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REFLEXÕES  DE  UM 
MÉDIUM  ESPÍRITA 

 

 

   ◘ Hoje eu sei que o médium não   
      deve se sentir culpada pela sua   
      insegurança. 
 

   ◘ Quando me senti culpada, dei   
      margem ao fracasso, ao me afastar   
      dos caminhos da mediunidade. 
   

   ◘ E para reiniciar é sempre mais   
      difícil do que iniciar. 
 

   ◘ Continuo sendo médium, pois as   
       faculdades não foram ainda   
       suspensas, mas a insegurança   
       acompanha, tornando mais    
       áspera a caminhada. 
    
 
    
 
   ◘ 

NEIO  LÚCIO 
 
     Autor de livros infantis e de mensagens, o Espírito Neio 
Lúcio é antigo conhecido do Espírito Emmanuel, apareceu na 
obra Cinquenta anos depois sob a alcunha de Cneio 
Lucius. Em uma de suas existências terrestres, o autor 
espiritual também se relacionou com o médium Francisco 
Cândido Xavier, quando reencarnou como o educador Arthur 
Joviano, pai de Rômulo Joviano, chefe de Chico Xavier na 
Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo (MG). Como Arthur 
Joviano, Neio Lúcio contribuiu ativamente para a formação de 
uma nova diretriz da educação primária no início do século XX 
com o Programa de ensino (1906), método que buscava 
combater o analfabetismo e ensinar o maior número possível 
de crianças a ler e escrever. Após retornar ao mundo espiri-
tual em 1934, o Espírito Neio Lúcio ditou diversas obras a Chi-
co Xavier, seis das quais fazem parte do catálogo da FEB Edi-
tora, são eles: Alvorada Cristã, Jesus no Lar, Mensagem 
do Pequeno Morto, A Vida Fala 1, A Vida Fala 2, A Vida Fa-

la 3.                               Ver página 6. 
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AS IRMÃS BAUDIN, AS MENINAS QUE NÃO ERAM 
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“Showlestrantes” em deslizes doutrinários 
 

       Como alguém pode exarar inúmeras adjetivações a per-
sonalidade pública sem ao menos conhecer sua história? 
Bem em numerosos momentos colocamos isso como pauta, 
essa certamente não era nem é a ideia da Doutrina Espírita. 
O “Venerando Juiz” como ficou conhecido o senhor Sérgio 
Mouro nas ilações do Médium e conferencista Divaldo 
Franco tem provado o contrário pela força das coisas e do 
descortinar do tempo. Poderemos apontar divergências gri-
tantes ao adjetivo, primeiro Mouro não é consenso entre os 
maiores jurisconsultos do país e quiçá fora do país, incluindo 
os catedráticos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
fere assim a Universalidade dos princípios jurídicos entre 
seus pares.  A quebra do segundo princípio, o da imparciali-
dade, tanto do juiz como do médium dilaceram as relações de 
equidade e respeito relacionadas tanto nos altiplanos da dita 
Espiritualidade quanto da lealdade e da legitimidade bandei-
rada pelo terceiro princípio, o da democracia. Como pôde Di-
valdo Franco assumir postura tão tendenciosa quando nem 
mesmo os “planaltos” jamais ensinaram isso? 
       Como admitir o apoio público a João Doria (PSDB-SP) 
sem se atentar a história do político que queria servir aos 
mendigos ração humana, indo contra os princípios de amor 
e caridade explanados pela Doutrina Espírita, além de outras 
excentricidades pitorescas de um político populista a dar-se 
no travestir de gari, mas sem de fato manter relações de pro-
ximidade além do habitual marketing político. 
       Outro agravante que podemos identificar é a afirmação 
sectária de que Espíritos dos Judeus e Mulçumanos esta-
ria provocando inúmeras obsessões em diversos Centro 
Espíritas pelo Brasil a fora, será que os Cristãos são tão 
bonzinhos assim? A História não diz isso. Será mesmo que 
Divaldo Franco pode falar em nome de toda a Doutrina Espí-
rita e passar por cima das premissas de universalidade das 
opiniões dos espíritos? Será que essa é ou seria a opinião de 
Joanna de Angelis? Ou seria apenas a opinião medi(ÚNICA)? 
Tão grave quanto as garfes citadas foi a posição do médium 
em defender as Crianças Índigos e Cristais baseado no gru-
po esotérico “New Age”, movimento norte-americano sem ba-
se científica, só achismo. Esse é o reflexo de uma postura 
discriminatória reforçando ideias de separatividade entre po-
vos, e diferenciação entre crianças, homens e religiões. Aliais 
Jesus era judeu, e desde de criança foi perseguido também. 
Jamais condenou, a exemplo de Zaqueu que era o cobrador 
de imposto “Corrupto” nem o ladrão que agonizava ao seu 
lado na crucificação. Soube ser generoso, aos desviados da 
sensualidade estendeu as mãos atirando sobre eles esperan-
ça e amor fraternal para a corrigenda, abraçou-os sobre as 
clamas do arrependimento.  
       É possível notar que ele foi duro com os hipócritas reli-
giosos, mas quem é que se interessa em hipocrisia religiosa 
quando a maioria dos componentes das instituições Espíritas 
sofrem do mal chamado carolice do catolicismo-protestante 
em suas arraigadas formas de verdades e certezas incontes-
tes. Quando analisamos pessoas que vivem de aparências do 
parece bom, parece caridoso, parece purificado, tudo parece 
e nada é, inclusive parece concórdia e harmonia, mas a inca-
pacidade de debater ideias e discutir são posturas bem pe-
culiar, não parece nem é doutrinário 

       Nada é democrático quando não existem eleições, mas 
possessões de cargos por Espíritos ditadores que instituem 
obsessores encarnados a ocupar cargos e posições. Fulano 
ocupa aquele cargo porque “Drª imbróglios da carochinha” 
disse que é de fulano, sem base argumentativa para. Vamos 
falar sério!? Quando não é isso o Dr. Marciano falou na reu- 
 

nião privada, A Drª Doidatela disse que a porta da casa tem 
que ser azul e branca é muito espírito “Superior” preocu-
pado com “terra-terra”, vai ver que “as bênçãos” do “aleluia-
gloria” caíram na areia e viraram lama. 
       Em agosto de 2015 outro “médium” causou polêmica ao 
afirmar que o Tancredo Neves falou por vias mediúnicas que 
o “brasil” estava sendo atacado por espíritos das trevas, 
como se o Brasil não tivesse dívidas de mortes e assassina-
tos gigantescas desde a escravatura passando pela guerra do 
Paraguai e por homicídios que fizeram parecer morte "suici-
das" ou naturais. Essa ideia de tudo é espírito revoltou parte 
da comunidade Espírita, a parte menos maníaca. Aliais a fa-
cilidade com que figuras como Juscelino Kubitschek e 
Visconde de Mauá aparecem nos descréditos é como se o 
médium fosse “ó concur” da mediunidade, quase um Nobel. 
       O grande problema do Espiritismo atualmente é a capaci-
dade voraz de se fanatizar e do não acolhimento principal-
mente em relação a jovens, idosos e pessoas que pensam de 
forma distinta esses se sentes "desloucados", com tanta 
loucura e regras impraticáveis por membros catedráticos e 
contradições entre celeumas, códigos e práticas não listados 
na Codificação Kardeciana. O excesso de práticas e regras 
tem tornado o espiritismo uma Casa de Ritos demasiada-
mente exaustiva, um catolicismo antigo que tenta se moder-
nizar de maneira equivocada. Logo percebemos que hinos 
protestantes são ecoados em algumas delas, com o pretexto 
do ecumenismo, passes parecem a hóstia da purificação, 
água fluidificada o vinho que virou manar e assim vai...  
       O Espiritismo deve consolar, jamais alienar, promover o 
debate sem cauterizar as indagações, compreender o diferen-
te sem condenar as imperfeições, entender os caminhos sem 
ditar regras, esclarecer sem a soberba da verdade absoluta, 
instruir de mãos dadas com a humildade. Entretanto temos 
visto grandes baluartes e outros tantos acessórios mediúnicos 
mal assessorados um “arraiá” de emoções amatutadas em 
clichês, com todo respeito a reserva e as tradições juninas.  
       O Espiritismo por ser natural exige naturalidade nos atos, 
nas relações interpessoais e nas estruturações sociais, toda 
ideia de disputa por adeptos e por centralidade de ideias e 
opiniões são oposições nefastas aos princípios fluidos da 
Doutrina. Os excessos de gentileza, o maneirismo na voz e 
nos gestos, a postura, o jeito de se portar ao público numa 
docilidade que intimamente não a tem, essas máscaras so-
ciais têm eclodido como bombas decepcionantes antes aos 
adeptos de primeiro grau que se veem desmotivados a 
continuar. Os desagradáveis fingimentos são demonstra-
ções de hipocrisia quando médiuns e frequentadores de 
mais de trinta anos acham bom fazer simbolicamente armas 
com as mãos, postar em Redes Sociais referências ao apoio 
a liberação de porte de arma ou a posturas incompatíveis com 
as ideias de “pureza” outrora ou por horas defendida no uso 
das máscaras nas tribunas dos Centro Espírita. Deveria pri-
mar pelo social sem ser bandeirante de ideias ou modelos 
socialistas, comunistas, capitalista. Infelizmente ao que perce-
bemos estamos expostas as posturas deste ou aquele lado se 
engalfinham sem ter paralelismo algum ou base Doutrinária 
para tal.  
       Esse desconforto e frustrações tem afastado, grande nú-
mero de potenciais espíritas, que se veem decepcionados 
com as posturas surreais de seus dirigentes e como se as 
máscaras caíssem. 
 

