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REFLEXÕES  DE  UM 
MÉDIUM  ESPÍRITA 

 

   ◘ A gente vive pensando como ser humano    
       na vida; essa maravilha que gostamos de   
        viver.  
 

   ◘ Por mais que não desfrutemos ninguém   
       pensa na morte, todos querem viver, com-  
       preender a vida. 
 

   ◘ Por mais que lembre que um dia, teremos   
      que deixar ela, ninguém quer. 
 

   ◘ Se a vida é uma continuação no mundo es-  
       piritual para os que morrem, porque nin-  
       guém quer morrer? 
 

   ◘ Isso é uma intuição de todos que um dia   
       vai morrer. 
  

   ◘ Só que a morte é mais compreensível entre   
       os que não acreditam nela e para os que   
       acredita é mais vulnerável. Uns em vida  
       são arrogantes, presunçosos, Mas cada    
       um vem  com o seu destino para renovar o   

       o passado. 

EUSÁPIA PALADINO 
 

   Eusápia Maria Palladino, nascida em Murge, Itália, a 21 de Janeiro de 
1854; desencarnou no dia 9 de Julho de 1918, na cidade de Nápoles (Itá-
lia). 
   A mãe morreu quando ela nasceu. O pai casou-se pela segunda vez, e a 
madrasta castigou muito a pequena Eusápia. Aos oito anos de idade viu o 
pai ser assassinado por bandoleiros. Acolhida primeiro pela avó, que a 
maltratava, e depois abandonada na rua. Foi recebida, muito jovem, como 
que por ato de caridade, na tarefa de ama-seca, em casa da alta burguesia 
de Nápoles 
   Desde a infância, teve, sem que se pudesse explicar, aparições mediú-
nicas que mais pareciam alucinações, e assim ouvia pancadas nos móveis 
sobre os quais se apoiava: à noite, sentia que lhe arrancavam as roupas e 
puxavam as cobertas da cama sobre o dorso, via fantasmas. 
   Foi na cidade de Nápoles onde começou a participar de sessões espíri-
tas, onde era a médium. Nunca recebeu qualquer orientação ou explicação 
sobre o que é mediunidade, esta simplesmente nela desabrochou.   
     

Leia mais na página 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

AGORA  FOI  NA  FEESP  –  ENGENHEIRO  É  

ENCONTADO  MORTO  NO  BANHEIRO.  
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TODA MEDIUNIDADE É Espiritismo? - I 
 

       Sempre que tratamos de mediunidade dizemos que ela 
surgiu com o homem como ser integral do universo. No Brasil, 
essas manifestações eram naturais entre os povos indígenas 
encontrados pelos portugueses. Em muitas ocasiões também 
era comum entre pessoas da alta sociedade portuguesa, mas 
como eram vinculado fortemente ao culto católico, esse as-
sunto era tratado com sigilo, descrição e delicadeza. Quase 
sempre classificavam os seus de loucos ou desloucados. 
       A mão de obra indígena no Brasil colônia na cultura do 
índio, como sabemos, não admitia aos homens o trabalho no 
campo; era função feminina. Com isso a ideia foi “terceirizar”, 
mas nenhum português nato desejaria vir ao Brasil trabalhar. 
Eis então o filem que faltava. Os principais grupos africanos 
chamados de bandos estavam os do noroeste africano: os 
Cabindes, Banguelas, Muxcongo, Rebolos e os do Sudane-
ses da África Ocidental: Iorubas, Gegês, Tapas, Bornus, Na-
gô, Hauçás. 
       Como medida de proteção os senhores de engenho no 
novo sistema de “feudos na modalidade escravista” que se 
estabelecia no ocidente da latina América, misturavam etnias 
dos negros escravizados na tentativa de dificultar o diálogo e 
a organização de motins. Todos eram reunidos a Senzala, for-
çados a união pela sobrevivência. As Histórias de Lutas, per-
das e Glórias dos ancestrais, era o que justamente dava iden-
tidade aos negros constrangidos, pelo exilio e maus-tratos, 
em cada lugar seus mitos dialogavam com as tradições lo-
cais, dando origem ao sincretismo religioso. As diversas et-
nias tinham maneiras diferentes de adoração. Porém, a reu-
nião na senzala, fez nascer um novo sistema “religioso”, o 
Candomblé. Extra oficialmente era o resultado das crenças 

politeístas dos Bandos (hoje Congo, Gabão e Moçambique) e 
sudaneses (Hoje golfo da Guiné) principalmente os Iorubas, 
Gegês, Nagô e Hauças (os dois últimos fortemente influen-
ciados pelas tradições Árabes e Mulçumanas). 
      A capacidade de estabelecer o contato com seres do pri-
meiro plano da vida. Fundindo-se com a cultura indígena nos 
quilombos mistos (quilombos misturados com tribos indíge-
nas) como ocorreu no município de Cruz das Almas, interior 

do Estado Maranhão. 
       “A natureza nossa sapiente e poderosa mãe, adapta cada 
coisa as condições em que ela entende dever subsistir. Como 
fugiremos da conclusão de que, adaptando-se a alma a outro 
estágio do ser, e gozando para isso das faculdades de viver, 
agir, pensar, ver e ouvir, sem o auxilio e separada do corpo a 
Natureza nos tenha dado a sua solene e sagrada garantia de 
que continuaremos a viver sempre?” (Bases Científicas do 

Espiritismo | Epes Sargent| pag.145. Citação de Sr. R.H. Brow 
(1868)) 
       Os chamados “terreiros” numa alusão as atividades de 

ritual que a pajelanças realizavam na área comum a toda a tri-
bo. Absorvendo de maneira contundente os elementos do Ca-
tolicismo na tentativa de camuflar os rituais e não serem cas-
tigados. Adotava o culto aos santos católicos comparando-os 
aos Orixás (seus deuses com atributos personificados ou co-
mo manifestação da natureza). 
       Só em 1830, quando algumas mulheres negras se reuni-
ram na Ladeira de Bercô, na cidade de Salvador (BA), hoje 

Rua Visconde de Itaparica, com o intuído de oficializar o culto, 
deu-se início em meio ao conturbado sistema político social, o 
Candomblé. A intensão era conjugar todas as maneiras de 

louvor aos orixás. Na África, originalmente falando temos o 
culto aos Orixás e os “filhos” são iniciados nas florestas. No 
Brasil a mini África (floresta) seria o “terreiro”. Em pratica-
mente todos os lugares  ocorreu o sincretismo religioso, os 
cultos de minoria escravos, negros e índios assumiram pos- 

turas regionas principalmente no Brasil nos no finais do sécu-
lo XIX, quando surge no estado de Pernambuco a designação 
de Xangô em Pernambuco, o Tambó de Mina no Ma-ra-
nhão, e o Batuque no Rio Grande do Sul. 
        Na Bahia era comuns as casas e senzalas serem as-
sombradas por almas descontentes e cobradoras, o que apa-
vorava os senhores e mexia com a maioria dos escravos. O 
temor dos despachos e das mandigas, dos tambores do “Can-
domblé” palpitava o cotidiano daqueles homens. Segundo a 
historiadora Mary Del Priore, afirma que: “em setembro de 

1865, Luiz Olímpio Teles de Menezes, professor e jornalista, 
foi o articulador do primeiro Grupo Familiar de Espiritismo 
(que estudava com entusiasmos as obras de Allan Kardec), 
fundador do primeiro Jornal, Ecos de Além Túmulo, e tradutor 
do primeiro livro espírita do país, “Filosofias Espiritualistas”. 
Talvez como medida de esclarecimento dos homens, em ple-
no esplendor da Revista Espirita. Dois anos depois, a igreja 
católica reagiu com a carta contundente e irônica do Bispo da 
Bahia, dom Manuel Joaquim da Silveira. “... Tudo isso uma fá-
bula ou manifestação dos Espíritos das Trevas!” (...) “O Espi-
ritismo era dos brancos desta terra memorável, Candom-
blé.” (Mary Del Priore |” Do outro Lado – A história do So-
brenatural e do Espiritismo.) O Próprio Teles de Meneses re-
trucou com uma carta ao Bispo, com 82 páginas. Como se vê 
a confusão entre Candomblé e Espiritismo vem desde muitos 
anos. 
       Pode até parecer coincidência, mas a obra “Os Quatro 
Evangelhos de Roustaing” começa a ser escrito em 1861 e 

