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REFLEXÕES  DE  UM 
MÉDIUM  ESPÍRITA 

 

   ◘ Médium é todo mundo, é a palavra do  
      senso comum. 
 

   ◘ Por esse fato, alguns acreditam se tratar   
      de um privilégio; 
 

   ◘ Alguns ouvem, poucos veem e muitos   
      escrevem e a maior parte, fala; o difícil é  
      encontrar os que seguem. 
 

   ◘ No movimento espírita, os médiuns em sua    
      maioria entendem o papel que tem a   
      desempenhar, mas nem sempre tem a   
      coragem de desenvolver o trabalho. 
 

   ◘ Para o médium só há dois caminhos:   
      aceitar e procurar exercer o mediunato   
      com amor; ou não aceitar tal tarefa e   
      abandonar. 
 

   ◘ De qualquer forma, sempre será melhor  

      abandonar do que exercer a conta gosto.   

 

   GIOVANNI VIRGÍNIO SCHIAPARELLI 
 

   Nascido na cidade de Savigliano (Itália), no dia 14 de março  
de 1835; tendo desencarnado em Milão, a 4 de Julho de 1910.                 
   Astrônomo italiano que inadvertidamente popularizou a falsa  
ideia de canais artificiais na superfície de Marte. Foi o primeiro  
a criar um mapa daquele planeta. Foi ainda matemático, historia- 
dor e humanista. Cultor da linguagem, falava Latim, grego, ára- 
be e sânscrito.   
   Estudou na Universidade de Turim e no Observatório de Ber-  
lim, tendo trabalhado mais de quarenta anos no Obsevatório  
Astronômico de Brera. Dentre as contribuições de Schiaparelli, 
estão suas observações telescópicas de Marte. Em suas obser- 
vações iniciais, ele nomeou os "mares" e "continentes" de Mar- 
te. Ele observou uma densa rede de estruturas lineares sobre a 
superfície de Marte, que ele chamava de "canali", em italiano  
"canais". O termo indica tanto uma construção artificial como  
uma configuração natural do terreno. A partir disto, diversas hi-  
póteses sobre a vida em Marte derivados dos "canais", logo se  
tornaram famosas, dando origem a ondas de hipóteses, especu- 
lação e folclore sobre a possibilidade de vida lá.. 
 

                              VER MAIS PÁG. 4 
        
                                                                

 DESENCARNA EDMUNDO PORTELA, COLABORADOR  

DO LAMPADÁRIO ESPÍRITA.  
 
  

               

                                                                                                                                                 

PÁG. 7 

 

SCHIAPARELLI, sábio italiano. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marte_(planeta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Turim
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Observat%C3%B3rio_de_Berlim&action=edit&redlink=1
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   QUADRO RESUMITIVO 

 
ATRIBUT
OS 

HOMENS ANIMAIS PLANTAS 

LI
V

R
E 

A
R

B
ÍT

R
IO

 

Possui sem restrições. 
 A todo o momento faz uso, 
sempre é capaz de trilhar e 
reconfigurar metas, cami-
nhos, destino. Podem ser 
induzidos por outros, mas a 
decisão final é dele. 

Não tem livre arbítrio. 
(599). 
Liberdade limitada pela 
necessidade da vida 
material. (595). Age 
segundo os extintos, o 
principal é o de 
conservação. 

Não pensam e tem apenas a vida 
orgânica. (586). Elas não pensam. Uma 
força mecânica (reações químicas) da 
matéria sobre a matéria agem nelas não 
há como opor-se. (588) 
NÃO PENSAM E POR ISSO NÃO TEM 
VONTADE (589) 

IN
TE

LI
G

ÊN
C

IA
 

Possui em plenitude, sem 
restrições. Atributo que 
melhor diferencia sua 
condição dos demais seres 
da natureza terrena.  
                DESPERTA A 
REFLEXÃO E LEVA A 
PRODUZIR A VIDA MORAL 
(604-A) 
                O homem é um ser a 
parte que desce,  
às vezes, muito baixo ou pode 
elevar-se muito alto. (592) 

Possui com limitações, 
“é que tem inteligência, 
mas limitada” (593). 
“Há entre a alma dos 
animais e a dos homens 
tanta distância quanto à 
dos homens em relação 
a Deus” (597-a) 
 “Conservam sua 
individualidade (pós-
morte do corpo), sem 
ter a consciência de si 
mesma, vida em estado 
latente.” (598) 

Não possui. As Plantas carnívoras têm 
movimentos que parecem conduzidos 
por uma inteligência, mas na realidade 
são reações químicas provocadas por 
movimentos dos insetos a derredor, 
funcionando como uma ratoeira; cai o 
rato ela se desarma. Da mesma forma 
ocorre com algumas espécies de ostras 
que se abrem por ações determinadas 
pelo meio. Como os girassóis que 
“seguem o sol” nada mais é que o 
acumulo de substâncias provenientes 
de reações químicas num dos lados do 
pedúnculo provocado pela 
luminosidade. O que dá a impressão 
que a planta é inteligente e segue o sol. 
(589) 

D
O

R
 

A dor eleva o homem, 
serve tanto para expiar 
(pagar) débitos do sub-
consciente com a lei 
Universal, quanto para 
provar seu empenho e 
vontade no bem ou para 
testar o aluno com a “pro-
va final” e averiguar o 
quanto progrediu ou se 
estacionou a cerda do 
aprendizado. 

Serve como elemento 
necessário para a evo-
lução, prova de subli-
mação, depuração, lapi-
dação. Não tendo, cer-
tamente, o que expiar. 
Apenas mais uma fase 
necessária para alcançar 
um novo patamar no 
progresso universal. As-
sim como a dor do par-
to que coroa com a 
eclosão da vida. Toda 
dor eleva quem não a 
merece e por ela passa. 
Vede Jesus. Elevou-se 
ainda mais.  

Não tem sensação de dor (587) apenas 
impressões físicas. Numa comparação 
grosseira é como o homem ao tomar 
banho sente frio ou calor, ao cortar as 
unhas, o cabelo, apenas sente as 
impressões (modificações) físicas, sem 
sentir dor. Nada, além disso, acontece 
com as plantas. 

 



 

                                                                                              

       
 
 

NÓ  DE  MARINHEIRO  - II  
    

 
        Continuando diz Wgarcia em seu blog Expedient on line::  
       Mesmo com esse entendimento claramente exposto nas 
decisões, parece que a medida insistentemente repetida pelo 
autor da ação acabou prevalecendo não apenas para a oca-
sião, mas de forma extensiva, uma vez que, apesar de haver 
vencido o processo, a Feb não utilizou, ainda, o direito de al-
terar quando e onde desejar o seu Estatuto, pois a decisão fi-
nal não reconhece nenhuma cláusula pétrea no referido do-
cumento, senão aquelas que dizem respeito às determina-
ções do Código Civil Brasileiro. E a alegação de cláusula pé-
trea era o principal argumento do processo movido por Lucia-
no dos Anjos e os recursos que interpôs a cada decisão do 
Tribunal contrária aos seus interesses. 
       O histórico do processo deixa isso bem claro: 
        Luciano dos Anjos entrou na justiça com solicitação de 
medida cautelar contra a Feb. O objetivo maior era impedir a 
realização da assembleia geral, especialmente a discussão e 
votação da supressão da obrigatoriedade do estudo e difusão 
da obra de Roustaing sob o argumento de que o item consti-
tuía cláusula pétrea. Dizia Luciano que o artigo 73 do Estatuto 
limita a reforma estatutária somente a questões de ordem ad-
ministrativa, “vedando, portanto, as de natureza básico-dou-
trinárias sob pena de nulidade”. 
       A liminar concedida atendeu em parte ao desejo de Lu-
ciano, ou seja, entendeu o magistrado que a assembleia de-
veria se ater apenas às modificações exigidas pelo Código Ci-
vil Brasileiro, vedando-lhe tratar da questão Roustaing. Lucia-
no fez ainda um esforço para estender a liminar à realização 
da assembleia como um todo, o que lhe foi negado. 
       Apesar de tentar cancelar a liminar parcial, a Feb não al-
cançou seu intento. 
       A manutenção da liminar, que teria curta duração, como 
se verá, deu a Luciano a sensação de êxito no seu intento. 
Mesmo assim, não satisfeito, entrou ele com recurso, alegan-
do “falsidade documental”, entre outros, objetivando anular os 
efeitos da assembleia, no que não obteve sucesso. 
       Em suas alegações na demanda principal, a Feb argu-
mentou: “não existe motivo a impedir a reforma do estatuto, 
pois o art. 73 representa apenas regra de competência a fim 
de promover a alteração estatutária. Afirma também que a 
proposta de reforma do estatuto não tem como objetivo se 
afastar das bases teóricas do espiritismo, pugnando pela im-
procedência do pedido do autor”. Com isso, obteve a revo-
gação da liminar obtida por Luciano dos Anjos lá no início do 
feito. 
       Numa nova tentativa frustrada, Luciano alegou que a Feb 
havia perdido um prazo processual na ação principal, o que 
não foi reconhecido. 
       Em decisão subsequente, o magistrado declarou formal-
mente “a perda da eficácia da liminar”, já que o exame do mé-

