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MOSTRA DE FALTA DE CRITÉRIO.”     Allan Kardec (de “O Livro dos Espíritos”, Conclusão, item I) 
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   ◘ A Marcha do Progresso segue   
      acelerado atingindo também o   
      movimento espírita; 
 

   ◘ A diplomata Simone Privato confirmou   
      com provas irrefutáveis, as denúncias   
      produzidas por Henri Sausse no   
      século XIX. 
 

   ◘ Agora, chega-nos as informações   
      verdadeiras sobre a filha adotiva de   
      Kardec e Amélie. 
 

   ◘ Charles kampf encontra na livraia   
       Leymarie, em Paris, cerca de quatro   
       mil manuscritos de Kardec; 
   ◘ Em São Paulo, enconta –se em   
      preparo, o livro “As Cartas de Kardec”,  
      que vai trazer muitas novidades. 
    

  

FLORENCE MARRYATT 

   Florence Marryat, nasceu em Brighton, Sussex (Inglaterra), em 9 de 
julho de 1833  e foi a sexta filha do casal e décima filha do romancista e 
marinheiro Capitão Frederick Marryat (1792-1848) e sua esposa, Cathe-
rine  Shairp. A sua desencarnação ocorreu em 27 de outubro de 1899, 
em Londres, de diabetes e pneumonia.  
    Foi a primeira mulher britânica a empreender a tarefa de realizar pesqui-
sas sobre a mediunidade e os fenômenos espíritas. Foi romancista, edi-
tora, dramaturga, espiritualista, jornalista, cantora e atriz. Ela escreveu 68 
romances durante sua extraordinária carreira, adaptando alguns deles para 
o palco. Ela também atuou com a companhia D'Oyly Carte em operetas de 
Gibert e Sullivan, e excursionou com George Grossmith em sua revis-
ta Entre Nous. 
   Escreveu livros sobre o Espiritimo; Não há morte (1891), A clarividência 
de Bessie Williams (1893) e O mundo espiritual. Não há morte (a extraor-
dinária experiência verdadeira de Sarah La Nelle Menet). O Mundo Espiri-
tual (O que podemos saber sobre o mundo invisível dos espíritos?). 
Foi uma continuação do livro Não há morte. E ainda A Estranha Trans-
figuração de Hannah Stubbs e uma obra sobre vampirismo. 

VER PÁGINA 6. 
 

CHARLES KEMPF RESGATA A HISTÓRIA DA  

FILHA ADOTIVA DE KARDEC. 
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https://www.florencemarryat.org/life/birth/
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https://www.google.com/search?sa=X&biw=1360&bih=608&q=marryat+catherine+shairp&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MLRMrkxT4gIxiyrNTI0LtSSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVXFBfmlx6iJWidzEoqLKxBKF5MSSjNSizLxUheKMxMyiAgA9CJe4TgAAAA&ved=2ahUKEwiVupW9vv3gAhWhB9QKHVHnAUoQmxMoATAQegQIChAk
https://en.wikipedia.org/wiki/Diabetes
https://en.wikipedia.org/wiki/Pneumonia


     

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divaldo não DIVULGA A Doutrina Espírita 
 
 

       Estamos vivendo momentos de extremismo político 
e social; espírita criticam o materialismo na figura con-
sumista. Acreditamos que essa ideia extremada nem 
são vividas nem seria a orientação precípua de Kardec. 
Todo Espírita adora o conforto do carrinho do ano, do 
ambiente bem iluminado, dos almoços em restaurantes 
renomados, dos salões com ar-condicionado nesses 
tempos de calor insuportável, mas só para a elite. Pre-
gam o simplíssimo dos Franciscanos, mas na intimi-
dade vivem consumindo exageradamente, com sérias 
compulsões nessa área. Em eventos faraónicos de en-
tradas regadas a ouro como passaporte para as “show-
lestras”. E ainda não deveríamos ser consumistas se-
nhor Divaldo Franco?  
       São comedidos a doações, mas adoram pedir di-
nheiro e donativos para com os recursos alheios com-
prar, via caridade, os seus “perdões de pecados” junto 
a consciência divina. Como apenas orar não apaga o 
equívoco é preciso que existam miseráveis para serem 
a ponte da caridade, hoje moeda de troca, para com-
prar a absolvição e se livrar da culpa. 
       Como condenar o consumo se a mola social é ba-
seada nele? Porque a figura lendária do homem cha-
mado o “PAPA do Espiritismo”, que arrasta aplausos 
e adora o metiê dos palcos para fazer suas evoluções 
caricatas e assume posturas políticas? Com a alteração 
de voz e com “anedotas” vai reforçando o estereótipos 
e se distanciando do que deveria ser Espiritismo. Não 
cabe aos formadores de opinião revelar e defender ar-
dorosamente posicionamentos políticos sejam eles qual 
forem.  
       Esquecem da postura de Kardec, numa França as-
solada por discussões políticas e numa Europa recor-
tada por divergência de regimes, em qual das linhas da 
codificação, que julgamos seguir, encontramos posicio-
namentos desse porte? 
       Ao que parece estamos numa guerra política que 
não acabou nem se limitou ao poder democrático de 
votar nas redes sociais. Estamos ainda vivendo essa 
fase eleitoral e a responsabilidade de alguém que se li-
ga a doutrina é unir e não alimentar separatividade. 
       O mais curioso é que a maioria dos Centros Espí-
ritas ligados a federativa a qual Divaldo diz seguir, não 
existe esse poder democrático exercido pelos seus só- 

 
cios. Uma vez que as chapas são únicas e indicadas 
para a eleição ou reconduzidas pela diretoria atual, sem 
discutir ideias e ou propostas para o centro. O Gado 
apenas vota na chapa singular para dar legitimidade ao 
pleito. O que sabemos de política para falar sobre ela?  
Quando não é isso apenas os conselheiros da institui-
ção atuam com peso maior no pleito, a resposta final é 
deles que desde o processo inicial de “eleições” na ca-
sa espírita defendem um lado com unhas e dentes le-
vando meio mundo a votarem como rebanho, mumu-
mumum. 
       Estamos de fato seguindo o propósito de Kardec, 
ou temos uma doutrina “FrankeInstagram”, “Fakebo-
ok” ou “WhatsAppNews” dentro da Doutrina Espírita? 
Jesus foi “socialista” ao dividir o pão e ao pensar no so-
cial; quando reunia os excluídos da sociedade (mulhe-
res, crianças e leprosos que nem eram contados no 
Censo Romano)? Foi comunista ao dizer que a face de 
César estava cunhada na moeda e era para dar a Cé-
sar o que era de César? E ao dizer que o filho do ho-
mem não tinha onde reclinar a cabeça; foi conservador 
ao se proclamar rei e a dizer que seu reino não era da-
quele mundo? Foi extremista ao quebras as barracas 
no Templo que fazia as negociatas dentro da “Casa de 
Deus”? E nós não fazemos nada disso, não é? 
       Não somos apegados a moeda, avarento jamais; 
nunca soubemos dividir o pão a final de contas o nú-
mero crescente de pedintes na cidade do Recife é va-
gabundagem, segundo alguns espíritas; temos nojo dos 
mendigos (leprosos da atualidade); jamais usamos os 
templos espíritas para fazer bingo, para vender livros 
e dar mais valor a livraria que a biblioteca, nunca fi-
zemos “barsarzinho” para converter a roupa rasgada 
que não prestas nos nossos guarda-roupas em 
moedas em prol do Centro; nem jamais dissemos que a 
casa Espírita é bem de todos e todos devem cuidar in-
centivando a ideia do comunismo, já que todos usu-
fruem e é de todos, não tem dono não é?. 
       Deveria não ter dono, mas famílias inteiras se alte-
rnam na condução. 
 

(CONTINUA NO PÁGINA 10)    
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   Estamos consciente de que no Brasil, nenhum jornal impresso, on-line, blog ou o escambau teria 
ou melhor, não tem coragem com responsabilidade de publicar artigo com tal título. Mas, o LAMPA-
DÁRIO ESPÍRITA (título inclusive de uma obra de Joana, psicografada por Divaldo), publica sem me-
do e sem ódio. Mesmo porque, não escrevemos e não publicamos nada com ódio. A matéria não foi 
encomendada, o autor escreveu sem interferência e assume com total responsabilide e nós, assumi-
mos a responsabilidade por dar publicidade. Nós não mantemos um jornal para agradar a gregos e 
troianos, mas para divulgar a Doutrina Espírita na sua mais simples expressão. Gabriel Delanne con-
seguiu muitas inimizades por publicar em seu jornal – O Espiritismo -, e na Revista Científica e Moral 
do Espiritismo, apenas asuntos pertinentes ao Espiritismo e de caráter científico. O Lampadário é 
mais ameno, aqui o básico são crônicas de amor ao próximo e de respeito á Doutrina Espírita. Eu 
particularmente sempre o considerei como o “Silvio Santos do Espiritismo”, pois, sabe fazer o 
público rir. E assim, aqueles que não gostarem, as páginas estão à disposição para que apresentem 

o contraditório. Não publicamos desaforos e pensamentos de indivíduos de ideias esquizofrênicas.      



 

   
                                                                                              

       
 
 

Análise de palestras espíritas  

 

 
   
  de   um   grupo    
  de  estudos  do   

Espiritismo pela internet, grupo, aliás, muito 
instrutivo. Costumo aprender com os comen-
tários dos estudiosos e, dia desses, vi algo 
num comentário, que me chamou atenção. 

Um componente do grupo pediu a outro 
participante para analisar determinada pales-
tra espírita que havia sido proferida em sua ci-
dade. Então, após o pedido, a análise foi feita 
de forma muito tranquila, com argumentos e 
sem qualquer ofensa à referida palestra ou ao 
orador. 

Mas eis que uma outra participante do 
grupo, ao se deparar com a análise da pales-
tra, resolve pedir mais caridade.  