finalizado em 1865, traduzido para o português pelo enge-
nheiro, militar e maranhense Francisco Raimundo Ewerton 
Quadros (1841-1919), um grande aperitivo as alas dos Espí-

ritas Místicos. Olhemos a frase devastadora de Kardec: “O 
Espiritismo é uma ciência de observação e não um produto da 
imaginação” (...) “trata da natureza, origem e destino dos Es-
píritos, bem como de suas relações com o mundo corporal.” 
(“A Gênese”, cap. 1, item 14)  
       O susto vem a galope com conjecturas sobre a superiori-
dade de um espírito que atua em diversas Grupos Espíritas 
Brasileiros sob o nome de Ramatis. Que teria sido contem-

porâneo de Kardec em uma de suas encarnações e por aí se 
vai. Infelizmente o nome e árvore de reencarnação tem mais 
peso que a análise sobre a mensagem e sandices ditada e re-
gistradas em literaturas desde 1955. 
        Em 1908, uma família tradicional de Católicos e médicos 
de Neves, estado do Rio de Janeiro, foi surpreendida por um 
fenômeno de aspecto sobrenatural. Zélio Fernandes de Mo-
raes (com 17 anos), destinado a carreira militar. Surpreendido 
de uma paralisia, que os médicos não sabiam a causa. Le-
vantou-se do leito e profetizou que no outro dia estaria cura-
do. O que de fato ocorreu.  
       Os tios padres católicos, não sabiam explicar o fenôme-
no, quando um amigo da família sugeriu uma visita a Federa-
ção Espirita do Estado do Rio de Janeiro (Niterói) e presidida 
por José de Souza. Foi e tomou lugar a mesa no dia 15 de 
novembro de 1908. Tomado por uma força desconhecida au-
sentou-se da mesa dizendo que ali faltava uma flor. Atitude 
que causou tumulto e alvoroço a reunião. Durante o transcor-
rer da reunião diversos espíritos que se diziam caboclos, pre-
tos velhos, escravos e Índios se apresentaram a diversos mé-
diuns na mesa. 
       Os dirigentes da mesa pediam que os espíritos, classifi-
cados por eles como inferiores, se ausentasse do recinto. 
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O  CENTRO  ESPÍRITA   
  

 
 

  

       À medida que a Doutrina Espírita alcançava as mentes e 
os corações ansiosos de esclarecimento e consolo, aumen-
tando a carga de trabalho do ínclito Codificador eis que ele 
fundou a 1º de Abril de 1858 a Sociedade Parisiense de Es-
tudos Espíritas, que funcionou inicialmente na galeria de Va-
lois, n° 35 em Palais-Royal. para que ficassem definidos os 
seus objetivos, declarou-os no Artigo 1° do seu Regulamento: 
       -Tem por finalidade precípua o estudo dos fenômenos es-
píritas e das suas aplicações, as manifestações morais, físi-
cas,  psicológicas e históricas da sociedade. 
        Como continuasse a crescer o número de interessados 
no estudo dos postulados espiritistas, providenciou a amplia-
ção do Regulamento ainda no mesmo ano, de forma a com-
patibilizar os interesses gerais com os fundamentos doutriná-
rios da novel Ciência filosófica e religiosa. 
      Esse cuidado especial do mestre lionês preservaria a 
mensagem reveladora dos enxertos e adulterações que sem-
pre ocorrem, na razão direta em que se expandem, em que 
se popularizam as ideias novas. 
       Dessa forma, aquela Sociedade se tornaria o primeiro 
Centro Espírita onde os debates saudáveis e os 
desdobramentos dos conteúdos científicos, filosóficos, morais 
e religiosos da Doutrina encontrariam campo para se-
rem aprofundados. Sob a sua presidência, as discussões per-
maneciam em alto nível e quando se tornavam acaloradas, a 
sua intervenção sábia acalmava os ânimos a sua autoridade 
moral e cultural silenciava os mais renitentes. Outrossim, ali 
teriam lugar as memoráveis tertúlias  espirituais, quando ve-
nerandas Entidades, utilizando-se de médiuns sérios e dedi-
cados ofereciam lições ricas de sabedoria consolando eilumi-
nando os membros atenciosos interessados no próprio de-
senvolvimento intelecto-moral bem como no da Humanidade 
para a qual veio o Espiritismo. 
       Dirimiam-se dificuldades de interpretação e consolida-
vam-se no seu recinto as bases do pensamento espírita com  
vistas ao porvir da sociedade humana. Exemplo, verdadeiro 
modelo de instituição, a Sociedade Parisiense de Estudos Es-
píritas deixou precioso legado, que o Centro Espírita moderno 
atualiza e mantém. 
       Célula máter do Movimento por facultar-lhe o desenvolvi-
mento e propagá-lo, é escola de relevante importância para  
quantos se interessam pelo Espiritismo. 
       É escola, por oferecer os mais significativos recursos cul-
turais para a educação das almas, encarnadas ou não. 
       No seu labor desdobram-se as instruções que capacitam 
o aprendiz à conquista de uma existência feliz, enquanto ad-
quire discernimento para conduzir-se com acerto. Ao mesmo 
tempo, propõe o limar das arestas e o disciplinar da conduta,  
aprimorando-a e condicionando-a às lições éticas do Evan-
gelho de Jesus, desvelado pela interpretação racional que 
haure na Codificação. 
       Doutrina eminentemente educativa, o Espiritismo tem a 
ver com todos os ramos do conhecimento, por isso mesmo 
conclamando ao seu estudo sistematizado e cuidadoso, bem 
como à sua reflexão meticulosa. Nas suas classes ressaltam  
os valores da inteligência e da razão para serem cultivados, 
aplicados no comportamento como roteiro de segurança. 
       Igualmente é oficina de trabalho, por ensejar atividades 
múltiplas em benefício do próximo e da comunidade. Sem lu-
gar para a ociosidade dourada ou para a indiferença mórbida, 
a ação dignificadora nele se desdobra em mil expressões que 
elevam o ser.completando-o, planificando-o, dando-lhe senti-
do psicológico a existência planetária. 
       Desde a sua administração na busca incessante de quali-
dade até os serviços mais humildes quão indispensáveis, é 
celeiro de paz que resulta da valiosa aplicação das horas dos 

       Da mesma forma é templo de oração, destituído de ri-
tualística, de cerimonial, de qualquer tipo de culto externa, ca-
racterizando-se pela simplicidade, sendo agradável e propicio 
à elevação dos pensamentos a Deus e à ação da caridade 
em todas as suas expressões. Nas suas dependências de-
vam ser preservadas os valores morais, a compostura, a di-
nâmica do amor, a fim de que a perfeita sintonia com Deus 
Jesus e os Espíritos Nobres tornem-no ambiente  saturado 
por sutis vibrações, que proporcionam  a paz e a renovação. 
       Lugar de reequilibro e de harmonia, é, também, hospital 
de almas no qual terapias especializadas-passes água fluidi-
ficada (bioenergia), oração, desobsessão e iluminação de 
consciência -facultem a saúde do corpo, da  mente e do espí-
rito, emulando o paciente ao avanço, à vitória sobre si mes-
mo, sobre as paixões primitivas, que nele predominam. 
       Não pode ser confundido, porém, com  Nosocômios, Ca-
sas de Saúde, Clinicas Médicas e semelhantes, competindo  
com as mesmas, portadoras de bases acadêmicas, pois que 
desvirtuaria a sua finalidade essencial passando a conflitar 
com as Entidades especializadas no mister, as quais deve au-
xiliar e não produzir  perturbação. 
       No seu ambiente não há lugar para exibicionismo de na-
tureza alguma que faça recordar os palcos do mundo, nos 
quais se projetam os conflitos do ego humano e as lutas ca-
racterísticas das naturais promoções competitivas do ser. 
Tampouco, pode agasalhar ou dar curso às inovações que 
ressumam do orientalismo ancestral ou das terapias alternati-
vas atuais, desfigurando-/he, entorpecendo-lhe a finalidade 
superior 
 

                      (CONTINUA NA PÁGINA 11)  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

seus membros no trabalho libertador. 
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ALMS QUE VOLTAM, A ORIGEM dO ROMANCE - I 
 
       Já li esse livro três vezes, mas só da última vez botei na 
cabeça que ia descobri os fatos reais que deram origem ao 
romance, isso porque ficava cheio de dúvidas, cada vez que o 
lia. Ora, pensava, como pode um gaúcho saber de uma his-
tória ocorrida aqui em Pernambuco e eu não encontrar nin-
guém que pelo menos já tenha ouvido falar do assunto? 
       Comecei por querer saber quem é o autor, deu trabalho, 
nem a editora do livro, a FEB, jamais teve essa preocupação. 
Fui encontrar alguma informação na revista “Reformador”, 
edição de junho de 1973, pág. 180, por ocasião de sua morte, 
ocorrida a 5 de dezembro de 1972, na cidade de Santa Ma-
ria, no Rio Grande do sul. Nesse artigo informa que nascera 
na cidade de Campina Grande, Paraíba, no dia 30 de maio 
de 1895.  