rito na ação principal havia determinado a extinção daquele 
processo cautelar. Com essa decisão julgou extinto aquele 
feito. 
       Luciano dos Anjos recorre sob a alegação de que a perda 
do efeito da liminar não extingue a ação principal, no que con-
segue, provisoriamente, sucesso. 
       Entretanto, nova decisão em juízo recursal declarou a 
ação principal improcedente e a perda do objeto da ação cau-
telar, ocasionando outra derrota para Luciano dos Anjos. 
       Luciano entrou com novo recurso, insistindo na susten-
tação de que “o julgamento conjunto da ação cautelar e a cor-
relata ação principal ofende a autonomia do processo aces-
sório (cautelar), razão pela qual pugna pelo prosseguimento 
do processo cautelar até o trânsito em julgado da ação princi-
pal”.  

       Tal recurso sustenta o seguinte: no processo principal, 
Luciano requer a declaração de nulidade da Assembleia de 
25 de outubro de 2003 com base na afirmação de falsidade 
documental da sua Ata. Para ele, houve arbitrariedades do ti-
po “descumprimento da medida cautelar, tendo sido votado o 
seu novo estatuto alterando o art. 73; omitiu, ainda, diversas 
intervenções dos sócios inconformados com as decisões de 
Nestor Masotti e, finalmente, alegando que a Ata da Assem-
bleia padece de falsidade. 
       A Feb, em suas contrarrazões, nega a alegada falsidade 
ou que tenha descumprido a liminar, “afirmando que a altera-
ção estatutária se limitou a adequar o estatuto aos ditames do 
Código Civil”, no que foi acolhida pelo órgão julgador. Lucia-
no, teve, mais uma vez, uma derrota.   
       Não satisfeito, Luciano dos Anjos entra com novo recur-
so, afirmando, entre outros argumentos, a necessidade de ou-
vir-se os sócios da Feb em relação à assembleia, mas a de-
cisão toma em consideração as próprias palavras de Luciano, 
em fase anterior, em que além de não requerer a produção de 
provas orais, dispensou-as por entender ser desnecessária ao 
caso. 
       Ainda assim, entendeu a decisão que as manifestações 
orais durante a assembleia, não constantes da Ata, visavam 
tão-somente reforçar que o parágrafo único do art. 1º não po-
deria entrar em discussão em virtude da liminar, o que de fato 
não ocorreu, não havendo, portanto, nenhuma nulidade. 
         

                (CONTINUA NA PÁGINA  )    
--------------------------------------------------------------------------    
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A PRÁTICA DA MORAl ESPÍRITA NO MOVIMENTO    
 
      No movimento espírita é assim: ocorre constantemente 
uma avalanche de novidades mais desagradáveis do que 
alvissareiras. As novidades surgem com tal velocidade que é 
praticamente impossível acompanhar todas. 
       Cada indivíduo que chega a Casa Espírita pode ser em 
potencial um futuro inimigo do Espiritismo. Principalmente 
aqueles que desejam se destacar e ai procura um meio de se 
tornar conhecido no universo espírita. Mas, no meio espírita, é 
enorme o número dos que Kardec havia já denominado de 
“Espíritas de Contrabando”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Vejamos o caso da prática da “RIFA NA CASA ESPÍRI-
TA”  

       Pensávamos que o assunto já estava encerrado, mas, de 
repente, somos surpreendidos: O Centro Espírita Humberto 
de Campos, de Coqueiral, resolveu reativar uma prática já 

desgastada na sociedade civil. Esse fato nos chama a aten-
ção para outro aspecto: o estudo de qualquer curso, começa 
pela história, quer no curso de medicina, psicologia, história, 
etc. No entanto, no Espiritismo é assim, o indivíduo começa 
pelo Meio, geralmente detesta a história e a primeira atitude 
ao chegar a Casa Espírita é destruir os livros de Ata. Bem co-
mo, desconhece tudo ou quase tudo e nunca se preocupa em 
saber o que já foi escrito a respeito de suas brilhantes ideias, 
a exemplo de “Rifa”.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Adotando um estilo de choramingões, induzindo o adep- 

 
to ou o frequentador da casa a adquirir um “bilhete de rifa”.  

       Para os idealizadores não há nada de incorreto, acredi-
tam que deve ser banalizada a ideia. Afinal toda Casa Espírita 
precisa de dinheiro para fazer o trabalho (ainda bem que não 
dizem que é para “A obra do Senhor” ou “A obra de Ma-
ria”).  

       Dito isto, de repente tem surgido “espíritas”, empolgados 
e criando grupos de estudos na Casa Espírita sobre a obra da 
psicóloga Eva Pierrakos; igualmente, surgiu ultimamente um 

grupo e formaram uma Comissão de Magnetizadores de Per-
nambuco, que se associaram a outros e tem o jornal Vórtice 

como divulgador. É claro que nessas atitudes febris, nem 
sempre impera o bom senso, haja vista, já haver pessoas que 
sabem mais do que o Barão Du Potet. E o objetivo é realizar 
curas, querem ser médicos e curar toda espécie de doença, 
pelos menos já estão alguns fazendo a propagando dos seus 
feitos assombrosos, como estampam no referido jornal de 
abril. Mas, ainda não é dessa vez que vamos tratar do tra-
balho de Eva Pierrakos ou dos sábios do magnetismo na terra 
do “Coração do Mundo”, onde está se reunindo todos os do-
entes do Velho Mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        

  
 

       Igualmente ainda aqui, não vamos tratar dessa vez do 
que estão fazendo com as crianças nos chamados “Traba-
lhos de Evangelização” na Casa Espírita. Estão transfor-

mando, o que era para ser, um trabalho de esclarecimento e 
preparação de espíritas conscientes, em um trabalho de for-
mação de futuros “espíritas de viseiras”. Sem falar que há 
os que desejam implantar o “Dízimo dos Evangélicos” na 
Casa Espírita.  

       Nessa crônica, vamos tratar de uma questão que vem ga-
nhando espaço. De repente, as Casas Espíritas resolveram 
fazer eventos nos espaços públicos, de preferências, em Es-
colas públicas. Só que há um agravante: estão cobrando pelo 
evento. Considero tal ação, tão nefasta como a prática da 
venda de “bilhete de rifa”, uma vez que é totalmente con-

trária ao pensamento espírita. 
       Ora, alegam os organizadores: há custos para realizar 
um evento. Concordo. Não se pode fazer evento sem custo.O 
que os organizadores não discutem é o seguinte: O evento foi 
solicitado pelo meio espírita ou é um desejo dos organizado-
res. Se for um desejo do meio espírita, então que arquem 
com as despesas, inclusive com o aluguel do espaço. Se a 
ideia partiu de um grupo de pessoas que elas assumam as 
despesas, é o lógico. 
       Esse prólogo é para trazer para as páginas do Lampa-
dário, um ligeiro debate ocorrido no “Facebook”. Vejamos em 

detalhes. 
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DÂMOCLES AURÉLIO 

lampadarioespirita@bol.com.br 

ESPÍRITAS DE CONTRABANDO 
 

     Allan Kardec assim denominava aos Judas 
do Espiritismo, ou seja, aqueles com entusias-
mos febris e ardorosos de abundância de pala-
vras e falta de atos. 
     Com eles, o verdadeiro espírita passou a ser 
prudente, circunspecto e a não se fiar nas apa-
rências. 
     (Allan Kardec capitulo “Os Desertores”, no livro 

“Obras Póstumas”, 12 ª ed. FEB, 1964, pág. 223, tra-

dução Guillon Ribeiro).  