Fiquei, então, sem entender. A análise, 
como disse acima, havia sido feita da forma 
mais respeitável possível, sem ofensas ou 
adjetivações. 

Onde estaria a falta de caridade? 
Aquilo me levou a refletir na compreen-

são que temos da palavra caridade. Será que 
entendemos, realmente, o que é caridade?   

Caridade seria calar-se?  
Caridade seria não realizar críticas? 
Por qual razão alguém entende uma 
análise como falta de caridade? 
Entender análise como falta de carida-

de, aliás, é algo bem comum na cultura brasi-
leira, e isto, infelizmente, empobrece o debate 
e a troca de ideias. 

Quando digo que alguém que fez uma 
análise respeitosa e com bons argumentos 
faltou com a caridade, gero um clima de cons-
trangimento que tende a trazer o silêncio ou o 
confronto e não o debate sadio. 

A fuga de uma análise, seja de men-
sagens mediúnicas, livros, textos e pales-
tras é a técnica utilizada por Espíritos que 
fascinam: a ideia deles é privar os indiví-
duos do senso crítico, transformando em 
inimigos e desafetos todos aqueles que 
oferecem um ponto discordante ou de me-
lhoria em suas opiniões. 

Penso que mudar o foco de como se vê 
a questão é fundamental para o crescimento.   

Ao enxergar quem faz análise como al-
guém que me dá, gratuitamente, um feedback, 
um retorno sobre o meu trabalho, automatica-
mente, elimino a ideia de faltar caridade, de 
modo que poderei aproveitar todos os seus 
apontamentos sobre minha explanação, men-
sagem, livro, texto ou coisas do gênero, logo, 
crescer com sua análise. 

Mas para isto é preciso humildade; para 
bem receber uma análise é necessário sair da 
redoma da infalibilidade para conectar-se com 
sua dimensão humana, pois os humanos er-
ram. 

E nós, infelizmente, parece que esta-
mos ainda imaturos para admitir que erramos. 

Eis um tema para pensarmos com cari-
nho. 

Wellington Balbo 

(O Consolador - N° 611 - 24 de Março de 2019) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Participo 

 3 ANO XIV  Nº 152 / MAIO  -  2019 / JABOATÃO - PE. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

               - 

             

 

 
 
 

EXPEDIENTE 

LAMPADÁRIO ESPÍRITA 
 

Boletim Informativo Independente de  
Educação Espírita 

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

de Janeiro sob nº 424.303 Livro 793 Folha 463. 

Ano XIV  Nº 150  - MAIO - 2019 
 

Publicação  Mensal   
Distribuição  Gratuita online 

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

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

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

BLOG: 

LAMPADARIOESPIRITA.WIX.COM/CEELD  

E-mail: lampadarioespirita@bol.com.br  
Conselho  Editorial 

Secretário: - Dâmocles Aurélio da Silva. 
Redatores: - Tiago Rodrigues.  
                    - João Batista de Oliveira Neto, 
                    - Dâmocles Aurélio N. da Silva, 
Prog. Internet - Helfarne e Dâmocles A. N. da Silva.      
Jornalista Responsável: Cléa  Maria Marques  (Reg.    
                                            1295  D.R.T.) 
Colaboradores: - Maria do Carmo N. da Silva, 
                            - Cândido Pereira, 
                            - Paulo de Almeida,                           

Tiragem impressa:  50 exemplares.  
 

Nota: Os artigos assinados são de inteira    

             responsabilidade dos autores. 

Wellington Balbo 

 

mailto:lampadarioespirita@bol.com.br


 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                                                                        

 

 

 

 

 

Louise, filha adotiva de Kardec e de Amélie. 
 
       Charles Kempf é frances, mas há muito tem forte 
ligação com o movimento espírita brasileiro, especial-
mente desde que participou do CEI - Conselho Espírita 
Internacional, que mantinha ligação direta com a FEB – 
Federação Espírita Brasileira. Hoje, ele é presidente 
da FSF - Fédération Spirite Française (Federação Es-
pírita Francesa). 
       Contextualizando algumas correspondências envol-
vendo o casal Amélie Boudet e Rivail (que mais tarde 
se tornaria Allan Kardec, o célebre codificador do Es-
piritismo), Charles Kempf nos dá a conhecer a história 
da pequena Louise, que o pesquisador denomina "fi-
lha adotiva" daquele casal, que não teve filhos naturais 
(quem sabe, por uma providência da espiritualidade, 
tendo em vista as ocupações que Rivail e Amélie teriam 
com a nova doutrina que abraçariam como missão 
maior de sua encarnação), mas que amorosamente se 
ocuparam dos cuidados paternais para com a menina, 
pelo que vemos nas preocupações que demonstravam 
com a educação da pequenina. 
       Houve muitas especulações sobre a questão: por-
que Hyppolite Léon Denizard Rivail e Amélie Boudet 
não tiveram filhos? Até mesmo a afirmação de que te-
riam concluído um pacto de abstinência. Os documen-
tos originais encontrados recentemente lançaram luz 
sobre essa questão. 
        Em primeiro lugar, o casamento deles data de 
quinta-feira, 9 de fevereiro de 1832. Naquele dia, 
Hyppolite tinha 27 anos e Amélie 36 anos, o que era 
muito para a época. Também, na época de seu casa-
mento, Hyppolite era "soldado do 61º Regimento de 
Infantaria de Linha, guarnecido em Rouen, Departa-
mento do Sena Inferior". 
       Seu contrato de casamento não menciona nenhum 
pacto de abstinência. Em uma carta de Hyppolite dirigi-
da a Amélie, datada de 20 de agosto de 1834, depois 
de uma viagem de carruagem de Paris a Lyon,onde 
Hyppolite ia visitar sua tia paterna Reine Matthevot 
(nascida Rivail), ele fala “das comodidades da viagem": 
Na maior parte do caminho, tive o prazer de ter a 
companhia de uma criança de um ano no carro que, 
por seus gritos e cheiros, nos ofereceu uma peque-
na repetição da tarefa e me fez desfrutar antecipa-
damente dos encantos da paternidade;" 
       Não há dúvida de que Hyppolite e Amélie conside-
raram a paternidade, mas a natureza provavelmente 
não lhes permitiu ter um filho natural. 
       Mas em outra carta de Hyppolite a Amélie, datada 
de 23 de agosto de 1841, quando Hyppolite estava no-
vamente em Lyon para o funeral de sua tia Reine Mat-
thevot, ele escreveu: "Abrace bem a minha pequena 
Louise, cuja escrita me fez muito prazer." 
       Em uma carta de 9 de outubro de 1841, de Paris a 
Château du Loir (lar dos pais de Amélie, onde Hyppolite 
e Amélie costumavam ficar de veraneio), Hyppolite es-
creve: "Beije minha pequena Louise por mim." 
       Em outra de 12 de outubro de 1841, Hyppolite es- 

