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MOSTRA DE FALTA DE CRITÉRIO.”     Allan Kardec (de “O Livro dos Espíritos”, Conclusão, item I) 
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REFLEXÕES  DE  UM 
MÉDIUM  ESPÍRITA 

 
   ◘  A questão do Ser humano é emble-  
        mática, todos tem defeito, mas   
        muitos consideram sempre corretas   
        as suas decisões. 
 

    ◘ Quando você não admite que pode   
       errar, você já está cometendo um   
       erro. 
 

    ◘ Temos que ter consciência de que   
        vivemos e estamos sujeitos a   
        cometer erros.      
 

    ◘ Ter a consciência de que cada um   
        tem a essência divina embora não   
         seja perfeito. 
 

    ◘ Vamos viver sem se preocupar se vai  

        acertar ou errar. 

  

ROCCO SANTOLÍQUIDO  
         

     O Professor Santoliquido nasceu em 1854; morreu em 25 de no-

vembro de 1930. 

     Dr. Roque Santolíquido, foi um notável professor, deputado e 
Ministro da Saúde Pública e conselheiro governamental na Itá-
lia. Obrigado a morar em Paris durante a I Guerra Mundial por suas 

funções de Higienista Internacional, Santoliquido conheceu acidental-
mente o Dr. Geley, que a mobilização (Exército) havia removido de An-

necy. Rapidamente ele o contrata como secretário. Suas conversas, 
durante as horas livres, versavam sobre metapsíquica. Sonhavam com 
a criação de um laboratório especialmente preparado para esta ciên-
cia. Acabaram conhecendo inesperadamente um homem que reunia as 
raras qualidades de compreensão da importância da metapsíquica, de 
ser dono de uma fortuna e de ser generoso: Sr. Jean Meyer. Da cola-
boração destes três homens nasce, em 1919, o Instituto de Metapsí-
quica Internacional. O Sr. Jean Meyer foi o Fundador, o Professor 
Santoliquido foi o Primeiro Presidente e, Doutor Geley, o Primeiro 
Diretor. Até 1929, Santoliquido foi o Presidente em exercício, depois, 

Presidente Honorário (Revue Métapsychique, n.6, 1930. p. 468). 
 

            Ver mais página 6.                            

 

VÂNDALOS RELIGIOSOS TENTAM  
DESTRUIR TÚMULO DE CHICO XAVIER  
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  TODA MEDIUNIDADE É ESPIRITIMO? - III   
 

       Cura a alma que uma vez curada não mais terá necessi-
dade de cura em tempo algum. Liberta a consciência sem se 
prender a atavismos. Faz como Jesus que com a palavra cu-
rou milhares de corações. Faz como Chico Xavier que com o 
exemplo de amor arrastou multidões.  
       Não estamos aqui para sermos a minerva, nem para jul-
garmos as práticas que ainda hoje acontecem em Hospitais 
Espirituais Brasil a fora e em Pernambuco, nem estamos dis-
cutindo a eficácia de métodos e técnicas não padronizadas e 
nunca universais como preconiza Kardec. A análise vale pe-
las palavras. Nem sempre o que impressiona os olhos cura a 
alma. 
       Felizmente a Federação Brasileira parece ter despertado 
do “sonambulismo’ num artigo divulgado em setembro de 
1977.  
       “É imprópria, ilegítima e abusiva a designação de espíri-
tas adotadas por pessoas, tendas, núcleos, terreiros, centros, 
grupos, associações e outras entidades que, mesmo quando 
legalmente autorizadas a usar o título, não praticam a Dou-
trina Espírita, tal como foi clara e formalmente definida (por 
Allan Kardec) ...” Alteração nossa. 
       A Federação Espírita é uma “sentinela” que tropeça. Ca-
da tombo pode ser arrasador. No silêncio inúmeras vezes co-
loca-se como o próprio “Deus”, mas com uma diferença Ele 
age no silêncio, ela usa o silêncio para ignorar ou alfinetar dis-
cretamente os ditos Espíritas de Movimento Paralelo.  
“Por isso ao Espiritismo VERDADEIRO não se porá ja-mais 
a espetáculos, e jamais subirá ao palco. Há mesmo alguma 
coisa de ilógica em supor que os Espíritos vêm desfilar e 
se submeter a investigação como objetos de cu-riosidade.” 
(“O Livro dos Médiuns”, primeira parte, Cap. III – Método 

pagina 37 item 31) 

       Nem sempre gostamos do bom senso, preferimos os ri-
tuais por ainda estamos presos as necessidades do fenô-
meno e nunca da Doutrina racional e UNIVERSAL, “O Es-
piritismo não aceita, pois todas os fatos (...) maravilhosos 
ou sobrenaturais; longe disso, demonstra a impossibilidade 
de um grande número deles e o ridículo de certas crenças 
que constituem, propriamente falando a superstição.” (“O 
Livro dos Médiuns” primeira parte, Cap. II – O Maravilho-
so e o Sobrenatural pagina 23, item 13) 
       Sempre que observamos as questões de manifestação 
Espírita entendemos que: 
       No Espiritismo, a questão dos Espíritos (manifestação) 
é secundária e consecutiva; não é o ponto de partida, e aqui 
precisamente está o erro em que se cai (a maioria), frequen-
temente, e leva ao fracasso (...) os espíritos não sendo outra 
coisa senão a alma dos homens, O VERDADEIRO PONTO 
DE PARTIDA, pois, é a EXISTÊNCIA DA ALMA. (...) (“O Li-
vro dos Médiuns”, primeira parte, Cap. III – Método, pagina 30 
item 19, 2º parágrafo).  
       E agora sabemos realmente a diferença do que é ou do 
que não é Espiritismo? Só o estudo alargará os horizontes do 
verdadeiro aluno que estuda para descobrir, construir, formar 
opinião, falar com propriedade e identificar exemplos que ser-
vem de análise, mas nunca de aplicação como fundamentos 
Espíritas. Para as outras religiões, filosofias, ideias, preceitos 
todas configuradas por leis. Para o Espiritismo constiituída por 
postulados como princípios de análise e estudo para aceita-
ção natural. Nossa meta é compreender sua finalidade e nun-
ca tê-lo como regra invariável de uma constituinte, mas um ro-
teiro seguro que não nos permitirá praticar ou aceitar equívo-
cos. ▲ 

Tiago Rodrigues. 
 

FLANELINHA BOTA FOGO E MATA OUTRO 
 
       O caso aconteceu em Boa Viagem, na Zona Sul do Reci-
fe. Três homens foram presos. Um quarto envolvido no crime 
está foragido e teve a prisão preventiva decretada. 
    Três homens suspeitos de atear fogo em um morador de rua 
que trabalhava como guardador de carros em Boa Viagem, na Zo-
na Sul do Recife, Dois deles foram detidos na sexta-feira 
(dia15/09) e o terceiro, na terça (dia 19/09). O motivo seria 
uma disputa por uma área em que os envolvidos trabalha-
vam como 'flanelinhas'. Um quarto envolvido no caso, segun-
do a Polícia Civil, está foragido e teve a prisão preventiva de-
cretada. Os detalhes foram divulgados pela corporação nesta 
quarta-feira (dia 20/09/2017). 
       Sem passagens pelo sistema prisional, os três presos 
não pareciam ter índole cruel, de acordo com a delegada 
Beatriz Leite. “A motivação foi o ódio que foi crescendo ne-
les, porque a vítima disputava, ficava indo na área deles,  
atuado como flanelinhas. Eles não deviam ter acesso a arma 
de fogo e usaram o que tinha a mão”, conta. 
       A delegada aponta ainda que os três suspeitos não de-
monstraram remorso pelo acontecido. "Eles disseram que, ou 
a vítima morria, ou eles morreriam", detalha. 
       De acordo com a Beatriz Leite, o trio também morava nas 
ruas próximas à Pracinha de Boa Viagem, assim como a víti-
ma. “No dia do crime, os quatro se juntaram desde cedo na 
intenção de cometer um duplo homicídio, mas o segundo alvo 
conseguiu escapar”, diz. 
 