 

TEMPLO ESPÍRITA 
 

   Lentamente, vai-se generalizando nos Centros Es-
píritas uma prática que é, positivamente, afrontosa ao 
lema que ostentamos em memória do Codificador do 
Espiritismo: “Fora da Caridade não há salvação.” 
   Tal prática, conquanto fosse, inicialmente, revestida 
das melhores intenções, objetivando fins elevados, 
vai-se tornando, pela repetição, um abuso que ne-
cessita ser coibido. 
   Desejamos referir-nos aos chamados movimentos 
financeiros, tais como: apelos de dinheiro, VENDA DE 
RIFAS, brincadeiras cômicas para aquisição de moe-
das, concomitantes ao serviço de difusão doutrinária, 
em nossas Casas de pregação e assistência. 
  Nesse sentido recorremos a linguagem vibrante de 
Jesus aos Vendilhões do Templo, em Jerusalém, que 
transformavam o recinto de orações em balcões de 
comércio. 
     Djalma Farias,  Espírito-espírita. 
(Do livro “Crestomatia da Imortalidade”, psicografia de Di-

valdo P. Franco, 2ª ed. Leal, Salvdor, 1989. Cap. 21, p. 95).    

ALERTA DA ESPIRITUALIDADE 
 

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

Bezerra de Menezes, espírito-espírita. 
(Do livro “Dramas da Obsessão”, Psicografia da mé-
dium Yvonne A. Pereira. 6ª ed. FEB, 1987. 3ª parte, 

conclusão, item II, p. 146). 



 
 

    
 

 

 

       Um órgão da C.E.E – Comissão Estadual de Espiritismo, 
as chamadas “AG - Área geográfica”, que abrange  Jaboatão 
e Moreno, decidiram por realizar um evento que tem por no-
me FOREJAM – Fórum Espírita de Jaboatão e Moreno. O 

projeto inicial era realizar o evento no bairro do Curado II – 
Jaboatão. Inicialmente foi Procurada a Escola Estadual Simon 
Bolívar, a secretária da escola, sabiamente, encaminhou ofí-
cio a GRE – Gerência Regional de Educação (órgão da Sec. 
de educação do Est. de PE). Na GRE, quem recebeu o ofício 
foi um coordenador da área, que por sinal é espírita, e este 
simplesmente vetou o espaço público para evento pago. 
       Foi Procurada então, a Escola Estadual Aníbal Falcão, si-
to a Rua Aprígio Guimarães, 102, no Sancho (Tejipió). Essa 
Escola faz parte de outra GRE (abrangência só do Recife).  
       No “Facebook”, a questão levantada foi a seguinte:  

         
 

       Quem vai pagar pelo uso da água, da energia elétrica e 

de material de limpeza? É o cidadão, que, aliás, vai pagar 

duas vezes: imposto e ingresso e ainda não respeitam a lei da  

meia-entrada para estudante e idoso. Que belo exemplo, os 

organizadores do evento estão dando de cidadania.  Manoel  

você considera ético  de acordo com o ensino espírita? 
       O confrade Wandson Marcal é membro da diretoria da 

CEE e faz parte da organização do evento e educadamente 
respondeu: 
       “Dâmocles boa noite, Manoel não é mais o coordenador 
da AG - 6, e nem do FOREJAM. Quem coordena a AG-6 sou 
eu. Quanto ao FOREJAM a coordenação é feita pela coor-
denação da AG - 5, AG - 6 e das  instituições que compõe  as  
duas  áreas e quiseram participar. 
       Quanto as suas outras colocações o ingresso só custa 
R$ 15,00 (Quinze Reais), que é o valor do almoço, por não 
observarmos outra palavra chamamos de ingresso. Acredito 
que do mesmo jeito que você falou dos outros custos, o almo- 
moço também não é feito de graça. Quanto a questão de es-
tudante e idosos não ter meia entrada, se você soubesse co-
mo as coisas estão sendo feitas, saberia que os outros estu-
dantes e idosos e outros que queiram ir ao evento e não 
queiram almoçar não pagarão nada. Só foi feito o ingresso,  
porque no FORAJAM anterior muitas pessoas informaram  
 

que iriam almoçar e não foram. Assim para tentar fazer o me- 
lhor possível para todos que vão ao evento, em termos de 
quantidade de almoços se fez isso de cobrar ingressos  Lem-
bro também ao irmão que do mesmo jeito que você falou dos 
custos de água, energia, existem custos também com carta-
zes, água mineral, material de limpeza, pastas, canetas, etc. 
Você é meu convidado, depois de ver o que vai acontecer po-
de dar a sua opinião com conhecimento de causa, é isso que 
a Doutrina Espírita ensina também”.  
       Quer parecer que não ficou claro o questionamento:  -    
       De acordo com a moral espírita, é ético cobrar por um 
evento realizado em espaço público? 

       Pelo que entendi, o ingresso custa R$ 15,00 e dá direito a 
um almoço. 
       Não seria mais justo cobrar R$ 15,00 pelo almoço, e não 
condicionar o acesso ao evento mediante a compra do almo-
ço antecipadamente? 
       Agradeço antecipadamente o convite, mas se puder ir, 
não aceitarei tratamento diferenciado. 
       O meu amigo Edimilson Fernando Azevêdo também 

participou e ofereceu a sua opinião:  
      “Dâmocles admiro muito o Lampadário, sou leitor e cola-
borador, como também divulgador e vou continuar sendo, te-
mos muito que aprender com o que o Lampadário informa, 
mas existem particularidades no movimento espírita que você 
não acompanha e por isso não se colocou bem ao que se re-
feriu. Cobrar almoço foi uma maneira correta daqueles que 
encaram o movimento espírita com seriedade, para não ter 
que cobrar ingresso do espírita que quer se instruir. Assim 
age a maioria dos que fazem a AG-5 e AG-6”. 
       Agora, começa a clarear:: A entrada é franca e quem 
quiser almoçar, paga R$ 15,00. Então, não tem ingresso e 
o evento não é pago. Erro de comunicação. Mas, porque 
já tem posto de venda do ingresso? 
       Quem também participou foi Tiago Rodrigues:  
       “Quanto às discussões. Vivemos num contexto Espírita 
cunhado por Allan Kardec, pois bem, acredito que nem Kar-
dec, nem mesmo Jesus Cristo aprovariam toda essa mistura 
que o movimento vive hoje. Migalhas por pão espiritual. Se o 
evento é de auxílio que seja só para auxilio sem ter que mis-
turar espiritismo com isso. Ainda críticas à igreja católica pe-
las indulgências, nossos irmãos protestantes pela prostitui-
ção em nome de Jesus. É o que estamos fazendo? Em nome 
da caridade mordendo nossa calda tal qual cachorrinhos lou-
cos? Mas vamos ao embasamento teórico. Quando falamos 
de preces pagas, quando falamos das missas pagas, litúrgi-
cas e rituais condenáveis nas igrejas católicas, seria certo? 
Porque abrimos a boca para condenar isso então? A barga-
nha ganha grandes argumentos quando se quer mexer em 
apenas R$ 15,00 reais. Muita gente que poderia ir para o 
evento por curiosidade, para expandir o seu conhecimento, 
mas por NÃO ter quinze reais limitamos o acesso daquilo que 
deveria ser a premissa do espiritismo é a maior caridade 
para com ele "espalhado o espiritismo por toda a parte es-
sa é a maior caridade”,  
      “Se não há interesse financeiro, então faça só o “EVEN-
TO ALMOÇO” e não use o Espiritismo como isca”. 
       Não há espaço para transcrever a bela dissertação do 
amigo Tiago, mas pode ser lida no “Face’. Aqui oferecemos o 
espaço para o Wandson, para o Edimilson, para o Rinaldo e 
todos que desejarem se posicionar nesse rápido debate. 
       O objetivo é a aprendizagem e não o engessamento de 
opiniões. Vou para o evento, observar in loco. Até lá, então! 
       Fui, vi e gostei da organização do evento. Não houve co-
brança de ingresso. Quem desejava almoçar no local, com-
prava o  ticket para a refeição, no valor de R$ 15,00. E assim 

tudo ficou explicado e esclarecido.  
 

 Dâmocles Aurélio. 