       Não vou aqui me estender, haja vista os interessados em 
saber mais podem buscar diretamente no site da FEB, no 
acervo do Reformador, pela Internet, ou no próprio Lampa-
dário Espírita, Agosto de 2014, pág. 11, que ali consta a 

transcrição de Reformador. Atualmente na internet, há mais 
informações, como, por exemplo, a biografia escrita pelo seu 
neto Fernando Corrêa, publicada em 2004 e uma dissertação 
apresentada na Faculdade de Santa Maria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        FERNANDO SOUSA DO Ó 
 

       À época da leitura, me entusiasmei com o título que é 
bastante sugestivo. Mas, como disse, no começo do século 
atual, não havia maiores informações sobre a obra e o autor. 
A editora FEB no seu catálogo “O livro Espírita na FEB”, fica a 
desejar, a equipe que organizou é enorme, mas de uma in-
competência que salta aos olhos.  
       Pois bem, nesse “catálogo da FEB”, pasme, afirma que a 

primeira edição desse livro foi em 1960, e aqui a minha frente 
tenho a 2ª edição FEB, datada de 1948. 
       Quando menino, certa vez meu pai estava deitado no 
banco de madeira da estação de trem, lendo o referido livro 
que lhe trouxe à mente lembranças de sua infância (nesse 
tempo eu ainda não sabia ler, só aprendi aos 11 anos de ida-
de) e contou-me a história do usineiro que teve a filha assas-
sinada por cangaceiros de Lampião, que foram contratados 
para matar o genro do usineiro. Errando o tiro, um cangaceiro 
acertara a filha. Esse fato ocorreu na cidade de Escada/PE. 
       Ele, no entanto, não conseguiu ligar o fato a estória do ro-
mance. Passados mais de meio século, só agora, depois de 
vagar em busca de informações é que consegui  lendo   e  re- 

lendo e associando aos fatos constatados em jornais da épo-
ca, foi possível fazer a ligação e descobrir que o enredo, foi 
escrito em cima de fato real. O Autor Fernando do Ó, conhe-
ceu pessoalmente o personagem central do romance e muito 
provavelmente, foi dele que ouviu muitas das passagens da 
trama do romance. 
       O herói do romance morreu em 1944 e o livro foi escrito 
em 1945 e publicada a 1ª edição  pela FEB em torno de 1947. 
       A descoberta dos fatos que serviram para que Fernando 
do Ó tomasse como base para escrever o seu romance, não 
foi por acaso. Consumiu cerca de quinze ou mais anos, de 
pesquisa nos jornais e livros, e ultimamente na internet. Revi 
a história da usina Catende e de outras usinas de cana-de-
açúcar e nada encontrei, assassinatos de mulheres ligadas a 
usineiros e tudo que pudesse trazer luz. Ocorreu, no entanto, 
que buscando na revista „reformador” do ano de 1938, o texto 
“O Espiritismo em Pernambuco” , encontrei também o texto 
“O Cangaceiro Regenerado”, na edição de outubro daquele 

ano. O texto despertou-me a curiosidade de saber mais sobre 
o referido cangaceiro, procurando inicialmente no livro “O 
Guerreiro do Sol” de Frederico Pernambucano de Melo e ai 

encontrei o episódio de Escada. Descobri, também, que era a 
história que meu pai havia contado de maneira, agora eu vi, 
distorcida. Mas, fora da maneira que ouvira dos mais velhos, 
pois ele nascera na cidade de Escada, onze anos depois da 
tragédia. Pronto estava ali todo o material que o Autor, utili-
zando-se de toda a sua capacidade de escritor, conseguiu 
transfomar um cangaceiro em um jovem – Luís -, sofredor  ví-
tima do passado guardado no períspirito. E tão comovente é a 
defesa que faz do facínora,  que o advogado aparece, e ab-
solve-o depois de morto, levando, inclusive, os seus leitores 
ao choro (inclusive eu) a deixar brotar de forma espontânea a 
tolerância, a piedade, enfim, o perdão tão merecido, pois o 
personagem real do romance, purgou na Casa de Deteção do 
Recife, vinte e três anos que ajudou realmente a se regene-
rar. É sobre essa belíssima história que vamos dissertar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPA DA ÚLTIMA EDIÇÃO 

 
       Através de linguagem romanceada, o Autor, paraibano de 
Campina Grande, advogado,  militar e espírita desconhecido 
do movimento espírita, que como que entorpecido, hipnotiza-
do, só conhece o “lixo mental” produzido por escritores do-

entes                           
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que invadiram o mercado editorial e que tem obnubilado o cé-
rebro dos jovens e que já alcançaram até os mais velhos, la-
mentavelmente.  
       O Autor dividiu a obra em duas partes: a primeira em 
quatro capítulos, narra a situação do Espírito na erraticidade 

(á época, o movimento espírita ainda não estava contaminado 
pela linguagem do Espírito André Luiz, que adotando o termo 
Umbral, os seus leitores passaram a substituir e a deturpar o 
significado de Erraticidade). Aliás, é o próprio movimento es-
pírita, formado em sua maioria por aprendizes e novatos, 

que deturpam tudo orientados por principiantes velhos que re-
sistem em não sair de sua condição que está muito próxima 
do estágio da ignorância. 
       Nessa primeira parte, Paulo representa a humanidade de 
um modo geral, é a nossa história relatada por um profundo 
estudioso da alma humana. 
       Na segunda parte, começa por relatar a seca no Nordes-
te brasileiro, no ano de 1900, que fora violenta e terrível. 
       Paulo reencarnou, recebendo de volta a Terra, o nome 
de Luís. Assiste à morte do pai, e viu a mãe morta, junto à co-

va do pai. Acompanha uma leva de retirantes. E numa bela 
manhã, depois de vários dias, os retirantes estavam no Reci-
fe, a linda metrópole pernambucana. Após a seleção realiza-
da por três usineiros, Luís foi selecionado pelo usineiro da usi-
na Catende. Em Catende, é empregado como serviçal da Ca-
sa Grande. É alojado num quarto com outro jovem, de nome 
Juvenal, No inicio do ano seguinte, se matricula na escola da 
usina, onde rapidamente aprende a ler e a escrever. 
       D. Chiquinha, a esposa do Coronel Bandeira, e este tam-
bém observam a desenvoltura do jovem criado, passando a 
trabalhar no escritório. 
       Chega a Usina, Mariazinha, filha única do Coronel, com-
tava catorze anos de idade. Manoel, sobrinho do coronel, ad-
vogado, mata Mariazinha, porque ela recusou-se casar com 
ele, e o faz de tal modo que a culpa recai em Luís, que é pre-
so, espancado, e enfim, levado à cadeia, condenado a seis 
anos de prisão, por ser de menor idade. Recolhido à correção 
do Recife. Cumprindo dois terços da pena ganhou liberdade 
condicional. Mas, a liberdade estava encerrada, morre no ca-
sebre de Daniel, na usina Catende de lepra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USINA CATENDE NO COMEÇO – ANTES DE 1900 

 
       Visto o resumo do romance, passemos aos fatos históri-
cos: 
       No dia 2 de dezembro de 1875 (há historiador que indica 
2 de novembro) , o Espírito Paulo retratado na primeira parte 
do livro em apreço, nascia na cidade de Afogados da Inga-

zeira (1), no sertão pernambucano, recebendo o nome Ma-

noel Batista de Morais. 