 

       A titular do caso afirmou, ainda, ter certeza de que dois 
dos homens presos tiveram a ideia de cometer o duplo homi-
cídio. “Pediram para um terceiro envolvido comprar álcool 
num posto de gasolina e o outro ficou responsável por avisar 
caso a polícia aparecesse”, explica. 
       O quarto envolvido, um homem de 32 anos, está foragi-
do. “Ele ainda não foi localizado, mas teve a prisão preventiva 
decretada”, afirma a delegada. 
       O morador de rua de 54 anos teve o corpo queimado na tar-
de do dia 5 de junho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os 
criminosos atearam fogo na vítima no trecho da orla localiza-
do próximo à Pracinha de Boa Viagem por volta das 14h30. 
       O homem foi levado ao Hospital da Restauração, na área 
central do Recife. Na unidade, os profissionais identificaram 
que ele teve 60% do corpo queimado. Depois de quatro dias 
internado, ele não resistiu às queimaduras e faleceu. 
Nota: Este conteúdo foi produzido pelo Sistema Jornal do 
Commercio de Comunicação. Para compartilhar, use o link 
http://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticia/ultimas/2017/06/12/mora
dor-de-rua-queimado-em-boa-viagem-morre-apos-ficar-4-
dias-internado-31319.php 
 
N. d. R.: O que chamou a atenção nesse caso, é que a de-
legada Beatriz Leite em entrevista à Rádio Jornal, infor-
mava que o flanelinha assassino é completamente anal-
fabeto., mas fala fluentemente 7 (sete) idiomas.  
     Nesse fato, a Doutrina Espírita explica com muita com-
petência. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

        
 

 

 
 
 

2 ANO XII  Nº 134 / NOVEMBRO  - 2017 / JABOATÃO - PE. 

TIAGO RODRIGUES 
tiagros@hotmail.com 

 

https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/morador-de-rua-tem-60-do-corpo-queimado-na-orla-de-boa-viagem-na-zona-sul-do-recife.ghtml
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https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/morador-de-rua-tem-60-do-corpo-queimado-na-orla-de-boa-viagem-na-zona-sul-do-recife.ghtml
https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/morador-de-rua-tem-60-do-corpo-queimado-na-orla-de-boa-viagem-na-zona-sul-do-recife.ghtml
https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/morre-no-hospital-morador-de-rua-que-teve-o-corpo-queimado-na-orla-do-recife.ghtml


   
                                                                                              

       
 
 

 

“A Nobre Transmissão do Espiritismo no 

Interior do Centro Espírita”. 
     

       Após a desencarnação de Allan Kardec o Movimento Es-
pírita francês e mundial sucumbiu, devido à imaturidade dou-
trinária de Pierre G. Leymarie. A ele foi incumbida a admi-
nistração do espólio da família de Kardec e teve a obrigação 
de sustentar a propagação do Espiritismo, mas, ao invés dis-
so, mistificou a propaganda doutrinária, e para descrédito do 
Espiritismo, teve que amargar uma cadeia por comprovadas 
fraudes veiculadas na Revista Espírita. Leymarie era um 
apaíxonado praticante da Teosofia de Blavatsky e defendia 
as ridículas obras de J. B. Roustaing e, para variar, era des-
lumbrado pela maçonaria, ora, com tal “curriculum vitae”, as 
suas atuações suscitaram o desfalecimento do Movimento 
Espírita mundial 
       Cinco décadas após a desencarnação de Kardec, nos pri-
mórdios do século XX, houve um surto de renascimento do 
Movimento Espírita francês e mundial até os meados da dé-
cada de 1920, graças às lideranças de Léon Denis, Gabriel 
Delanne, Gustave Geley e Camille Flammarion, desapare-
cendo, porém, rapidamente, quando esses quatro baluartes 
desencarnam. Logo após, durante a Segunda Guerra Mun-
dial, ocorreu desmontagem e quase o total aniquilamento do 
Movimento Espírita nas plagas de Kardec. Sobre esse cená-
rio, André Luiz indagou ao Espírito Gabriel Delanne: “qual a 
opinião acerca do Espiritismo, na França?”.  Delanne res-
pondeu: “Não nos é lícito dizer haja alcançado o nível 
ideal (...), mas, complementando que legiões de compa-
nheiros da obra de Allan Kardec reencarnaram, não só na 
França, porém igualmente em outros países, notada-
mente no Brasil, para a sustentação do edifício karde-
quiano”. [1] 
       Sobre o translado do “Espiritismo” para o Brasil, estamos 
convencidos de que a transposição da respectiva “direção” do 
Movimento Espírita mundial, da França para o Brasil, sobre-
veio após a desencarnação dos quatro baluartes supramen-
cionados, no período entre o final da década de 1920 e o iní-
cio da década de 1930, aliás, coincidindo com o início da mis-
são mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Antes desse pe-
ríodo, o Espiritismo que era praticado no Brasil seguia o mo-
delito Leymareano, portanto, obrigatoriamente inspirado pela 
teosofia e pelo roustanguismo, introduzido e apoiado por Luiz 
Olímpio Teles de Menezes, em seguida liderado pela entida-
de (edificada a partir do Grupo “Confúcio”), que decidiu auto-
proclamar-se “mãe” das instituições espíritas do Brasil. 
       Retornemos à França. O Movimento Espírita francês vol-
tou a se recuperar com certa debilidade por volta dos anos de 
1950 e 1960 em razão do regresso ao país de alguns espíri-
tas que residiam no Norte da África (Argélia, Marrocos) e co-
meçaram a retornar para a terra de Kardec, arriscando re-
montar o Movimento Espírita. Nesse sentido, sob a batuta de 
Roger Perez houve uma breve “oxigenação” do Movimento 
Espírita francês, porém, a bem da verdade, nunca se recupe-
rou, pelo menos em Paris.   
       Hoje há diferentes núcleos espíritas no interior da França, 
mas sem as características daquelas propostas por Allan Kar-
dec. Sobre isso, recebi de notícias de Charles Kempf, um lí-
der espírita francês, residindo na França e participando do 
Movimento Francês desde os anos 1990, afiançando-me que 
as dificuldades continuam as mesmas até hoje, por causa do 
personalismo exagerado de alguns dirigentes, e desinteresse 
pessoal na atuação no movimento. Tudo isso por falta de es-
tudo das obras básicas da codificação. 
       Do exposto, pois, indagamos: quais os desafios para o 
progresso do Espiritismo? Segundo Gabriel Delanne (Espíri-

to), a divulgação e o progresso do Espiritismo na Terra terão 
de efetuar-se de pessoa a pessoa, de consciência a cons-
ciência. A verdade a ninguém atinge através da coação. A 
verdade para a alma é semelhante à alfabetização para o cé-
rebro. Um sábio por mais sábio não consegue aprender a ler 
por nós. Talvez esse “progresso” do processo de propaganda 
espírita seja moroso demais para a Humanidade, mas, ainda, 
segundo Delanne (Espírito), uma obra-prima de arte exige, 
por vezes, existências e existências para o artista que perse-
gue a condição do gênio. Como acreditar que o esclareci-
mento ou o aprimoramento do espírito imortal se faça tão só 
por afirmações labiais de alguns dias? [2] 
       César Perri, ex-presidente da FEB, no Brasil, lembra-nos 
que muitos espíritas e diversos dirigentes jamais leram obras 
psicográficas de Chico Xavier (não consultam as fontes pri-
márias – os livros), pois estão presos anos seguidos a estudo 
de “apostilas”. A liderança “oficial” do movimento espírita 
brasileiro não acompanha a expansão da base, ou seja, dos 
centros espíritas. Há muito a ser realizado para a com-
preensão da união entre os espíritas – como laço moral, soli-
dário e espiritual. O respeito à diversidade das situações e 
condições dos centros espíritas e o conhecimento dessas rea-
lidades para o melhor atendimento e apoio às reais demandas 
das diversificadas instituições. O trabalho de união deve ser 
constantemente adequado às bases do movimento, ou seja, 
os centros espíritas. [3] 
 
                              (CONTINUA NA PÁGINA 11) 
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ALMAS QUE VOLTAM, A ORIGEM DO ROMANCE - III  
 

         
       Na edição anterior, em nota de rodapé ((06), citamos: 
       Pedro dos Santos Dias, casado com Maria Gentil de Bar-
ros Dias, tiveram onze filhos, o sétimo recebeu o nome  de Cí-
cero dos Santos Dias (1907 – 2013), neto do coronel. Cícero 
Dias, como ficou conhecido o famoso pintor pernambucano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÍCERO DIAS, 
VIVEU EM PARIS, ONDE MORREU. FOI AMIGO DE  

PABLO PICASSO. 
 