 
 

A PRÁTICA DA MORAL ESPÍRITA NO MOVIMENTO 

ESPÍRITA 
 

     
  
 

 
 

ro 
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https://www.facebook.com/wandson.marcal?fref=ufi
https://www.facebook.com/edimilson.fernandoazevedo?fref=ufi
https://www.facebook.com/tiago.rodr.1?fref=ufi


 
 

    

 GRANDES PESQUISADORES ITALIANOS DA DOUTRINA ESPÍRITA - IV 
 
 

4.  SCHIAPARELLI  
       Finalmente graças às observações do astrônomo italia-
no Vicenzo Cerulli (1859-1927), foi possível determinar que os 
famosos canais eram realmente simples ilusões ópticas. Em 
seu livro Vida em Marte, Schiaparelli reconhece o seu enga-
no:  
       "Ao invés de canais de verdade, uma forma familiar para 
nós, temos de imaginar depressões no solo que não são mui-
to profundas, prorrogadas em uma direção reta de milhares 
de quilômetros, mais uma largura de 100, 200 km e talvez 
mais. Eu já assinalei que, na ausência de chuva em Marte, 
estes canais são provavelmente o principal mecanismo pelo 
qual a água (e com ela a vida orgânica) podem se espalhar 
sobre a superfície seca do planeta". 
 
 

 
 
 
 
       Tio-avô da estilista italiana Elsa Schiaparelli (1890-1973), 
com o qual passou muito tempo estudando os céus. Estudou 
Filosofia na Universidade de Roma e nesta época, publicou 
um livro de poesia erótica que chocou sua conservadora fa-
mília. A Família Schiaparelli a enviou para um convento até 
que se declarou em greve de fome. Aos 22 anos aceitou um 
trabalho em Londres como babá. A viagem a Londres lhe deu 
sua primeira oportunidade no mundo da moda, ao ser convi-
dada a um baile em Paris. 
       Na área espírita foi um pesquisador, participando das ex-
periências realizadas pelo Círculo Minerva e pela Comissão 
de Professores ou de Milão, com a médium Eusápia Maria 

Paladino. Não publicou livro e se escreveu artigos nos jornais 
da época, podem estar perdidos. 
 

5. – Ângelo Brofferio. 
 

        A história tem sido bastante ingrata com o sábio italiano, 
Ângelo Brofferio. nascido em Locarno, no cantão de Ticino, 

em 1846. Ele foi um dos seis filhos naturais que seu pai (seu 
xará) e seu mais conhecido poeta, dramaturgo, patriota, de-
mocrata e estudioso do folclore e do dialeto local, foi o seu 
longo relacionamento com Giuseppina Zauner (a segunda 
esposa, mãe de Ângelo). 
       Após completar seus estudos em filosofia, foi nomeado 
professor na Escola de Savona. Em 1868 ele deixou a edu-
cação pública para viajar para Paris, onde se dedicou durante 
seis anos no setor privado. 
       Em 1871 ele obteve o prêmio da Academia de Nápoles 
pelo seu estudo sobre a doutrina de Sócrates de acordo com 
Xenofonte, Platão e Aristóteles. 
       De 1877 a 1889, ele ensinou latim e grego em Calchi-
Taeggi (faculdade em Milão). Em 1880 foi nomeado profes-
sor no Colégio Militar, na mesma cidade. No final de 1880, a 
Academia Real de Lincei concedeu-lhe o primeiro "accessit" 
por seu trabalho (inacabada) Psicomitologia. Desde novem-

bro de 1884, ele ensinou filosofia na Milan High School de-
Gymnasium "Manzoni", em seguida. Em 10 de dezembro do 
mesmo ano foi premiado com o grande prêmio da Academia 
de Lincei paro o seu estudo o tipo de experiência. Em 1889 
ele publicou em Milão, um manual de psicologia: era um texto 
para as escolas, a partir do qual emergiu claramente e siste-
maticamente suas ideias filosóficas. 
       Depois de 1889 Brofferio foi atraído pela "psicologia ex-
perimental oculta", a partir do qual ele esperava "a explica-
ção do enigma humano, que no manual de Psicologia foi dis-
cutido imparcial, mas honestamente declarou sem solução" 

Desde a sua experimentação científica, aberta e sem precon-
ceitos, foi transferido para assistir a alguns dos mais famosos 
médiuns de seu tempo, e escrever, com a sua habitual clare-
za e abertura de espírito, o livro “Para o Espiritismo” (1892). 

       Após sua morte apareceu o livro de Karl Du Prel (1839-
1899) O enigma humano, cujo prefácio ele havia escrito nos 
últimos meses de vida. 
      A escola de ensino médio "Manzoni" de Milan mantém um 
original que é a relação que o Prof Brofferio realizou em 
resposta a perguntas sobre o ensino de filosofia organizada 
pelo Ministério da Educação.  
       No entanto, apesar dos esforços, não foi possível resga-
tar uma foto dele, nem mesmo na internet.  
Bibliografia: 
Mitologia psicológica, Torino 1879. 
Le specie dell’esperienza, Milano 1884. 
Manuale di Psicologia, Milano 1889, 1908, 1911. 
La filosofia delle Upanishadas, Milano 1911. 
Prefazione all’Enigma umano di Carl Du Prel, Milano 1894, 

Verona 1943. 
Per lo spiritismo, Milano 1892.  
Il problema del libero arbitrio, Milano, edição de 1927 
Dio, l’immortalità dell’anima, Milano, edição de 1927. 
Giulio Finotti, Brofferio e lo spiritismo. Bologna 1906. 
 

6. ERCOLE CHIAIA   
       Nascido por volta de 1850 - falecido em Nápoles, em 
13/08/1905. Foi um espiritualista italiano que se tornou parti-
cularmente conhecido por trabalhar como uma espécie de ge-
rente do médium  Eusapia Palladino. Ele foi responsável por 
convencer o renomado cientista Cesare Lombroso a assistir 

às sessões de Palladino, bem como para organizar suas tur-
nês de apresentação em vários países europeus. É bom sali-
entar que Eusápia foi um médium profissional, mas bastante 
honesta, tinha um trabalho era quitandeira.. 
       Foi praticamente o organizador da Comissão de Milão, 
que posteriormente trataremos dessas pesquisas levadas a 
cabo na cidade de Milão. Introduziu o Espiritismo na cidade 
de Nápoles e, principalmente, envolveu os seus colegas pro-
fessores da Universidade nas investigações espírtas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
             
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se pode ver, ERCOLE em português é HÉRCULES. 

 

LENDO E ANALISANDO 
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Desencarna Edmundo Portela, do Recife. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUZ NO CAMINHO: ANIMAIS NOSSOS IRMÃOS 
 

A Descendência Animal do Homem. 
 

       A vida palpita em todo Universo. 
       O nosso planeta é prova cabal da vida em todo seu or-
ganismo, desde as profundezas dos oceanos ao pico mais al-
to da nossa composição geográfica, a vida se mostra latente, 
constante e progressiva. 
       O solo, a água, o ar são fontes de luz que possibilitam as 
mutações e a interação entre os seres que aqui habitam. 
       A organização e o progresso nos leva lentamente a nos 
transformar em seres superiores. 
       Da ameba ao ser angelical a caminhada é longa e per-
manente. 
       A Doutrina Espírita é Evolucionista, ela nos mostra a rea-
lidade com uma visão reflexiva e transparente, provando a 
Evolução do Ser passando pelos seres dito inferiores até che-
gar a condição hominal. 
       Para entendermos melhor essas anotações, convidamos 
você, estimado leitor a ler e estudar as colocações a seguir 
extraídas do livro “Evolução Anímica” de Gabriel Delanne, in-
titulada – “A luta pela vida“ (pág. 79 e 83). 
       “O solo, a atmosfera, água, são povoados de seres vivos, 
em número infinito. A massa profunda dos oceanos abriga mi-
ríades de organismos vegetais e animais. O ar, que nos pa-
rece tão límpido, contém multidões de corpúsculos, germens 
microscópicos, que servirão para engendrar incontáveis ge-
rações. A gota d’água motra-nos um mundo que se agita e 
subsiste nesse minúsculo universo. 
       O solo regurgita de colônias vivas e até nas regiões de-
sertas, nas álgidas solidões polares, nos areais abrasados, 
tanto quanto nos mais altos píncaros rochosos, por toda par-
te, enfim, a vida manifesta-se desbordante. Por toda parte se-
res que nascem, crescem e morrem. 
       Se alguma coisa pode cauar-me admiração é o equilíbrio 
perfeito que impera nesse formigamento de seres diversa-
mente dotados pela Natureza. Por toda parte os seres vivos 

se tocam, se comprimem, se abraçam, se alimentam uns dos 
outros, e quer nos parecer não haja, em nosso globo, um só 
lugar que eles não tenham invadido. Parece-nos que a vida 
atingiu o máximo de sua expressão, e, no entanto, tudo nos 
leva a coligir que assim é há milhares de séculos. Conta-se 
por períodos milenários a luta dos seres vivos, disputando-se 
o solo, a água, o ar do nosso montículo. 
       A seleção natural atua, exclusivamente, conservando e 