creveu mais especificamente: "Eu queria consultar 
Mariette esta manhã para saber o que se deveria fa-
zer por Louise em caso de dificuldade, mas ela não 
retornou há dois dias; eu sei onde ela está, mas é 
um pouco longe; e seria difícil não dizer impossível 
vê-la a tempo. Se, no entanto, alguma coisa aconte-
cesse, escreva-me logo enviando-me cabelos e eu a 
consultarei. No intervalo, penso que se deve cuidar 
para que ela não tome chuva; como você sabe, se-
ria prejudicial para ela." 
       Esta carta é notável, porque mostra que Hyppolite 
e Amélie consultavam em Paris uma "sonâmbula" cha-
mada Mariette, especialmente em caso de problemas 
de saúde, e que utilizavam até cabelos, enviados por 
carta, para ajudar a sonâmbula na psicometria. Enten-
demos melhor porque Allan Kardec escreveu mais tar-
de que o Magnetismo abriu o caminho para o Espiri-
tismo. Além disso, esta carta indica uma saúde frágil da 
pequena Louise. 
       Finalmente, numa carta de 15 de agosto de 1842, 
de Aachen a Château du Loir, Hyppolite é muito mais 
específico: "Aprendi com prazer que Louise trabalha 
bem à medida que avança na leitura e na escrita. Fi-
quei muito feliz com a sua pequena carta. Espero 
que ela possa ler a minha sozinha. Quanto ao cál-
culo, não deve ser negligenciado; mas na ausência 
do aritmômetro, é necessário usar fichas; você de-
ve ter certamente nas caixas de jogos. Um exercício 
excelente e que ela deve começar a ser capaz, é de 
atribuir às fichas aos cartões de uma determinada 
cor um valor de 10 ou de 100. Assim, para fazer 345, 
precisa colocar 3 fichas de 100, 4 de 10 e 5 de 1. Ou 
seja, como segue + + + 0 0 0 0 1 1 1 1 1. Deve exer-
cê-la ou a ler os números assim compostos, ou a 
compor outros ela mesma. Mas é claro que precisa 
começar com números pequenos e aumentar ape-
nas gradualmente. Quando ela estiver bem familia-
rizada com este exercício, será preciso utilizar os 
algarismos, e fazê-la entender que os algarismos da 
primeira coluna a direita valem tantas unidades, os 
da segunda valem tantas dezenas ou fichas de 10 
etc. Será necessário exercê-la, vendo um número 
escrito em algarismos, a compô-lo com fichas, e 
vice-versa." 
       Nós vemos claramente o "professor" aplicando os 
métodos de ensino de Pestalozzi que ele melhorou e 
completou! 
       Em 22 de outubro de 1843, Hyppolite menciona nu-
ma carta à Amélie, de Paris para Château du Loir: 
“Anexo está uma cartinha para Louise”. Infelizmente 
não temos o original desta cartinha que foi entregue por 
Amélie a Louise. Em 6 de novembro de 1843, Hyppolite 
escreveu para Amélie, de Paris para Château du Loir: 
"Beije minha querida Louise por mim e diga a ela 
que fiquei muito feliz com sua carta; mostrei-a a 
várias pessoas que ficaram muito satisfeitas." 
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       Há outros elementos em uma carta de 16 de se-
tembro de 1844, de Paris para Château du Loir, onde 
Hyppolite que fala da cama de Louise em sua resi-
dência em Paris, onde ele escreve  “Quanto a Louise, 
acho que ela aproveita bastante. Peço-lhe que cum-
primente suas galinhas, as quais abraço de todo co-
ração, e ela também.” Pode-se imaginar a menina vi-
vaz no campo em Château du Loir, cuidando do gali-
nheiro dos pais de Amélie. Em 27 de setembro de 
1844, Hyppolite escreve: "Adeus, minha querida, 
abraça por mim minha boa pequena Louise, que, 
penso, se diverte de todo o coração." 
       Essas cartas não deixam nenhuma dúvida sobre o 
fato que Hyppolite Léon Denizard Rivail e Amélie 
Boudet criaram e educaram uma menina chamada 
Louise, provavelmente adotiva, e a quem tinham dado o 
segundo nome de Jeanne Louise Rivail (nascida Du-
hamel), mãe de Hyppolite. 
      Mas essa alegria seria de curta duração. Em 29 de 
setembro de 1845, de Paris para Château du Loir, Hyp-
polite escreveu para Amélie: "Como você me dizia 
que se você não escrevesse para mim, seria porque 
Louise iria continuar melhorando, então espero que 
a melhora se confirmou: concebo tudo o que isso 
deve lhe causar tormento e fadiga, porquanto você 
precisava muito de repouso.”  
        Os problemas de saúde da pequena Louise pare-
ciam estar piorando. 
        Amélie retornou depois a Paris com a pequena 
Louise, e é numa carta do pai de Amélie (que desen-
carnou em 6 de julho de 1847 aos 79 anos) para 
Amélie, datada de 6 de dezembro de 1845, que apreen-
demos a morte da pequena Louise: "Eu não demorei 
para lamentar, minha querida Amélie, o evento in-
feliz que você anuncia na sua última carta; com o 
que você tinha escrito para nós e o que Mad. Gen-
dron havia nos dito, eu esperava todos os dias re-
ceber essa má notícia: é muito triste e muito la-
mentável deixar a vida quando estamos apenas co-
meçando a aproveitá-la, enquanto outros que tive-
ram uma longa carreira poderiam terminá-la sem se 
arrepender tanto: como você me diz, não é da natu-
reza do homem ser perfeitamente feliz, devemos 
nos contentar com a porção que nos é distribuída. 
Percebo o quanto isso deve ter afetado o Sr. Rivail, 
desejo que ele se recupere." 
       Consultamos os arquivos on-line do estado civil re-
constituído de Paris, mas com a classificação pelo no-
me, não encontrei nenhuma Louise Rivail, nem Duha-
mel, nem Boudet, que morreu naquele período. Uma 
busca por data é necessária, e talvez possível nos mi-
crofilmes. Isso permitiria esclarecer qual era o nome 
dessa menininha, provavelmente adotiva. 
       Este episódio lança luz sobre o caminho difícil de 
Hyppolite Léon Denizard Rivail e Amélie Boudet no pe-
ríodo antes da observação do fenômeno de mesas gi-
rantes, em maio 1855, que o fez declarar na Obras 
Póstumas: "Foi aí que, pela primeira vez, presenciei 
o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e 
corriam em condições tais que não deixavam lugar 
para qualquer dúvida. Assisti então a alguns en-
saios, muito imperfeitos, de escrita mediúnica numa 
ardósia, com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias 

estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato 
que necessariamente decorria de uma causa. Eu en-
trevia, naquelas aparentes futilidades, no passa-
tempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer 
coisa de sério, como que a revelação de uma nova 
lei, que tomei a mim estudar a fundo." 
       Os espíritas sabem o que se seguiu: o trabalho ma-
gistral da Codificação Espírita, de Allan Kardec, que ho-
je desfruta, depois de mais de um século e meio, deze-
nas de milhões de admiradores em todo o mundo, e 
que, ao mesmo tempo, abriu todo um campo de pes-
quisa científica sobre o mundo espiritual e consolou 
tantos corações feridos. 
       Muito obrigado Allan Kardec, muito obrigado Amé-
lie Boudet! 

Charles Kempf 
(de “Luz Espírita” Domingo, 18 de novembro de 2018 — 
Edição N° 147). 
 

 

 

 

Louise, filha adotiva de Kardec e de Amélie 
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 O PASSADO, HOJE - IX  
                                                                                                                                        

FLORENCE MARRYAT 

 
       Filha do romancista e marinheiro Capitão Frederick 
Marryat, conhecido por seus romances sobre oceano. 
Seus pais se separaram quando ela era uma criança, e 
teve então uma educação inteiramente no lar, com a 
ajuda de governantas. Tendo à disposição uma extensa 
biblioteca de seu pai, dedicou-se a ler. 
       Em 1854, se casou aos 21 anos de idade com o 
capitão Thomas Ross Church, viajando em seguida 
para a India onde o marido se apresentou. Viajou por 
todo país, acompanhando o marido. 
       Em 1860 sofreu um colapso nervoso e voltou para 
a Inglatera sozinha, trazendo na bagagem três filhos a 
reboque, mas ao todo teve oito filhos nesse casamento. 
       Foi nesse período difícil que ela começou a escre-
ver para se distrair dos “pensamentos tristes”. Seu pri-
meiro romance – Conflito do Amor, foi um sucesso mo-
desto e rapidamente seguido no mesmo ano por outros. 
Marryat estabeleceu um ritmo surpreendente e conse-
guiu mantê-lo ao longo de sua carreira, escrevendo cer-
ca de noventa livros em geral. A recepção crítica foi 
mista, muitos revisores alarmados com os temas de-
senvolvidos por ela sobre crueldade conjugal, adultérios 
e alcolismo. 
       Ela nunca aceitou as acusações de que seus lvros 
exploravam o sensacionalismo, sustentando ela que es-
creveu a partir de experiências vividas. Não é de admi-
rar, portanto, que seu casamento tenha fracassado e 
ela se separou do marido. 
       Seu segundo casamento com o coronel Francis 
Lean, da Royal Marine, foi igualmente um desastre e 
ela embarcou em uma carreira de palco, como atriz, ex-
cursionando com a companhia D’Oyly Carte, e apare-
cendo com George Grossmith em uma revista chamada 
entre nous. Ela também apareceu em suas próprias pe-
ças e desfrutou de sucesso internacional com seu show 
de uma mulher love leittens. 
       Ela também exerceu a redação e o jornalismo na 
Revista London Society, durante a década de 1870. 
bem como, colobarou em outras revistas. 
       Foi durante o período em que trabalhava como jor-
nalista que ela entrou em contato com médiuns, tendo 
adotado a partir dai um crença vitalícia no Espiritismo. 
Suas experiências foram narradas nos livros. 
       A Sra. Florence Marryat, tornou-se uma estudiosa 
dos fenômenos espíritas e pesquisadora das mais afa-
madas.,Descreve ela uma sessão em que participou 
com o médium Eglinton no dia 5 de Setembro de 1884, 
em presença de seis pessoas, incluindo-se nesse gru-
po. Nessa sessão os Espíritos mostraram aos experi-
mentadores de que modo procediam a fim de organizar 
para si mesmos um corpo a expensas do médium.  
       “Eglinton se apresentou primeiramente entre nós, em 
transe completo. Entrou de costas, com os olhos fecha-
dos, a respiração ofegante, parecendo debater-se contra 
a força que o impeliu para o nosso lado. Uma vez aí, 
apoiou-se a uma cadeira, e vimos sair-lhe da ilharga es-
querda uma espécie de vapor, massa nevoenta como fu-
mo. Suas pernas estavam iluminadas por clarões que as 
percorriam em todos os sentidos. Um véu branco se lhe 

estendia pela cabeça e pelos ombros. A massa vaporosa 
ia aumentando sempre e a opressão do médium tornava-
se mais intensa, enquanto mãos invisíveis, retirando-lhe 
da ilharga flocos de uma espécie de gaze e muito leve, as 
acumulavam no solo, em camadas superpostas. Acompa-
nhávamos com alvoroça-da atenção os progressos desse 
trabalho. De repente se evaporou a massa e num abrir e 
fechar de olhos um Espírito perfeitamente formado apare-
ceu ao lado de Eglinton. Ninguém poderia dizer donde 
nem como se achava ele entre nós; mas ai estava. 
Eglinton deixou-se cair no soalho”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLORENCE MARRYAT 
       Na década de 1890, viu um reconhecimento na sua car-
reira literária e foi fundamental na criação da sociedade de 
Autores, estabelecendo sua própria Escola de arte Literária 
em Sto. Johnnys Wod. E foi ai que ela faleceu, aos 66 anos 
de idade, depois de um período de problemas de saúde. Ela 
foi sepultada no cemitério Kemal Green, tendo comparecido 
um grande número de amigos e admiradores. 
       Seus livros de caráter espírita, foram: 
- Não há morte (1891); A Clarividência de Besse Williams 
(1893); O Mundo dos Espíritos (1894), mensagem do 
morto (1894); Uma alma em chamas (1896) e o Sangue do 
Vampiro (1897). 

       A partir de 1885, pasou a ter um relacionamento com o 
jovem ator Herbert Mcpherson, que herdou metade de sua 
herança. a causa da morte  foi diabete e pneumonia. 
        

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capitão FREDERICK MARRYAI, PAI DE FLORENCE 
 

(CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO). 