       Uma das filhas do coronel – Filonila Teresa dos Santos 
Dias, casada com Zenóbio Marques da Silveira Lins, tiveram 
filhos, dentre eles - Luiz Dias Lins, nascido no dia 26 de maio 
de 1898 e falecido em 26 de Março de 1982. Fundou em 
1925, a Companhia Industrial Pirapama que beneficiou a ci-
dade de Escada com energia elétrica e também Vitória de 
Santo Antão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

LUIZ DIAS LINS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

FACHADA DA FÁBRICA PIRAPAMA – ESCADA. 
 

       Agora voltemos ao curso do livro – “Almas que voltam”. 
       Tendo sido preso o cangaceiro Antonio Silvino e recolhi-
do a Casa de Detenção do Recife, onde lá tornou-se  o pri-
sioneiro 1.122, da ala 35, do Raio Leste. Por vários proces-
sos foi condenado  a 239 anos e 8 meses de prisão. 
       Na prisão, teve um comportamento exemplar e decidiu 
aprender a ler e escrever. Nos intervalos das aulas, fabricava 
abotoaduras, brincos e pequenos artefatos de crina de cavalo. 
Passou a ser objeto de estudo e pesquisas, principalmente 
dos alunos da Faculdade de Direito do Recife, que os recebia 
com o máximo prazer, mas não permitia falar do passado. 
       Recebeu a visita de José Lins do Rego, um jovem advo-
gado; foi procurado por Luís da Câmara Cascudo, Nilo Perei-
ra, José Américo de Almeida. Quanto aos jornalistas, o ex-

cangaceiro se recusou sistematicamente a recebê-los. Ex-

ceção para Mário Melo, que abriu as portas com um “queijo 
do reino”. 
       Após passar 23 anos, 2 meses e 18 dias recluso, conse-
guiu o indulto do Presidente Getúlio Vargas. È que fez uma 
carta de próprio punho ao Presidente, onde expôs a sua situa-
ção e foi atendido. Ao receber o indulto em 4 de Novembro 
de 1937, declarou:  “Minha vida todo mundo conhece, Vin-
te e três anos de reclusão alteraram o meu destino. Mas, 
diga lá fora, que eu nunca roubei, nem desonrei ninguém, 
e, se matei alguma pessoa, foi em defesa própria, evitan-
do cair nas mãos de inimigos.” 
       Saiu feliz da prisão, como um passarinho que escapou da 
gaiola. Tinha 62 anos de idade. Liberto, decidiu andar pela 
Rua Nova, olhar as vitrines, ir até a sorveteria Pilar, conhecer 
a praia de Boa Viagem, admirar Recife e Olinda. Viajou para 
o Rio, para conhecer a cidade e o presidente Vargas. Foi re-
cebido por ele, a quem agradeceu pelo indulto e pediu-lhe um 
emprego.  O presidente o empregou na construção da estrada 
(hoje, BR) Rio-Bahia. 
       Após encerrar o trabalho e já então alquebrado, viajou 
para a Paraíba, onde pretendia realizar o sonho de comprar 
pequena propriedade no campo. Não conseguiu. Por fim, foi 
viver na casa da prima Teodulina Alves Cavalcanti, que mo-
rava em uma casa modesta na Rua Arrojado Lisboa, em 
Campina Grande. 
       O jornalista Severino Bar4bosa, do “Diário de Pernambu-
co”, conseguiu fazer uma entrevista, em que declara: 
         “A justiça dos homens me condenou. A justiça da 
Revolução de 30 me absolveu, dando liberdade. A doença 
agora me prende e eu tenho que aguardar o pronuncia”-  
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mento de Justiça de Deus. É ela maior que todas as 
justiças da Terra.” 
       Antonio Silvino tinha 1, 85 m. de altura, e teve oito filhos. 
       Morreu no dia 30 de Junho de 1944. 
       Na ocasião, uma senhora idosa depositou uma coroa 
de flore4s sobre a sua sepultura e uma jkovem, um cacho 
de angélicas e cravos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTONIO SILVINO POR OCASIÃO DA PRISÃO, EM 1914. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANTONIO SILVINO QUANDO FOI SOLTO EM 1937, 
 
       Só esses dados biográficos não seriam suficientes, tal-
vez, para dar-me a certeza de que o romance “Almas que 
voltam”, está baseado na vida de Antonio Silvino. 
       Busquei tudo que foi possível sobre a história da Usina 
Catende, nenhuma informação sobre incêndio; morte da filha 
do usineiro, nada. No entanto, foi na revista “Reformador”, 
texto publicado em Outubro de 1938, sob o título “O Canga-
ceiro regenerado”, que aguçou a curiosidade. 
       Eis o texto de – “O Cangaceiro regenerado”: 
       “Com este título e outros semelhantes, os jornais do Rio e 
de S. Paulo noticiaram amplamente a chegada, a primeira 
dessas cidades, de Antonio Silvino, outrora rei do cangaço no 
nordeste brasileiro, agora completamente regenerado, trans-
formado em homem de bem, possuidor de sentimentos bons, 
graças, segundo também disseram, há tempos, alguns jornais 
à luz que lhe lançou na alma, dentro das grades da prisão a 
que fora recolhido, o Espiritismo, que ele teve ali ensejo de 
conhecer, mediante a leitura das suas obras fundamentais 
que um coração caridoso lhe levou. 
       Não é, porém, da forma, nem dos meios por que se ope-
rou a sua conversão ao bem que pretendemos tratar. Quere-

mos encarar e apreciar ligeiramente o facto de um ponto de 
vista mais alto e mais geral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O TENENTE TEÓFANES FERRAZ EM 1914, POR OCAIÃO 
DA PRISÃO DO CANGACEIRO. 

 

       Neste momento, em que a humanidade terrena se está 
encaminhando para uma melhor compreensão da grandeza 
do amor de Deus, surgindo, até, no seio das igrejas protes-
tantes, vivas polêmicas sobre o dogma das “penas eternas”, 
como acontece na Capital do Estado de São Paulo, onde o 
“Sínodo” das “Igrejas Presbiterianas Independentes” se acha, 
nesta ocasião, reunido para estudar esse dogma, que oito 
Pastores Evangélicos impugnam, por julga-lo anticristão e 
uma aberração que se atribui a Deus, todo Amor, julgamos 
oportuno pedir aos nossos prezados leitores meditem um  
pouco sobre a notícia acima, que, apesar de parecer coisa 
sem importância, encerra grandiosa lição para aqueles que se 
deleitam em apreciar a sabedoria que preside aos desígnios 
de Deus, no tocante à regeneração da humanidade terrestre. 
       Antonio Silvino, o chefe do cangaço no Nordeste, cansa-
do de ser mau, resolve ser bom. Se Deus tivesse cortado a vi-
da de Antonio Silvino, antes que ele se regenerasse e o hou-
vesse lançado “eternamente” no “inferno”, não teria, por sua 
livre e espontânea vontade, feito com que essa alma se per-
desse eternamente, errando lamentavelmente, pois que Silvi-
no ainda tinha probabilidades de se tornar um homem bom? 
       Deus não faz isso, Jesus no-lo disse claramente: “o bom 
pastor dá a vida pelas suas oveklhas”. A parábola da ovelçha 
perdida nos mostra claramente que o pastor foi buscar-la e, 
talvez porque a ovelha relutasse em vir para o aprisco, trouse-
a às costas. 
       Assim procede o bom Deus para com o pecador. Por 
meio do sofrimento, fa-lo voltar ao caminho do dever. Se a 
Penitenciária não for bastante para a regeneração, como no 
caso do ex-chefe do cangaço no Nordeste, outras vidas serão 
precisas (outras reencarnações), até que um dia a ovelha 
des-garrada, cansada de perambular por mundos como este 
ou piores que este, se voltará arrependida para Ele.  
       Uma coisa é certa e devemos te-lo a muito em vista: o 
pecado do homem não é mais poderoso que Deus. Deus do-
mina o pecado do homem, mas esse pecado nunca poderá 
dominar a Deus. Se o fim da criação humana é a perfeição 
(“„façamos o homem à nossa imagem e semelhança”), como 
se vê da figura apresentada no “Gênese”, nada nos autoriza a 
crer que Deus viesse a fracassar, sendo obrigado a mandar 
quase que a totalidade da raça humana para a perdição éter-
na, em contrario aos desígnios que tinha quando criou a hu-
manidade. 
       Louvado seja Deus!     
 R. G. PEDROSO. 
(Extraído do „Reformador”,  Outubro de 1938, p. 332/333)  
 

 (CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO). 