acentuando as variações acidentais, vantajosas a indivíduo 
nas condições do ambiente em que é chamado a viver.  
       Resulta, pois, da seleção, que toda forma vivente deve 
aperfeiçoar-se sempre, relativamente, pelo menos, ao seu 
modo de existir. Ora, esse contínuo aperfeiçoamento dos se-
res organizados deve, inevitavelmente, conduzir ao progresso 
geral do organismo em todos os seres disseminados na su-
perfície da terra. 
       Podemos, então, concluir com Darwin, dizendo: 
       “Assim é que a guerra natural, a fome e a morte, originam 
diretamente o efeito mais admirável que possamos conceber: 
- a formação lenta dos seres superiores. Há grandeza em pri-
mar assim a vida e seus diversos poderes, que animam origi-
nariamente muitas ou uma única forma, sob o influxo do Cria-
dor. E enquanto o planeta continuou a preencher ciclos per-
pétuos, adstrito às leis fixas da gravitação, essas formas se 
desenvolveram, inumeráveis, e, cada vez mais belas, mais 
maravilhosas, seguirão desenvolvendo-se num evoluir sem 
fim.”  
       Certos naturalistas, observando seres aproximados da 
série animal, incapazes de fecundação por cruzamentos, con-
cluíram pela imutabilidade ds espécies. 
 

    Severino Ramo Damião 

                  Curado Iv – Jaboatão, 
 

(CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO) 
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       No último Sábado, dia 10 de junho de 2017, ocorreu o desencarne do amigo e 
colaborador do Lampadário Espírita. Edmundo José Xavier Portela,  que assinava  
Edmundo Portela, e que o editor do jornal, acrescentou do Recife. 

      Portela, como se apresentava e gostava de ser chamado, nasceu no Recife/PE, 
em 30 de agosto de 1942. Seus pais foram Lúcio Portela e Maria das Dores Xavier 
Portela, já desencarnados. Casado com Noêmia do Rego Portela há 42 anos, tendo 
quatro filhos e cinco netos.  
       Ainda criança perdeu seu genitor, tendo que trabalhar para ajudar sua mãe e 
seus irmãos menores. Com dificuldade estudou o ginasial e contabilidade, completan-
do o secundário à noite. Entrou para a Universidade Católica, iniciou o curso de Admi-
nistração, mas não pode concluí-lo devido às viagens de trabalho. Sempre trabalhou 
na área de vendas, tanto em empresas nacionais como multinacionais, onde adquiriu 
vasto conhecimento do mercado.  
       Nunca foi um homem religioso, Já depois de adulto percebeu que o Espiritismo 
era a doutrina que respondia aos seus questionamentos. Adquiriu a coleção de Allan 
Kardec e vários outros livros espíritas, procurando transmitir aos leigos o que apren-
deu. Durante dois anos frequentou reuniões mediúnicas em casa de amigos, continu-
ando o aprendizado.  
       Em meados do ano de 2013, visitando a Livraria Renascer, encontrou o Boletim 
Informativo Lampadário Espírita, se tornando assíduo leitor.  
       Posteriormente escreveu: “Admiro o lampadário pela seriedade como informa 
e critica o mau Espiritismo. Embora não tenha preparo jornalístico, apresento 
meus humildes trabalhos, como o menor colaborador desse pequeno-grande 
jornal”. 

       Ultimamente estava frequentando a Federação Espírita Pernambucana, inclusive 
participando do Curso de Esperanto.  Na redação ainda há alguns trabalhos enviados 
por ele, que daremos continuidade na publicação. 

      E daqui enviamos o nosso até breve...  

 

O enterro ocorreu no 

dia seguinte, domingo, 

11 do corrente, no 

Cemitério de Santo 

Amaro, Recife. 



 
 
 

 

 
 

PIERRAKOS  NÃO  FOI  ESPÍRITA   
 

Nem todo médium é espírita. 
         Essa é uma verdade que não há como ser negada; 
igualmente é que nem toda comunicação de ordem espiritual 
se adequa a Doutrina Espírita. 
       Agora, a novidade trazida pelos analfabetos espíritas  é 

o pensamento de um Espírito que através de um médium, 
querem por querem introjectar no meio espírita. 
       O médium em questão é uma austríaca, que fugiu para 
os Estados Unidos, tangida pelos horrores da 1ª Guerra Mun-
dial.  
       Eva Broch Pierrakos (1915-1979), afirmava que era mé-
dium e que um Espírito ditava através da Escrita Automática 
mensagens que foram enfeixadas no livro:  “The Pathwork 
Guide Lectures” (“As Palestras do guia Pathwork”). 
       Na tradução literal Pathwork é “trabalho do Caminho”, ou 
seja, uma metodologia de autoconhecimento baseada em um 
conjunto de ensinamentos sob a forma de palestras. 
       Não afirmo que a Pathwork seja desprovida de valor, sus-
tento a assertiva de que o referido Espírito e seu programa de 
ensinamentos, não estão sob a coordenação do Espírito Ver-
dade, logo não se trata de assunto espírita.  
       Mas, pode questionar se Deus e Jesus permitem tais ou 
quais ensinos? Ora, os Espíritos tem o seu livre arbítrio e ca-
be aos espíritas saber aquilatar o que é ensino espírita e o 
que não é. Simples assim. Todas as informações necessárias 
já foram trazidas pelos Espíritos sob a coordenação do Espí-
rito Verdade e entregues a Allan Kardec. Este sistematizou os 
ensinamentos e os registrou nos livros básicos, incluindo a 
Revista Espírita. No mais, cabe corrigir e acrescentar de acor-
do com o progresso e o avanço da ciência. 
       É tão simples a questão, e não vejo porque tamanha con-
fusão que fazem. Ora, qualquer leigo sabe atualmente distin-
guir o que é um fato médico, um fato psiquiátrico, um fato his-
tórico, um fato da astronomia. Não sabe ainda distinguir a 
confusão que criaram com a Física, acrescentando Quântica, 
que não guarda nenhuma relação com os fenômenos psíqui-
cos. Mas, há os “sábios” empregando com tal perspectiva, 
pois como não conhece nada a respeito, tornam-se entusias-
mados. O que não se admite é que um psicólogo não saiba 
fazer a diferença entre um fenômeno espírita e um episódio 
de Pierrakos. 
       Mas, assim se dá com a Pathwork, não há nenhuma co-

nexão que a ligue ao Espiritismo. 
       Eva, nos Estados Unidos casou-se com o psiquiatra John 
Pierrakos, dai o seu nome – Eva Pierrakos. A mediunidade 
em Eva surgiu na Suíça, através da escrita automática, como, 
porém, não houve quem a orientasse seguiu piamente a 
orientação do tal “guia’. E transformou os ensinamentos numa 
forma de ganhar dinheiro, e ai formou um grupo de terapia. E 
como, o que não falta são doentes no planeta Terra, toda te-
rapia que ajuda alguém a se encontrar com consigo próprio 
será sempre bem-vinda, porém, longe do centro Espírita. E a 
difusão de tal técnica de terapia – “Caminho da Auto-
transformação”, deu tão certo que Recife, sediou a 3ª Con-

ferencia Nacional da Pathwork, no último mês de Maio. 
       A questão começa a tomar rumos engraçados, como já 
há até site divulgando o livro “Mãos de Luz” de Bárbara Bre-
nan, uma aluna de Pierrakos, como obra espírita, apenas por-

que a autora fala de Aura humana, corpo etérico, etc. O livro 
realmente é muito bom, não resta a menor dúvida, mas é ali-
cerçado no aspecto esotérico do conhecimento humano. Esse 
é o tipo de leitura que interessa a Comissão de Magnetizado-
res de Pernambuco, pois terão novidades para levarem para 
suas apresentações. 
       O pernambucano Carlos Roberto da Silva Júnior, natural 
do Recife, hoje radicado em Curitiba. Pois bem, depois de se  

imiscuir no meio espírita, depois de casar, depois de se for-
mar em Psicologia, decidiram juntos (ele e a esposa) fundar 
um centro espírita, ao qual deram a denominação de Grupo 
de Estudo e Prática de Autoconhecimento, com base nos 

ensinamentos de Eva Pierrakos, especialmente nos livros 
“Não temas o mal” e “O Caminho da Autotransformação”. E já 
escreveu dois livros, que afirma ser de caráter espírita: “Auto-
conhecimento  - A chave da Mudança” e “Entenda Jesus”. 
       Como se vê é coisa de pernambucano que “quer ganhar 
o mundo”, mas esqueceu dos caranguejos que deixou no Re-
cife. 
       Agora, imagine se os psicólogos seguidores de Pierrakos, 
após sessões de “Pathwork” passarem a acreditar e crer que 
são médiuns, que alvoroço será nas casas espíritas que ado-
tarem tal prática. E olhem o que não falta é pessoas dizendo: 
“É o trabalho espiritual mais profundo e eficiente que en-
contrei, e tem me ajudado a realizar  meus sonhos”. 
       Espere só quando os “Hospitais espirituais”, “Casas 
de Curas”, Dr. Agnado Cardoso, Andrè Moury e outros 
luminares da “cura sem dor” descobrirem o milagre ameri-

cano, será a corrida pela primazia!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Não sei se houve frequência, haja vista o preço haver si-
do próprio para os interessados. E muito provavelmente, o 
meio espírita não se interessou. 
 