LENDO E ANALISANDO 

 

 
6         ANO XIV  Nº 152  / MAIO - 2019 / JABOATÃO / PE. 

CÂNDIDO PEREIRA                                                           

lampadarioespirita@bol.com.br 

 

 



„1 

   
 

 

 
                                                                                                 

 

        
                                               
 

 
 

 

Obras de Emmanuel não são “igrejeiras” e nem autoajuda - III  
 

       
       Seria o caso de se perguntar: qual autor espírita 
que passou totalmente incólume a eventuais erros, ou, 
no mínimo, a passagens consideradas questionáveis do 
ponto de vista doutrinário? 
       Muitos conceituados autores espíritas também têm 
textos, no mínimo, muito questionáveis. Afinal, não ad-
mitimos, frisamos novamente, como algo admissível do 
ponto de vista espiritista o mito da infalibilidade para ne-
nhum texto existente atualmente na Crosta terrestre. 
       Vejamos alguns exemplos de autores espíritas res-
peitáveis que nem sempre publicaram e/ou tiveram ati-
tudes irrepreensíveis do ponto de vista espírita. 
       Léon Denis publicou no final de sua vida física “O 
Gênio Céltico e o Mundo Invisível”, que é um livro 
que apresenta passagens muito questionáveis, do pon-
to de vista espírita. De fato, Denis rejeita a contribuição 
espiritual da ascendência latina do povo francês e exal-
ta a ascendência celta da França de forma muito estra-
nha. Evidentemente, a formação cultural de um povo 
consiste em uma influência em seus valores e em sua 
maneira de proceder. Mas, principalmente, quando a 
discussão refere-se a uma ascendência antiquíssima, 
como é o caso, o estudo fica muito fraco à luz do co-
nhecimento reencarnacionista, sobretudo dentro da óti-
ca espírita. Importante frisar que se trata de obra publi-
cada por um dos principais, juntamente com Gabriel 
Delanne, sucessores de Allan Kardec. Realmente, se 
considerarmos a reencarnação, constatamos, como Je-
sus explicou a Nicodemos, que “o que é nascido da car-
ne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito” e 
que “O Espírito sopra onde quer, mas não sabemos on-
de, e nem de onde vem nem para onde vai...”. Logo, é 
bem questionável tal ênfase empregada pelo respeitá-
vel trabalhador espírita. 
       Léon Denis também defende em sua aclamada 
obra “O Problema do Ser, do Destino e da Dor”, a 
polêmica e muito questionável ideia de que Jesus teria 
sido a reencarnação de Khrisna. (*0 Não aceitamos 
esta conjectura como verdadeira, o que é uma rejei-
ção comum a muitos confrades.  O fato é que tal po-
sicionamento, assim como a questionável obra “O 
Gênio Céltico e o mundo invisível”, não fizeram 
com que o ME perdesse o respeito, a gratidão e a 
divulgação das obras de grande valor de Léon De-
nis. 
       Hermínio C. Miranda, erudito autor espírita, com 
várias obras de relevância no contexto espírita, escre-
veu diversos livros altamente especulativos com rela-
ção a supostas reencarnações de figuras em sua maio-
ria famosas, da história universal. Os subsídios que for-
neceram as bases para as respectivas teses são meras 
hipóteses com poucas e inconclusivas “evidências” 
(pressupostas evidências, as quais, em sua maioria, 
não resistem à menor análise). São diversas as obras 
que contemplam tais conjecturas, tais como “As Mar-
cas do Cristo I e II”; “Eu sou Camille Desmoulins” 
(em parceria com Luciano dos Anjos); “De Kennedy ao  
 

 
Homem Artificial” (em parceria com Luciano dos 
Anjos); “As Vidas de Fénelon”; “Os Senhores do 
Mundo”. Apesar disso, Hermínio continua sendo um 
autor respeitado e tido em alta conta no meio espírita. 
       Hernani Guimarães Andrade escreveu obras so-
bre hipóteses a respeito da realidade material do mun-
do espiritual que não são bem construídas teorica-
mente. Textos como “A Teoria Corpuscular do Espíri-
to” e “O Psi Quântico”, entre outras, são obras alta-
mente especulativas, com limitações conceituais. Isso 
não significa que Andrade não tenha dado contribui-
ções, sobretudo estudando reencarnação e mediunida-
de, com boas obras para o Movimento Espírita (ME). 
De qualquer maneira, Hernani G. Andrade é respeitado 
como um estudioso espírita que procurou estudar te-
mas esquecidos por muitos confrades, e tem uma ima-
gem positiva para a maioria dos espiritistas. 
       Até mesmo o extraordinário autor espírita José 
Herculano Pires supôs que o conceito físico de anti-
matéria poderia explicar a existência das realidades 
“semimateriais” do mundo espiritual, o que consiste em 
posicionamento altamente questionável. Tal hipótese é 
frisada em várias de suas obras. Obviamente, temos o 
maior respeito e admiração por J. Herculano Pires, se-
gundo o próprio Emmanuel afirmou na época, “a maior 
inteligência espírita contemporânea” e “o melhor 
metro que mediu Kardec”. 
       Autores febianos, adeptos de Roustaing, escreve-
ram textos fraquíssimos doutrinariamente, alguns, inclu-
sive, chegando a colocar Roustaing ao mesmo nível e 
até acima de Allan Kardec. Apesar de tamanha incoe-
rência e fanatismo injustificável, muitos desses autores 
continuam sendo respeitados como esforçados traba-
lhadores espíritas por muitos confrades. 
       O próprio Codificador do Espiritismo Allan Kardec 
mudou e/ou reajustou sua opinião em algumas oportu-
nidades, tais como a questão da existência ou não do 
quadro de “possessão” (vide O Livro dos Médiuns e A 
Gênese), entre outras mudanças de opinião (sobretudo 
frisadas na “Revista Espírita”). E se não tivesse desen-
carnado, de maneira, a priori, prematura, nada garante 
que não pudesse ajustar e/ou modificar algum tópico 
ainda não significativamente esclarecido. Afinal, o Esp-
iritismo é uma doutrina que evolui com o passar do 
tempo. 
       Com relação ao fato de haver algumas passagens 
tidas como excessivamente “igrejeiras”, ou seja, que 
denotam excessivas marcas de jargão católico, tería-
mos que refletir um pouco mais sobre tal tópico. Em pri-
meiro lugar, não podemos olvidar que expressões cató-
licas como “anjo” e “arcanjo” e títulos de santo são 
igualmente utilizadas pelo próprio Allan Kardec. Seja 
por uma questão didática considerando o momento his-
tórico e o público alvo, os autores em questão podem 
ter avaliado que a maioria do público leitor ainda ne-
cessitava de referências culturais prévias para entender 
a essência do conteúdo. 
   (CONTINUA NO PRÓXIMO NUMERO) 
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MOVIMENTO  ESPÍRITA  ELITISTA 
   

 

       Esta é uma questão que está merecendo estudo cautelo-
so para não ferir suscetibilidades e não cometer enganos que 
no futuro venha demonstrar que houve intolerância na análise 
do problema ou omissão com o engano. 
       Afirma os defensores da ideia que é necessário o ajunta-
mento de pessoas de mesma especialização, como no caso 
da criação e surgimento da Sociedade de Medicina e Espi-
ritismo, do Rio de Janeiro, a 11 de junho de 1941, que deu 

azo a fundação posteriormente da Associação Médico-Espíri-
ta de São Paulo, e desta, surgiram várias secções estaduais, 
e agora, já existe uma Associação Médico-Espirita do Brasil e 
depois, quem sabe, será de âmbito internacional. 
       Há outra ideia generalizada de que o importante é a es-
sência, isto é, que deve ser espírita, não importando a deno-
minação ou os objetivos da sociedade. Do outro lado, no qual, 
nos encontramos, se levanta várias hipóteses sobre a ques-
tão, principalmente sobre as consequências doutrinárias que 
daí advirá.   
       Vejamos mais detalhadamente. 
       O problema da criação de um movimento espírita elitista 
com a separação por categoria profissional, ao que parece 
tudo começou com a realização do I Congresso Brasileiro 
de Jornalistas Espíritas, em 15 de novembro de 1939, na 

capital federal do Rio de Janeiro, que teve Leôncio Correia 
como presidente do evento. 
       Esse evento foi diferente, pois reunia os espíritas que es-
creviam nos jornais, periódicos e revistas espíritas. O con-
gresso foi diferente, interessante e pertinente ao movimento 
espírita. Ali não se pensava em criar um movimento elitista, 
mas tão-somente discutir a melhor maneira de se divulgar o 
Espiritismo. Mesmo com a fundação na capital paulista do 
Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo, em 23 de ja-

neiro de 1948, o objetivo único era a divulgação do Espiritis-
mo. E ainda com os subsequentes congressos brasileiros de 
jornalistas e escritores espíritas – Os CBJEE e a fundação da 
Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas – 
ABRAJEE, a 18 de abril de 1976, em Brasília-DF., não se tra-
tava de um agrupamento separatista. 
       Era diferenciado sim, pois não era extensivo ao espírita 
em geral, pelo menos em tese. Daí, haver se alterado a deno-
minação para ABRADE – Associação Brasileira de Divulga-
dores Espíritas, abrangendo todos que divulguem o Espiritis-
mo. A nova denominação traz já no título, uma abrangência 
necessária em que inclua agora todo aquele que faz a divul-
gação do Espiritismo, não importando o meio pelo qual o faça: 
jornal, revista, livro, oratória, tribuna, rádio, televisão, internet, 
vídeo ou através de simples conversação ou até mesmo bas-
tando ser espírita ou simpatizante. 
       Historicamente, vemos que mesmo o antigo ABRAJEE, 
nunca foi motivo de polêmica ou de discordância no meio es-
pírita. O próprio Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que te-
ve em Deolindo Amorim, um dos pilares daquela iniciativa, 

muito tem contribuído para a divulgação, compreensão e ensi-
no da Doutrina Espírita. Trata-se de um trabalho pioneiro, im-
portante e que merece  todo respeito, apoio e participação da 
comunidade espírita. 
       Diferentemente, no entanto, tem conotação diametral-
mente oposta quando se funda sociedade denominada de as-
sociação médico-espírita, uma vez que já nasce elitizada den-
tro de uma estrutura de grupo vertical. Mesmo porque nessas 
sociedades, há um corporativismo muito prejudicial ao cresci-
mento interior e já nasce equidistante do Centro Espírita, a 
célula-mater de todo o movimento espírita. 
       Temos um bom exemplo registrado pela história com re-
lação ao médico-médium Edson Queiroz. A Associação Médi- 