        Filho de Francisco Batista de Morais e de Balbina Perei-
ra de Morais. Na juventude ficou conhecido como Batistinha 
ou Nezinho. Teve dois irmãos: Zeferino e Francisco. 
       Nezinho tinha um tio chamado Silvino Alves Cavalcanti 
de Albuquerque que, após ter brigado com os partidários do 

general Dantas Barreto (Governado de Pernambuco) (2), de-

cide organizar um bando e desde então, vivia espalhando o 

terror pela região. Mas, foi preso enquanto dormia, pelo capi-
tão Abílio Novais, na cidade de Custódia/PE.  
       O pai de Nezinho, o Batistão do Pajeú, foi assassinado 
em plena feira de Afogados da Ingazeira, no dia 3 de janeiro 
de 1897, era procurado pela polícia, mesmo assim, Batistão 

ousou entrar na cidade no dia mais movimentado da semana 
(dia de feira) e foi alvejado por um tiro de bacamarte dispara-
do por Desidério Ramos, desafeto e contratado pelo coronel 
Luís Antônio Chaves Campos, chefe político local. 
       O jovem Manoel Batista e o irmão Zeferino prometem 
vingar a morte do pai, assaltando e matando todos os que co-
laboraram com o mandante do crime. 
       Nesse dia, aos 21 anos de idade, com o irmão, entrou pa- 
ra o cangaço, passando a integrar o bando liderado pelo seu 
tio Silvino. Com a prisão deste, assume o comando e muda o 
nome e sobrenome para ANTÔNIO SILVINO, que passou a 
ser chamado de “O Rifle de Ouro”, por ser um exímio atira-
dor e depois também passou a ser chamado de “Bandido 
Cavalheiro”. 

       A seca de 1896 arrasou o sertão do Pajeú e Silvino deci-
diu vir para o Agreste e se alista na Guarda Municipal da ci-
dade de Canhotinho/PE, juntamente com o seu irmão e seu 
bando, então formado por treze cabras. 
       Na cidade de Escada, havia um coronel famoso pelo 
prestígio que gozava junto ao governo do Estado. O coronel 
Manoel Antônio dos Santos Dias, casado com Filonila Teresa 
Dias (falecida em 15.02.891), com a qual teve os seguintes fi-
lhos: Dr. José cândido Dias, Pedro dos Santos Dias , Manoel, 
André, Teresa, Filonila, Ana e Feliciana. Casou a segunda 
vez com Águeda Aventina Pontual, irmã dos barões de 
Frexeiras, não tiveram filhos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Coronel Manoel Antônio dos Santos Dias 
 

       O coronel era o dono da usina Santa Filonila construída 
no engenho Jundiá, foi ainda o primeiro prefeito da Escada, 
na era republicana.  
       A filha Teresa Pontual dos Santos Dias Melo casada com 
o Dr. José Tavares de Melo, mas o casamento termina. Afas-
ta-se do marido por desentendimentos graves.  
_____________________________ 
N.d.R.:; (1) -  Nessa cidade, também nasceu Manoel Arão, no dia   
               11 de janeiro de 1876, no entanto, trilhou caminho dife-  
               rente deste o inicio 
(2) – O general Emilio Dantas Barreto foi governador de Pernam-  
        buco no período de 1911-1915. 
 

. (CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO) 

 

 

 ALMAS QUE VOLTAM, A ORIGEM      
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 GRANDES PESQUISADORES ITALIANOS DA DOUTRINA ESPÍRITA – IV 
 

Comissão dos Professores de Milão e os Estudos  sobre a Médíum Eusápia Paladino. 
 
       Em Outubro de 1892, época em que as pesquisas em tor-
no dos fenômenos espirituais, notadamente os fenômenos de 
efeitos físicos, era extremamente profícua, uma comissão 
composta por alguns dos sábios mais gabaritados da época 
em diversos ramos do conhecimento científico e filosófico se 
reuniu em Milão, na Itália, para realizar estudos em torno da 
médium Eusápia Paladino, uma das médiuns mais conheci-
das do seu tempo, e o resultado desse estudo foi publicado 
em um relatorio, disponibilizado em sua forma integral  no li-
vro “Fatos Espíritas”, da editora FEB.  O relatório é muito in-
teressante e mostra a opinião de tais pesquisadores em torno 
dos mais diversos fenômenos espíritas que puderam presen- 
ciar. 
        Assim começa o relatório: 
       “Tomando em consideração o testemunho do Professor 
César Lombroso sobre os fenômenos mediúnicos que se pro-
duzem por intermédio da Sra. Eusápia Paladino, os abaixo 
assinados reuniram-se em Milão para fazer com ela uma série 
de estudos tendentes a verificar esse fenômenos, submeten-
do-a a experiências e a observações tão rigorosas quanto 
possíveis” 
       Houve ao todo dezessete sessões, que se realizaram na 
residência do Sr. Fínzi, (Rua do Mont de Piété), das 9 horas à 
meia-noite. A médium, convidada para essas sessões pelo Sr. 

Aksakof, foi apresentada pelo Cavalheiro Chiaia, que assistiu 
somente a terça parte delas e quase unicamente as primeiras 
e menos importantes. À vista do ruído produzido na im-
prensa e das diversas apreciações feitas a respeito da 
Sra. Eusápia e do Cavalheiro Chiaia (1), resolvemos publi-
car, sem demora, esses resumido relatório de todas as nos-
sas observações e experiências. 
        Antes de começar, notaremos que os resultados obtidos 
nem sempre correspondem à nossa expectativa, não porque 
não tenhamos, em grande quantidade, fatos, em aparência ou 
realmente importantes e maravilhosos; mas na maioria deles. 
não pudemos aplicar as regras da arte experimental, que em 
outros campos de observação são consideradas necessárias 
para chegar a resultados certos e incontestáveis. 
       A mais importante dessas regras consiste em mudar um 
por um os modos de experimentação, de maneira a descobrir 
a verdadeira causa, ou pelo menos as verdadeiras condições 
de todos os fatos. 
       Ora, é precisamente sob esse ponto de vista que as nos-
sas experiências parecem ainda incompletas. É verdade que 
muitas vezes a médium, para provar a sua boa fé, propôs es-
pontaneamente mudar alguma particularidade de uma ou de 
outra experiência e, muitas vezes, ela mesma tomou a inicia-
tiva dessas mudanças (…) 

 
. 
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   A Comissão de Milão ou dos Professores, 

foi, talvez, a primeira que a médium Eusápia se 
submeteu. Houve diversas comissões, tais: 
   Comissão de Nápoles, Investigação sobre 
Eusápia, no Instituto Geral Psicológico de Pa-
ris; a Investigação da Universidade de Cam-
bridge, sob a coordenação de Sir Oliver Lodge e 
principalmente, O Círculo Minerva de Bozzano, 

que veremos na edição seguinte. 
 

EUSÁPIA PALADINO AO SER APRESENTADA À SPR DE 
LONDRES EM 1890, PELO SEU PRESIDENTE  HENRY 

SIDGWICK. A FOTO POR EVELEN MYERS(esposa de F. Myers). 
Eusápia contava 36 anos de idade.  

 

 

                 GIORGIO FINZI  
(23 de junho de 1868 em Milão – 4 de 
fevereiro de 1958, em Downey, Califórnia).  
   Físico italiano teve como professor o filó-
sofo e psicólogo Angelo Brofferio (filho) Aos 
18 anos de idade, ganhou o prêmio em um 
concurso da Academia de Nápoles Ponta-
niana sobre "Dynamo Machines elettriche". 
Hospedou em casa A Comissão de Profes-
sores durante as dezessete sessões e con-
tribuí para as despesas e ajudou na elabo-
ração do relatório final, bem como a publi-
cação em um jornal ( O Século ).  