  Paulo de Almeida 

lampadarioespirita@bol.com.br 
 

Fonte: O Consolador, nº 512, de 16 de abril de 2017.  
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BREVE HISTÓRIA POLÍTICA DO MOVIMENTO ESPÍRITA BRASILEIRO - III  
 
 

       Dando continuidade, explica M. Quintella: 
 

PARTE 3: O FORTALECIMENTO DA FEB COMO  
ENTIDADE AGLUTINADORA 

 

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

tro da União Espírita de Propaganda no Brasil entraram em 
processo de franco esvaziamento. Com isso, a FEB fortale-
ceu-se como entidade aglutinadora. 
       Em agosto de 1902, é fundada a Federação Espírita do 
Paraná. Em outubro de 1904, a Federação Espírita Amazo-
nense. 
       Também em outubro de 1904, a FEB promoveu uma reu-
nião para comemorar o centenário de nascimento de Kardec 
e discutir a organização do movimento espírita nacional. Esse 
encontro produziu o documento BASES DE ORGANIZAÇÃO 
ESPÍRITA (publicado pela FEB no opúsculo LIVRO DO CEN-
TENÁRIO em 1906), recomendando a criação de uma enti-
dade federativa em cada estado, como já havia ocorrido no 
Paraná e no Amazonas.  
      Em 28/02/1914, Aristides Spínola foi eleito presidente da 
FEB em substituição a Leopoldo Cirne.  
       A sequência dos presidentes febianos de 1914 a 1924 
segue abaixo: 
      Aristides Spínola, 1914; 
      Manuel Quintão, 1915; 
      Aristídes Spínola, 1916 a 1917; 
      Manuel Quintão, 1918 a 1919; 
      Guillon Ribeiro, 1920 a 1921; 
      Aristides Spínola - 1922 a 1924 
      Aristides Spínola, 1922 a 1924. 
       Em 1917, em seu segundo mandato, Spínola restabele-
ceu a obrigatoriedade do estudo de Roustaing e, em 1924.  
 

PARTE 4 – O CONGRESSO CONSTITUINTE ESPÍRITA. 
 

      Em 1925, Luiz Barreto assumiu a presidência a FEB, 
substituindo Aristides Spínola. 
       Nesse ano, houve uma reforma na Constituição Brasileira 
e o deputado federal Plínio Marques apresentou um projeto 
para oficializar o estudo do Catolicismo nas escolas (*). 

       Para envolver os espíritas cariocas no combate ao proje-
to, um grupo de militantes espiritistas fez uma peregrinação 
às casas espíritas da cidade do Rio de Janeiro. 
       Após a queda projeto de Marques, esses militantes espí-
ritas decidiram aproveitar o congraçamento obtido para reali 
zar um congresso constituinte com a finalidade de  discutir a 
organização do movimento espiritista nacional, deixando evi-
dente que não reconheciam a liderança da FEB nesse campo. 
Em 16/10/1925, a comissão organizadora desse congresso 
distribuiu uma circular marcando o evento para 31/03/1926. A 
finalidade do encontro era criar uma organização federativa 
ativa e produtiva e fundar uma entidade federativa de âmbito 
nacional. 

       Pretendendo submeter a FEB ao congresso, a comissão 
organizadora do evento enviou um convite para a Casa de Is-
mael, que, evidentemente foi recusado, pois a instituição se 
via, como até hoje, como a entidade máxima do movimento 
espírita brasileiro. 
       Luiz Barreto explicou a recusa numa carta à organização 
do congresso, publicada no REFORMADOR de 01/12/1925. 
Ato contínuo investiu na instalação do Conselho Federativo 
da FEB, que ainda não havia saído do papel. 
       Em 29/01/1926, a comissão organizadora do congresso 
enviou uma carta a FEB, contestando as críticas que os fe-
bianos estariam fazendo ao encontro. A FEB refutou os prin-
cipais trechos dessa carta no REFORMADOR de 16/02/1926. 
       No relatório das atividades de 1925, publicado no RE-
FORMADOR de 01/02/1926, a FEB reafirma seu propósito de 
não participar do congresso. Segue parte do texto: 
       “Qualificam-nos (...) de intolerantes. Mas, onde a nossa 
intolerância? Digna atitude é a nossa, perseverando nos pro-
pósitos (...) que nos animam, na defesa (...) do posto e na 
execução da tarefa que nos foram confiados e do qual, se nos 
afastássemos, praticaríamos culposa defecção”. 
       Sem a presença da FEB, o Congresso Constituinte Espí-
rita se reuniu em 31/03/1926, na cidade do Rio de Janeiro, 
sob a presidência de Gustavo Farnese. Dentre os presentes, 
estava o pioneiro Angeli Torteroli, então com 77 anos. 
       Na sessão de 04/04/1926, os congressistas decidiram 
voltar a convidar a FEB a participar do evento. O presidente 
febiano Luiz Barreto enviou uma nova carta ao congresso no 
dia 07/04/1926. Em dado momento, diz a missiva: 
       “... apelamos para vosso lúcido critério e perguntamos: o 
que iria fazer um representante na Federação no seio da 
Constituinte Espírita? Ouvir doestos e baldões, ironias e sar-
casmos? Assistir de alma constrangida à discórdia em nome 
da concórdia?”  
       Com essa carta, os congressistas desistiram definitiva-
mente de ter a FEB no evento. Não era impossível que ela 
saísse revalorizada do encontro, mas a Casa de Ismael não 
quis dobrar a cerviz. 
      Sem a presença da FEB, o Congresso Constituinte Espí-
rita Nacional teve início na data prevista, 31 de março de 
1926. O evento ocorreu no Instituto Nacional de Música do 
Rio de Janeiro, situado na Rua do Passeio Público (em frente 
ao parque do mesmo nome). Durante 10 dias, os congres-
sistas discutiram os rumos do movimento espírita brasileiro. 
       Na sessão do dia 4 de abril, os participantes do conclave 
decidiram renovar à FEB o pedido para que se fizesse repre-
sen-tar. Uma de duas: ou havia um sincero desejo de discutir 
os problemas da Unificação com a FEB, ou uma obsessiva 
vontade de subordiná-la ao Congresso. 
       A FEB, é lógico, sempre entendia esses convites como 
uma ofensa à sua posição de federativa nacional e respondia 
negativamente.  

MAURO QUINTELLA 

___________ 
N. d. R.:  (*) -  Narra Deolindo Amorim, em Nota de Rodapé, no 
livro “Ideias e Reminiscências Espíritas”s/d (pág. 50) que: 
       “Por ocasião da campanha (contra a proposta religiosa), ele 
estava no Sul da Bahia, ainda bem moço, Tomou o partido dos 
crentes evangélicos (presbiterianos). Escreveu artigos veemen-
tes para o jornal “Norte Evangélico”, que se publicava em Gara-
nhuns/PE. 
 