(CONTINUA NA PÁGINA 7). 
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A Conta da Vida 
 

   
  Levindo completou vin-    
  te e um anos, a Mãezi-    

nha recebeu-lhe os amigos, festejou a data e solenizou 
o acontecimento com grande alegria. 
       No íntimo, no entanto, a bondosa senhora estava 
triste, preocupada. 
       O filho, até à maioridade, não tolerava qual-
quer disciplina. Vivia ociosamente, desperdiçando o 
tempo e negando-se ao trabalho. Aprendera as primei-
ras letras, a preço de muita dedicação materna, e luta-
va contra todos os planos de ação digna.  
       Recusava bons conselhos e inclinava-se, franca-
mente, para o desfiladeiro do vício. 
       Nessa noite, todavia, a abnegada Mãe orou, mais 
fervorosa, suplicando a Jesus o encaminhasse 
à elevação moral. Confiou-o ao Céu, com lágrimas, 
convencida de que o Mestre Divino lhe ampararia a 
vida jovem. 
       As orações da devotada criatura foram ouvidas, no 
Alto, porque Levindo, logo depois de arrebatado pelas 
asas do sono, sonhou que era procurado por um men-
sageiro espiritual, a exibir largo documento na mão. 
Intrigado, o rapaz perguntou-lhe a que devia a surpresa 
de semelhante visita. 
       O emissário fitou nele os grandes olhos e respon-
deu: 
       - Meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sa-
crificados, até agora, em teu proveito. 
       Enquanto o moço arregalava os olhos de assom-
bro, o mensageiro prosseguia: 

       - Até hoje, para sustentar-te a existência, morre-
ram, aproximadamente, 2.000 aves, 10 bovinos, 50 
suínos, 20 carneiros e 3.000 peixes diversos. Nada 
menos de 60.000 vidas do reino vegetal foram 
consumidas pela tua, relacionando as do arroz, do 
milho, do feijão, do trigo, das várias raízes e 
legumes. Em média calculada, bebeste 3.000 litros 
de leite, gastaste 7.000 ovos e comeste 10.000 
frutas. Tens explorado fartamente as famílias de 
seres do ar e das águas, de galinheiros e estábulos 
pocilgas e redis. O preço dos teus dias nas hortas e 
pomares vale por uma devastação. Além disto, não 
relacionamos ai os sacrifícios maternos, os recursos 
e doações de teu pai, os obséquios dos amigos e as 
atenções de vários benfeitores que te rodeiam. Em 
troca, que fizeste de útil? Não restituíste ainda à 
Natureza a mínima parcela de teu débito imenso. 
Acreditas, porventura, que o centro do mundo re-
pousa em tuas necessidades individuais e que 
viverás sem conta nos domínios da Criação? 
Produze algo de bom, marcando a tua passagem 
pela Terra. Lembra-te de que a própria erva se 
encontra em serviço divino. Não permitas que 
a ociosidade te paralise o coração e desfigure 
o espírito!... 

       O moço, espantado, passou a ver o desfile dos 
animais que havia devorado e, sob forte espanto, 
acordou... 
       Amanhecera. 
       O Sol de ouro como que cantava em toda 
parte um hino glorioso ao trabalho pacífico. 
       Levindo escapou da cama, correu até à genitora 
e exclamou: 
       - Mãezinha, arranje-me serviço! arranje-me ser-
viço!... 
       - Oh! meu filho - disse a senhora 
num transporte de júbilo -, que alegria! como estou 
contente!... que aconteceu? 
       E o rapaz, preocupado, informou: 
       - Nesta noite passada, eu vi a conta da vida. 
       Daí em diante, converteu-se Levindo num ho-  
mem  honrado e útil. 
 
 Espírito Neio Lúcio. 
 Médium Francisco Cândido Xavier. 
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As Irmães Baudin, AS JOVENS QUE NÃO ERAM ADOLESCENTES 
        
       As irmãs Baudin, que em francês se pronuncia 
"bôdãn" e que na verdade, se alguém prponunciar 
“Baudin” não vejo nada demais. Afinal, alguém já ou-
viu um francês pronunciar Pelé ou mesmo Garrincha? 
Só o brasileiro é que tem mania de pronunciar con-
forme a pronúncia original, é só observar como se pro-
núncia “firestone”. O entendimento não está na pro-
núncia correta de palavras estrangeiras. 
       As irmãs Baudin, Caroline e Julie, são lembra- 
das pelo movimento espirita por terem sido as primei-
ras médiuns das quais Allan Kardec se serviu na sua 
pesquisa acerca dos fenômenos espiritas. Foi frequen-
tando as sessões mediúnicas semanais realizadas na 
residência da família Baudin que o codificador iniciou 
seriamente sua pesquisa psíquica, o que resultou na  
Codificação do Espiritismo. As sessões duraram entre 
1855 e 1857, quando cada qual, após contrair matri-
mônio, foi morar em lugar diferente do restante da famí-
lia. 
Os Baudin segundo Canuto Abreu 
 

   Antes que fontes oficiais fossem disponibilizadas com 
todas as facilidades da internet, o que os historiadores 
espiritas sabiam sobre a família Baudin provinha basi-
camente das informações contidas nas anotações de 
Allan Kardec sobre a sua iniciação ao Espiritismo — in-
formações bem singelas, enquanto acessórias em rela-
ção à abrangência e os objetivos de sua obra doutriná-
ria — e de um romance do pesquisador espírita Canuto 
Abreu: O Livro dos Espíritos e sua Tradição Históri-
ca e Lendária, que, como o próprio título diz, é uma 
narrativa que mescla traços reais da História do lança-
mento inaugural do Espiritismo (lançamento de O Livro 
dos Espíritos) e traços lendários, fictícios — adornos 
literários, recurso particular do gênero proposto para 
essa obra. A partir daí uma série de desencontros acer-
ca dos dados biográficos da família Baudin acabou por 
cristalizar informações equivocadas. 
   Dentre esses desencontros biográficos, talvez o mais 
saliente seja a ideia de que as irmãs eram menininhas, 
bem jovens e ingênuas, para transpassar a noção de 
“pureza” da qual a codificação espirita se revestira. 
Segundo o Dr. Canuto, Caroline e sua irmã Júlia ti-
nham respectivamente 18 e 16 anos na ocasião do lan-
çamento de O Livro dos Espíritos, enquanto que fon-
tes históricas hoje nos asseguram que Caroline já tinha 
30 anos e a caçula 27. 
       Vejamos como Dr. Canuto descreve a irmã mais 
velha: "Nos seus dezoito anos, Caroline — a quem O 
Livro devia tanto — não avaliava, sequer por sonho, 
a gratidão do Autor. E era ela quem lhe agradecia 
um simples gesto de obsequiosidade! Sincera e in-
gênua, mostrando facilmente os dentes alvos e ali-
nhados em esplêndida gengiva de carmim, e tendo 
o rosto, lindo e cândido, emoldurado pelos cachos 
de cabelos crespos e louros que lhe caiam aos 
ombros. Caroline era, pelo caráter e coração, como 
um anjo vindo ao mundo para anunciar uma revela-
ção nova." 

(O Livro dos Espíritos e sua Tradição Histórica e 
Lendária, Canuto Abreu - cap. 4). 

       Esse traço também influenciou o filme Kardec: a 
história por trás do nome, no qual as irmãs Baudin 
foram interpretadas por atrizes com feições ainda mais 
juvenis: Caroline, interpretada por Júlia Svaccina (aos 
14 anos); e Julie, por Letícia Braga (aos 13 anos). 
       A “licença literária” é fartamente utilizada no referi-
do romance do Dr. Canuto. Nele, a irmã de Caroline 
aparece sempre com o nome de Julie, no lugar de 
Pélagie, seu verdadeiro nome.. Seu noivo também tem 
outro nome: Raymond, invés de Alfred; assim como 
sua mãe, a Sra. Baudin teve o nome trocada para 
Clémantine, e seu pai, denominado Emile-Charles. 
Além dos dados em si, encontra-se lá diálogos franca-
mente imaginários, brotados da cabeça fértil e poética 
do seu autor, a exemplo das especulações entre as ir-
mãs Baudin, Ermance Dufaux e uma tal de Ruth 
Japhet (na verdade, Célina Japhet) sobre a identidade 
do guia espiritual de Kardec. 
   Em suma, como a obra de Canuto Abreu por si mes-
ma se apresentou uma peça literária de ficção, não se 
lhe deve atribuir qualquer censura pelos desencontros 
dos dados históricos, posto que, naquilo que pretendeu 
— inspirar reflexões mais intimistas dos bastidores do 
trabalho de Kardec — sua ficção o cumpre muito bem. 
 

Características da mediunidade das irmãs Baudin. 
 

       Caroline e Pélagie ( e não Julie) são filhas do ca-
samento do comerciante e engenheiro civil François 
Alphonse Baudin (1802-1871) com Barbe Mathilde 
Eberlen dite Avrelet (1808-1877), ambos da Comuna 
Gray, departamento de Haute-Soâne, no nordeste da 
França, mesma localidade onde nasceram as duas ir-
mãs. A primogênita, Catherine Caroline Baudin, nas-
ceu em 13 de janeiro de 1827 e a sua irmã, Pélagie 
Baudin, em 5 de outubro de 1829. Elas tiveram um ir-
mão: Gustave Baudin, nascido em 1845. 
       Estabelecida em Paris, a família Baudin teve pelo 
menos dois endereços certos: a Rua Rochechouart n° 
66, onde em 1855 tiveram o primeiro contato com 
Kardec, e logo mais na Rua Lamartine n° 34, em 
1856, onde continuaram realizando as reuniões espíri-
tas. 
   Ambas se casaram no mesmo dia, a 13 de agosto de 
1857, em Paris, conforme os proclamas de casamento 
publicados no jornal Le Constitutionnel, ano 42, n° 
216. Com a idade de 30 anos, Caroline casou-se com 
Émile François Frédéric Chailan de Moriés, com que te-
ve duas filhas (Hélène em 1863 e Alice em 1868), en-
quanto moravam em Nanterre, nos arredores parisien-
ses. Por sua vez, aos 27 anos. Pélagie contraiu núp-
cias com Alfred Nourisson, um engenheiro civil, e foi 
morar em Courbevoie, também região metropolitana de 
Paris, e lá teve um filho em 1871. 
       Caroline faleceu aos 56 anos de idade, a 30 de 
novembro de 1883, em Puteaux. Sua irmã desencar-
nou em Neuilly-sur-Seine, a 22 de agosto de 1887, 
quando somava 57 anos de idade. 
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       Não há informações sobre o início das ativida-
des mediúnicas das irmãs Baudin. O que se sabe é que 
quando elas conheceram o professor Rivail (Allan 
Kardec), em 1855 — Caroline com a idade de 28 
anos e Pélagie com 26 — elas já tinham suas facul-
dades mediúnicas bem desenvolvidas e a família Bau-
din já realizava sessões de evocação semanalmente 
há um certo tempo. 
       Certa vez, Kardec descreveu as características da 
atividade mediúnica de uma das senhoritas Baudin — 
no caso, Caroline, mas que podem não se diferenciar 
muito das capacidades da sua irmã: 
       "O médium que lhe servia de intérprete era a Srta. 
Caroline B..., uma das filhas do dono da casa, do gênero 
exclusivamente passivo e que não tinha a menor cons-
ciência do que escrevia, podendo rir e conversar como 
bem lhe aprouvesse, o que fazia com prazer, enquanto 
sua mão se movimentava sobre o papel. Durante muito 
tempo o meio mecânico empregado foi a cesta de bico. 
Mais tarde a médium se serviu da psicografia direta." 
(Allan Kardec — Revista Espírita - nov. de 1858: “Uma 

noite esquecida ou Manuza, a feiticeira”). 
 