co-Espírita de São Paulo o perseguiu o quanto pode, fazendo 
várias acusações de caráter obtuso, para não dizer mentirosa.  
       A partir do surgimento da AME-SP. – Associação Médico-
Espírita, além de proliferar pelos demais Estados da União, 
secções dessa sociedade, deu azo ao surgimento de outras 
com os mesmos objetivos, ou seja, o de exaltar o profissional 
diferenciando-o, no meio espírita, dos espíritas em geral, As-
sim é que surgiram ultimamente: Associação dos Psicólogos 
Espíritas e Associação dos Magistrados. E mais recentemen-
te, agora já existe uma “Associação Médico-Espírita do Brasil” 
e uma “Associação dos advogados”.  
       O modismo só esta começando. Imagine o que não surgi-
rá... Agora mesmo, tomei conhecimento, sendo inclusive con-
vidado a participar do I Encontro da União Franciscana, e 

com o apoio incondicional da Federação Espírita Pernambu-
cana, que se fez representar através do conselheiro Xerxes 
Luna. Amém! 
       É grave a criação de associações diversas por pessoas 
intelectualizadas, como as já citadas. Não há dúvida, que se 
trata de “Irmandade religiosa”, numa imitação e revivência de 
suas raízes religiosas. Os criadores e sócios dessas institui-
ções se esquecem, às vezes, o que é o Espiritismo..  
       Quando se fundou a Associação Brasileira de Jornalistas 
e Escritores Espíritas, por exemplo, não pensavam os seus 
idealizadores em obter proveito próprio. Era a visão que ti-
nham da Doutrina Espírita e acreditavam haver necessidade 
de uma organização como aquela para melhor fazer a divul-
gação do Espiritismo. 
       Agora, raciocinemos. Já imaginaram se Kardec houvesse 
criado a “Sociedade dos Pedagogos Espíritas de Paris”, 
em vez da “Sociedade de Estudos Espíritas de Paris”; se 
Flammarion houvesse criado o “Observatório dos astrônomos 
espíritas”; Denis a “Liga de Ensino dos espíritas autodidatas”. 
Por certo que William Crookes teria criado também a sua 
“Academia de Ciências Espíritas”.  
       No Brasil, no entanto, não me espantarei se  algum  ino-
vador criar uma “academia de letras espíritas”, nos moldes 
da “Academia Brasileira de Letras”, onde haverá um patrono 
para cada cadeira e o “imortal” será recebido e regado a 
“evangelho”, vestido com um fardão que o eternizará. 

       Mas, será que nós que buscamos estudar a Doutrina Es-
pírita concordamos com tudo isso? Esse tipo de movimento 
não estaria desassociado da realidade?   
       Concordamos sim, haja vista a Dra. Dora Incontri, fundou 
e é a presidente da “Asociação Brasileira de Pedagogia Es-
pírita” (ABPE). Incrivelmente, esta senhora e sua associa-

ção, depois de contribuir para a deturpação do movimento 
espírita, decidiu por divulgar um “Manifesto, que segundo 
ela, é mais uma ação por um espiritismo sem donos e 
sem danos lançado com asinaturas individuais e institu-
cionais, é ele mais um brado contra o religiosismo, o po-
der hegemônico, a negação da diversidade e as práticas 
absurdas.” Mais de 150 intelectuais espíritas, em sua grande 
maioria professores e seguidores do movimento Laico, assi-

naram tal manifesto.  
       Ora, quer corrigir os problemas do movimento espírita 
brasileiro, comece pela sua casa, retire primeiro o travessão 
que se encontra no seus olhos. O LAMPADÀRIO VAI BRA-
DAR CONTRA A ASSOCIAÇÃO ELITISTA QUE QUER COR-
RIGIR O ERRO ALHEIO E ESQUECE DE CORRIGIR O SEU.   

.Paulo de Almeida 

lampadárioespirita@bol.com.br. 
Resumo adaptado do livro “Revisão do movimento espí-
rita”, de Dâmocles Aurélio, Recife, 2012. 
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A importância da indulgência 
 
 

        Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, co-
mo a entendia Jesus? “Benevolência para com todos, 
indulgência para as imperfeições dos outros, perdão 
das ofensas.” (1) 
       Quando Allan Kardec, já quase ao final da parte 
terceira de O Livro dos Espíritos, abordou temas refe-
rentes à Justiça, Amor e Caridade, de modo a melhor 
compreender esta tríade de destacados assuntos, ela-
borou uma pergunta bem direta, todavia, talvez, muitos 
não tenham se dado conta da sua importância. Trata-se 
da questão anteriormente transcrita. 
       O primeiro destaque em relação à pergunta é o fato 
de Allan Kardec ter perguntado aos Espíritos a opinião 
de Jesus sobre o tema caridade. Por qual razão não 
perguntou genericamente: Qual o verdadeiro sentido da 
palavra caridade? Como devemos praticar a caridade? 
Como Deus entende a caridade? O que é caridade se-
gundo as leis de Deus? São muitas opções, mas o Edu-
cador de Lion se interessou particularmente pela visão 
específica de Jesus, como se esta representasse uma 
orientação de destaque sobre o tema. 
       A surpresa da resposta, não sabemos se também 
teria sido para Kardec, foi quando os Espíritos, quem 
sabe o próprio Jesus, desconhecemos quem ditou a 
resposta, citou apenas modalidades da caridade moral 
ou imaterial, para bem expressá-la, àquela não depen-
dendo de bens objetivos, mas apenas de tesouros sub-
jetivos, plenamente se realizando pelo exercício das co-
nhecidas virtudes. 
       É fato ter o dileto discípulo de Pestalozzi, mais à 
frente, por outras indagações, explorado especifica-
mente a posição da famosa esmola, tão bem conhecida 
de todos, a mais direta, talvez a mais fácil forma de se 
praticar a caridade. Em sentido mais abrangente po-
dendo representar qualquer doação material a neces-
sitados, seja o que for: cobertor, moeda, sopa, remé-
dio... 
       Contudo, naquele momento, quando se construía a 
pedra fundamental do pensamento kardeciano, O Livro 
dos Espíritos, a caridade moral, tudo indica, aparente-
mente foi designada como a mais relevante, importante 
e meritória. Afinal, é o entendimento de Jesus, embora 
tenhamos plena consciência da temática caridade ter 
sido explorada de mil formas pela espiritualidade, des-
crevendo incontáveis facetas da mesma, ao longo dos 
compêndios espíritas. 
       Destaca-se também da resposta o fato dos EspírI-
tos terem apontado exatamente estas três, entre tantas 
possibilidades: Benevolência, Indulgência e Perdão, 
como virtudes mais representativas da prática da cari-
dade, especificamente moral. 
       Da percepção comum, benevolência expressa a 
qualidade de alguém que é benevolente, quer dizer, é 
afetuoso, age com estima em relação ao próximo. Pode 
significar também demonstrar bondade, ou mesmo boa 
vontade. Ou seja, se expressa caridade por esta virtu-

de, apenas através de atitudes simples, no trato com os 
outros, sendo igualmente compreensivo e tolerante. 
       A propósito, quando perguntaram a Chico Xavier 
em que matéria Emmanuel era mais exigente, o mé-
dium mineiro disse categórico: No trato com os ou-
tros. (2).. 
       Reflitamos agora um tanto sobre a indulgência. Ca-
racterística de quem é indulgente, isto significa ter facili-
dade em perdoar faltas alheias. Intimamente vinculada 
à clemência, tolerância e perdão, que são atitudes liga-
das à absolvição de outrem sobre castigos e punições. 
Interessante notar que do latim indulgentia, que provém 
de indulgeo, tem o significado de para ser gentil ou per- 
dão de uma pena. Desta forma, indulgência está intima-
mente ligada à benevolência e mesmo ao perdão. 
       A terceira indicação de Jesus seria perdoar. Liberar 
alguém de uma culpa, ofensa, dívida, sendo funda-
mental não guardar ressentimentos, rancor, raiva. É de 
se notar que pode ser aplicada a si mesmo, da mesma 
forma que a indulgência, visto que podemos também 
ser indulgentes conosco mesmos. 
       Desta ligeira análise das três sugestões do Cristo, 
ou da interpretação do pensamento de Jesus, pelos Es-
píritos superiores responsáveis pela resposta, observa-
se que a segunda recomendação possui uma fronteira 
com a primeira quando se imagina o ser gentil como 
uma atitude indulgente, de igual modo, também possui 
uma interface com a terceira, no que tange ao ato de 
perdoar, é a essência da indulgência. 
       Sendo assim, poderíamos destacar entre as três, a 
indulgência, pois se exercitada na sua plenitude, po-
deria abranger as outras duas. 
       Entretanto, como nos é difícil viver a indulgência! 
       Eis aí um desafio, para todos os aprendizes das leis eter-
nas do Pai, valendo a pena lembrar que ser indulgente não 
significa ser conivente, entendimento obtuso desta prática que 
comumente alcança os espíritas, acreditando que por conta 
de serem indulgentes devem: tudo tolerar, tudo aceitar, tudo 
permitir, principalmente nas atividades dentro das casas es-
píritas, por conta deste equivocado entendimento, vemos 
comumente desvios doutrinários, na prática e na teoria, sen-
do exercitados nas agremiações espíritas. 
       Não somos juízes da conduta alheia, tampouco censores 
do entendimento do próximo, contudo, há que existir bom 
senso, equilíbrio, não permitindo que o movimento espírita, 
através de suas unidades praticantes, os centros, deem 
exemplos lamentáveis aos que nos procuram em busca de 
orientação de fato espírita, desorientando-os baseados em 
entendimentos pessoais de seus dirigentes. 
 