 
 

ALMAS QUE VOLTAM, A ORIGEM   
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 PESQUISADORES ITALIANOS DO ESPIRITISMO - VIII  
 

                                                                                                                                         
1. – ROQUE SANTOLÍQUICDO 
       Muito embora o título que encima seja outro, continuamos 
tratando de assunto pertinente.  
       Ora, o prof. Santolíquido faz parte de uma nova etapa na 
pesquisa do fenômeno psíquico. Embora seja italiano, não fez 
parte do grupo dirigido por Chiaia, nem o trabalho encetado 
por Bozzano. Era uma pessoa extremamente reservado.  
       Começou seus trabalhos de estudos e investigação em 
1906 em seu próprio lar, na Itália, onde recebia mensagens 
de raps (pancadas). Como as informações contidas nessas 
mensagens não poderiam ter sido obtidas de forma normal, 
ele se convenceu tratar-se de fenômeno psíquico e publicou 
um relatório a respeito, intitulado “Observações de um caso 
de mediunidade intelectual”. 
       Ângelo Marzorati (1862-1931), um poeta e bibliófilo 
apaixonado, interessado em problemas filosóficos e religiosos 
e até mesmo pesquisa psíquica, reuniu em torno de um grupo 
de pessoas com interesses semelhantes. E aí se juntou um 
médico de renome Rocco Santolíquido, homem de grande 
influência política. O círculo de Marzorati resultou na fundação 
da Sociedade de pesquisas Psíquicas. 
       A personalidade de Ângelo Marzorati era tal que ele con-
seguiu concentrar a atenção e a simpatia na pesquisa psíqui-
ca, apesar da aversão de certos círculos religiosos e científi-
cos. Na verdade, os maiores cientistas italianos da época co-
laboraram na revista “Light” e “Shadow”. Entre eles estão os 
nomes de dois distinguidos psiquiatras, Cesare Lombroso e 
Enrico Morselli. 
       Outra figura famosa, um renomado médico, começou a 
se juntar ao círculo estreito de Marzorati: Rocco Santolíqui-
do . Ele foi um homem de grande influência nos círculos polí-
ticos graças às prestigiosas atribuições recebidas da Socie-
dade das Nações como representante da Liga da Cruz Ver-
melha e como deputado ao Parlamento. Rocco Santolíquido 
criou uma seção romana, de modo que Marzorati começou a 
romper o fosso entre Milão e Roma. Tudo isso até que deci-
diu instalar a Sociedade de Estudos Psíquicos em Milão; 
enquanto a revista “Luz e Sombra” permaneceu em Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÂNGELO MARZORATI (1862-1931) 
 
       Obrigado a morar em Paris durante a guerra por suas 
funções de Higienista Internacional, Santolíquido conhece aci- 
 

dentalmente o Dr. Geley, que  a  mobilização  havia  removido   
de Annecy. 
        Estando ambos em Paris, resultou num encontro casual 
do Dr. Geley com o prof. Santolíquido. Ele estava na França, 
precisamente em Paris, como representante da Cruz Verme-
lha junto à Liga das Nações Unidas; Geley era médico na ci-
dade de Annecy, estava a serviço da pátria no posto de Ma-
jor, tendo sido transferido para Paris.  
       Tinha uma paixão pela filosofia espírita e no encontro 
com Santolíquido, puderam conversar à vontade e Geley de-
monstrando todo o seu interesse pelo Espiritismo, despertou 
no Dr. Roque um interesse até então não percebido. Rapida-
mente Geley o contrata como secretário. Suas conversas, du-
rante as horas livres, versavam sobre metapsíquica. Sonha-
vam com a criação de um laboratório especialmente prepa-
rado para esta ciência. Acabaram conhecendo inesperada-
mente um homem que reunia as raras qualidades de com-
preensão da importância da metapsíquica e de ser dono de 
uma fortuna e de ser generoso: Jean Meyer. Da colaboração 
destes três homens nasce, em 1918, o Instituto de Metapsí-
quica Internacional. O Sr. Jean Meyer foi o Fundador, o 
Professor Santolíquido foi o primeiro Presidente e o Doutor 

Geley, o primeiro Diretor. Até 1924 (*). Santolíquido foi o Pre-
sidente em exercício, depois, Presidente Honorário (Revue 
Metapsychique, n.6, 1930. p. 468). 
       Outros homens que formaram o primeiro comitê do Insti-
tuto: Jules Roche, Tressier, médico, Oliver Lodge, Ernesto 
Bozzano e Eugene Osty. Diversos médiuns foram observa-
dos, como: Rudi Schneider e seu irmão.  
       Em 1920 Geley fundou o "Bulletin de IMI" (mais tarde 
"Revue Metapsychique") onde divulgou grande parte das suas 
pesquisas e experimentos acerca da ideoplastia, clarividência 
telepatia, correspondência cruzada, entre outros. 
       Em 1922 e 1923 acompanhou um novo ciclo de sessões 
de ectoplasma, com o médium Jean Guzik, do que resultou o 
documento chamado de "Manifesto dos 34", assinado por 
eminentes homens de ciência, médicos, escritores e peritos 
da polícia. De 1921 a 1923 realizou, quer em Varsóvia, quer 
em Paris, experiências com o médium polonês Stephan Os-
soviecki. ▲ 
 
Nota: (*) – Geley desencarnou em 14 de julho de 1924, nas   
proximidades de Varsóvia (Polônia), em desastre aviató-
rio. Seu corpo ficou completamente mutilado e carboni-
zado.  
 
N. d. R.: Não trazemos maiores informações sobre Jean 
Meyer, porque no momento estamos focando os invésti-
gadores italianos. Jean Meyer era suíço, o faremos pos-
teriormente.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
-------------------------- 
 
Referências: 
Doyle, Conan. – História do Espiritismo. Edetora Pensamento, S.   

            Paulo. 1960. Tradução Júlio Abreu Filho. Prefrácio – J.   
            Herculano Pires. 
Geley, Gustave. O Ser Subconsciente. 1ª edição FEB, Rio, 1975.   

            Tradução Gilberto Campista Guarino. 
Lombroso, César. Hipnotismo e Mediunismo. 2ª edição FEB, Rio,   
             1975. Tradução Carlos Imbassahy. 
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Luz  no  Caminho – ANIMAIS: NOSSOS IRMÂOS
  

 

Castração de animais. 
 
       A resposta está em “O Livro dos Espíritos”, questão 693, 
com trechos que reproduzimos: 
       “693: São contrários à lei da Natureza as leis e os costu-
mes humanos que tem por fim ou por efeito criar obstáculos à 
reprodução? 
       R. Tudo o que embaraça a Natureza em sua marcha é 
contrário à lei geral. 
       a) Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plan-
tas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies 
e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Prática 
ele ato repreensível, impedindo essa reprodução? 
       R. Deus concedeu ao homem, sobre todas os seres vi-
vos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, 
regular a reprodução de acordo com suas necessidades (...)”.        
       De nossa parte, consideramos a castração „mil‟ vezes 
preferível ao ato cruel do abandono, ou, mais grave ainda (se 
possível for), o abate das crias, dos filhotes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               ANIMAIS FOFOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso: Visual táctil com telecinésia, 
(movimento de objetos à distância, sem intervenção dire-
ta ou contato físico de alguém e supostamente devido a 
poder paranormal). 
 
