escreveu Imbassahy. 
       E ai também até entendo porque Djalma, em nenhum 
momento fez citação da obra e de seu autor, só sendo agora 
descoberto o processo em virtude do estudo que ora realiza-
mos. Ora, podia algum informante do frade adquirir o livro e 
este teria argumentos para investir contra o cronista de “Vida 
Espírita”, deixando-o “no mato sem cachorro”, conforme diz o 
adágio popular. Não sei se algum espírita da época percebeu 
a estratégia utilizada por Djalma. O fato é que ele defendeu o 
Espiritismo e o frade ficou calado, temeu enfrentar o oponente 
que apresentava vasta erudição e que a história agora des-
venda, revelando que a erudição era de Carlos Imbassahy. 
       É assim que se emprega aquele adágio – “quem não tem 
cão, caça com gato”. E Djalma soube aproveitar, num mo-
mento difícil, as armas que dispunha. Se a sua atitude merece 
julgamento que o façam, eu me conformo em resgatar o 
material que se encontrava perdido. Aqui não faço julgamen-
to, apresento os fatos. Porém, apesar da admiração que nutro 
pelo camarada velho, nesse seu trabalho não posso me exi-
mir de dizer, que agiu como ‘escritor de xerox”. 
       Quem poderá negar que esse fato o incomoda? Só ele 
poderá responder  
       Vamos então às transcrições integrais que mantive, 
conforme estão registradas no referido jornal, mas procurei 
atualizar de acordo com as regras gramaticais vigentes. 

 
 

Diári da Noite, 25 de novembro de 1946 – Segunda-
feira – pág. 5 

DESCUIDO PROVIDENCIAL 
 

       Ao abrir anteontem o DIÁRIO DA NOITE, vi com sur-
presa que o lugar destinado ao Boletim Religioso estava ocu-
pado por um artigo espírita, sem tirar o título que encima sem-
pre assuntos puramente religiosos ou então, relacionados 
com a Religião de uma ou outra maneira. Não tivesse sido um 
descuido como depois consegui averiguar e então teria lan-
çado o meu protesto de fato. Considero-me com autoridade 
suficiente, e disso tenho dado provas, para falar sobre a cha-
mada liberdade de credos quando interpretada no seu verda-
deiro sentido, Ao ser convidado para dirigir o mencionado Bo-
letim, aceitei, mesmo sem preocupar-me da existência de ou-
tros boletins no jornal que sairiam um mês depois. Aceitei, 
repito, porque convencido de que não se tratando de um jor-
nal católico nem mesmo de orientação católica e sim de um 
jornal independente e livre, bastava-me assumir a responsab-
ilidade dos artigos por mim assinados, reservando-me, como 
é lógico, o direito de combater os princípios que estivessem 
em desacordo com os que eu considerava certos. Tudo isto 
dentro do maior respeito mútuo para com os outros colabora-
dores inclusive o redator do boletim espírita a quem como vi 
depois se facilitara uma outra coluna nas mesmas condições 
e pelo mesmo motivo de o jornal não ser tão pouco espírita 
nem mesmo de orientação espírita. Espíritas e católicos, 
ateus e indiferentes colaboram nesse como em tantos outros 
jornais cada um a defender as suas ideias. Sucedeu, porém, 
que poucos dias depois de circular o DIÁRIO, alguns católicos 
– aqueles precisamente que menos se esforçaram sempre 
pela aparição de um jornal católico – começaram a dirigir car-
tas à redação no sentido  de  protesto por se colocar o boletim 
espírita junto do religioso e, vez por outra, acima e, mesmo, à 
direita o que tudo não passava de um efeito de pura imagi-
nação... Enquanto ao fato da coexistência dos dois boletins 
ficou explicada anteriormente ou seja a não existência de 
orientação católica do mencionado DIÁRIO. Com o descuido 
de anteontem, chegou a vez de – com toda sinceridade expli-
car aos leitores porque um artigo espírita não pode ocupar – 
encimado com o título Boletim Religioso – um lugar reser-
vado a assuntos puramente religiosos apesar de os espíritas 
estarem sempre a defender que o espiritismo é uma reli-
gião, o que não é verdade como não é verdade que seja 
uma filosofia se o DIÁRIO DA NOITE pois é um jornal aberto 
à livre discussão das ideias dentro da liberdade de credos, 
creio estar no meu direito aproveitando as suas colunas para 
em sucessivos artigos explicar porque o espiritismo não é 
nem religião nem filosofia. Dessa forma não se dará mais 
esse descuido e, mesmo dando-se, os leitores saberão como 
julgar. A nobreza de atitudes para com o meu vizinho de co-
luna, nobreza que não foi por ele correspondida pois ainda 
anteontem dedicou a sua nota a ridicularizar a página mais 
bela do Evangelho (*), chegou, ao seu limite. Não se pode 
permitir por mais tempo que a bondade continue a ser consi-
derada como covardia, nem a paciência como derrota... 

Romeu Peréa.  
N. do Org.: - (*) – O frade se refere à crônica de Djalma 
Farias  na  coluna Vida Espírita, sob o título “A Parábola 
do rico e de Lázaro”.  
        

(CONTINIUA NO PRÓXIMO NÚMERO). 
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