O encontro com Kardec 
 

       Como visto, Allan Kardec conheceu a família Bau-
din em 1855, durante uma sessão mediúnica na casa 
da Sra. Plainemaison e, feito o convite pelos anfitriões, 
ele passou a participar também das sessões semanais 
que os Baudin realizavam em sua residência, na Rua 
Rochechouart, Paris, França. 
       "Eram bastante numerosas essas reuniões; além dos 
frequentadores habituais, admitiam-se todos os que soli-
citavam permissão para assistir a elas. Os médiuns eram 
as duas senhoritas Baudin, que escreviam numa ardósia 
com o auxílio de uma cesta, chamada carrapeta e que se 
encontra descrita em O Livro dos Médiuns. Esse proces-
so, que exige o auxílio de duas pessoas, exclui toda pos-
sibilidade de intromissão das ideias do médium. Aí, tive 
ensejo de ver comunicações contínuas e respostas a per-
guntas formuladas — algumas vezes até perguntas men-
tais — que, de modo evidente, acusavam a intervenção de 
uma inteligência estranha." 
(Allan Kardec — Obras Póstumas – 2ª parte – “A minha 
primeira iniciação ao Espiritismo”). 

       Essas reuniões tratavam de coisas corriqueiras e 
frívolas, bem ao caráter do Espírito Zéfiro, que ali se 
manifestava frequentemente e se dizia protetor da fa-
mília Baudin. Kardec anotou que tal entidade não de 
grande elevação, mas era bom e simpático para com o 
codificador espírita, tanto que, secundado por Espíritos 
superiores, auxiliou em muitos trabalhos na sua pes-
quisa espírita, que se iniciou precisamente ali, na casa 
dos Baudin. 
       A presença de Kardec — ou melhor, do respeitado 
Prof. Rivail — e os seus sérios propósitos de se instruir 
acerca das leis espirituais deram um novo caráter àque-
las reuniões: 
       "Tentei obter lá a resolução dos problemas que me 
interessavam, do ponto de vista da Filosofia, da Psicolo-
gia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada 
sessão uma série de questões preparadas e metodica-
mente dispostas. Eram sempre respondidas com preci-
são, profundeza e lógica. A partir de então, as sessões 
assumiram caráter muito diverso. Entre os assistentes  
 
 

contavam-se pessoas sérias, que tomaram vivo interesse 
por elas e, se me acontecia faltar, ficavam sem saberem o 
que fazer. Para a maioria, as perguntas fúteis haviam 
perdido todo atrativo. Eu, a princípio, cuidara apenas de 
instruir-me; mais tarde, quando vi que aquilo constituía 
um conjunto e ganhava as proporções de uma doutrina, 
tive a ideia de publicar os ensinos recebidos, para 
instrução de todas as pessoas. Foram aquelas mesmas 
questões que, sucessivamente desenvolvidas e com-
pletadas, formaram a base de O Livro dos Espíritos." 
(Idem) 

       A participação de Kardec nas sessões com as ir-
mãs Baudin continuou pelos dois anos seguintes, 1856, 
embora não com exclusividade: ele frequentava ao 
mesmo tempo as reuniões na casa do Sr. Roustan e 
na da Sra. Japhet. Um ano depois ele publicaria O 
Livro dos Espíritos (18 de abril de 1857), e deixaria 
registrado o paradeiro dos Baudin. 
       "Pelos fins desse mesmo ano, as duas Srtas. Baudin 
se casaram; as reuniões cessaram e a família se disper-
sou. Mas, então, já as minhas relações começavam a di-
latar-se e os Espíritos me multiplicaram os meios de ins-
trução, tendo em vista meus trabalhos seguintes." (Idem). 
 

O trabalho mediúnico das irmãs Baudin. 
 

       No princípio de sua obra, Kardec havia adotado o 
critério de não dar evidência aos médiuns — seja para 
lhes preservar a segurança, seja para não incitar o per-
sonalismo, o orgulho e a vaidade. Assim foi que se exi-
miu de nominá-los nas respectivas comunicações inse-
ridas, por exemplo, em O Livro dos Espíritos. Em al-
guns casos, porém, ele tirava o medianeiro do anoni-
mato e especificava a autoria mediúnica de certas men-
sagens, tal como vemos em Obras Póstumas as ir-
mãs Baudin aparecendo em transcrições de importan-
tíssimos intercâmbios espirituais, a exemplo do diálogo 
entre Kardec e Zéfiro, datada de 11 de dezembro de 
1855, quando aquele Espírito lhe falava pela primeira 
vez do seu Guia Espiritual — Espírito Verdade — que 
mais tarde dialogaria com Kardec através da mediuni-
dade das irmãs Baudin. 
       Noutro momento capital, em 17 de junho de 1856, 
as irmãs Baudin transmitem a Kardec a mensagem do 
seu guia quanto a necessidade de várias publicações 
doutrinárias, além de O Livro dos Espíritos que estava 
prestes a ser lançado: 
      "(...) Por muito importante que seja esse primeiro tra-
balho, de certo modo, ele não é mais do que uma intro-
dução. Assumirá proporções que agora está longe de 
suspeitar. Tu mesmo compreenderás que certas partes 
só poderão ser reveladas muito mais tarde e gradual-
mente, à medida que as novas ideias se desenvolverem e 
enraizarem. Dar tudo de uma vez seria imprudente. Im-
porta dar tempo para que a opinião se forme. Topará com 
alguns impacientes que procurarão empurrar-te para 
diante: não lhes dês ouvidos. Veja, observa, sonda o ter-
reno, dispõe-te a esperar e faze como o general cauteloso 
que não ataca, senão quando chega o momento favorá-
vel." 

 (Espírito Verdade — Obras Póstumas - 2ª parte – “A mi-
nha primeira iniciação ao Espiritismo”). 
 

(VER FINAL NA PÁGINA 7.) 
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 O PASSAD0, HOJE – XII 
 

Neio Lúcio  
       

       Neio Lúcio é o Jaques Duchesne Davenport, do 
romance Renúncia, sobre quem encontramos a refe-
rência carinhosa de Emmanuel, psicografada em 14 de 
dezembro de 1949 pelo Chico, e que constitui o prefá-
cio da obra Sementeira de Luz. 
       O leitor se achará surpreso com as revelações dos 
personagens de dois dos romances de Emmanuel e a 
estreita ligação entre eles: 50 anos depois e Renún-
cia, por abrigarem as mesmas personalidades em mo-
mentos distintos da história humana. E a irrevogável lei 
do progresso incessante envolvendo os seres humanos 
pelas vidas sucessivas na escola da reencarnação. 
       Arthur Joviano, nasceu na Barra Mansa, em ja-
neiro de 1862; tendo desencarnado no Rio de Janei-
ro, 14 de dezembro de 1934. Foi um educador, jorna-
lista e escritor. 
       Filho de José Fernando Joviano e Anna Leocádia 
Joviano. iniciou sua carreira em Minas Gerais. Sua pri-
meira profissão foi de tipógrafo, levando-o a se tornar 
editor do jornal A Folha, de Barbacena. Em Belo Hori-
zonte fundou e dirigiu os jornais Diário de Minas, o Jor- 
nal do Povo e a Folha Pequena.  
      Em 1906 desenvolveu o Programa do Ensino, ao 
determinar instruções específicas para aula de leitura, 
apresentando um novo método que poderia ensinar 
a ler para que fossem atingidos os objetivos do en-
sino primário — combater o analfabetismo, ensi-
nando um maior número de crianças a ler e a escre-
ver. Arthur se baseou em experiências científicas, 
principalmente dos psicólogos, o que no início do 
século dava credibilidade à informação, a fim de ex-
plicar que a aprendizagem da leitura e da escrita era 
ideal no primeiro ano da idade escolar, consideran-
do que essas aprendizagens se prestavam vantajo-
samente nessa idade, na qual “mais intensa se ma-
nifestam as tendências para o brinquedo e para a 
coleção”. Seu método parece ser uma resposta à mo-
dernização pretendida nos discursos sobre o método 
analítico. A concretização deste método encontra-se no 
livro Primeira Leitura, de sua autoria, produzido em Mi- 
nas Gerais, em 1907, como resposta às críticas empre-
endidas aos silabários. Esta obra foi elaborada no pe-
ríodo em que Arthur era Inspetor dos Grupos Escolares 
de Belo Horizonte. É também autor de outros livros di-
dáticos tais como Coleções de Cadernos de Caligra-
fia, Língua Pátria (em três volumes), Composição (cinco 
volumes) e Prática do Método Analítico de Senten-
ça. Em 16 de julho de 1907 foi um dos fundadores do  
Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. 
       De Belo Horizonte transferiu-se para o Rio de Ja-
neiro como Inspetor Técnico do Ensino, tornando-se 
posteriormente Superintendente da Instrução Pública 
do Distrito Federal, onde viveu até seus últimos dias. 
       Casou-se com Francisca da Rocha, tendo vários fi-
lhos, entre eles Rômulo Joviano, chefe de Chico Xa-
vier na Fazenda Modelo da Inspetoria Regional do 
Serviço de Fomento da Produção Animal, na cidade 
de Pedro Leopoldo. 

 
       Foi abolicionista e propagandista da República   
quando residiu em Barbacena, defendendo seus ideais 
mesmo após a implantação do sistema em 15 de no-
vembro de 1889. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Rômulo Joviano e esposa, ele foi chefe de Chico 

na Fazenda Modelo. 
 