       Caso relatado por Camille Flammarion nos Annales des 
Sciences Psychiques, 1912, p. 279.  
        Não se trata de uma pessoa, mas de um animal. Um 
pouco solitário, amando o estudo e não o mundo, não tenho 
amigos mas tive um só: um cão, que era mais inteligente do 
que muitos homens. Era o meu guardião. Durante a noite, 
quando ficava sozinho e contemplando o céu ele estava 
fielmente deitado aos meus pés, com o seu espesso pelo (era  

um são-bernardo) me cobrindo as pernas de forma que me 
era difícil mexer quando precisava seguir a marcha de uma 
estrela. Se esti8vesse no meu quarto e lendo, ele ficava sen-
tado, olhando-me, e eu direi mesmo que me compreendendo. 
Seria que ele gostava tanto da solidão quanto eu, por isto não 
nos separávamos. 
       Foi em dezembro de 1910, precisamente no dia 14, que 
minha mãe levou o meu Bobby com ela. Devo observar antes 
de tudo, que tinha o desagradável costume, quando alguém 
se aproximava, de se mostrar para com ele um tanto agressi-
vo em segundo lugar, que, quando eu discutia com o meu pai, 
ele tomava parte na disputa e se colocava seriamente ao meu 
lado.  
       Por motivo de uma queixa, meus parentes mandaram 
abatê-lo. 
       Aconteceu numa noitinha, às 7 horas e meia. Eu estava 
no meu quarto e ouvi a porta abrir-se e vi aparecer o meu 
Bobby, com ar de sofrimento. Gritei: “Vem, Bobby”, sem 
levantar os olhos. mas ele não me obedeceu.. 
       Subitamente, telefonei para o galpão do abatedouro: 
       - Alõ, o senhor viu ái uma senhora de preto com um cão 
são-bernardo? 
       - Acaba de ser abatido um deles, há dois minutos. Está 
deitado e a senhoras perto. 
       A estas palavras, cai de costas e desmaiei. 
       Neste caso notabilíssimo, encontram-se duas circunstân-
cias de produção que não se realizam senão raramente nos 
casos de alucinação telepática. A primeira e a mais importan-
te consiste no fato de que a aparição da forma do cão foi pre-
cedida pelo fenômeno físico da porta que se abriu. 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

cão são-bernardo 

 
 

 S. R. Damião, 
 
(Vinculado ao ”Lar Transitório Nosso Lar”, do Curado V.)  
 
 
 (CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO)        
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PALESTRA CANTADA NO CENTRO ESPÍRITA 
    
       À medida que o movimento espírita se expande, cresce 
também as atitudes e práticas com distorções gritantes. 
       É humanamente impossível, pelo menos registrar todos 
esses eventos que denota o que a mente humana é capaz de 
criar e fazer para fugir ao controle do bom senso. Se denuncia 
um fato, surge dez com características totalmente díspares. 
       Até recentemente havia uma avalanche de eventos pa-
gos e de péssima qualidade de conteúdo; repentinamente, 
mudaram o foco. O evento deixou de ser paga a entrada em 
espécie e passou a ser cobrada a entrada em alimentos. Aí 
você descobre a inteligência dos organizadores do evento: 
alegam que é para assistir aos necessitados com cesta bási-
ca. Muito bem, a proposta vem eivada de “caridade” e sempre 
sensibiliza as pessoas.  
       Você está doando um quilo de alimento; você nem per-
cebe que está pagando pelo ingresso.  Agora, acompanhando 
a infração, já estão aumentando para 2 k. de alimentos. 
       Ora, ora, se o evento não é pago, porque cobrar pela en-
trada 1 ou 2 quilos de alimentos. O alimento nos parece ser 
uma maneira de desvirtuar a prática espírita. A isca é o Espi-
ritismo.  
       Porque não fazer um evento exclusivamente para pedir 
alimentos? Porque tem de colocar o Espiritismo como parte 
recebedora?  
       Veja este exemplo de evento enganoso na divulgação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Aparentemente não há nada a contestar. Mas, observe-
mos atentamente o título do seminário: “Alertas e orienta-
ções às Casas Espíritas”. O seminário visa alertar as casas 
Espíritas contra o desvirtuamento que estão fazendo, mas pa-
ra que você possa ouvir a exposição de Rinaldo Soares, vo-
cê tem que levar 2 quilos de alimentos não perecíveis. 
      Percebeu a incoerência? O enunciado é que o palestrante 
vai alertar os ouvintes e sutilmente cobra 2k. de alimentos pe- 

la entrada. Acaba iludindo e enganando o público com sub-
terfúgios. Que coisa feia. E acredito que nem mesmo o con-
frade percebeu que também foi ludibriado. 
       Outra prática bem comum è a cantoria no centro espírita. 
Estão transformando a casa espírita em palco para apresen-
tação de cantores frustrados e frustrantes são as apresenta-
ções. Que tal para animar colocar duas dançarinas rebolando 
ao som da Ave Maria?  Se for para desvirtuar que faça o ser-
viço completo. E as pessoas que estão praticando esse ato 
de vandalismo na casa espírita, são tão cínicas que ainda 
anuncia em cartaz:  

       “PALESTRA CANTADA - CAMINHO QUE ENCURTA 

A DISTÂNCIA DA IGNORÂNCIA AO CONHECIMENTO.” 
       O slogan é falso, é mentiroso é atentatório ao bom senso. 
Mesmo porque o objetivo único do cantador é cantar, fala o 
nome de Jesus de forma bem piegas, bem beata e considera 
que está não só transmitindo, mas doutrinando os analfabetos 
espíritas que perdem o tempo em ouvir tais indivíduos.  
       Mas, os centros espíritas que realizam tal tarefa, real-
mente tem os frequentadores que merece.  
       Esses enganadores da boa fé, dizem o seguinte eu reali-
zo um “ensino doutrinário através da música”, geralmente 
com acorde de violão. O objetivo do cantor é se apresentar 
para uma plateia e demonstrar os dotes que o público não re-
conhece. Observe, com exceção de cantores profissionais e 
de reconhecida notoriedade pública a exemplo de Nando Cor-
del, Silvério Pessoa e Merlânio Maia, quer parecer que a ma-
ioria são artistas frustrados que não consegue atrair atenção 
pública nem no Mercado de São José ou na Pracinha do Diá-
rio. 
       Ora, ao contrário, nos informam que fazem um trabalho 
interessante o Grupo Teatral comandada pela médica Eudo-
xia Gomes, do C. E. Humberto de Campos, de Coqueiral. O 
trabalho é realizado em datas festivas;. Igualmente, vem sen-
do elogiado o “Grupo Girassol” sob a direção de Carlos Bor-
ges, do FELIZ. 
       O trabalho desenvolvido por esses dois grupos e outros 
que provavelmente desconheço, faz um trabalho à parte que 
ajuda e facilita o engajamento de jovens à casa espírita. 
       Diferentemente das pessoas cuja idade já descambou 
para os “senta” e ainda buscam reconheci9mento pessoal. É 
pura frustração de cantor medíocre.  
       Há ainda os eventos que podemos chamar de: “engana-
me que eu gosto”, para não dizer “evento engana trouxa”, 
pois vão dizer que a linguagem é chula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

 Paulo de Almeida
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   Veja o exemplo  
ao lado de um 
evento “engana 
trouxa”.  
   Qual a relação  
que há com a 
Doutrina Espírita? 
   O tema abrange a 
Psicologia Social, a 
Sociologia e outras 
disciplinas relacio-
nadas.  
     Voltaremos ao 

tema deposi.  