 

   

 
 

 

                                                                                                 
 

        
                                               
 
 

 

 

Luz  no  Caminho –ANIMAIS: NOSSOS IRMÂOS
      

Perispírito Animal. 
       Apesar das copiosas provas acumuladas no capí-
tulo anterior, no intuito de mostrar a identidade do prin-
cípio que dirige o animal e o homem, julgamos útil es-
tabelecer experimentalmente a existência do períspirito 
animal. 
       São fatos respigados na obra do Sr. Dassier, autor 
que ninguém dirá suspeito de simpatias pelo Espiritis-
mo. 
       Mais valor, por isso mesmo, temo seu testemunho. 
       “Em fins de 1869, achando-me em Bordéus, diz ele 
-, encontrei, à noite, um amigo que se dirigia a uma 
sessão de magnetismo, e que me convidou acompa-
nhá-lo.” 
       “Anui, desejoso de ver de perto o magnetismo, que 
até então só conhecia de nome. A sessão nada apre-
sentou de notável: era a repetição do que ocorre co-
mumente nas reuniões desse gênero. Uma jovem cria-
tura, parecendo muito lúcida, oficiava de sonâmbula e 
respondia às perguntas que lhe dirigiam. Um fato ines-
perado surpreendeu-me, contudo. Ia a meio a sessão, 
quando um assistente, percebendo uma aranha no as-
soalho, esmagou-a com o pé. “Alto lá! - gritou logo a so-
nâmbula – estou vendo evolar-se o espírito da aranha!” 
Sabemos que, na linguagem dos médiuns, o vocábulo 
espírito corresponde ao que eu chamaria fantasma pós-
tumo.” 
       - Qual a forma desse Espírito? – perguntou o mag-
netizador. 
       - A mesma da aranha – respondeu a sonâmbula.” 
       O Sr. Dassier não soube, a princípio, como inter-
pretar a resposta. 
       Ele não admitia qualquer espécie de alma no ho-
mem e muito menos num animal não tardou, entretanto, 
mudasse de pensar, por isso que cita inúmeras mani-
festações póstumas de animais, e sempre sob as mes-
mas formas que tiveram na Terra. 
       E ele acredita possível até o desdobramento de 
certos animais, durante a vida terrestre. 
       Seja, porém, qual for a sua forma de ver, o indubi-
tável já agora é que a chamada luz ódica de Reichen-
bach, o duplo fluidico da vidente de Prévorst, o fantas-
ma póstumo do Sr. Dassier, outra coisa não é que o pe-
rispírito, ou seja, o invólucro da alma; e que, tanto nos 
animais, como no homem, o princípio pensante é sem-
pre individualizado no fluido universal. 
       Se bem que esta questão tenha sido pouco estu-
dada até ao presente, possível foi verificar, com os mé-
diuns videntes, que: 
 

a alma animal não é 
destruída pela morte. 

 
. 
 

      a Revue Spirite de 1894 relata o caso de um cão fielmente 
descrito por um vidente, quando seu dono, o conde de Luvoff, 
recordava o devotamento do animal. A essas demonstrações 

de saudade, o belo animal cabriolava de alegria, feliz por ver-
se alvo das reminiscências do antigo dono. 
       Ainda nessa revista de 1885, deparasse-nos a narrativa 
desta manifestação póstuma: 
       “Ultimamente, por volta da meia-noite, achando-me 
deitado, mas vigil ouvi, como se partisse dos pés da cama, o 
grunhido característico da cadelinha, quando lhe apetecia 
qualquer coisa. A impressão foi tão nítida que cheguei a es-
tender o braço fora do leito, como se quisesse atrai-la e acre-
ditasse na realidade das suas carícias. 
       “Ao levantar, de manhã, contei o episódio à minha um-
lher, que me disse: - também ouvi a mesma coisa, não uma, 
porém duas vezes. O grunhido parecia vir da porta do quarto. 
A primeira ideia que me veio foi a de não estar morta a nossa 
pobre bichinha e que, fugindo da casa do veterinário, 
procurava o nosso teto. Nossa filha, então enferma e ocu-
pando a alcova materna, também afirma que percebeu o mes-
mo grunhido.” 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

       Por meio do Espiritismo, verificamos, experimental-
mente, a necessidade da reencarnação para a alma hu-
mana, e a lei de continuidade, que temos assinalado em 
todos os seres viventes, nos induz a crer que o animal 
não se forra ao imperativo da mesma necessidade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       O Espiritismo, muito ao contrário, nada inventa. demons-
trando a existência do perispírito, e que ele reproduz, fluidica-
mente, a forma corporal dos animais; que é estável, a des-
peito do fluxo perpétuo das moléculas viva, conclui ser nele 
que se incorporam instintos e as modificações da hereditarie-
dade.  
       Imutável em si mesmo, apesar das mudanças incessan-
tes que o homem experimenta, o perispírito é, por assim di-
zer, o estatuto das leis que regem a evolução do ser. Não se 
dissolve na morte, e porque nele se constitui a individualidade 
do princípio inteligente, registra a mais insignificante das nu-
merosas alterações que as sucessivas existências lhe deter-
minan, de sorte que, percorrida toda uma série, torna-se apto 
a conduzir e dirigir, mesmo à revelia do Espírito, organismos 
muito complexos. 
 

Severino Ramos Damião 
Curado IV – Jaboatão, Março de 2017. 

 

(CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO). 

. 
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“se o princípio inteligente do 
animal sobrevive, se o animal tem, 

de fato uma individualidade, 
possível se torna aplicar-lhe as 

mesmas regras que dirigem a alma 
humana.” 

(Gabriel Delanne) 

 

Portanto, Delanne não 
confirma a necessidade 

da reencarnação  
para o animal. 

 

 

 

 



DIFÍCIL É ENTENDER... 

 
 
 
 

O  FUTURO  DA  HISTÓRIA  ESPÍRITA 
 
      Hoje, ainda é possível ter às mãos o primeiro jornal espí-
rita lançado em Pernambuco, exatamente no dia 6 de julho de 
1881. 
       Hoje, ainda é possível ler a “Revue Spirite”, lançada por 
Allan Kardec em 1858, em Paris. 
       Hoje, enfim, ainda é possível conhecer os principais fatos 
na nascença do Espiritismo. Os jornais da época ainda exis-
tem. 
       Hoje, no entanto, com a chegada da internet, trazendo fa-
cilidades inimagináveis, permite que sejam criados jornais on-
line. É uma oportunidade para todos que desejam divulgar o 
seu pensamento. 
       Entretanto, tenho me questionado como será feito para 
se salvaguardar todo esse material para o futuro? Onde será 
encontrado todo esse farto material que vem sendo produzi-
do? 
       Daqui a 100 anos, como se terá acesso aos fatos ocorri-
dos? 
       Existem bons jornais on-line, mas será que todos perma-
necerão ativos daqui a 100 anos? 
       Hoje, podemos ter acesso pela internet à revista “Refor-
mador”, órgão da FEB. Mas, “Reformador” é publicado no for-
mato impresso ininterruptamente há 131 anos.  
       E os jornais on-line terão essa longevidade? E quando o 
hospedeiro encerrar as suas atividades, onde será guardado 
o material?  As operadoras são empresas e estas dependem 
do mercado. Quantos dessas já não desapareceram? 
       Muitos questionam a redação do Lampadário Espírita se 

não seria mais eficaz, torna-lo on-line em vez de impresso? 

Concordamos que no momento, enquanto não vislumbrarmos 
na internet um processo de arquivamento e preservação, por 
segurança, o processo ideal a disposição é continuar impres-
so e coloca-lo a disposição on-line. 
       Pelo fato de desde o início ser colecionado no Arquivo 
Público do Estado de Pernambuco (Rua do Imperador, 375 – 
Recife), não significa garantia total de preservação, uma vez 
que um incêndio pode destruir tudo, ou mesmo uma determi-
nada direção fazer o descarte. Mas, não pensamos em ca-
tástrofe e continuamos fazendo o depósito mensal na espe-
rança de daqui a 100 anos, possa algum pesquisador tê-lo a 
disposição. E os jornais on-line, blogs e sites de hoje, poderão 
ser acessados daqui a 100 anos? Só o tempo tem a resposta. 
       Temos observado que alguns dos jornais on-line, não es-
tão preocupados, eles apenas estão vivendo o presente. 
       É possível que os fundadores dos jornais impressos no 
século passado, nem todos estivessem preocupados em sal-
vaguardar para o futuro, haja vista muitos jornais não foram 
depositados no Arquivo Público e hoje não se tem mais aces-
so, uma vez que até a instituição também desapareceu. 
       Ora, se nem os espíritas nunca tiveram a preocupação de 
manter um arquivo e quando criam são seletivos. Isto é, só 
guardam o que comunga com o mesmo pensamento. 
       A história espírita no momento será uma incógnita, exce-
to se surgir uma espécie de biblioteca nacional on-line, onde 
seja armazenada a parte literária, prosa e verso. 
       Assim espero e acredito no futuro. ▲ 

     Paulo de Almeida 
  
 
 
       O Lampadário Espírita ao longo de sua existência vem adotando 
 a prática de não publicar os elogios que recebe, isso não quer  dizer,  
porém que não publique. No entanto, toda crítica que recebe sempre 
insere em suas páginas, mesmo quando está desprovida  de  algum  
valor doutrinário. 
       Assim é que transcrevemos pequeno texto que diz o seguinte: 

       “Li KPC de maio. Não entendi qual é a de Dâmocles Au-  
rélio, articulista do jornal Lampadário Espírita que,  não  se  
sabe porquê, quer criar uma comissão para colocar o movi-  
mento espírita pernambucano nos trilhos. Ora, já não temos 
a CEE - Comissão Estadual de Espiritismo? E a  FEPE,  não  
está realizando um bom trabalho de unificação?” 
(SAULO ROCHA NETO I Maceió, AL). 
       Essa pérola foi publicada  em  Kardec Ponto Com,  jornal  
on-line publicado em João Pessoa, pelo confrade  Carlos  Bar-  
ros na edição de junho/2017, na seção “Recado do  leitor” 
       Ora, quem não entendeu nada fui eu. A proposição  de cria-  
ção de uma Comissão Permanente do Espiritismo é de Allan  
Kardec e consta  na  “Constituição  do  Espiritismo”. cap. IV 
(conforme o livro “Obras Póstumas”, 12ª edição  FEB, Rio, 1964, 

 tradução Guillon Ribeiro).  
       Em nenhum momento, cogitei de fundar uma Entidade Federa- 
tiva. Vamos usar o dicionário, é para isso que ele existe.  Federativa  

é uma atividade desnecessária, uma vez que já nasce incompetente;  
Comissão, proposta por Kardec, é uma necessidade  do  movimento  
e que precisa ser testada. 
       Além do que a FEP e a CEE, são Federativas e não Comissões 
de Espiritismo.  