       Em agosto de 1930, Rômulo voltou a ser designa-
do diretor da Fazenda Modelo de Criação do Ministério 
da Agricultura, em Pedro Leopoldo | Minas Gerais, car-
go que deixou em 1923 para exercer igual atribuição 
em Ponta Grossa, Paraná. 
       Fausto, irmão de Rômulo, era vizinho de Chico 
Xavier na cidade de Pedro Leopoldo. Testemunhando 
sua árdua luta diária como vendedor em um armazém, 
e conhecendo suas possibilidades intelectuais, resolveu 
conseguir-lhe trabalho no escritório da Fazenda de que 
o irmão era diretor, e onde ele também trabalhava. 
Quando Rômulo encontrou, nesta vida, Chico Xavier, já 
podia conversar sobre os assuntos espíritas em que 
trabalhariam, estudariam, trocariam ideias, enfim, parti-
lhariam daí por diante, quase diariamente. Às quartas-
feiras, à noite, o Chico comparecia ao lar de Rômulo e 
Maria para as reuniões do Grupo Doméstico Arthur 
Joviano. 
       Rômulo e Maria casaram-se em 27 de dezembro 
de 1923, após curto período de namoro e noivado, O 
casal passou a residir na então longínqua cidade de 
Ponta Grossa, Paraná, e ia ao Rio de Janeiro de vez 
em quando. E para lá rumaram em fins de 1924 para o 
nascimento do primogênito Roberto. 
       Foi transferido para o Rio de Janeiro em 1952, a 
fim de presidir a Comissão Nacional de Pecuária de 
Leite, com responsabilidade nacional. Em junho de 
1954, foi designado para o cargo de diretor-geral do 
Departamento Nacional da Produção Animal do Minis-
tério da Agricultura e em 1957 foi aposentado do servi-
ço público federal. Continuou, entretanto, como presi-
dente da Comissão de Pecuária de Leite até 1962, 
quando esta foi extinta. De 1963 a 1970, foi membro 
das comissões técnicas de registro genealógico das ra-
ças Jersey, Guernsey e Simental..   
                                           

 (VER FINAL NA PÁG. 13). 
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As Irmães Baudin 
 

Também foi pela mediunidade das irmãs Baudin que o Codi-
ficador do Espiritismo recebeu orientações do Espírito Zéfiro 
sobre a necessidade de Kardec reencarnar  em breve para 
completar sua obra (17 de janeiro de 1857). 
       Outra extraordinária produção da casa Baudin de que te-
mos notificação foi o conto ditado pelo Espírito do célebre es-
critor francês Frédéric Soulié (1847-1837) “Milésima noite 
dos contos árabes”, psicografado por Caroline em 1856 e 
publicado na Revista Espírita (edições de nov. de 1858, 
jan. e fev. de 1859), prefaciado por Kardec, do qual recorta-
mos um trecho: 
       "Não a damos absolutamente como obra de elevado 
alcance filosófico, mas como curiosa amostra de um tra-
balho de grande fôlego obtido dos Espíritos. Notaremos 
como tudo nele tem sequência, como tudo se encadeia 
com uma arte admirável. O que há de mais extraordinário 
é que esse relato foi retomado em cinco ou seis ocasiões 
diferentes e, muitas vezes, após interrupções de duas ou 
três semanas. Ora, a cada vez que recomeçava, o assunto 
continuava como se tivesse sido escrito de um sorvo, 
sem rasuras, sem aditamentos, e sem que houvesse ne-
cessidade de lembrar o que antes já fora relatado. Nós o 
damos, tal qual saiu do lápis do médium, sem nada haver 
mudado, nem no estilo, nem nas ideias e nem no enca-
deamento dos fatos. Algumas repetições de palavras e 
pequenos senões de ortografia foram percebidos, tendo o 
próprio Soulié nos encarregado de os corrigir, dizendo 
que nos assistiria nesse mister. Quando tudo estava 
terminado ele quis rever o conjunto, ao qual fez apenas 
algumas retificações sem importância, autorizando a sua 
publicação como bem o entendêssemos e cedendo, com 
satisfação, os direitos autorais." 

(Allan Kardec — Revista Espírita - nov. de 1858: “Uma noi-
te esquecida ou Manuza, a feiticeira”) 
       Por esses exemplos e por tantos outros trabalhos anôni-
mos — que bem podemos supor estarem distribuídos nas 
obras básicas da codificação espírita — temos as irmãs Bau-
din na conta de grandes contribuidoras do Espiritismo, cuja 
índole não podemos medir, contudo, em razão de terem sido 
transmissoras de importantes notificações espirituais e de te-
rem emprestado sua mediunidade a entidades nobres — co-
mo o próprio Espírito Verdade — nada impede de presu-
mirmos serem já de certa elevação, inclusive pelo exemplo de 
abnegação no exercício de suas faculdades psíquicas em 
favor da pesquisa espirita.▲ 
Referências: 
- Artigo A verdadeira identidade das primeiras médiuns 
utilizadas por Kardec, Carlos Seth Bastos   
  (Artigo online, acessado em maio, 2019). 
- Enciclopédia Espírita Online, Portal Luz Espírita (www.   
  Luzespirita.com.br), trabalho desenvolvido por Ery Lopes e   
  equipe. 
-  Fanpage CSI: Imagens e registros históricos do   
   Espiritismo no Facebook (link, acessado em maio, 2019).   
- Filme Kardec: a história por trás do nome, direção   
  de Wagner de Assis, 2019 – Conspiração Filmes   
  (ficha técnica na Wikipédia). 
- Obras Póstumas, Allan Kardec  
- O Livro dos Espíritos em sua trajetória Histórica e   
   Lendária, Canuto Abreu (ebook online). 
- Revista Espírita, Allan Kardec - especialmente as   
  coleção de 1858  e 1859. 

 
CONTINUAÇÃO DAS PÁGINA 2. 

“Showlestrantes” em deslizes doutrinários 
 
As redes sociais viraram a extensão do pensamento dos mé-
diuns, dirigentes de Centros, senhores de federativas e da ra-
zão. Encontramos casas vazias de ânimo, as ditas "famílias" 
espíritas separadas por partidos e ideias externas a doutrina 
é antimovimentista. Há anos não entendia o porquê da frase: 
"Não falem em política" estampada na maioria dos Centros 
Espíritas, pois é tem coisas que não se misturam. Assim co-
mo Kardec jamais misturou Doutrina Espírita a movimentos 
políticos que fervilhavam na França, jamais deveríamos de-
fender esse ou aquele partido com o sério risco de riscarmos 
a imagem da Doutrina Espírita. 
       O movimento tem faiscado, médiuns, dirigentes, respei-
táveis formadores de opinião esqueceram que suas redes so-
ciais não são de fato suas, sua imagem não é de fato sua, 
mas das ideias que representa. A Doutrina não te aponta la-
dos, nem caminhos nem te diz como viver, mas apenas dar 
elementos para que cada um forme sua opinião. Difícil, pare-
cido com o papel da imprensa, não precisa ser imparcial, mas 
não necessita ser imoral. Não precisa agredir com as opi-
niões, nem esconde-las, mas respeitar o direito do outro de 
ter opiniões diferentes assim como fez Kardec diante dos tex-
tos tendenciosos de Roustaing que achava saber de tudo e 
ter superado o próprio Kardec, que por sinal sempre se man-
teve respeitoso ante o ego inflado daquele falido advogado 
que outrora fora seu amigo.  
       Entretanto, não é diferente aos médiuns adulados e lou-
vados constantemente, eles se alimentam dessas miseras ne-

cessidades de saber tudo e falar sobre tudo e aí reside o 
problema limiar entre: razão, doutrina e achismo. São sempre 
levados ao ridículo e esses exemplos dolorosos tem feito os 
Espíritas mais prudentes a análise e se decepcionar ao com-
parar posturas e vivência. Os falsos pedestais nos tropeços e 
quanto maior a plataforma dos “Showlestrantes”, maior a 
queda e o desastre ante fatos e realidades. Os que estudam 
com rigor a Doutrina Espírita logo percebem os equívocos e 
os médium pedante, contador de histórias onde tiraram vanta-
gens, envolventes com o magnetismo pessoal e com o ego 
transbordante. No Centro Espírita mais simples a voz silencio-
sa ecoa nas paredes, no médium mais despretensioso as ver-
dades fluem sem agredir, agregando, sem mandatários ou 
remetentes, mas com endereço repousado nas necessidades 
intimas e pessoais de seus componentes que entendem a 
mensagem sem precisarem ser expostos as hienas da fofo-
caria do grande grupo, afinal de contas espíritos fofoqueiro ou 
de zombaria não poderia jamais ser considerado em suas 
falas, infelizmente é esse palco que prezamos e aplaudidos 
como grande público. 
       Aos Espíritas conclamamos que jamais desistam de 
trilhar os caminhos do amor e do respeito, a concha acústica 
está pronta, é no silêncio que poderás observar e entender 
que não precisas reproduzir exemplos deprimentes, mas 
entender que a vida e o movimento espirita é mais que isso. 
▲ 
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A TESE DE BRASIL, PÁTRIA DO EVANGELHO. 
 
 

  questão é conjuntural, mas tem  liames  que  re-    
  metem ao passado histórico  do  Espiritismo  no   
  Brasil, e, portanto, de ordem estrutural. 

 Tudo começou com a necessidade de harmoni-
zar as várias tendências então existentes no final do sé-
culo XIX, no Rio de Janeiro. Esta cidade era a capital 
do país e, por conseguinte, o centro nervoso de tudo 
que havia no Brasil. O Espiritismo era praticado con-
forme a compreensão de cada grupo que se formava. 
Não havia uma liderança de base filosófica e muito 
menos científica, capaz de trazer uma orientação segu-
ra que servisse de bússola. Sendo o Espiritismo mal 
compreendido e praticado mais conforme a ideia que se 
tinha da mediunidade, largamente defendida pelo culto 
afro-brasileiro na sua relação com os antepassados. 
       Havia necessidade de uma diretriz segura, em que 
os profitentes sentissem confiança e certeza de que 
não estavam desamparados e só. E a primeira ideia, foi 
a de se fundar uma sociedade que se tornasse respei-
tável em virtude de congregar as pessoas mais respei-
táveis daquele movimento desestruturado. Várias ou-
tras tentativas foram posta em prática, redundando 
sempre em novo fracasso. 
       Por fim, apelou-se para o Mundo Invisível. Utilizan-
do-se de umas mensagens mediúnicas, supostamente 
ditadas e assinadas pelo Espírito Allan Kardec, ten-
taram manter o controle da situação. De par dessas 
mensagens, juntaram à ideia de que o anjo Ismael, fo-
ra designado para ser o mentor do movimento espíri-
ta no Brasil. À “mensagem” do Espírito Allan Kardec e 
a ideia de um “anjo” como dirigente espiritual do Brasil, 
acoplaram a uma sociedade recentemente fundada, a 
Federação Espírita Brasileira. 
       O movimento espírita começava a tomar forma, embora 
com base na visão de um grupo. O Espiritismo ainda não fora 
compreendido, conforme o codificador definira-o: Ciência de 
Observação e doutrina filosófica. Apenas as consequên-
cias morais que resultam da relação entre a ciência e a filoso-
fia, interessava àquele grupo muito catolizado. Além do que 
tomando a roupagem de Religião, criam aqueles intimoratos, 
não só seria aceita pela sociedade como se evitaria proble-
mas com o governo. O país vinha passando por um período 
de turbulência movido pela marcha do progresso. Primeiro, a 
campanha abolicionista; acompanhado com o desejo de Re-
pública, eclodindo ambos os movimentos praticamente na 
mesma época. Vieram em seguida, os ajustes necessários 