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

       
 
                                                       

 
 

BREVE HISTÓRIA POLÍTICA DO MOVIMENTO ESPÍRITA BRASILEIRO - VII  
 

PARTE 9 - A ASSINATURA DO PACTO ÁUREO 

 
        No período de 03/10/1949 a 12/10/1949, a CEPA 
– Confederação Espírita Panamericana realizou o 2º. 
Congresso Espírita Panamericano no Rio de Janeiro.(*) 
       No dia 02/10/1949, Noraldino de Mello Castro, Pe-
dro Michelena, Francisco Spinelli, Felisberto Peixoto, 
Marcírio de Oliveira, Osvaldo de Melo, Carlos Jordão da 
Silva, João Ghignone, Abibe Isfer e Francisco Raitani já 
se encontravam na Cidade Maravilhosa para participa-
rem do congresso da CEPA. 
       À noite, esses confrades se reuniram e decidiram 
fazer novo pedido a FEB para que hospedasse o Con-
selho Federativo Nacional. 
       No dia seguinte, Lins de Vasconcelos foi contatado, 
uniu-se ao time e telefonou para Wantuil de Freitas, 
presidente da FEB, pedindo que ele recebesse o grupo. 
A reunião foi marcada para 05/10/1949 às 15h da tarde. 
Conforme decisão do grupo, Michelena ficou responsá-
vel pela redação de uma proposta de acordo. 
       No dia combinado, o coletivo dirigiu-se à sede da 
FEB na Avenida Passos. Lá, por coincidência, encon-
traram Leopoldo Machado na livraria e o convidaram a 
participar da reunião. 
       Leopoldo registrou o fato: 
       “Os abraços (..) se sucediam antes da magna ses-
são, que se realizou lá em cima, no segundo andar. 
Presidiu-a o presidente da Federação. Ficáramos à par-
te (...), pois teriamos de sair antes de terminar o ágape 
excepcional. Mas as circunstâncias nos arrastaram, 
mau grado nosso, ao lado do presidente, entre ele e o 
Lins de Vasconcelos, de frente do Vinícius. Casualida-
de ou determinismo? Determinismo, talvez, para apre-
endermos um pouco de tolerância e mansidão com o 
Lins de Vasconcelos e arrancarmos, de uma vez e mais 
depressa, as farpas que andamos, por força de pontos 
de vista contrariados, espetando na sensibilidade do Vi-
nícius e do Wantuil (...). Fomos, assim, um convidado 
dos espíritos para a reunião do Pacto Áureo. Convite 
que os homens, aliás, endossaram, arrastando-nos à 
mesa, cercando-nos de considerações, alegrando-se 
com a nossa presença” (1). 
       Na reunião, Wantuil apresentou as condições da 
FEB para aceitar um acordo e essas condições foram 
aceitas sem debate e de maneira incondicionável. Com 
isso, a minuta de Spinelli nem foi lida. 
       Conforme as condições de Wantuil, o CFN seria 
um departamento da FEB, dirigido pelo presidente da 
FEB. Além disso, as federativas estaduais deveriam 
fornecer uma lista tríplice para que a Federação esco-
lhesse o representante de cada estado no conselho. 
       Leopoldo Machado comentou o fato: 
       “Vimos (...) que a existência da lista tríplice, con-
ferindo ao presidente da FEB autoridade discricionária 
(...) seria motivo de desentendimentos (...). (....) uma or-
ganização à parte, em que a FEB entrasse como outra 

qualquer instituição (...), embora gozando (...) de maio-
res distinções (...), por seu passado (...), daria muito 
mais certo. E teríamos dito isso, se fosse o caso de dis-
cutir o plano. Aceitamo-lo, contudo, e disso não nos ar-
rependemos. Era 10% que se obtinha, depois de tantas 
lutas e percalços. Quem já obteve 10%, conquistou, na-
turalmente, alguma coisa mais do que zero”  (2). 
       Segundo o acordo, a Liga Espírita do Brasil deve-
ria deixar de ser uma entidade de âmbito nacional, 
transformando-se numa federativa regional. Como Au-
rino Souto, presidente da Liga, não estava presente na 
reunião, Lins de Vasconcelos, vice-presidente da Liga, 
assinou o documento em seu lugar. 
       Além de Lins, assinaram a ata da reunião: Wantuil 
de Freitas pela FEB, Pedro “Vinícius” de Camargo e 
Carlos Jordão da Silva pela USE; Noraldino de Melo 
Castro e Bady Cury pela União Espírita Mineira; Osval-
do Melo pela Federação Espírita Catarinense; João 
Ghignone e Francisco Raitani pela Federação Espírita 
do Paraná; Francisco Spinelli, Pedro Michelena, Felis-
berto Peixoto, Marcírio Cardoso e Jardelino Ramos pela 
Federação Espírita do Rio Grande do Sul. 
 
 Mauro Quintella 
 
BIBLIOGRAFIA: 
A CARAVANA DA FRATERNIDADE, Leopoldo Macha-    
    do, Editora do Lar de Jesus, 1954. (Republicado pela   
    FEB autorizada por Lar de Jesus, de Nova Iguaçu –  
    RJ). 1ª edição, Rio, 2010.  
DA UNIFICAÇÃO DOS ESPÍRITAS  NO  BRASIL, livro   
     inédito de  Noraldino  de  Mello  Castro, fotocópia da   
     datilografia original.  
NOTAS: 
(1) A CARAVANA DA FRATERNIDADE, Leopoldo Ma-   
     chado, Editora do Lar de Jesus, 1954, p. 302. 
(2) Idem, p. 304. 
 

------------------------------------------------------------- 
N.d.R.: (*) - Por ocasião da realização  do Primeiro Congresso Es-
pírita Pan-Americano, realizado na cidade de Buenos Aires,, Ar-
gentina, no dia 5 de Outubro de 1946, deu-se a fundação da refe-
rida Federativa de cunho Internacional. 
   A iniciativa da fundação da CEPA se deu por parte de um grupo 
de líderes espíritas argentinos, entre eles, Humberto Mariot-
ti, Naum Kreiman,  José Salvador Fernández, Natalio Ceccari-
ni, Santiago Bossero, José Tejada, Hugo Nale, Luis Di Cristóforo 
Postiglioni, Antonio Melo, Albíreo Barcón e Elías Toker, preocu-
pados com a organização do movimento espírita no Continente 
Americano. Tal preocupação era justificada diante de aconteci-
mentos históricos como a Guerra Civil Espanhola e a Segunda 
Guerra Mundial, que afetaram as atividades do Espiritismo 
na França, seu país de origem, na Espanha e em todos os países 
da Europa, o que como conseqüência culminou no desapareci-
mento da Federação Espírita Internacional, com sede em Paris, e 
dos principais periódicos espíritas de língua espanhola, pois an-
tes a Espanha fornecia normalmente revistas, livros e material 
doutrinário para as instituições e comunidades espíritas da Amé- 
rica latina..  
 
                    (CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO) 
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RELIGIOSOS PRATICAM VANDALISMO NO  
TÚMULO DE CHICO XAVIER 

 

       O Filho de Chico Xavier desabafa após vandalismo em 
túmulo do médium: 'desagradável'. 
          O vidro que protege busto em cemitério de Uberaba foi quebrado. 
Paa Eurípedes Higino, ato foi motivado por intolerância religiosa. 
        Vidro blindado que protege o busto de Chico Xavier, no Cemité-
rio São João Batista, em Uberaba, apareceu trincado e com marcas 
de pancadas neste sábado (30/09). Alguns pedaços de tijolos foram 

encontrados próximo ao local. O filho do médium, Eurípedes Higino, 
acredita que o ato de vandalismo foi motivado por intolerância religio-
sa. Esta não é a primeira vez que algo parecido ocorre. Em junho de 
2015, o túmulo de Chico também foi vandalizado. 
        Por telefone, Eurípedes contou ao G1 que por volta das 11h uma 

vendedora de flores, dona de uma banca que fica no cemitério, ligou 
contando que alguém havia tentado quebrar o vidro que protege o 
busto do médium. 
       “Desagradável isso foi maldade, vandalismo. Não acredito 
que iriam roubar, não imagine como a gente fica quando algo 
assim acontece. Mesmo que fosse um ser humano qualquer fi-
caríamos tristes, agora imagine sendo com o meu pai (adotivo). 
Chico Xavier que nunca mexeu com ninguém e é referência de 
caridade e bondade”.   