       Amém!  
  

Dâmocles Aurélio 
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ESSE LEU E ENTENDEU O TEXTO? 

 
     Ainda pelo KPC de junho p. p., a pág, 7,  vem um 

seguidor do laicismo da cidade de Natal-RN, que 
entendeu  perfeitamente o texto “A ideia de Federa-
ção”, publicado no Lampadário, na edição de maio. 
      Pois, esse articulista escreveu: “Uma Comissão 
Permanente para corrigir os „desalinhos” do mo-
vimento espírita pernambucano”.  

       Diz o articulista: 
       “Imagino eu, que a ideia de criar uma Comissão 
Central Permanente não vai dar certo porque o mo-
vimento defendido pelas FEB e suas Federativas 
adesas vão proceder da mesma forma que fizeram 
com o projeto de criação da Confederação Espírita 
Brasileira. Ou seja, dizer para os dirigentes federati-
vos que não permitam que a ideia seja assimilada 
pelos dirigentes de Casas Espíritas como saudável 
para o movimento local. Assim como sonhou o sau-
doso Gélio com um movimento unido, não unificado, 
por propósitos sinceros de melhoria para o ensino e 
a prática espírita, o articulista do jornal LAMPADÁ-
RIO ESPÍRITA 
      Após ler atentamente e fazer uma análise crí-
tica, por fim: 
       “Sugiro ao articulista de LAMPADÁRIO ES-
PÍRITA que direcione suas energias para o boa 
administração de sua Casa Espírita - se ele for di-
rigente. Dê-se como bom exemplo de adminis-
trador da casa e da causa, buscando conviver 
com todos de forma alteritária.” 
       Só resta mesmo agradecer, aos dois bons 
colaboradores e analistas de primeira, 

  Dãmocles Aurélio 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

       
 
                                                       

 
 
 

BREVE HISTÓRIA POLÍTICA DO MOVIMENTO ESPÍRITA BRASILEIRO - V       

 

PARTE 7 – O CONGRESSO CENTRO-SULINO 
 

       Em 1943, sem convocar outra reunião do Conselho 
Federativo da FEB, Guillon Ribeiro passou a presi-
dência da casa para Wantuil de Freitas. Nesses dez 
anos, várias federações estaduais cresceram e se for-
taleceram. 
       Em 1944, a União Espírita Mineira promoveu seu 
primeiro congresso espírita estadual. Em 1945, a Fe-
deração Espírita do Rio Grande do Sul realizou evento 
semelhante. 
       Em 1947, a Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, a 
União Federativa Espírita Paulista, a Federação Espíri-
ta do Estado de São Paulo e a Liga Espírita do Estado 
de São Paulo fizeram um congresso estadual e decidi-
ram fundar uma nova entidade para cuidar do trabalho 
federativo, denominada USE – União Social Espírita 
(hoje, a USE se chama União das Sociedades Espíri-
tas do Estado de São Paulo). 
       A união vinha acontecendo nos estados, mas con-
tinuava deficiente no plano nacional. A FEB reivindicava 
o papel de entidade organizadora do movimento espíri-
ta brasileiro, mas pouco fazia para unir as federações 
estaduais. Por sua vez, a Liga Espírita do Brasil nunca 
conseguiu ter expressão em todo o país. 
       Por causa dessa situação, Edgard Armond, se-
cretário-geral da FEESP e presidente da USE, propôs, 
através do jornal O SEMEADOR, a realização de um 
congresso espírita nacional para discutir a organização 
do movimento espírita brasileiro. 
       Antevendo uma possibilidade de atrito entre os 
paulistas e a Casa de Ismael, Roberto Michelena, pre-
sidente da FERGS – Federação Espírita do Rio Grande 
do Sul, escreveu para Armond, pedindo que a USE ofe-
recesse o patrocínio do evento à chamada Casa de Is-
mael. 
       Edgard Armond, através da FEESP, enviou uma 
carta a FEB, datada de 11/09/1947, informando que os 
espíritas de São Paulo pretendiam realizar um con-
gresso nacional, mas estavam oferecendo o patrocínio 
do certame a FEB. A Casa de Ismael ficou em silêncio. 
       Em dezembro, Michelena pediu que a FEB res-
pondesse à correspondência de Armond. Com isso, fi-
nalmente, a Casa de Ismael respondeu a missiva do di-
rigente da FEESP e da USE em 28/12/1947, informan-
do que não patrocinaria o evento. 
       Diz a carta em certo trecho:  
       “… na hora, assoberbam-nos dificuldades e copio-
so trabalho, empenhados que estamos na conclusão de 
obras vultosas, que nos consumirão cerca de três mi-
lhões e quinhentos mil cruzeiros, ampliando o nosso 
Departamento Editorial (…). Ficaremos, assim, à mar-
gem do caminho, sem razões imperiosas que nos le-
vem à precipitação do vosso (…) empreendimento, por-
que o julgamos, para nós, deveras inoportuno”. 
       É lógico e evidente que FEB não iria apoiar ou par-
ticipar de um congresso que estava colocando sua au-
toproclamada liderança sobre o movimento espírita bra-

sileiro na berlinda, como já havia acontecido no Com-
gresso Constituinte de 1926. Entretanto, não confessou 
o real motivo da recusa, usando a ampliação do seu 
parque gráfico como desculpa esfarrapada. 
       Com a negativa da FEB, a FEESP entregou a coor-
denação do congresso a USE. Havendo concordância 
quanto à realização do evento em São Paulo, foi envia-
do aos estados o Plano do Congresso com os objetivos 
do encontro. 
       O documento dizia resumidamente o seguinte: 
       “A necessidade (…) de um organismo representa-
tivo (…) é (…) ponto pacífico (…). Existem duas enti-
dades na Capital Federal que podem tomar posição 
nesse terreno, mas cuja atuação tem sido deficiente e 
improdutiva (…). O problema está (…) em se reconhe-
cer algumas dessas entidades ou criar um organismo 
novo (…). A essa entidade (…) todas as entidades es-
taduais deverão dar (….) apoio moral e material, nela 
se filiando imediatamente (…)”. 
       Numa atitude revanchista, a FEB desligou a USE e 
as federações do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa 
Catarina e São Paulo do seu quadro de entidades as-
sociadas. Com isso, algumas federativas, que, a princí-
pio concordaram com a realização do congresso, de-
sistiram de participar.  
       Apesar de tudo, a USE continuou a trabalhar. O en-
contro foi marcado para os primeiros dias de novembro 
de 1948 e chamado de 1º. Congresso Espírita Cen-
tro-Sulino, por não contar com a participação de todos 
os estados do país. Entretanto, ficou combinado que o 
plenário do congresso poderia mudar a denominação 
do evento. 
       Antes da realização do certame, Francisco Spi-
nelli, sucessor de Michelena na presidência da 
FERGS, foi ao Rio de Janeiro pedir que a FEB en-
viasse, ao menos, um observador ao Congresso, a fim 
de avaliar a seriedade da reunião. A tentativa foi inútil. 
       Pouco antes daquele que seria o 1º. Congresso 
Centro-Sulino realizou-se no Rio de Janeiro, no período 
de 18 a 25 de julho de 1948, outra importante atividade 
congraçadora, o 1º. Congresso de Mocidades do Bra-
sil, organizado por Leopoldo Machado. 
       Como Armond, Leopoldo Machado perguntou à di-
reção da FEB se ela desejava patrocinar a primeira reu-
nião dos jovens espíritas brasileiros. Mais uma vez, a 
FEB recusou-se a participar. 
       Com a negativa da FEB, a Liga Espírita do Brasil 
assumiu o patrocínio do encontro. O congresso de ju-
ventudes foi um grande sucesso com a presença de 
cerca de 500 jovens de todo o Brasil e a fundação do 
Conselho Consultivo das Mocidades Espíritas do Brasil. 
 