em virtude da nova ordem instalada.  
       Prosseguia o Movimento Espírita na velocidade de acor-
do com a época. Agora, o movimento começava a tomar for-
ma, tendo a FEB no comando das ações, apoiada na “mensa-
gem” do Espírito Kardec, na orientação do “anjo Ismael” e na 

adoção do pensamento roustainguista do “espiritismo 
cristão”. Todos os esforços, porém, foram investidos 
na consecução das duas últimas ideias. No entanto, 

apesar de todos os esforços, os resultados não foram 
satisfatórios. Havia muita insatisfação no meio espírita. 
       A FEB parte, então, na tentativa de adquirir definiti-
vamente a liderança do movimento espírita, lançando a 
obra “Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evange-
lho”, ditada pelo Espírito Humberto de Campos ao mé-
dium Francisco Cândido Xavier. Esta obra traz no seu 
bojo, a tese de que o Brasil foi à nação escolhida para 
aqui ser implantado o Evangelho de Jesus. Que Deus 
transplantou da Palestina, ensinamentos do Cristo, aqui 
fazendo renascer, sob a direção do anjo Ismael. 
       Esta afirmativa vinha confirmar a proposição febeana do 
“espiritismo cristão” e a do governo espiritual brasileiro sob 
a direção do “anjo Ismael”. 
       A obra foi rejeitada, de um modo geral pelos espíritas que 
não concordavam com o pensamento febeano. A situação 
ficou insustentável por todo o país, especialmente pelos agru-
pamentos localizados nos Estados de São Paulo, Paraná e 
Rio Grande do Sul, desejando e trabalhando pela criação de 
uma entidade que conseguisse congregar todos os espíritas. 
Congressos foram realizados envolvendo principalmente a 
juventude, que acreditavam os organizadores, possuía maior 
predisposição à mudança.  
       A FEB, no entanto, não ficaria de braços cruzados e 
aproveitando o ensejo quando da realização de um Con-
gresso Pan-americano no Rio de Janeiro, conseguiu reunir 
em sua sede, as maiores expressões do movimento espírita 
brasileiro, convocando-os a assinar um tratado de cooperação 

mútua. Os congressistas brasileiros, cujo desejo não era 
outro senão, a harmonia e união, assinaram o “acordo”, 
dando um voto de esperança e sobretudo, de confian-
ça. Assinado o “acordo”, que incluía a tese defendida 
pela FEB, passou esta a mantê-la despreocupada, pois 
conhecia a nobreza de caráter dos signatários. Os con-
gressistas signatários da “Carta de 1949” concordaram 
que naquela circunstância, era a melhor solução para o 
movimento espírita brasileiro.  
       Com a concordância geral pelo “Pacto”, a FEB tornou-se 
a única liderança do movimento espírita, o que é aceito sem 
contestação. A discussão que volta à tona é quanto à insis-
tência por parte da FEB, para que todos aceitem de forma 
incondicional as suas teses: 
       1. – Espiritismo cristão; 
       2. – Brasil, como pátria do Evangelho; 
       3. – O anjo Ismael como governante espiritual do   
               Brasil e do Movimento Espírita. 
       A aceitação desses três pontos defendidos pela FEB, pe-
lo movimento espírita brasileiro, garantirá a FEB, a imposição 
da hipótese do “corpo fluidico de Jesus”. 
       Essas questões são os principais motivos que vem in-
fluenciando o movimento na trilha da religiosidade. 
 
 

Paulo de Almeida 

lampadárioespirita@bol.com  
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A consoladora Doutrina dos Espíritos   
 

       É de conhecimento do espírita, de modo geral, que a 
Doutrina dos Imortais é a resposta, a materialização tão 
aguardada do Consolador Prometido, predição realizada pelo 
Cristo há dois mil anos, conforme consta nos Evangelhos. 
       Este fato, entretanto, nem sempre é bem percebido, é 
preciso observar os postulados espíritas com atenção para 
não só se convencer desta verdade, bem como se capacitar 
para explicar os fundamentos desta consolação àqueles não 
comungando os princípios de nossa crença, uma vez que 
outros se candidatam também a esta posição de Consolador 
Prometido. 
       Para facilitar a aquisição e consolidação deste entendi-
mento, podemos elencar algumas razões demonstrando, 
cremos, inequivocamente, ser a prática e o conhecimento do 
Espiritismo, com certeza confortadores. Vejamos algumas: 
 

◘ A concepção da divindade segundo a Doutrina é sem dúvi-
da muito alentadora, ao ratificar a proposta do Rabi da Gali-
leia quando este se referiu a Deus como um Pai, amoroso e 
misericordioso. É de se esperar que um pai não abandone 
seus filhos em tempo algum, mesmo nos casos em que estes 
estiverem vivendo distantes de suas orientações, agindo, 
desta forma, com prejuízo aos semelhantes e a si mesmos. 
Lembremos, somos todos filhos pródigos; 
 

◘ Ao ensinar sobre a inexistência de um Céu e de um 
Inferno, definitivos, absolutos, abrigando almas eleitas, por 
um lado; pecadoras, do outro, nos oferece um verdadeiro 
bálsamo. Esta verdade apontada pela Doutrina é animadora, 
pois, efetivamente não importa qual falta tenha o homem 
cometido, este terá inúmeras chances de se redimir, eximin-
do-se de ser alcançado pelas penas eternas, conforme pro-
posto por outras correntes de pensamento. Destinados es-
tamos a, sem exceção, adquirir relativa perfeição possível de 
ser adquirida, uma das poucas fatalidades nas leis divinas. É 
de se observar, porém, que céus e infernos, já os vivemos, 
podemos estar vivendo e viveremos por longo tempo, com 
certeza, basta estar agora, nesta vida, próximos - céu -, ou 
distantes - inferno - da lei de Deus, seja em pensamentos ou 
ações; 
 

◘ Revivendo o conceito da reencarnação, da Palingenesia, 
ou seja, a possibilidade das muitas vidas (1) nos traz um 
efetivo refrigério. Dizemos revivendo, porquanto esta lei divi-
na sempre existiu e era bem entendida e aceita no passado, 
não é criação do Espiritismo. Este princípio divinal dá novo 
alento àquele hoje em sofrimento, físico ou moral, em razão 
do sofredor ganhar confiança de que todos os seus males 
terão um termo e, mesmo que não consiga alcançar o seu 
fim nesta existência, terá outras, muitas, para alcançar a feli-
cidade tão almejada, além disto, ajuda a entender que há 
uma causa justa e um fim útil para todas as dores; 
 

◘ Explicando que as dificuldades experimentadas no mo-
mento, sejam elas de qualquer ordem, são todas resultantes 
de nossas ações passadas - construídas em vidas anteriores  
 

◘ ou mesmo presentes - desta vida atual -, não existindo 
injustiças, tampouco privilégios no ordenamento divino, tam-
bém é um lenitivo para nossas mentes e corações. Isto 
posto, cabe-nos trabalhar para superá-las, mais hoje, mais 
amanhã, jamais desanimando, crendo-nos esquecidos de 
Deus. Ninguém sofre por acaso; 
 

◘ Através da mediunidade, faculdade que sempre existiu em 
nossas civilizações, mas, agora, pela luz da Doutrina, ga-
nhou corpo através das bem documentadas comunicações 
dos chamados mortos tão bem registradas pelo Codificador,  
 

abre-se um leque de possibilidades para alívio de todos. A 

mediunidade facilita o convencimento da própria imortal-
dade, passamos a ter uma visão muito mais ampla de 

nossa particular vida, descortinando igualmente a oportuni-
dade de obter notícias, entrar em contato, quando assim 
permitido, com nossos afeiçoados que nos antecederam na 
jornada à vida verdadeira; 
 

◘ O Universo ganha utilidade e função e nos conforta quando 
a Doutrina informa que todos os mundos são habitados e 
mesmo os espaços existentes entres estes astros estão 
repletos de vida, ou seja, há vida, e vida em abundância. 
Pode-se agora olhar para as estrelas e se sentir parte deste 
cenário deslumbrante, criação do Deus único, uma vez que 
poderemos ter vivido em outros mundos e, certamente, 
viveremos em tantos outros; 
 

◘ Finalmente, mas não que tenhamos esgotado todos os 
fundamentos reconfortantes fornecidos pela Doutrina, pode-
mos lembrar o capítulo das obsessões, atordoando e 
“infernizando” aqueles que por elas estão dominados e se 
veem sem horizonte para livrarem-se delas. Esclarece o 
Espiritismo que estas entidades atuando hoje de modo nega-
tivo, perturbando a vida de muitos, nada mais são do que 
outros filhos do mesmo Pai, criados da mesma forma, 
contudo, encontrando-se por hora em desequilíbrio, por-
quanto não se prepararam para morrer, mal viveram e agora 
colhem os frutos amargos de seus posicionamentos 
“pecaminosos”. Todos os chamados obsessores deixarão de 
sê-lo, tão logo saiam da faixa de ignorância em que 
permanecem, passando a enxergar a existência de forma 
construtiva. E mais, o Espiritismo orienta que cabe a nós 
mesmos acelerar o termo destes processos obsessivos 
mudando o nosso modo de viver agora, pautando as nossas 
ações sempre pelas leis imutáveis e confortadoras do Deus 
piedoso e misericordioso. 
       Se o leitor, após a leitura deste brevíssimo relato, teve a 
sua atenção despertada para conhecer melhor os princípios 
espíritas, convidamo-lo ao estudo desta Doutrina para 
maravilhar-se também com as outras incontáveis explicações 
e orientações contidas em suas inúmeras obras. Estudando-
as com cuidado e zelo, descobrirá também respostas aos 
porquês da vida, tais como: Por que nascemos? De onde 
viemos? Por que morremos? 