       Sobre registrar boletim de ocorrência denunciando o ato, o filho 
do médium disse que preferiu não acionar a Polícia Militar (PM). "Não 
adianta. Da outra vez aconteceu a mesma coisa e não resolveram 
nada. A sujeira em volta do túmulo também é triste de ver. A melhor 
coisa por agora foi pedir voz à imprensa", acrescentou. 
       Eurípedes afirmou que, na próxima segunda-feira (2), vai provi-
denciar uma grade em volta do vidro, da mesma forma que foi feito 
com o túmulo em 2015. "Não vou trocar o vidro. Vou deixar como his-
tória para Uberaba ver que não há segurança na cidade", ressaltou o 
filho de Chico. 
       Sidnei Pereira, que foi enfermeiro de Chico e hoje é voluntário da 
Casa Espírita da Prece, contou que assim que foram avisados do 
vandalismo, ele e Eurípedes foram até o cemitério, onde conversa-

ram com a recepcionista sobre o ocorrido. "Ela disse que ia repassar 
a informação para a direção. O Eurípedes preferiu nem acionar a po-
lícia porque da outra vez não resolveu e agora que não vão resolver. 
É muita insegurança e descuido naquele cemitério. Triste a situação", 
comentou. 
        O diretor do departamento de cemitérios em Uberaba, Carlindo 
Ferreira, afirmou à reportagem que a própria direção se ofereceu para 
trocar o vidro vandalizado. "A manutenção de túmulos não é obriga-
ção da Prefeitura, é da família. Mas em consideração a tudo que Chi-
co Xavier representa para Uberaba, a direção do cemitério vai 
providenciar a troca do vidro que protege o busto do médium, mas is-
so só pode ser feito assim que o filho dele liberar a chave. Aquilo que 
foi danificado, na próxima segunda-feira (2) vai ser reposto".. 
       Porém, em relação à segurança do cemitério, o diretor informou 
que no local não há sistema de segurança, apenas dois vigias que 
pernoitam e não fazem vistoria. "A maioria dos roubos e vandalismos 
acontecem de madrugada. Não temos sistema de vigilância, nem 
Guarda Municipal para dar apoio constante", Acrescentou que há di-
ficuldade em fazer a limpeza do cemitério, porque a equipe de traba-
lho está reduzida. "Mas sempre que passarem pelo túmulo do Chico 
Xavier, vão ver que está sempre limpo, vai estar sujo por conta de fol-
has que caíram durante o dia",  
 

Mariana Dias, da Tv Globo, em 30/09/2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        VIDRO PROTETOR DO BUSTO DE CHICO XAVIER NO  
        CEMITÉRIO DE UBERABA, QUE É PONTO TURÍSTICO. 
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GAZETILHA  

 

CURIOSIADES ESPÍRITAS 
 
       A revista “Reformador”, órgão oficial da FEB, na 
edição de Dezembro de 1903, p. 366, trazia a alvissa-
reira informação de que: 
      Havia sido fundado o Grupo Espírita na cidade de 
Palmares, Pernambuco. 
       Essa informação é por demais importantes, uma 
vez que passa a ser a terceira instituição espírita sur-
gida no Estado de Pernambuco, além de apresentar um 
fato até certo ponto que clama por estudo sociológico 
para a questão: O Espiritismo em Pernambuco, tudo 
nos leva a crer, se iniciou pelo interior ao raiar do sé-
culo XX. 
        Outro fato que demonstra a importância da Estrada 
de Ferro no desenvolvimento do Estado. Foi causa do 
progresso e da cultura, uma vez que facilitava a propa-
gação da notícia através dos jornais e da trocas de cor-

respondências entre as pessoas. O trem de passagei-

ros transportava os Correios. Havia um espaço reser-
vado no 1º vagão exclusivamente para os Correios. 
       No mesmo rol de informações da referida edição 
(pág. 365) consta que:  
       “Fundado no dia 16 de agosto de 1903, na cidade 
de Vitória de Santo Antão, o GRUPO ESPÍRITA S. BER-
NARDO”. 
       E assim, a história vai demonstrando cada vez mais 
que a fundação do Centro Espírita Regeneração, era 
uma questão inadiável. O interior do Estado pressiona-
va a capital por uma sociedade que servisse de ponto 
de referência, que acudisse em suas dificuldades que 
enfrentava com as autoridades civis e religiosas princi-
palmente. O Encontro de 1904, realizado na FEB no Rio 
de Janeiro, vinha ao encontro dos anseios dos espíritas 
que eram perseguidos pelo Brasil afora.  A perseguição 
primeira partia do padre da cidade e este levava a 
denúncia (falsa) à polícia (geralmente estando à frente 
um sargento ignorante). ▲      

http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/2015/06/tumulo-de-chico-xavier-e-danificado-e-filho-de-medium-fala-em-vandalismo.html
http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/2015/06/tumulo-de-chico-xavier-e-danificado-e-filho-de-medium-fala-em-vandalismo.html


 

   
 

 

“A Nobre Transmissão do Espiritismo no 

Interior do Centro Espírita”. 
(cont. da pág. 3) 

       Em suma, cremos que o progresso da Doutrina dos Es-
píritos não advirá por meio de lideranças “oficiais”, com insu-
ficientes lastros morais, hierarquizadas, emblemáticas e mer-
cantilistas. Aliás, para quem conhece as opiniões de Leopol-
do Cirne, após sua saída voluntária da FEB, identificará mui-

tos pontos convergentes que esteamos cá no artigo. 
       Nossa proposta, e eis aí o grande desafio, será a propa-
gação do Espiritismo no interior do centro espírita através do 
intercâmbio fraterno do “boca a boca”, “pessoa a pessoa”, 
“consciência a consciência”, “ombro a ombro”, sem total ne-
cessidade das algemas burocráticas impostas pelas “autori-
dades” e lideranças “oficiais”, quase sempre sem os lastros 
de amor e humildade. Comandos “oficiais” que nada mais fa-
zem do que digladiarem entre si na busca de poderes, de 
mandos, desmandos e apropriação indébita da coordena-
doria do Movimento doutrinário, que deve ser livre, cate-

goricamente distante dos ranços ultra montanistas do núcleo 
centralizador dos espíritas. 
       Inspirado em Herculano Pires reafirmamos que o Espi-
ritismo no Brasil não terá salvação se permanecer sob o 
tacão das diretrizes oriundas de sofisticados colégios 
cardinalícias e das hierarquias impostas pelos ditos ór-
gãos “oficiais”. Razão pelo qual o Espiritismo necessita 
retornar às suas origens primordiais (pré-desencarnação 
de Kardec) que é a SIMPLICI-DADE! Ou seja: sem absolu-
ta necessidade de concessionárias “oficiais” [3]. 

       Talvez porque, numa entrevista cedida a confrades de 
Uberaba, Chico advertiu:  
       "Se tirarem Jesus do Espiritismo, vira comédia.  
       Se tirarem Religião do Espiritismo, vira um negócio.  
       A Doutrina Espírita é ciência, filosofia e religião.  
       Se tirarem a religião, o que é que fica?  
 

       Jesus está na nossa vivência diária, porquanto em nos-
sas dificuldades e provações, o primeiro nome de que nos 
lembramos, capaz de nos proporcionar alívio e reconforto, é 
JESUS." 
       Atacam, até, a figura do pioneiríssimo Olympio Teles de 
Menezes, alcunhando-o de espiritólico. As hordas das re-

giões densas são poderosas e se "organizam", uma vez que 
têm, como meta, a proscrição de Jesus dos estudos espíritas. 
Confrades esses, aprisionados por astutos cavaleiros das 
brumas umbralinas, atestam que Kardec escreveu o 
Evangelho para apaziguar os teólogos, tentando uma 
aproximação com a Igreja (pasme, acredite se quiser!).  