BIBLIOGRAFIA: 
DA UNIFICAÇÃO DOS ESPÍRITAS NO BRASIL, livro iné-dito de 
Noraldino de Mello Castro, fotocópia da datilogra-fia original.  
 

 Mauro Quintella 
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 MORTE DE ENGENHEIRO NA FEESP  
 

       A Polícia Civil investiga o caso de um engenheiro que es-
tava desaparecido e depois foi encontrado morto no banheiro 
da Federação Espírita do Estado de São Paulo (Feesp).    

       Nesta quinta-feira, dia 10 de agosto, quase um mês de-
pois, a investigação ainda aguardava o resultado do laudo ne-
croscópico para saber a causa da morte. Os policiais querem 
saber se Claudio Arouca foi vítima de um crime, se se suici-

dou ou ainda se teve morte natural. 
       O homem de 49 anos de idade – CLAÚDIO AROUCA -, 
havia sumido no dia 13 de julho, uma quinta-feira, quando foi 

visto pela última vez deixando o carro num estacionamento ao 
lado da Federação, no centro da capital paulista. Policiais 
analisam câmeras de segurança que mostram esse momento. 
Também teriam imagens gravadas com a entrada dele no 
prédio. Ele teria ido ao local porque namorava uma frequen-
tadora do lugar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENGENHEIRO CLAUDIO AROUCA 
 

       O corpo só foi encontrado dois dias depois, em 15 de ju-
lho, um sábado, por um funcionário da limpeza dentro do ba-

nheiro. Claudio não teria sinais de violência. Apesar disso, o 
caso é investigado pelo 1º Distrito Policial (DP), na Sé, como 
morte suspeita. 
       Por telefone, a ex-mulher do engenheiro falou que a fa-
mília está apreensiva sem saber o que aconteceu. “Os exa-
mes que foram feitos na hora no IML [Instituto Médico Legal] 
não foram conclusivos. Eles apontaram o seguinte: „causa da 
morte a esclarecer‟”, disse a dentista Adriana Colombo, de 50 
anos. A dentista também criticou a Federação Espírita por-
que, segundo ela, a entidade dificultou à família o acesso a in-
formações sobre o caso. "A postura da federação aumen-
tou nosso sofrimento e dor", completou. 

       Adriana teve três filhos com Claudio, de quem se sepa-
rou. A dentista falou ainda que o ex-marido se dividia entre 
São Paulo, onde administrava os imóveis da família, e Euná-
polis, na Bahia, onde morava. 
 

Federação Espírita do Estado de São Paulo - FEESP 

        Em um comunicado postado no site da Federação, a 
entidade informou que  
          “Como é do conhecimento geral, ocorreu o óbito do jovem 
senhor CLAUDIO AROUCA nas dependências da FEESP. Co-
municamos que a Polícia Cívil continua realizando investiga-
ções sobre o ocorrido e o Instituto Médico Legal da Superin-
tendência da Polícia Científica está periciando o material colhi-
do, para fornecer o laudo médico legal. Assim que recebermos 
esses laudos comunicaremos a todos os resultados e os escla-
recimentos. Aproveitamos para esclarecer que, assim que fo-
mos informados do fato, imediatamente tomamos todas as pro-
vidências possíveis junto às autoridades e também para locali-
zar os familiares, que foram acolhidos e apoiados no 8º andar da 
FEESP, pela Presidência e membros da Diretoria da Federação 
Espírita do Estado de São Paulo, durante todo tempo que aqui 
permaneceram, até a saída do corpo, que foi enviado ao Instituto 
Médico Legal no final da tarde. Simultaneamente a essas provi-
dências encaminhamos o nome do Sr. Claudio Arouca para ser 
assistido em nossa Assistência Espiritual, P3C – CONSOLO (sá-
bado – 14:00 horas), juntamente com nossos pedidos de ampa-
ro e sustentação a todos os seus familiares. Continuamos em 
prece pedindo a Jesus que ampare a todos os envolvidos neste 
triste episódio.” ▲ 

 

MÉDIUM ENCONTRADO MORTO 
        

       Esse foi o título da manchete de Lampadário Espírita, 

na edição de setembro de 2015, pág. 7  
       Pois bem! Só agora, passado todo esse tempo, recebe-
mos informes publicado no “Correio da Bahia” online de 26 / 
02/2016 que: 

      ”Polícia identifica suspeito pela morte de mé-
dium em centro espírita do Rio”. 
       O suspeito não teve o nome divulgado. Ele está 
preso por outro crime. O suspeito de matar o médium Gil-
berto Arruda, 74 anos, dentro do centro espírita Lar Frei 
Luiz, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, já está preso, se-

gundo informou a polícia carioca. 
       O crime foi em junho de 2015.  O bandido roubou uma 

bolsa cheia de dinheiro, deixando para trás ainda R$ 23 mil. A 
polícia ainda investiga a participação de mais uma pessoa no 
caso. Segundo o Extra, ele foi detido no Frei Luiz dois dias 
após a morte do médium. 
       Funcionário de uma terceirizada que trabalhava em uma 
reforma no centro espírita, ele teve mandado de prisão expe-

dido em seu nome depois de não voltar mais para a cadeia 
após receber benefício temporário da saída de Natal. Antes, 
cumpria pena de 19 anos por um assassinato em 2011. 
       
. 
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Seção noticiosa, literária e/ou humorística de um periódico. Esta é a definição para a palavra 
Gazetinha, só não sei se serve para notícias que chegaram atrazadas. 

 

 

O delegado Daniel Rosa, 
que investiga o caso, acre-
dita que o crime foi realmen-
te motivado por dinheiro. O 
médium costumava guardar 
seu dinheiro no quarto que 
morava, em uma das casas 
no complexo. O motivo do 
crime foi patrimonial. Quem 
o assassinou sabia que ele 
guardava dinheiro em casa. 
o que houve foi um latrocínio 
(roubo seguido de morte). 
Outras hipóteses estão des-
cartadas. 

http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/medium-e-assassinado-dentro-de-centro-espirita-no-rio-de-janeiro/?cHash=9b997fdc242e00a39c90d3cf536baa10


  
 
 

                                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O  CENTRO  ESPÍRITA  (continuação da pág. 3) 

 
       O Centro Espírita é laboratório para experiências, pes-
quisas mediúnicas elevadas e cumulativas, que confirmam 
sempre os postulados básicos exarados nas Obras funda-
menteis que Allan Kardec divulgou, completando a Codifica-
ção  
       Não é estanque o trabalho que nele se desenvolve, tam-
bém não é fruto dos modismos; é isento de ortodoxias ou de  
atavismos; não enseja novidades frívolas ou aterradoras, mui-
to do agrado daqueles que pensam nas glórias vãs da Terra  
em detrimento da responsabilidade e da seriedade que sem-
pre devem constituir os seus programas 
       O Centro Espírita é campo de luz aberto a todos aqueles 
que tateiam nas trevas da ignorância, da presunção e do 
egoísmo apontando rumos de libertação 

       Atualizá-lo, sem lhe modificar os objetivos básicos; de-
senvolver as suas atividades, sem lhe alterar as estruturas éti-
co-morais; qualificá-lo para os grandes momentos da hora 
presente como do futuro é dever de todos os espíritas, pre-
servando as bases doutrinárias que nele devam viger: amor e 
estudo, ação da caridade fora da qual não há salvação, assim 
confirmando a promessa do Consolador, feita por Jesus, que 
abriria os braços para albergar, confortar e libertar todos 
aqueles que o busquem. 
 Vianna de Carvalho, Espírito espírita. 