                    (CONTINUA O PRÓXIMO NÚMERO) 
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A VERDADEIRA PROPAGANDA 
 

 

       Pensem como quiserem os que entendem dever fazer a 
propaganda espírita por todos os modos, mesmo nas praças, 
sujeitando a divina doutrina á galhofa do público, mesmo nos 
teatros, em meio do ridículo dos espectadores e até nos al-
couces (1), por entro os esgares (2) desprezíveis de seres in-

felizes seus frequentadores. 
       Nem Jesus, o santíssimo modelo, nem os apóstolos, 
seus autorizados imitadores, expuseram jamais á galhofa, ao 
ridículo e aos esgares da corrupção os ensinos de salvação. 
       Quer um quer outros levaram a palavra da verdade a to-
dos os meios, é certo, porque o doente é que precisa do mé-
dico; porém fizeram-no sempre guardando a compostura, se-
veramente moralizadora, de ministros da mais pura, santa e 
veneranda doutrina: ergueram à luz á altura de ser vista por 
toda a humanidade, e não a levaram aos antros. 
       Do que serve pregar o espiritismo. que é o Evangelho se-
gundo o espirito e verdade, dando os que o pregara o exem-
plo do seu desrespeito, pelo modo irreverente de pregá-lo? 
       “Sancta, sancte tratanda snoit.- as coisas sagradas de-
vem ser com todo o respeito tratadas.” 
       Por este modo, um que seja, que se colha para o redil 
bendito, vem convencido da santidade da doutrina, pelo aca-
tamento com que a vê exposta, e será um convencido digno e 
dignificador da santa lei. 
       Pelo contrario, os que são trazidos como em folia, por mi-
lhares que sejam, virão crentes, pelo modo por que viram 
obrar os propagandistas, de que o espiritismo é meio de dis-
tração, senão de brincadeira, e esses milhares nem aprovei-
tam para si, nem concorrem de leve para o triunfo da boa lei. 
       Propagar o espiritismo por toda a parte, sim; mas propa-
gai-o com o respeito e acatamento que requer o ensino da di-
vina revelação. 
       Convencido desta verdade e ansiando por ver unido em 
pensamento e ação segundo o modelo que nos legou o Divi-
no Mestre toda a gente espírita, eu fiz o sacrifício de permitir 
que meu nome, embora sem nenhum valor, figurasse como 
diretor do Centro da União Espírita, na esperança de alcan-

çar que aquele Centro pautasse suas obras pelas normas da 
doutrina, que devem ser as de todos os grupos que quiserem 
merecer dignamente o glorioso nome de espíritas. 
       Bem cedo convenci-me de que nada conseguiria do meu 
intento, ouvindo dos lábios do chefe dos chefes do Centro da 
União Espírita estas palavras, que me queimaram as azas de 
minha esperança: Jesus não é meu senhor, e sim meu ir-
mão e meu igual! 

       Desde então, procurava um meio de me desligar daquela 
escola, em meu humilde pensar, ante-espírita e ruinosa, sem 
faltar â lei do amor e da fraternidade pela intransigência que 

exclui a benevolência para com os nossos irmãos e procu-
rava tal meio, quando tive pelos jornais profanos o co-
nhecimento de que o Centro da União Espírita por voto 

dos seus diretores, me havia expelido de seu seio, em razão 
de ser eu homem político. 
       Sem pesar a razão, que me parece estólida (3), princi-

palmente por já ser eu o que sou quando o chefe dos chefes 
me cercou de instâncias, até que cedi; encheu-me de grata 
satisfação o fato de ser satisfeito o meu desejo, sem que fal-
tasse eu aos meus deveres de espírita. 
       A verdadeira razão compreende-se, foi o antagonismo de 
modos de compreender a propaganda espírita. de compreen-
der o espiritismo. 
       Ele, o Centro da União Espírita, compreende-o de modo 
a provocar o desgosto dos verdadeiros espíritas. e ainda ulti-

mamente, o do nosso irmão Israel, que fundamentou um pro-

testo, em nome do Centro Rio-Grandense, de que é aqui re-
presentante. 
       Eu, como presidente da Federação Espírita, compre-

endo de modo muito outra, como se vê não só por este jormal 
que redijo, como pelos artigos que escrevo sob o pseudônimo 
de Max. 
       Qual dos dois modos de compreender e propagar o 
espiritismo é o verdadeiro, que o julguem os espíritas cri-
teriosos. 
   

Bezerra de Menezes. 
(publicado no jornal Reformador, de 15 de agosto 
de 1896. 
______________ 
(1) – Alcouces – prostibulo, bordel. 
(1) – Esgares – careta. 
(3) – Estólida – néscio, parvo, pessoa destituída de discernimen-   
                          to. 
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DA  REDAÇÃO 

 
Damos continuidade a inserção das crônicas do Dr. Bezerra de Menezes, publicada no jornal “Reformador’ 

durante o período que ocupou a presidência, em seu segundo mandato. 

NÓ DE MARIBHEIRO (final) 

   Nessa quadra do processo e já se considerando der-
rotado em sua demanda, Luciano dos Anjos usa do artifí-
cio de inverter o chamado “ônus de sucumbência” sob o 
argumento de que foi a Feb que deu origem à causa. Ou 
seja, desejava passar à Feb as custas do processo, algo 
que vinha de encontro às suas afirmações públicas de que 
não desejava obter nenhum ganho material com o proces-
so, o que, em suma, pode ser entendido como não querer 
causar prejuízo material à instituição de sua veneração. 
       Luciano dos Anjos interpõe um agravo de instrumento 
junto ao Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, buscan-
do reverter as decisões anteriores. Em decisão de 4 de fe-
vereiro de 2014, o Tribunal negou provimento ao agravo. 
       Cumpre reproduzir, para clareza, a decisão prolatada 
em 11 de setembro de 2013, favorável à Feb, cuja ementa 
(síntese do acórdão) ficou assim: “Apelação cível. Altera-
ção de estatuto de associação religiosa. Possibilidade de 
ausência de disposição acerca do caráter imutável da nor-
ma. Nos 78 artigos que compõem o estatuto não existe 
qualquer cláusula limitadora do poder de reforma, além do 
comando do art. 73, imposto para adequar-se à norma do 
art. 19 do Código Civil de 1916, vigente na época, que es-
tabelecia no capítulo referente ao registro de pessoas jurí-
dicas, o modo como seria reformável no tocante tão so-
mente à administração. Atualmente o dispositivo corres-
ponde ao artigo 46, incisos III e IV do CC/02. Recurso des-
provido”. 
       Mesmo tendo recorrido a instância superior em Brasí-
lia e, mais uma vez, receber a negativa de acolhimento do 
seu recurso, a decisão acima surge como aquela que de-
creta o encerramento moral do processo e seu trânsito em 
julgado, isto é: Luciano dos Anjos tem a decisão definitiva 
e insuscetível de modificação, que coloca por terra seu ar-
gumento de cláusula pétrea para o parágrafo que aponta 
para a presença da difusão e estudos da obra de Rous-
taing no Estatuto da Feb. Uma vez que isso ficou assenta-
do, pode a Feb alterar quando e como quiser o seu docu-
mento maior, sem nenhum constrangimento. A questão 
que fica no ar é se esse propósito retornará em algum mo-
mento e, também, se essa questão estatutária é de funda-
mental importância para o Espiritismo enquanto doutrina. 
 Wilson Garcia 
 (Do Expediente on-line, o blog de WGarcia, 12/06/2015). 



  
 
 

                                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espiritismo e equilíbrio 
 

       Agora que a Doutrina dos Espíritos visitou seu íntimo, 
você se demora deslumbrado ante as novas perspectivas 
da vida na Terra. 
       Horizontes mais amplos. 
       Comunhão com a Espiritualidade Superior. 
       Concepções novas e grandiosas. 
       Amigos multiplicados ao milagre da fraternidade legí-
tima. Vastos campos para realizações nobres. Serviços 
edificantes em toda parte. 
       Não se esqueça, entretanto, do equilíbrio no entu-
siasmo, para que o arrebatamento momentâneo não o 
conduza às regiões do desânimo.  
       Convicção espiritista não é passaporte gratuito para a 
santificação. Nem significa doação da graça divina a privi-
legiados, nem traduz presídio para a liberdade dos ideais. 
       E aumento de responsabilidade para a alma, em rela-
ção à própria vida. Expressa renascimento moral, na ca-
minhada física já empreendida. A crença comum é apenas 
notificação da imortalidade em informação de aleitamento. 
A crença espírita é afirmação da vida imperecível para ma-
ior realização do Espírito no caminho da evolução. 
       Por esse motivo, nem precipitação nem retardamento. 
A moderação na atitude, com trabalho contínuo, é o me-
lhor mecanismo para ajusta execução dos compromissos 
retos. 
       Poupe-se às transformações radicais no clima das 
suas realizações. Mudanças abruptas produzem danos 
graves. Execute os misteres que o Espiritismo lhe reserva, 
cautelosamente a princípio, para manter segurança de-
pois. 
       Não esqueça de construir, no interior da sua alma, os 
alicerces seguros para os graves embates e as comple-
xas atividades que virão mais tarde.  
       Examine as próprias possibilidades e, através de um 
programa de estudo bem conduzido, procure penetrar o 
âmago da Doutrina. Não se deixe apaixonar. O ardor emo-
cional altera a face dos fatos e adultera os acontecimen-
tos.  
       Não tenha a preocupação de fazer muito. Procure fa-
zer bem alguma coisa. Guarde a ponderação em atos e 
palavras, não criticando a morosidade dos "velhos" traba-
lhadores. Respeite, neles, os heróis da fé nos dias do des-
bravamento, como bandeirantes da mensagem nova. 
       Confie na Providência Divina e não se julgue indis-
pensável ao movimento que ora o acolhe. Tenha em men-
te que a Doutrina Espírita não necessita dos homens para 
atingir os nobres fins a que se destina. É Doutrina dos Es-
píritos. Lembre-se de que Espiritismo é Pão Eterno. Rece-
ba-o com respeito e alimente-se com cuidado, para que 