       Dê preferência às cinco obras fundamen-
tais1 codificadas pelo Sábio de Lyon, Allan Kardec, e, 
aos poucos, se aprofunde em outras literaturas espí-
ritas, todas trazidas para nos ensinar a bem viver con-
forme os postulados deste Deus que nada mais deseja 
do que a nossa integral felicidade. 
 

Rogério Miguez 
  
Nota do A.: são cinco as obras fundamentais de 
Allan Kardec – O Livro dos Espíritos; O Livro dos 
Médiuns; O Evangelho segundo o Espiritismo; O 
Céu e o Inferno; A Gênese. 
 
N.d.R. (1) – Gostamos de referir de que temos uma 
só vida e várias existências. A vida é permanente, 
as existências mudam de local, de época e de per-
sonalidade, e as vezes de sexo.  
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O CASO EU CONTO, COMO O CASO FOI.  

O regresso de moisés 
 

 

       Estávamos em 2006, pela manhã na Livraria Espí-
rita Renascer, então situada à praça Machado de Assis, 
105; no centro do Recife. E, nós costumávamos, digo 
nós era eu e a minha querida irmã e amiga Enésia, e já 
iniciávamos a tarefa com um cafezinho pela manhã, e 
naquele dia não foi diferente. Quando iniciamos a nos-
sa primeira refeição, surgiu em nossa porta um jovem, 
tinha mais ou menos de 13 a 14 anos de idade, todo 
sujo e com os cabelos desalinhados com aparência que 
causava em nós aquela repulsa. Enésia como sempre 
medrosa, queria que eu fechasse a porta, foi a primeira 
reação. Mais aquela criatura que ao mesmo tempo 
causou em nós pavor. Também nos causou piedade. 
Estava ali a pessoa de uma criança em situação de 
risco e que com uma voz grave falou: 
       “- Tia estou com fome!” 
       Repetia ansiosamente. 
       Então respondemos: aguarde um pouco que ire-
mos preparar um lanche. Ele permaneceu na calçada 
da livraria. Quando o seu sanduiche e o café com leite 
aprontamos em fim e fui até a porta para entregar e a 
ele e assim comer é claro, porém o meu coração repe-
liu a minha ação vazia, sem calor humano, sem querer 
me envolver com a situação daquela criança que se 
encontrava àquela hora da manhã a pedir porque esta-
va com fome. 
       Amigos, essa reflexão foi muito rápida na minha 
consciência: será que se fosse meu filho ou alguém da 
minha família eu a trataria assim?  
       Aquilo dizia-me porque ela vai ter que comer na 
calçada?  
       Porque não à mesa, onde estávamos eu e Enésia 
sentadas? Dai por diante tomamos a iniciativa de 
convidá-lo a sentar à mesa e participar conosco tam-
bém do nosso café, afinal era o nosso irmão naquela 
manhã que necessitando do exemplo da fraternidade e 
solidariedade.  
       A partir daí travamos um diálogo:  
       - Perguntei como é o seu nome, meu filho? 
       - Moisés, tia. 
       - Você mora aonde? 
       - Na rua, tia? 
       - Você tem mãe, pai? 
       - Sim tia, mas eles moram em um sitio em Caetés, 
Garanhuns. (1) 
        Continuei a indagá-lo: 

        - E como você chegou até aqui? 
        - Vim de carona. 
        - Veio fazer o que na cidade grande? 
        - Atrás de trabalho. 
        - Você quer voltar para sua casa? 
        Moisés respondeu em choro: - Não tenho como 
voltar tia, ninguém me ajuda. 
        Diante dessa história, amigos não tive outra 
alternativa, não poderia permitir que aquela criança 
continuasse na rua sofrendo todo tipo de discriminação 
da nossa sociedade. O quadro social ali diante de mim, 
retratava uma situação verdadeira das desigualdades. 
Sociais. O garoto estava dormindo num abrigo da 
Prefeitura, e no entanto, não havia e se havia uma 
assistentes social não trabalhava, pois ali estava uma 
criança necessitando de amparo e as autoridades 
municipais negavam, muito embora se elegeram para 
esse trabalho: cuidar da cidade (2). 
       Então, falei Moisés se tu quiseres ir embora para 
sua casa venha amanhã que nós lhe daremos a 
passagem de ônibus de volta para o lar.  
       Pasmem! O brilho que reluzia no olhar daquela 
criança que passou o dia conosco: tomou café, 
almoçou e lanchou à tardinha. No outro dia, logo cedo 
chegou Moisés cheio de sacolas com a roupinha que 
usara bastante suja. Oferecemos um banho e nova 
muda de roupas. Partimos, após o almoço para TIP 
(terminal de integração de passageiros) localizado no 
Curado, e lá se foi Moisés envolvido de uma alegria 
sem preço. Limpo, alimentado e levando biscoitos, 
água e pequena quantia em dinheiro para a viagem 
regressando para onde nunca deveria ter saído. Era o 
retorno a sua terra natal.  
 

ZENILDA MACHADO, 
Junho de 2019. 

----------------- 
(1) – Caetés é uma das cidades mais pobres de 
Pernambuco, está distante de Garanhuns 20 km. E 
como era um distrito, até hoje, falam assim. 
  
(2) Publicado em 01/06/2016, a Prefeitura do Recife: 
informava que a criação de abrigos noturnos não é 
obrigação do município. Prefeito do Recife: Geraldo 
Júlio. 
 

 
Meu Amor 

Encontrei meu amor no caminho do mundo... 
Abri minha alma inteira para lhe dar guarida, 
E pelo amor de amar. 
O trouxe para a vida. 
Meu amor infinito é mais que um sentimento... 
É um espírito de luz no espírito de ânsia 
Que tenho dentro de mim... 
Meu amor infinito é mais que um coração, 
É uma vida votada a um grande sonho... 

 
E por ser infinito, 
Meu amor é um céu 
Que cerca todo o Céu, 
E cerca toda a Terra, 
E venturas e dores, 
Tristezas e alegrias, 
E noite de procelas e luar, 
E internissímos dias... 
Só pelo amor de amar... 

Nina Arueira 
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Os Fundamentos da Espiritualidade do Espiritismo - iI 

 
 

2. INÍCIO DO ESPIRITISMO (continuação). 
 

       Charles Richet, professor da Faculdade de Medicina de 
Paris, prêmio Nobel de fisiologia e autor do "Tratado de 
Metapsíquica", participou de numerosas experiências, em 
particular com a médium Eusápia Paladino, e também em 
1898, com Camille Flammarion, astrônomo francês, e o Coro-
nel Albert de Rochas, diplomado e administrador da escola 
Politécnica. 
       Camille Flammarion por muito tempo estudou e vulgari-
zou os fenômenos espíritas. Ele afirma: 
       "Não hesito em dizer que aquele que declara os fenô-
menos espíritas contrários à ciência, não sabe do que 
fala. Com efeito, na natureza, não há nada de sobre-
natural; há o desconhecido, mas o desconhecido de 
ontem se torna a realidade de amanhã." 
       Gabriel Delanne, engenheiro admitido na Ecole Centrale 
des Arts et Manufactures, estudou os fenômenos, sem des-
canso, entre 1874 e 1926. Ele merece um lugar de honra por 
sua impressionante bibliografia de oito obras muito precisas e 
detalhadas sobre o Espiritismo científico e experimental. 
       Léon Denis, orador sem igual e grande estudioso da fe-
nomenologia, desenvolveu consideravelmente as conse-
quências do Espiritismo no plano filosófico e ético. 
 

3. CARACTERÍSTICAS DO ESPIRITISMO  
 

       Muitas pessoas não viram nos fenômenos espíritas se-
não um objeto de distração ou de curiosidade. Nisto, aliás, 
logo encontraram outras. Mas o que foi feito hoje de todas as 
pesquisas intensas desses fenômenos, decorrido apenas um 
século? No século XX, o Espiritismo teve um desenvolvimento 
importante no Brasil, onde mais de uma dezena de milhões 
de Espíritas frequentam mais de 7000 associações. Os Espí-
ritas pertencem a todas as classes sociais, das mais modes-
tas às mais intelectualizadas. Há associações espíritas nas 
favelas, no meio operário, nas universidades, entre os médi-
cos, psicólogos, psiquiatras, profissionais da comunicação, 
filósofos, militares, etc... Numerosas obras complementares, 
cobrindo todos os aspectos da pesquisa e das aplicações da 
doutrina espírita, foram publicadas. Essa nação jovem, bene-
ficiada pelas associações de numerosas culturas ocidentais e 
africanas, tem sido um terreno propício para o desenvolvi-
mento da Doutrina Espírita codificada na França por Allan 
Kardec. Os espíritas brasileiros conduzem há muito tempo 
uma ação admirável e reconhecida no domínio social. A colo-
cação em prática das consequências da Doutrina é a base de 
sua credibilidade e um fator essencial de seu sucesso. 
Por outro lado, o Espiritismo tem conhecido um desenvolvi-
mento mais lento nos países ocidentais industrializados. Suas 
tradições religiosas são mais fortes, e evoluem lentamente, ao 
passo que o progresso das ciências tem sido muito rápido. 
Resulta daí um afastamento entre a ciência e a religião e 
ainda hoje são, com frequência, tabu um para o outro, cada 
um acreditando deter a verdade.  
       Esta tendência não poupou o Movimento Espírita, do qual 
certos adeptos, não se ligando senão à fenomenologia, se 
distanciaram do aspecto religioso e ético do Espiritismo. Eles 
consideraram a posição de Allan Kardec obsoleta ou fora de 
moda. 
       No capítulo II do "Tratado de metapsíquica" datado de 
1923, Charles Richet que, como vimos, participou de nume-
rosas experiências espíritas, repreende os Espíritas por se-
rem sonhadores ao pretenderem ir além da simples observa-
ção dos fenômenos. Declara, por sua parte, que "ir mais 
longe não me interessa" no que está com todo direito.  

       Mais tarde, outros movimentos parapsicológicos segui- 
ram a mesma posição, estudando em parte os mesmos fenô-
menos que o Espiritismo, e certamente com outro tanto de ri-
gor por seu aspecto tangível, mas não se desenvolveram 
muito devido a falhas, das quais damos aqui alguns exem-
plos (3): 
 

● Eles acumulam os fatos, segundo as antigas concepções 
clássicas, sem elaborar teorias diretoras, como é prática na 
metodologia científica moderna; certas obras denotam, da 
parte de seus autores, um menosprezo pelo passado e uma 
tendência a retomar as pesquisas a partir do zero. 
● Eles se limitam voluntariamente ao aspecto externo e à 
hipótese materialista; as explicações eventuais são frequen-
temente isoladas formando um conjunto amorfo, ou são 
puramente nominais; se enquadram em hipóteses por vezes 
muito abstratas, mais fantásticas que os fatos que procuram 
explicar (4). 
 