  Rogério Miguez 
 
Referências: 
1. KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. Trad. Guillon Ribeiro.  
     69,  ed. São Paulo: Edição Calvário, 1968. Parte terceira – Da  
     Lei  de justiça, de amor e de caridade - Capítulo XI. Perg. 886. 
2. BARBOSA, Elias. No mundo de Chico Xavier. Encontro com   
        Chico Xavier. cap.5. Perg. 14.  
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Divaldo não DIVULGA A Doutrina Espírita 

 

       Sempre defendemos as categorias de militares e 
esquecemos a categoria dos Garis. Porque será que te-
mos mais corporativismo em defender os militares que 
os garis? 
       Realmente não somos exemplos para falar de ne-
nhum regime político e democrático da sociedade já 
que nossas Casas Espíritas são o Céu de perfeições. 
Somos tão harmônicos que tem reuniões de diretoria 
que é fogo dos céus ou seria do “inferno”, “fogo na 
Babilônia”.  
       Temos relações tão boas que se não fosse os: 
“deixa disso e os para com isso” era bufete para tu-
do quanto é lado e pior, em nome da caridade. Nunca 
usamos as tribunas espíritas para alfinetar o expectador 
ao qual sabemos a vida inteira graças ao atendimento 
fraterno. É muito lindo o exemplo dado por Divaldo 
Franco, poço de polidez, que aliás tinha um obsessor 
chamado máscara de ferro, ao que consta em confes-
sionário no “Púpito Espírita”. Ele mesmo colocou es-
sa máscara no seu adversário, agora desencarnado ou 
perdoado. Ele é tão bom, não é? 
       Estamos muito longe como Espíritas de sermos o 
divisor de águas ou mesmo dar nossas singelas opi-
niões sobre esses ou aqueles assuntos. Cometemos o 
grave erro de arrastar os recém convertidos a absorve-
rem as nossas opiniões pessoais e a achar que ela é o 
Espiritismo. Sem, de fato, abarcar o sentido real de 
Espiritismo, que foge de fórmulas prontas, de questões 
de simpatia e antipatia partidária ou pessoal. Visa o 
bem comum e por isso vê bem sem limites, indepen-
dente do regime político.  
       Ainda estamos correndo sérios riscos de defender 
personas políticas descompromissadas com as bases 
doutrinárias e termos a Doutrina Espírita associada e 
escrachada quando de fato nada tem a ver com isso. 
De certo não deveria ser partido, nem mesmo direitista 
ou esquerdista. Mas apesar disso somos ESPÍRITAS 
DE OCASIÃO. Dentro da Casa Espírita o letreiro: “Não 
falar em política, casa de prece e trabalho”, mas na 
rede social, é a negação da afirmação. Conheça o seu 
ídolo e esse ícone te deixará decepcionado, fazendo 
com a mão a dança dos dedinhos ou da “arminha”. 
        O feito mais recente do Médium “papa” é a carta 
de revolta quanto as escolas de samba no Carnaval, 
em especial contra o desfile que mostrou Jesus sendo 
Chicoteado pelo “DIABO”, a Escola de Samba “Ga-
viões da Fiel” retratou o que de fato vem acontecendo. 
Dentro das igrejas “Jesus” simbolicamente expres-
sado em seus ensinamentos tem perdido para o “Dia-
bo” o seu “irmão” oposto, invertido. Não é de hoje que 
a maldade humana tem se travestido de cordeiro. En-
contramos padres e pastores pedófilos, Pessoas se 
aproveitando da ingenuidade dos fiéis para sugar di-
nheiro da venda de casas e carros ou mesmo para fa-
zer com os dedinhos arma, em uma semelhança sórdi-
da com a saudação Nazista. E onde fica o “não ma-
tarás”? 
       De fato, muitos espíritas ainda guardam a ideia das 
religiões ocidentais cristãs, do dualismo, duas forças: 
DEUS e o DIABO, lutando  pelas almas humans. Ideia 

combatida por Kardec tanto no “O Céu e o Inferno” 
quanto noutras obras complementares. 
       Uma vez que o movimento espírita diz seguir “O 
Novo testamento”, observemos quando Jesus pergun-
tou: “Quem dizem ser o filho do homem? E Pedro res-
pondeu: É o filho do Deus altíssimo, o enviado”, e Je-
sus elogia dizendo: “Bem-Aventurado (feliz) és tu, Pe-
dro, porque não foi a carne ou o sangue que te revela-
ram essa verdade, mas meu pai que está nos céus”. 
Pedro era um dos vasos escolhidos. Vasos na lingua-
gem antiga significa “médium”, ou seja, aquele que é 
intermediário entre os dois planos da vida. 
       Instantes depois quando o mesmo Cristo revelou 
que ia morrer Pedro retrucou e Jesus falou: “afasta-te 
de mim satanás é preciso que assim ocorra”.  
       Ora como no mesmo momento ele poderia ser o 
iluminado por DEUS e o Satanás? É importante salien-
tar que as palavras tinham uma conceituação distinta 
das conhecidas hoje. Em outras palavras se Pedro teria 
sido digno da revelação de Deus (intuído por um Espí-
rito mensageiro de “Deus”) não poderia ser ele a per-
sonificação do opositor a Deus, mas influenciado por 
Espíritos que eram contrários a missão de Jesus no se-
gundo momento. 
       A palavra satanás era atribuída a todos os oposi-
tores como sinônimo, então qualquer Espírito encarna-
do ou desencarnado que se opusessem era chamado 
de Satanás.  A figura de satanás foi personificada e 
caricaturada ao longo do tempo pelo idealismo CRIS-
TÃO. Nesse sentido parece que Divaldo desconhece as 
particularidades desse idealismo popular e não soube 
interpretar o paralelo feito pela escola de samba. 
       Também vale salientar que existe a liberdade ar-
tística e poética e que nada tem a ver ou liga-se a dou-
trinas deste ou daquele estado que aliás deveria ser lai-
co. O que hoje acontece é que o Espiritismo defen-
dido por Divaldo pretende colocar suas práticas e ver-
dades como normas incontestes para a toda a socie-
dade. Quando essa não é a proposta. Não cabe ao Es-
piritismo ter uma única resposta sobre esse ou aquele 
tema transitório, nem defender essa ou aquela opinião 
partidária ou de modelos políticos, já que esses pa-
drões são momentâneos e o que de fato fica é a es-
sência do ensinamento que reflete as Leis Universais. 
O amor entre os povos, a ajuda recíproca, o RESPEITO 
AO DIFERENTE, sem ser o voraz defensor ou juiz. 
       E hoje teríamos um “DIABO satânico” na Doutrina 
Espirita? Se a Resposta é sim precisaremos reler toda 
introdução de “O céu e o Inferno” e se ainda discordar, 
fazer um balanço se estamos na “religião” certa ou se 
somos pentecostais travestidos de “Ex-píritas”. Será 
que ainda não entendemos a linguagem metafórica da 
escola de samba? A Crítica satirizada a modelos so-
ciais incongruentes com a postura de amor adotada 
apenas como ensino e longe da prática cristã? 
       Mas com a palavra final ficamos com Allan Kar-
dec, pois, segundo ele, “Alguns crêem que o título de 

sócios lhes dá o direto de imporem suas maneiras de ver; 
daí as divergências, uma causa de mal-estar que traz, ce-
do ou tarde, a desunião, depois a dissolução”. 

(VER PÁGINA 13). 
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PERIPÉCIAS E EFICÁCIAS DO “PASSE” NOS CENTROS ESPÍRITAS 
 

 

 
 

 
 

 

      Ainda muito jovem fui convidado para “receber” um 
“passezinho” no centro espírita. Após ouvir a palestra, 
adentramos na sala de passes, postamo-nos diante do 
passista e, de modo repentino, o passista deu início a 
estrondosos e arrepiantes “ARROTOS” na sala. Procu-
ramos consultar o que estava ocorrendo e fomos infor-
mados, pasmem! Que o ARROTO era um tratamento 
de “dispersão” fluídica concentrada no ambiente. Na-
quela época não professava o Espiritismo, e obvia-
mente fiquei muito indignado. Os anos advieram, estu-
dei as obras de Allan Kardec, adotei a proposta da Dou-
trina dos Espíritos como ideal de vida; contudo, tragi-
camente ainda hoje tenho informações sobre “técnicas” 
terapêuticas curiosíssimas, realizadas em algumas ca-
sas “espíritas”. Atualmente existem instituições que ofe-
recem sessões de passes para todos os gostos e 
interesses, a exemplo do passe “normal”, aplicado 
obrigatoriamente após as palestras públicas, normal-
mente destinado aos famosos papa-passes; do passe 
“forte” (com direito a arremedos de exorcismos de ob-
sessores na presença do obsedado); do passe “ultra 
forte” do tipo CURA TUDO (destinado a enfermos gra-

ves, obsedados, psicóticos etc., com direito a acorren-
tamento de obsesores e até “engarrafamento e enro-
lhamento” dos algozes das trevas); do passe “vir-
tual”, VIRTUAL (!? hummm…) etc. Seria caricata se 
não fosse patética tal ocorrência. 
        Há os que “transmitem” passes através de ges-
tos desabridos, malabarismos manuais, choques bi-
zarros com tremeliques corporais, estalos de de-
dos, cantos peculiares, e ainda os famigerados AR-
ROTOS. Isso mesmo, ARROTOS…! Há passistas que 
incorporam “entidades” durante o passe, esquecidos 
de que não se deve aplicar passe mediunizado porque 
não é prática espírita. Não há necessidade de 
incorporação mediúnica nas sessões de passe. O pas-
sista pode até agir sob a influência da entidade, mas 
não carece verbalizar, aconselhar ou transmitir mensa-
gens outras concomitantes ao passe. É contraprodu-
cente! O assunto é recorrente, mas não há como igno-
rá-lo, até porque a aplicação do passe magnético não 
comporta atitudes imprudentes, nem admite desatino 
nas suas expressões. Exige sim, um estudo contínuo 
dos seus mecanismos, sobretudo quanto à necessida-
de de sua aplicação. 
        Conhecemos médiuns que só aplicam passes 
com roupas brancas, ou debaixo de pirâmides meta-
lizadas. Há os que terceirizam para o além o passe 
através das viagens astrais (através das milagrosas 
apometrias), e mais uma infinidade de métodos, para 
todos os (des)gostos. Isso, sem deixar de citar que apli-
cam-se passes magnéticos nas paredes dos centros 
espíritas para “descontaminá-las” das energias negati-
vas. “Eita, quanta criatividade!”… 
        Afastando-nos dessas peripécias passistas, anali-
semos efetivamente o significado do tema na instituição 
espírita. Vimos que existem inúmeras práticas não com-
patíveis com a sã Doutrina Espírita que urge sejam ar-