não seja acometido pelo enfartamento gerado no abuso, 
ou pela insaciabilidade nascida na negligência.  
       Muitos companheiros receberam, na Doutrina Espírita, 
a claridade eterna da vida; no entanto, pouco ou quase na-
da realizaram em favor da libertação íntima, palmilhando 
lances repetidos da mesma experiência fracassada, entre 
desesperos e inquietações. Outros perdem-se ainda nos 
subníveis da vida, embora com roupagens reluzentes e 
aparências respeitáveis, por não desejarem enfrentar a 
realidade que você agora encontra. 
       Uns desejavam acomodar-se na nova fé. Outros pre-
tendiam que a fé se acomodasse neles. 
       Submeta-se você às diretrizes da fé. 
       Urge servir à crença, sem tê-la como serviçal dos ca-
prichos pessoais. 
       A crença não exime da realização. 
       Êxito ou insucesso são contingências da luta, a seu al-
cance. 
       Quando nos demoramos na vala imunda, saímos com 
os pés lodosos. A ilusão é inspiração para a delinquência. 
       Acenda, portanto, luz para a razão, a fim de encontrar 
a felicidade de servir. 
       Ouça o chamado do trabalho e receba com o coração 
a Doutrina Espírita, mas não se esqueça de que o ânimo 
forte e a esperança robusta devem seguir a seu lado. Evite 
os extremos na sua definição espírita: nem fanatismo, nem 
conivência. Mantenha, porém, uma convicção que se irra-
die em serviço positivo para todos. Espírito tranquilo em 
atitude imperturbável, avançando com segurança, é ma-
neira feliz para atingir o objetivo colimado. Alce seus pen-
samentos, sublimando anseios e aspirações em seus co-
metimentos. 
       Em todos os momentos, mantenha a certeza de que o 
bem pertence ao Senhor e a vitória é sempre dele, caben-
do-nos o dever de realizar sempre o melhor ao nosso al-
cance, procurando libertar-nos do mal e compreendendo 
que o Sublime Condutor nos aguarda até hoje, sem pres-
sa, numa extraordinária lição de equilíbrio, até o momento 
em que possamos realizar o Reino Divino em nós próprios. 
 
 Viana de Carvalho, Espírito-espírita. 
(Do livro “À Luz do Espiritismo”, psicografado pelo mé-
dium Divaldo P. Franco, editado pela Leal, Salvador, 1967 
p. 91). 

 
N.d.R.: o texto acima foi enviado por José Geraldo, que é 
o presidente do GEFA do Curado IV e fundador do Lam-
padário Espírita. 
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VIDA ESPÍRITA – DJALMA FARIAS - III 
 

 
 

O ESPIRITISMO E O Dr. HENRIQUE RÔXO 
 
       Os nossos inteligentes leitores precisam conhecer 
a opinião de alguns homens, como o Dr. Henrique Rô-
xo, sobre o Espiritismo. Esse competente psiquiatra 
brasileiro descobriu uma doença que denominou  “de-
lírio espírita episódio”. 
       Assim, quando o Dr. Rôxo não consegue descobrir 
a etiologia da enfermidade, não se embaraça com a di-
ficuldade e diagnostica solenemente: “delírio espírita 
episódico”. Estamos trazendo esta crônica à vista de 
um artigo publicado pelo professor Leopoldo Machado 
em um dos interessantes números da “Revista Interna-
cional do Espiritismo”, de Matão, São Paulo. Um ilustre 
confrade do sul enviou ao Leopoldo um recorte do “Jor-
nal de Debates”, em que o Dr. Henrique Rôxo, entre ou-
tras coisas, afirma que o número de doentes mentais, 
em consequência de práticas espíritas tem aumentado. 
Assim, as pessoas que se dedicam às práticas espíritas 
terminam malucas. 
       Acrescenta, entretanto, que há exceção, como, por 
exemplo, para as pessoas como seu amigo Oscar D’Ar-
gonel, que, com honestidade, se entregam à invéstiga-
ção científica do espiritismo.  
       A entrevista do Dr. Henrique Rôxo repete velhos 
chavões que já foram muitas vezes pulverizados. To-
davia, não perdemos ainda  e penso não perderemos 
jamais a paciência, como sucede a muitos dos nossos 
semelhantes. 
       Os fatos de todo dia encarregam-se, eles próprios 
de demonstrar a inanidade daquela afirmativa. No arti-
go de Leopoldo Machado encontramos o fato seguinte: 
       “Possuímos uma receita de S.S.(refere-se ao Dr. 
Henrique Rôxo) diagnosticando de enferma de delírio 
espírita episódico uma ciente sua, que nunca ouvira, 
até ali, falar em Espiritismo; nunca havia ido a um cen-
tro espírita, boa católica praticante que era. Foi interna-
da na Casa de Saúde indicada por S. S., onde perma-
neceu cinco dias apenas, para sair pior, a despeito de 
toda a “brincadeira”, custar-lhe um cento e cinquenta 
mil réis. Nosso dinheiro, nesse tempo, era, ainda, o mil 
réis. No 5º dia, o acesso foi tão pequeno, mau grado as 
injeções e os choques elétrico aplicados, que rebentou 
tudo o que, no quarto, lhe caiu  nas mãos. Só cedeu por 
alguns passes que alguém, mais orientado do que S. 
S., aplicou na enferma, aconselhando ao marido a reti-
rasse imediatamente dali e a levasse a um centro espí-
rita. Lembrando-se ele de que tinha uns parentes em 
Nova Iguaçu, a enferma foi trazida, em automóvel fe-
chado, para aqui. 
       Fomos chamados para vê-la. Tratava-se, apenas 
de um caso de atuação de espíritos perturbados que, 
uma vez doutrinados, deixaram a enferma, voltando ela  

a seu estado normal, em que permanece até hoje, dis-
posta a atestar o que aqui se diz, com agravantes pio-
res. E nada lhe custou o tratamento”. 
       Eis o que, sobre o assunto escreveu Leopoldo Ma-
chado. Seria muito interessante que sobre esse caso se 
pronunciasse o Dr. Henrique Rôxo. 
 D. F. 
 
(Publicado no “Diário da Noite”, edição de 07 de dezem- 
bro de 1946, sábado, pág. 5.). 
______________________ 
N.D.R.; Henrique Britto de Belford Rôxo (Rio de Janeiro, 4 

de julho de 1877 — Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1969.  
Filho do engenheiro Raymundo Teixeira de Belford Roxo. 
   Médico psiquiatra; formou-se pela Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro com a tese "Duração dos Atos Psíquicos 
Elementares nos Alienados" (1901); catedrático de Clínica 
Psiquiátrica (1921) e diretor do Instituto de Neuropatologia,  
membro de instituições médicas nacionais e internacionais; 
realizou estudos de neuro-psiquiatria e neurologia, publicando 
vários deles, como "Sífilis Cerebral" (1899), "Causas da Alie-
nação Mental do Brasil" (1901), "Homens Histéricos" (1903), 

etc; foi membro da Academia Nacional de Medicina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. HNRIQUE RÔXO 
 

Oscar D’Argonel, espírita muito conhecido no Rio de 
Janeiro, na primeira metade do s´culo XX. Autor de livros 
e de traduções de livros de caráter cintífico do Espiritis-
mo. 

 
(CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO). 
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Dâmocles  Aurélio 
 
 

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

Aqui, nessa série nos ocuparemos dessas crônicas também. 
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