● Não são levados em conta todos os fenômenos; fatos 
importantes são ignorados, seja pela ausência de uma teoria 
diretriz, seja por ideias preconcebidas ou pela negação a prio-
ri da sobrevivência do ser. 
 

● Eles nem sempre levam em conta os fatores de ordem 
moral ou ética. Sendo os espíritos independentes, o meio e a 
harmonia de pensamentos têm uma influência enorme sobre 
a natureza das manifestações inteligentes.   
       Kardec tratou os temas espirituais com a razão que se 
aplica às questões materiais. Demonstrou experimentalmente 
a existência do espírito, sua natureza, sua evolução contínua 
nas reencarnações sucessivas, etc. "O objeto especial do 
Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espi-
ritual, (...) uma das forças da natureza, que reage inces-
sante e reciprocamente sobre o princípio material" (5).  
       Os Espíritos tinham pressentido a aceitação difícil desta 
aproximação nova (6): 
       "Seria conhecer bem pouco os homens, o pensar que 
uma causa qualquer pudesse transformá-los como por 
encanto. As ideias se modificam pouco a pouco segundo 
os indivíduos, sendo preciso gerações para apagar com-
pletamente os traços de velhos hábitos". 
       A Doutrina Espírita não se limita ao aspecto externo dos 
fenômenos. Ela toca em assuntos que estavam restritos ao 
domínio do conhecimento religioso e filosófico, mas adotando 
uma metodologia científica. 
       O Espiritismo se distingue das religiões tradicionais, por-
que não se serve de rituais, liturgia, dogmas, símbolos, su-
perstição e cultos exteriores. Mas reconhece fundamental-
mente a Ética Cristã, trazendo uma base racional e um 
conselho ao indivíduo, como meio para escapar à estagnação 
evolutiva e ao sofrimento que dela resulta. 
       É nisso que reside o caráter religioso do Espiritismo. 
Ele ajuda o homem a se ajustar às leis naturais que assegu-
ram a harmonia do Universo, pela ética que resulta de sua 
base científica e filosófica. Encoraja assim sua "ligação" com 
os desígnios da Inteligência Suprema, causa primeira de to-
das as coisas.  
       Os que negam o caráter religioso do Espiritismo o fazem 
seja por desatenção, confundindo-o com o que é censurável 
nas religiões dogmáticas, seja por falta de percepção do 
caminho que emana da ciência espírita, passando pela filoso-
fia espírita e levando à ética espírita, caminho que pode ser 
percorrido à luz de uma argumentação racional sólida.  
 

 
 (CONTINUA NA PÁGINA 12) 
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Os Fundamentos da Espiritualidade do Espiritismo - iI 
 
       Pelo contrário, não se deve subestimar o aspecto cientí-
fico e filosófico do Espiritismo, argumentando que os Evan-
gelhos de Jesus e do Espiritismo são o melhor meio de do-
minar os problemas da humanidade. Isso exprime, é verdade, 
a constatação de uma situação objetiva e real. Mas o meio 
mais eficaz e frequentemente único de atingir o objetivo visa-
do – a aceitação e a prática da ética evangélica pela Humani-
dade - é justamente a compreensão clara e definitiva desta 
necessidade, o que somente o conhecimento da base 
científica e filosófica do Espiritismo pode trazer. O tempo das 
prescrições dogmáticas passou. Hoje, o homem já está 
habituado a agir em desacordo com as normas éticas do 
Evangelho. Exortá-lo a mudar radicalmente de direção seria 
consagrá-lo ao fracasso, por falta de um apoio dado por uma 
demonstração positiva e irrecusável em conformidade com a 
razão. Isto não pode ser obtido senão pela compreensão 
completa das realidades do Espírito imortal, que foram objeto 
dos estudos da ciência e da filosofia espíritas. 
       Foi então, com bom senso, que Kardec escreveu, no ca-
pítulo XIX e na página de capa de "O Evangelho segundo o 
Espiritismo": 
       "Não há fé inquebrantável senão aquela que pode en-
frentar a razão face a face, em todas as épocas da 
humanidade".  
       No capítulo XXIV, acrescenta: 
       "(...) sem a luz da razão, a fé se enfraquece". 
 

4. FUNDAMENTOS DA ÉTICA ESPÍRITA 
 

       Quem somos nós para ousar falar de ética? Longe de 
nós querermos impor concepções pessoais ou reivindicar a 
exclusividade da verdade. Os ensinamentos dos Espíritos se 
fazem sobre todos os pontos do globo, e não são privilégio de 
ninguém. Os médiuns são numerosos, mas ninguém é infalí-
vel. 
       "O primeiro controle deve ser, então, o da razão, à 
qual é preciso submeter, sem exceção, tudo o que vem 
dos Espíritos (...) Mas esse controle é incompleto em 
muitos casos, devido à insuficiência de luzes de certas 
pessoas, e à tendência de muitos em se aterem ao seu 
próprio julgamento como único arbítrio da verdade. Em 
tal caso, que fazem os homens que não têm neles 
mesmos uma confiança absoluta? Seguem o conselho do 
maior número, e a opinião da maioria é seu guia." 
       Os médiuns ou os grupos que trabalham isoladamente 
são  por vezes bem inspirados, mas a concordância nos ensi-
namentos dos Espíritos é o melhor controle. 
       "A única garantia séria dos ensinos dos Espíritos 
está na concordância que existe entre as revelações fei-
tas espontaneamente, por intermédio de um grande nú-
mero de médiuns estranhos uns aos outros, e em di-
versos países". (7) 
       Allan Kardec dizia: 
       "Na nossa posição, recebendo as comunicações de 
cerca de mil centros espíritas sérios, disseminados sobre 
diversos pontos do globo, estamos capacitados para ver 
os princípios sobre os quais esta concordância se esta-
belece". 
       Hoje, o Movimento Espírita está globalizado. A União Es-
pírita Francesa e dos países de influência francesa já federa 
uma quinzena de grupos espíritas na França, e participa do 
Conselho Espírita Internacional. 
       Examinemos agora as bases da ética. Para fixar as 
ideias, consideremos algumas práticas correntes: adultério;  
 
 

 
homossexualidade; sexo livre; uso de vestimentas "ousadas"; 
aborto; ingestão de álcool ou de outros produtos tóxicos; 
utilização de bens e serviços públicos para fins pessoais; 
instituição de sistemas econômicos que levam à deterioração 
dos programas de saúde, da educação, da alimentação e do 
trabalho; suspensão voluntária e sistemática do trabalho; ca-
lúnia; baixarias; utilização das mídias para veicular a violência 
ou para promover produtos de valor real duvidoso.  
       Essas práticas têm sido geralmente condenadas pelas 
religiões. Hoje, elas são correntes, e por vezes mesmo prote-
gidas por princípio. Encontramo-las na rua, na televisão, nas 
manifestações, nas canções populares. São por vezes reco-
mendadas como recursos terapêuticos. Aqueles que se 
opõem são taxados de "ortodoxos", de "moralistas" ou 
de "quadrados". Seus argumentos são essencialmente ne-
gativos, baseados na ausência de justificativa para agir no 
sentido contrário. Dizem: "Porque?", e não mudam. A 
sabedoria recomenda, portanto: na dúvida, abstenha-se.  
       As prescrições morais têm existido em todos os tempos e 
em todas as civilizações. Elas provêm na maior parte de 
sistemas religiosos, recomendadas por um profeta 
ou "revelador". Fundamentalmente, sua aceitação tem sido 
então uma questão de crença, de fé. Uma causa do bani-
mento atual dos valores éticos na civilização ocidental é a 
expansão do materialismo, favorecido, de certa maneira, 
pelas religiões tradicionais que têm misturado símbolos e 
rituais ao Cristianismo, e o têm fundamentado sobre bases 
dogmáticas. É verdade, como o diz Léon Denis, que "os 
dogmas e os padres são necessários, e o serão por muito 
tempo ainda, às almas jovens e tímidas que penetram a 
cada dia no círculo da vida terrestre e não podem dirigir-
se sozinhas nas vias do conhecimento, nem analisar suas 
necessidades e suas sensações" (8). Mas isso não convém 
mais «aos espíritos livres e maiores» que querem encontrar 
por si mesmos a solução dos grandes problemas e a fórmula 
de seu Credo. 
       Na filosofia ocidental, de característica racional, os argu-
mentos para a emissão de regras morais colidem com a cons-
tatação de que "o fato de haver não implica o dever". Não 
é porque há guerras no mundo que elas devem existir. 
Nenhuma situação de fato pode acarretar proposições do 
gênero "isso deve ser assim".  
       Em realidade, as situações de fato servem, quando mui-
to, para a obtenção de consequências normativas. Vejamos 
alguns exemplos simples. A utilização de pneus lisos em um 
veículo acarreta acidentes graves: é normal se concluir ser 
necessário substituí-los. Colocando a mão em cima da chama 
de uma vela, nos queimamos: devemos então ter mais cuida-
do com o fogo. A exposição direta de objetos de ferro ao ar 
livre acarreta sua oxidação e degradação: deduz-se disso que 
para a construção de imóveis, esses materiais devem ser 
protegidos da ação do ar 
       Observemos, nesses exemplos, que certos objetivos 
estão admitidos implicitamente: a preservação da vida (nos 
dois primeiros) e a obtenção de construções que não dessa-
bem com o tempo (no último). Sem essas hipóteses conexas, 
é evidente que as inferências feitas não seriam válidas. 