guidas à exaustão, nas bases da compostura cristã, 
sem nenhuma pecha de intolerância, obviamente. Até 
porque a verdadeira prática Espírita é a expressão da 
moral cristã, consubstanciada no Evangelho do Cristo. 
       O bom emprego do passe não admite qualquer 
expediente espetaculoso. As encenações preparatórias 
– “mãos erguidas ao alto e abertas, para suposta 
captação de fluidos pelo passista, mãos abertas so-
bre os joelhos, pelo paciente, para melhor assimilação 
fluídica, braços e pernas descruzados para não im-
pedir a livre passagem dos fluidos, e assim por dian-
te – só servem para ridicularizar o passe, o passista e o 
paciente. A formação das chamadas “correntes” me-
diúnicas, com o ajuntamento de médiuns em torno do 
paciente, “as „correntes‟ de mãos dadas ou de dedos 
se tocando sobre a mesa – condenadas por Kardec – 
nada mais são do que resíduos do mesmerismo do 
século XIX; inúteis, supersticiosos e ridicularizan-
tes.” (1) 
       O passe deverá sempre ser ministrado de modo 
silencioso, com naturalidade. Os espíritas não são proi-
bidos de nada, todavia práticas alucinadas são inaceitá-
veis. A propósito do legítimo passe,“assim como a 
transfusão de sangue, representa uma renovação das 
forças físicas, o passe é uma transfusão de energias 
psíquicas, com a diferença de que os recursos orgâni-
cos (físicos) são retirados de um reservatório limitado, e 
os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado 
das forças espirituais.” – explica o Espírito Emmanuel. 
(2)  
       Recordemos que Jesus utilizou o passe “impondo 
as mãos” sobre os enfermos e os perturbados espiri-
tualmente para beneficiá-los. E ensinou essa prática 
aos seus discípulos e apóstolos, que também a empre-
garam largamente. Entretanto, é nas hostes espíritas 
que o passe é melhor compreendido, mais largamente 
difundido e utilizado. 
        O Evangelista Mateus numa das suas narrativas 
assegura que “Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe 
dizendo: Quero, fica limpo! E imediatamente ele 
ficou limpo de sua lepra”. (3)  
      Mas o que é efetivamente o passe? “É uma trans-
fusão de energias, capaz de alterar o campo celular.” 
(4) Na definição do “Aurélio”, o passe seria o “ato de 
passar as mãos repetidamente ante os olhos de uma 
pessoa para magnetizá-la, ou sobre uma parte doente 
de uma pessoa para curá-la.” (5) No Pentateuco mo-
saico localizamos o seguinte evento: “Josué, filho de 
Num estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto 
Moisés havia posto sobre ele suas mãos: assim os 
filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o 
Senhor ordenara a Moisés.” (6) 
       Sabemos que “é muito comum a faculdade de 
curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por 
meio do exercício.” (7). 
 

(CONTINUA NA PÁGINA 13)

 

 11

11

11 

ANO XIII Nº  152 / MAIO  - 2019  / JABOATÃO - PE. 

 
 

A LUZ NA MENTE - Jorge  Hessem      

 
 
 



   
 
 
 
 

 
 

 

 

Divaldo Franco 

Professor, médium e conferencista 

 

 

a liberdade é uma conquista que nem todos os 
seres humanos compreendem. Alguns setores da 
sociedade confundem-na com a libertinagem, a 
permissão que lhes faculta o direito ao desrespei-
to a tudo quanto lhes perturba ou lhes impõe 
disciplina moral. Cada dia acompanhamos a per-
versão dos costumes e os atentados de vária or-
dem, utilizados insensatamente por esses liberti-
nos escudados no direito que negam aos outros. 
       Não há muito, em nome da cultura, vimos 
exibir-se despido um homem no Museu de Arte 
Moderna de São Paulo, que se dispôs permitir-
se apalpar por crianças em nome da liberdade. 
Outras exposições perversas foram apresentadas 
em Porto Alegre e em Belo Horizonte, em nome 
da arte, em espetáculos chulos e de baixo padrão 
moral, numa apresentação psicopatológica, exal-
tada pelos mesmos representantes do chamado 
progresso cultural. Há poucos dias, em São Pau-
lo, no desfile do Carnaval, a Escola de Samba 
Gaviões da Fiel exibiu um quadro horripilante, 
ironizando Jesus, que era apresentado semides-
pido, surrado por Satanás, que o martirizava com 
um tridente, matando-O, enquanto caveiras sam-
bavam em Sua volta. O espetáculo vulgar e 
agressivo mereceu a revolta de muitos foliões e 
pessoas outras que não puderam compreender a 
razão pela qual esse extraordinário vulto, conside-
rado o maior da humanidade, cujo berço dividiu a 
História, naquela situação profundamente vexató-
ria e agressiva não somente à Sua memória, as-
sim como a todos aqueles que O respeitamos e 
cultuamos em nosso comportamento. 
       Com que direito esses sambistas arbitrários 
se permitiram denegrir a figura do Homem de 
Nazaré, respeitado mesmo por aqueles que não 
Lhe seguem as diretrizes filosóficas e religiosas? 
Esse comportamento viola todos os valores 
morais que a liberdade concede, naturalmente 
exigindo consideração ao direito dos outros. Sou 
espírita-cristão que aprendi com Ele a respeitar 
todas criaturas, credos e ateísmo, impositivos 
sociais e morais, não me podendo calar ante a 
afronta vil e zombeteira dos carnavalescos em-
briagados pelas paixões subalternas… Não é a  

primeira vez que a crueldade ateísta de alguns 
indivíduos tenta macular a figura incorruptível de 
Jesus. Incomodados com a grandeza e excelên-
cia dos Seus ensinamentos, que eles não têm va-
lor moral para vivenciar, dominados por conflitos 
sexuais e de outra ordem, buscam desacreditar o 
incomparável pensador e Mestre, que vem ilumi-
nando a consciência da sociedade desde há dois 
mil anos. 
       Tem-se insistido em informar que Jesus era 
gay, em tentativa de diminuir-lhe a dignidade, e 
advogam, ao mesmo tempo, que os gays mere-
cem todo respeito e consideração. Claro que os 
gays são credores de nosso respeito, pois que 
são pessoas normais e dignas, mas aqueles que 
assim procedem visam diminuir-Lhe o conceito de 
honradez, o que não deixa de ser um paradoxo. 
Espero que outros cristãos decididos apresentem 
a sua recusa e protesto a esses adversários da 
dignidade humana, demonstrando-lhes que as 
suas demências não servirão de modelo moral à 
sociedade em construção neste momento quando 
iniciamos uma Era Nova de justiça e amor. 
Jesus não é apenas um símbolo do Mundo me-
lhor, mas o exemplo que é guia para a conquista 
da plenitude. 
 
 

Divaldo P. Franco 

 

 

  
N.d.R.. A “Carta da Revolta” de Divaldo P. 
Franco se encontra no site da FEB, disponível 
desde sexta-feira, 08/03/2019 no link:  

ttps://www.febnet.org.br/blog/geral/colunistas/artigos-

espiritas/eu-protesto/ 

acessado em 21/03/2019. 
Conforme a FEB, o artigo foi publicado no 

jornal A Tarde, coluna Opinião, de 7 de março 
de 2019. 
Também no link: 
http://mensageiro.comunhaoespirita.org.br/?tag=divald

o-franco 

O Jornal A Tarde é o mais antigo jornal im-
presso baiano em circulação e um dos mais 
antigos do Brasil, a qual iniciou-se em 15 de 
outubro de 1912. ▲ 

Lamentavel
mente, 
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Eu protesto 

 

O  DE  DEUS 
 

 

https://www.febnet.org.br/blog/geral/colunistas/artigos-espiritas/eu-protesto/
https://www.febnet.org.br/blog/geral/colunistas/artigos-espiritas/eu-protesto/
http://mensageiro.comunhaoespirita.org.br/?tag=divaldo-franco
http://mensageiro.comunhaoespirita.org.br/?tag=divaldo-franco
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CVV 

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

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

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

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

OUVINDO COM O CORAÇÃO     Ligue: 3421–7311 ou A 

LINHA DA VIDA - 188 
 

 

 
NOVO ENDEREÇO 

Pça. Machado de Assis, 63 – ed. Tereza Cristina, 

1º andar, sala 105. Localizada ao lado do cine 

São Luiz, em cima da antiga sala que funcionava 

no téreo desse prédio. o fone continua o mesmo: 

9.8748-9190. Está com muitas novidades, os 

recentes lançamentos, inclusive o livro original 

de “A Gênese”, sem adulteração. 

 

 

 Divaldo não DIVULGA A Doutrina Espírita 
(cont. da pág. 10). 