       Ficam rubros de fúria quando leem Kardec, que afirmou: " 
  

       “O Espiritismo é uma religião e nós nos ufanamos 
disso."(4)  Além disso, o  Espírito São Luís  adverte  que  "os  
 

Espiritos não vêm subverter a religião, como alguns o preten-
dem. vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas ir-
recusáveis. Daqui a algum tempo, muito maior será do que é 
hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e cren-
tes.". O mestre lionês assevera com todas as letras de que o 
"espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da re-
ligião e respeita todas as crenças; um de seus efeitos é 
incutir sentimentos religiosos nos que os não possuem, 
fortalecê-los nos que os tenham vacilantes.".(6) 

Jorge Hessen - http://jorgehessen.net 
(Revista o Consolador, edição 527, de 30/07/2017). 
 
Referências bibliográficas: 
[1] XAVIER, Francisco Cândido e VIEIRA Waldo. Entre irmãos de   
                  outras terras, Entrevista realizada pelo Espírito de An-  
                 dré Luiz com o Espírito de Gabriel Delanne, RJ: Ed.   
                 FEB, 1970. 
[2] idem. 
[3] que não tem nada a ver com a presumida Comissão Orga-         
       nizadora do Espiritismo, segundo Allan Kardec. 
(4) Allan Kardec na “Revista Spirite”.  
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CURIOSIDADES ESPÍRITAS 
 
       O nosso Boletim defende a necessidade de o 
movimento espírita guardar e proteger os fatos 
históricos como uma forma de garantir a própria 
sobrevivência. Veja, por exemplo, esta informa-
ção publicada em „Reformador” de 1904 (pag. 45): 
    “Desencarnou em Pernambuco, no dia 10 de 
Janeiro (1904), o Dr. José Sizenando de Miranda 
Henriques, austero defensor do Espiritismo na-
quele Estado”.   
     As informações foram enviadas pelo Sr. José 
I. Guedes Pereira, Rua do Commércio, nº 9 – 
Recife. 
     Perguntamos, há alguém em nosso Estado 
que tenha qualquer informação a respeito desse 
ilustre senhor? 
     Provavelmente não, assim como, os atuais 
participantes do movimento espírita, mesmo os 
que estão à frente e que mantém inclusive página 
no “facebook”, estão fadados ao esquecimento 
após o desencarne. ▲         
 

http://jorgehessen.net/


  

 
 
     

 
 

VIDA ESPÍRITA – DJALMA FARIAS - VI 
 

 
 

OPINIÕES AUTORIZADAS - II 
 

       Dando continuidade a edição anterior, que faltou 
completar a crônica acima gravada e a partir daí, com-
cluímos: 
       Ainda sobre esse assunto, o professor Oliver Lod-
ge escreve: “ – Permitam que lhes transmita um pouco 
de  confiança e diga da certeza que gradualmente se 
radicou em meu espírito, como resultado de provas ob-
tidas num período de cerca de 50 anos: Todas estas 
provas, seguras e iniludíveis, me deram a convicção  de 
que o mundo espiritual é uma grande realidade e me le-
varam à compreensão da verdade destas palavras atri-
buídas ao Fundador do Cristianismo: - “Em casa de 
meu Pai há muitas moradas; se assim não fosse  eu 
não diria. Vou-me e prepararei cômodos para os meus 
irmãos!. Afirmou Ele assim a sua confiança absoluta 
numa vida futura. Em verdade, não sei como um cristão 
possa duvidar de tal. Não alcancei esta crença por ne-
nhuma via religiosa. Ela se baseia nos fatos e na expe-
riência, estudados aqueles por uma ampla e criteriosa 
ciência. Esta, segundo o meu modo de ver, deve abar-
car os fenômenos em seu todo, como o queiram os vul-
tos mais eminentes do século XIX, como o desejam os 
veros cientistas, desde Isaac Newton. Sustento que a 
ciência deve ser suficientemente ampla e não excluir fa-
tos cuja ocorrência póde ser verificada por meios cien-
tíficos”. 
 D. F. 
(Extraídao da revista “Reformador”, março de 1948, pag. 
60/61; no “Diário da Noite”, 03/10/1946, 5ª feira, pág. 5). 
 

OPINIÕES AUTORIZADAS – III 
 

       Na crônica anterior transcrevemos a opinião res-
peitável do sábio inglês William Crookes. 
       Ocorre-nos, agora, entretanto, cientificar os nossos 
prezados leitores de uma circuinstância interessante 
que se prende à declaração daquele cientista. 
       O grande químico inglês declarara textualmente: 
“Tendo-me assegurado da realidade dos fenômenos 
espíritas, seria uma covardia moral recusar-lhe o meu 
testemunho. Após seis anos de experiências rigorosa-
mente científicas, não digo que os fenômenos são pos-
síveis, mas, digo que são reais.” 
       Pretendeu-se maldosamente, alguns anos depois, 
que William Crookes se retratara. Ora, a semelhante in-
sinuação, ele próprio respondeu, dez anos depois, no 
discurso que proferiu por ocasião da abertura do Con-
gresso de Bristol, como presidente da Associação Bri-
tânica para o adiantamento das ciências. Falando dos 
fenômenos que descrevera, acrescentou então: “Nada 
vejo de que me deva retratar. Mantenho minhas decla-

rações já publicadas. Poderia mesmo aditar-lhes muita 
coisa.”E assim foi pulverizada a maldosa insinuação.”  
       O professor Hyslop, da Universidade de Columbia, 
Nova York, em seu relatório sobre a mediunidade de 
Mrs. Piper, disse: - “A julgar pelo que eu próprio vi, não 
sei como poderia furtar-me à conclusão de que a exis-
tência de uma vida futura está absolutamente demons-
trada. 
       “Eu considero cientificamente provada a existência dos 
espíritos desencarnados e não mais considero como tendo os 
cépticos algum direito de falar sobre o assunto. Qualquer ho-
mem que não aceita as provas da existência de espíritos de-
sencarnados ou é um ignorante ou é um covarde moral.  Não 
lhe dou ouvidos, nem pretendo argumentar com ele na supo-
sição de que saiba alguma coisa sobre o assunto.” 
       Frederick Myeis, professor em Cambridge, na sua es-
plêndida obra “A Personalidade Humana”, confessa catego-
ricamente que chegou à conclusão de que “vozes e mensa-
gens nos vêm de além-túmulo”. Referindo-se a Mrs. Thom-
pson, acrescenta: - “Creio que a maioria dessas mensagens 
parece de espíritos que se servem temporariamente do orga-
nismo dos médiuns, para no-las transmitir.” 
       Richard Hodgson, presidente da Sociedade Americana 
de Pesquisas Psíquicas, escreveu nos Proceedings of Society 
Psychical Reserarch: - “Acredito sem a menor sombra de dú-
vida, que os espíritos que se comunicam são de fato as per-
sonalidades que dizem ser; que sobreviveram à mutação co-
nhecida pelo nome de morte e que se comunicaram direta-
mente conosco, pretensos vivos, por intermédio do organismo 
de Mrs. Piper, adormecida.” 
       O professor W. Barrett, da Universidade de Dublin, de-
clara: - “Sem dúvida, por nossa parte, acreditamos  haver al-
guma inteligência ativa operando por detrás do automatismo 
(escrita mecânica, transe e incorporação) e, fora deste, uma 
inteligência, que mais provavelmente é a pessoa morta que a 
mesma inteligência afirma ser do que qualquer outra coisa 
que possmos imaginar. Dificilmente se encontrará solução pa-
ra o problema dessas mensagens e das “correspondências de 
cooperação inteligente entre certos espíritos desencarnados e 
os nossos.” 

       As autorizadas declarações acima valem por um ir-
refutável testemunho de verdade e conformam a nossa 
assertiva de que o Espiritismo tem sido estudado, in-
vestigado e abraçado por homens de ciência, de in-
contestável idoneidade intelectual, aos quais a Huma-
nidade deve as maravilhas de tantas descobertas notá-
veis. 
 D. F. 
 
(Extraído de “Reformador”, edição de Abril de 1948, p. 83; 

a III parte, não foi publicada no „Diário da Noite”, que pulou, 
sendo publicada a IV Parte, mas só no final do mês de Out.) 

 
           (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. 