 
(CONTINUA N0 PR´0XIMO NÚMERO) 
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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 

 

NEIO LÚCIO 
     Dedicou-se também a traduzir artigos de revistas 
inglesas sobre assuntos agropecuários, dentre as 
quais destacam-se a intitulada “Fome à Porteira 
da Fazenda”, de autoria do Dr. Meakan, proferida 
em março de 1970, em Londres, em homenagem 
ao professor da Universidade de Cambridge, John 
Hammond, considerado o mais notável zootecnista 
e veterinário do século 
     Participou dos trabalhos do Centro Espírita Luiz 
Gonzaga desde 1934. Foi eleito e reeleito seu pre-
sidente de 1948 até 1970, quando faleceu. Organi-
zou e orientou os trabalhos do Grupo Doméstico 
Arthur Joviano desde a sua primeira reunião, em 13 
de novembro de 1935 até 1º de abril de 1952, em 
Pedro Leopoldo, com a presença de Chico Xavier, e 
de 9 de abril de 1952 até o seu falecimento, aos 78 
anos, em 6 de dezembro de 1970, no Rio de 
Janeiro.  
Roberto Amorim Joviano — Formou-se médico-
veterinário pela Escola Nacional da UFRU-RJ. Co-
mo veterinário, trabalhou no serviço público federal 
por alguns anos. Em seguida, trabalhou nas em-
presas Produtos Veterinários Manguinhos Ltda. e 
na Pearson S/A. Fundou, depois, a Vepec, uma em-
presa de comercialização de produtos veterinários. 
Foi, ainda, diretor do Laboratório Nacional de Pro-
dutos de Origem Animal — Lanara — do Ministério 
da Agricultura, em Pedro Leopoldo. Casou-se com 
Marília de Gusmão. O casal teve cinco filhos: 
Maria do Carmo, Romero, Maria Júlia, Maria Helena 
e Rômulo. Roberto faleceu em 27 de fevereiro de 
2002, com 78 anos. Filho do Dr. Rômulo Joviano e 
neto de Arthur Joviano. ▲ 
 

CÂNDIDO PEREIRA 

 
Referências: 
 
Livros:  
Sementeira de Luz. Pelo espírito Neio Lúcio. Org. 
Wanda Amorim Joviano. 4ª edição. Belo Horizonte: 
Vinha de Luz, 2012.  
Sementeira de paz (edição Vinha de Luz, 2010, p.   
  389-403). 
Wikipédia acessado em 15/06/2019: 
 https://pt.wikipedia.org/wiki/Arthur_Joviano 
 

LIVRARIA RENASCER 

NOVO ENDEREÇO 

PRAÇA MACHADO DE ASSIS, 63 

1° ANDAR, SALA 105. 

TELEFONE: (81) 9.8748-9190. 

OBS.: ESTA RUA FICA AO LADO DO 

CINEMA SÃO LUIZ.  

 
Convite Doutor Honoris Causa 

 

O Magnífico Reitor Professor Anísio 
Brasileiro de Freitas Dourado, 

Presidente do Conselho Universitário 
da Universidade Federal de 

Pernambuco, convida para Sessão 
Solene de Outorga do Título de Doutor 
Honoris Causa ao Humanista Divaldo 

Pereira Franco. 
Data | 10 de Julho de 2019 Hora | 19h 

Local | Teatro Guararapes 
Centro de Convenções de Pernambuco 

Av. Professor Andrade Bezerra, s/n 
Salgadinho - Olinda/P 

================================ 
Nota – Lampadário: O jornal sai no 
início do mês vigente, logo quando o 
evento ocorrer, o jornal referente ao 
mês de julho já saiu e a edição de 
agosto se encontra em processo final. 
Logo, qualquer informação sobre o 
evento só sairá na edição de setembro, 
pois é quando poderemos arrumar os 
assuntos. O nosso jornal não é 
organizado por profissionais da área, e 
os amadores aproveitam os momentos 
disponíveis. ▲ 

http://bibliadocaminho.com/ocaminho/txavieriano/livros/Sdp/SdpAnexoA.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arthur_Joviano
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Explicando 
       Minha participação nesse trabalho foi tão somente o de 
um escriba, ou seja, o de copiar do jornal “Diário da Noite”, 
editado no Recife a partir de 13 de maio de 1946. 
       Daquele matutino transcrevi todas as crônicas de Djalma 
Farias, então inseridas na coluna “Vida Espírita”  num total de 
190 (cento e noventa) crônicas. E aqui aproveito para corrigir 
um engano de minha parte com relação ao término da coluna 
“Vida Espírita”, que se deu em 22 de novembro de 1947, com 
a crônica “Princípios Universais”, e não em 14 de agosto, 
como registrei no trabalho “Djalma Farias – A Trajetória de um 
Espírita”.  
       O local de coleta deu-se no Arquivo Público Estadual, 
situado a Rua do Imperador, nº 375, no bairro de Santo 
Antônio – Recife. Tendo iniciado em 1978, prosseguindo em 
1997, em 2004 e finalmente em outubro de 2014 encerrava o 
levantamento. 
       O trabalho inicialmente foi penoso, munido de lápis e 
papel copiava vagarosamente, sendo que algumas vezes 
contei com o auxílio de minha filha. Nunca foi permitido fazer 
Xerox e fotografar os textos tornava-se muito dispendioso 
com a compra do filme e da revelação, só o fazendo quando 
se fazia necessário retirar fotos. No entanto, no ano de 2014 
recebi de presente uma pequenina máquina fotográfica que é 
capaz de fa-zer quase mil poses e em seguida descarregar no 
com-putador. Após o que é só apagar as imagens e reco-
meçar. Com esse processo, em uma semana foi possível 
terminar a coleta que prometia se estender por vários meses. 
       Essas ligeiras informações tem por objetivo apenas 
esclarecer como ocorreu o processo de coleta dos dados, que 
passamos a oferecer-lhes. 
       Essa preocupação em salvaguardar esses escritos, deve-
se ao fato de que os jornais, mesmo acondicionados com 
técnicas modernas, têm um tempo de vida útil. E ao ser inter-
ditado o seu manuseio, quando não microfilmado, prati-
camente está perdido o seu conteúdo. Junte-se, a esse fato, o 
descuido dos órgãos de cultura na preservação desse patri-
mônio cultural. Assim pensando é que tenho buscado salvar 
essas informações preciosas dos jornais, em especial, as 
crônicas de Djalma Farias, espalhadas em jornais diversos e 
que registra um momento do conhecimento espírita pernam-
bucano. 
       Outra questão que consideramos importante é a preser-
vação do fato histórico, em que ficará registrada uma época, 
demonstrando como era o acirramento por parte da Igreja Ca-
tólica contra o Espiritismo. 
 Por ora, era o que tinha para explicar. 
  

Introdução 

        A empresa Jornal do Commércio, de propriedade do Sr. 
Francisco Pessoa de Queiroz (1), com redação, tipografia e 
emissora de Rádio, situada a Rua do Imperador, planejava 
lançar um jornal matutino – “Diário da Noite”. E para isso, 
cerca de um mês de antecedência para o lançamento, fez 
convite a Djalma Farias para o mesmo manter uma coluna 
tratando de Espiritismo. A deferência por aquele articulista 
deveu-se ao fato de ser ele a pessoa mais representativa do 
movimento espírita pernambucano de então, era o presidente 
da Federação Espírita Pernambucana, além de que, havia  
 
 

sido nomeado Prefeito do Recife meses antes.  
       Aceito o convite, que seria como colaboração sem vín-
culo empregatício, iniciou a publicação a partir do lançamento 
daquele órgão noticioso a 13 de maio de 1946.   
       Enquanto o jornal ia se expandindo, as crônicas saiam quase que 

diariamente e posteriormente passou a ser uma vez semanal até o 

encerramento. Acreditamos que por opção do próprio colunista, uma 

vez que o excesso de trabalho es-tava o esgotando fisicamente. 

Djalma não mantinha só essa coluna, escrevia esporadicamente para 

a secção “Espiritismo” do “Jornal do Commércio”, para a revista 

“A Verdade” (órgão da FEP), era o presidente do Instituto Espírita 

João Evange-lista e membro da Casa dos Espíritas de Pernambuco. 

Tinha uma vida dinâmica, agitada, de envolvimento direto com 
o movimento espírita que lhe consumia muitas horas, tinha 
que preocupar-se com o trabalho na Prefeitura do Recife. E a 
vida do lar, exigia-lhe uma cota de dedicação e atenção a 
esposa. Enfim, o trabalho era estafante. E ainda tinha que 
apaziguar os contrários, o movimento espírita era intenso e 
exigia muita paciência para lidar com os adversários do Espi-
ritismo e com os oponentes dentro do próprio seio do movi-
mento espírita. 
       Pois bem! Com todo esse trabalho, escrever para a co-
luna “Vida Espírita” exigia tempo que não dispunha. Daí es-
crever de forma não rebuscada, com assuntos versando so-
bre os fenômenos espíritas, quase sempre transcrevendo de 
autores clássicos. Vez por outra, escrevia sobre assuntos vei-
culados nos jornais locais, como foi o caso do frade Romeu 
Peréa. (2) 
       E a dissertação de Djalma versando sobre Religião e Fi-
losofia, teve início a partir de um engano de paginação do jor-
nal.  
       Djalma enviava para a redação várias crônicas de uma só 
vez e ocorria vez por outra, quando a crônica era seriada, sair 
o número I, o III e o II só bem depois, sendo intercalado por 
outras crônicas. Por duas vezes, a crônica saiu sem o título e 
por iguais vezes, saiu repetida. 
       Na edição do dia 18/11/1946, foi inserido por engano a 
crônica “Abecedário dos Médiuns – II” no Boletim Religioso, 
sob a direção do frade espanhol Romeu Peréa. E ao lado, a 
secção “Vida Espírita” com a crônica “A Parábola do Rico e 
de Lázaro”. O frade ficou possesso e na edição de 25/11 es-
creveu o libelo “Descuido Providencial”, criticando o Espiri-
tismo e o Autor da coluna espírita. Não satisfeito, iniciou uma 
série de cinco artigos intitulados “Nem religião nem filosofia”, 
para demonstrar que o Espiritismo não era nem uma nem ou-
tra, não passando de um vago panteísmo.      
 ______________ 
N. do Org.: - (*) - Francisco Pessoa de Queiroz, conhecido 
como F. Pessoa de Queiroz, (Umbuzeiro/PB, 7 de novem-
bro de 1890 – Recife, 7 de setembro de 1980). Foi um em-
presário, advogado, diplomata e político brasileiro, for-
mado em direito pela Faculdade de Direito do Recife, 
em 1911. 
(2) – Frei Romeu Cortês Peréa, espanhol da cidade de 
Hinojosa Del Duque, Córdoba. Nascido a 15 de setembro 
de 1912 e falecido no Recife. 

 
(CONTINUA NO PRÓCIMO NÚMERO). 
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Dâmocles  Aurélio 
 
 

Vamos tratar a partir desta edição, de uma série de artigos de Djalma Farias, intituladas “Religião e 
Filoaofia”, nun total de 15 artigos publicados no jornal “Diário da Noite”, na secção “Vida Espírita”, 
em resposta ao padre Perea. 
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