 
(...) “se a reunião (relações no centro) vai em mal 
caminho, diz, os homens sensatos e bem-inten-
cionados não ter o direito de criticar? Devem dei-
xar o mal passar sem dizer nada, aprova-lo pelo 
seu silêncio? Sem nenhuma dúvida é seu direito: é 
um dever. Mas se sua intenção é realmente boa 
emite seus conselhos com conveniência e bene-
volência, ABERTAMENTE, E NÃO OCULTAMEN-
TE”. 
        Mas “aqueles que sobre tudo deve se preser-
var, são as pessoas de sistema pré-concebidos 
(...) os orgulhosos que pretendem ser e ter a luz 
infusa, por toda a parte e querem sempre impor as 
suas opiniões, olhando com desdém quem não 
pensam como eles”. (...) A bandeira que levanta-
mos bem alto é a do Espiritismo Cristão e HUMA-
NITÁRIO, AO REDOR DA QUAL SOMOS FELIZES 
em ver já tantos homens se congregarem sobre 
todos os pontos do Globo, porque compreende 
que aí está a âncora da salvação e da Salvaguarda 
da ORDEM PÚBLICA”.( “O Livro dos Médiuns” Se-

gunda Parte, Cap. 34 Reu-niões e Sociedades Espíritas.  
Itens -335-337-338 e 350). ▲ 

 

PERIPÉCIAS E EFICÁCIAS DO “PASSE” NOS CENTROS 
ESPÍRITAS 

(CONT. DA PÁG. 11) 
 
Mas cabe esclarecer que o passe e imposição de 
mãos não são a mesma coisa. Tem-se a imposição 
de mãos como apenas um método, mas natural-
mente uma pessoa desprovida dos braços pode for-
necer um passe pela força do desejo e pelo auxílio 
dos Espíritos. O fluxo magnético se sustenta e se 
arremessa à custa da vontade tanto do passista 
quanto de seres desencarnados que o acodem na 
conciliação dos fluídos. 
       O evangelista Marcos descreve sobre um dos 
chefes da sinagoga, “chamado Jairo que logo após 
avistar a Jesus, lançou-se-lhe aos pés. E lhe rogava 
com instância, dizendo: Minha filhinha está nas últi-
mas; rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos pa-
ra que sare e viva.” (8)  
       Na obra Mecanismos da Mediunidade, André 
Luiz explana que “o passe, como gênero de auxilio, 
invariavelmente aplicado sem qualquer contraindi-
cação, é sempre valioso no tratamento devido aos 
enfermos de toda classe” (9) 
       Em suma, não é demasiado recordar que o exer-
cício das práticas espíritas sem a devida base moral 
será, fatalmente, uma incursão inequívoca no mundo 
da inadvertência e, consequentemente, nas teias das 
ESCURIDÕES TRANSCENDENTAIS. 
Referência Bibliográfica: 
(1) Pires, José Herculano. Artigo “O Passe” disponível   
 mhttp://www.espirito.org.br/portal/publicacoes/herculano/opd-
12.html>  acessado em 07/11/2011 
(2) Xavier, Francisco Cândido. O Consolador, ditado pelo   
      espírito Emmanuel, Rio de janeiro: Ed FEB, 2000, perg. 98 
(3) Mateus 8: 3. 
(4) Xavier, Francisco Cândido. Nos Domínios da Mediunidade,   
      ditado pelo espírito André Luiz, Rio de janeiro: Ed FEB,   
      2004, Cap. XVII. 
(5) Aurélio Buarque de Holanda Ferreira . Novo Dicionário da   
      Língua Portuguesa, SP: editora Nova Fronteira, 2001 
(6) Deuteronômio 34: 9 -12. 
(7) Kardec Allan. A Gênese, RJ: Ed FEB, 2004, Cap. XIV, item   
      34. 
(8) Marcos 5: 21 – 23). 
(9) Xavier, Francisco Cândido. Nos Domínios da Mediunidade,   
      ditado pelo espírito André Luiz, Rio de janeiro: Ed FEB,  
      2004, Cap. I 
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O ESPIRITISMO E O SINCRETISMO RELIGIOSO - II 

 

       Destarte, o negro foi batizado mas não cristianiza-
do, até porque a sociedade não era cristã, de vez que 
nela existiam tronco e senzala. No Brasil de então só se 
aprofundaram a penetração nos sertões, a cata do silví-
cola, para escravizá-lo, e a procura das minas de ouro 
e pedras preciosas. No mais ficávamos na superfície — 
principalmente em moral e religião. 
       Desta última bastavam as exterioridades mais im-
pressionantes. Assim o escravo brasileiro perdeu o di-
reito de praticar a sua religião, isto é, de executar o seu 
ritual. Mas refugiou-se no seu mais secreto, mercê dos 
disfarces, das máscaras, dos aparatos, tomados de em-
préstimo ao ritual e à liturgia de próprio catolicismo. 
       Foi assim que os orixás se assimilaram aos santos 
da igreja católica; assim as defumações de plantas, su-
cedâneos do incenso; assim os altares, em tudo e por 
tudo construídos segundo a liturgia católica e onde São 
Jorge não é senão Ogum e Yemanjá está represen-
tada pela Virgem Maria.  
       E para maior demonstração do sincretismo religio-
so, a Igreja Católica, entre o interesse econômico que 
representava a população negra, acabou criando uma 
Nossa Senhora cor de azeviche, que é padroeira do 
Brasil. 
       Nas práticas religiosas dos infelizes escravos, o pa-
dre e o Senhor viam manifestações de catolicidade; 
mas o negro via o seu refúgio e a sua oportunidade. 
       Foi assim que se criou a macumba. Os escravos 
consolavam-se ouvindo os seus santos manifestados 
nos seus cavalos, nos filhos e filhas de santo. E con-
forme a lei das afinidades, seu sofrimento, tão atroz que 
empolgou o estro de um dos nossos poetas, se não o 
maior pela projeção social — Castro Alves, empolgou 
também plêiades de espíritos que haviam sido escra-
vos, que não compreendiam a lei do Karma, ou a com-
preendiam a seu modo, para se solidarizarem com os 
irmãos de raça e de misérias, ainda encarcerados na 
matéria e mais encarcerados ainda na servidão. Desta 
simbiose, desse intercâmbio nos "terreiros" brotou a 
"feitiçaria", surgiram os "cangerés" e os "despa-
chos", arma poderosa e sutil dos fracos e dos infelizes, 
contra os potentados que tinham a seu dispor o poderio 
material dos Estado, instrumento de classe e não da 
coletividade. 
        Como os fatos têm uma tremenda força de con-
vicção, homens e mulheres não escravos aprenderam a 
força dos "trabalhos" e sua utilização, mercê da nossa 
menor evolução espiritual. 
        Assim, houve uma perfeita diferenciação no 
"africanismo": umbanda e quimbanda, isto é, os que 
só trabalham para o bem e os que tanto fazem o bem 
quanto o mal. 
        Os espíritas, que estiverem convencidos de que só 
nos tornamos invulneráveis por uma vigilância absoluta 
e por um ininterrupto esforço de aperfeiçoamento, sa-
bem que não adianta negar os fatos nem pedir à vio-
lência policial a solução para aquilo que é uma diátese 
social, e só se resolve por um remédio único — o Evan-
gelho aplicado à sociedade. 

Ora, o enorme desenvolvimento que o Espiritismo vem 
tendo entre nós favorece o seu abastardamento, mercê 
de uma série de circunstâncias; em primeira linha, está 
o despreparo geral das massas, apenas um pouco ate-
nuado nas pessoas que chegam ao ambiente espírita 
depois de passarem pelas igrejas protestantes onde, 
pelo menos, ficam conhecendo a Bíblia; em segundo lu-
gar a frequência das manifestações espontâneas, fora 
dos ambientes espíritas, como sinal dos tempos e cha-
mada às criaturas; em terceiro lugar a falta de um plano 
geral de trabalho, com uma larga envergadura e pro-
funda compreensão das tarefas sociais do espiritismo, 
elaborado por uma amplíssima comissão de pessoas 
verdadeiramente compenetradas da função social da 
Doutrina dos Espíritos, mas forrada de conhecimentos 
gerais indispensáveis para que um tal plano não seja 
tomado por obra de sonhadores e lunáticos, nem por 
imposição vaticânica. 
       Realmente, quando se estudam a liturgia e o ritual 
da Igreja Católica, quando se penetra a sua história, 
seus ziguezagues, seus desvios, suas mudanças, sua 
tática enfim, chega-se à conclusão que ela deixou de 
ser a Igreja do Cristo, para ser a do Anticristo; abafou o 
espírito para se tornar materialista; substitui a realiza-
ção interna pelo empolgamento exterior, mercê da do-
minação dos sentidos e do embotamento espiritual. E 
como sua evolução, neste particular, se deu num mun-
do que era uma colcha de retalhos raciais — o Império 
Romano — seu ritual, suas exterioridades deveriam ser 
o que realmente são: uma colcha de retalhos, mistura 
que representa a média dos gostos, tendências e fei-
tios. É um exemplo típico do sincretismo religioso. 
       O espiritismo no Brasil, principalmente nos as-
pectos práticos, vai sendo abastardado por um seme-
lhante sincretismo; e as coisas irão num crescendo, en-
quanto os dirigentes não se unirem, não se esclarece-
rem, não estudarem. E não fizerem estudar. 
       Estamos, como os cristãos do terceiro e quarto sé-
culos, nos deixando empolgar pelos nossos mortos, 
transformando-os em santos, em patronos de centros, 
quando esses mesmos mortos, muitas vezes, nem são 
patrões de si próprios, pois que, mesmo depois da 
transposição dos umbrais da morte, acham-se ainda 
escravizados às suas paixões, aos seus erros, aos 
seus cacoetes. Mas seus retratos nas sociedades teste-
munham sua divinização forçada pelos dirigentes: ami-
gos, afins e parentes! 
       Em muitas sociedades espíritas ou se praticam 
atos que a igreja católica chama de sacramentos, como 
o batismo e o casamento ou, quando não se o conse-
gue, vai-se para a igreja batizar, fazer primeira comu-
nhão, casar, e encomendar defuntos. 
       Em algumas sociedades, dirigentes e médiuns tra-
balham com vestimentas especiais, que representam 
um passo para o estabelecimento de uma hierarquia 
sacerdotal 
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