 
(Página psicografada pelo médium Divaldo P. Franco, na 
sessão mediúnica da noite de 25 de julho de 1995, no 
Centro Espirita Caminho da Redenção, em Salvador, Ba-
hia). 
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Jornais – Livros – Revistas Nacionais e 

Importadas. 
Cartões Telefônicos – Encadernações e 

Apostilas para Concursos. 
Rua Sete de Setembro – 238 F – C/Equina 

da Av. Conde da Boa Vista. 
Fone: (81) 3231-2768. 
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GRUPO ESPÍRITA 

FRANCISCO DE ASSIS 

Avenida Oito, nº 1.500 - Curado IV –  

Jaboatão dos Guararapes 
 

REALIZA 

SEMINÁRIO 

" ESPIRITISMO E A 

ATUALIDADE " 

(ENTRADA INTEIRAMENTE GRÁTIS. NÃO  

COBRAMOS ATRAVÉS DE ALIMENTOS) 
 

DIA 17 DE SETEMBRO DE 2017 

HORÁRIO: 08:30 as 12:00 
 

OBS.: PRIMEIRO CENTRO ESPÍRITA QUE 
NÃO USA O ARTIFÍCIO DE COBRAR 
INGRESSO ATRAVÉS DO PEDIDO 

(IMPOSIÇÃO) DE  1K. DE ALIMENTO. 
 

BALANÇO DE UM EVENTO 

 
   O confrade Wandson Marçal, foi bastante 
gentil endereçando-nos o balanço do Forejam, 
realizado recentemente. 
   O balanço foi enviado por partes, ou seja, o 
resumo financeiro de cada atividade na impos-
sibilidade de espaço, vamos demonstrar o re-
sumo: 
 
BALANCETE FOREJAM 2017 –  ARRECADAÇÃO 
 

TOTAL ARRECADADDO - R$ 4.903,00 
TOTAL GASTO                -  R$ 3.541,69 

ARRECADAÇÕES  
MENOS GASTOS             - R$ 1.361,31. 
 
Obs. (AS SOBRAS DO FOREJAM 2015 (este 
valor estar na conta da CEE)  R$ 2.481,69.). 
 

A HEMEROTECA  BN-DIGITAL 

(BIBLIOTECA NCIONAL) 
   Já está disponível quase toda a coleção do 
“Diário de Pernambuco” e outros jornais do 
Recife, publicados nos séculos XIX e XX.  
   Aquele que desejar saber de algum fato histó-
rico poderá verifica-lo em sua própria casa e 
assim, evitar falar com imprecisão sobre fatos 
espíritas. Vamos usar as ferramentas ofereci-
das pela tecnologia através da internet que vem 
facilitando o aprendizado do Espiritismo.   



  

 
 
     

 

VIDA ESPÍRITA – DJALMA FARIAS - IV 

 

 
 

DOIS PARECERES JUDICIOSOS 
(Publicado no “Diário da Noite” naa edição de 02-07-1946;  
reproduzido em “Reformador” de Setembro de 1947, p. 
210 (4º artigo inserido em tal revista). 
 

       Há muitos anos passados, quando o Espiritismo ainda 
não tinha sido divulgado suficientemente, surgiram no sul do 
país perseguições injustas aos médiuns, porque, por intermé-
dio de alguns, os chamados médiuns receitistas (1), os 

Espíri-tos ousavam prescrever medicamentos, muitas vezes 
ho-meopáticos, às pessoas doentes, reconhecidamente 
necessi-tados, sem recebimento por parte dos médiuns de 
qualquer remuneração ou recompensa, mesmo porque os 
verdadeiros médiuns espíritas cristãos nunca receberam 

nem receberão jamais pagamento, de qualquer natureza 
pelos benefícios que venham a distribuir, cumprindo sempre 
aquela recomendação do Cristo: “Daí de graça o que de 
graça tende recebido”. 
       O juiz Dr. Ribas Carneiro (2), uma das mais destacadas 

figuras da magistratura brasileira, sabendo que poderia ter de 
decidir casos sobre o Espiritismo, resolveu ler as obras fun-
damentais da doutrina para julgar como um verdadeiro ma-
gistrado, com o conhecimento de causa. Eis a sua opinião im-
parcial, resultante da leitura: “O Espiritismo propriamente dito 
é um conjunto de condições que se firmaram no mais alto 
conceito mortal, ajustando-se a rigor, com os mais respeitá-
veis interesses da ordem social, sendo, como religião, das 
que mais fielmente se articulam com os preceitos cristãos. 
       Assim, o Espiritismo, na sua pureza, está garantido pelos 
princípios constitucionais que regem o Brasil, e praticar o Es-
piritismo é concitar aos homens que se irmanem, se respei-
tem, se auxiliem; é pregar a paz e a justiça, é estimular as in-
teligências ao aperfeiçoamento pelo estudo e pela meditação; 
é elevar o pensamento à perfeição. O que é crime, o que 
constitui ato ilícito, é o falso espiritismo, meio corruptor da 
mentalidade, que a lei incrimina, e não o Espiritismo verda-
deiro, tão elevado na sua natureza de crença cristã e tão sa-
lutar nos seus propósitos, segundo as atentas leituras que te-
nho procurado para bem firmar um conceito próprio”.  
       Depois da palavra autorizada de um magistrado digno, 
deve os nossos caros leitores à opinião de um grande médico 
brasileiro, o professor Fernando de Magalhães (3), que de-

clarou: “O Espiritismo é uma religião e como tal a mais conso-
ladora que pode haver. Há perigo nessa crença? Não acredito 
que haja, como também não acredito no perigo médico do es-
piritismo. A Academia Nacional de Medicina deve combater 
os perigos do curandeirismo e do mercantilismo profissional, 
e, em vez de condenar a terapêutica espírita, deve evangeli-
zar a medicina”. Na verdade o juiz e o médico ofereceram pa-
receres bem judiciosos e a defesa que fizeram espontanea-
mente do Espiritismo reflete perfeitamente a retidão do seu 
caráter e demonstra a sua compreensão das faculdades da 
doutrina que estudaram para conhecer. Esses conceitos jus-
tos, formulados por homens de bem, servem para fazer calar 
os críticos que ousam combater o que, para sua infelicidade, 
não conhecem, nem compreendem. 
       Os que teimarem em combater o Espiritismo deve antes 
de tudo, estudá-lo, mesmo porque a crítica só tem valor quan-
do o crítico conhece o assunto de que está tratando. Sirvam 

esses dois pareceres honrosos para reflexão dos nossos ca-
ros leitores. ▲ 
 D. F. 
------------------------------------ 

N.d.R: Médium Receitista: têm  a  especialidade  de  servi-  

                rem mais facilmente de  intérpretes  aos  Espíritos  para   
                as prescrições médicas.  Importa não os confundir com   
                os  médiuns  curadores,  visto  que  absolutamente  não   
                fazem mais do que transmitir o pensamento do Espírito,   
                sem exercerem por si mesmos  influência  alguma.  ( “O   
                Livro dos Médiiuns”, Allan Kardec, item 193. 

Médium curador: o que tem o poder de curar ou de aliviar o   

         doente, pela só imposição das mãos, ou pela prece. Esta   
         faculdade não é essencialmente mediúnica. 
         Na cidade do Rio de Janeiro, no final do século XIX e início  
         do século XX, houve uma concentração de grandes mé-  
         diuns nesse dois campos de atuação, como: Manuel Fer-  
         nandes Figueira (1837-1912), médium receitista e um dos   
         primeiros a ser perseguido. Aliás, a história desses garndes    
         médiuns ainda está por ser scrita. 
 

(2) Edgard Ribas Carneiro Nasceu em 30 de setembro de 1894, na   
     cidade do Rio de  Janeiro,  tendo  falecido  em  16  de Maio  de   
     1962. Advogado, professor e jornalista, tendo  trabalhado  nos  
      jornais “Gazeta de  Notícias”  e “Diário  da  Noite”,  ambos do   
      Rio de Janeiro. E por fim, juiz de Direito. (informações: Museu   
      de Justiça do RJ – TJRJ)). 
(3) -  Fernando Augusto Ribeiro Magalhães nasceu no Rio de Ja-
neiro, então capital do Império, no dia 18 de fevereiro de 1878, 
Estudou no Colégio Pedro II, em sua cidade natal. Formou-se 
pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1899. 
Em 1900, foi nomeado professor interino de ginecologia e obste-
trícia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e, no ano se-
guinte, ingressou, como membro titular, na Academia Nacional 
de Medicina. Em 1918, fundou o Hospital Pró-Matre, cuja direção 
ocuparia até 1944. Faleceu em 10 de janeiro de 1944. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                  FERNANDO MAGALHÃES 

 
Nota: Essas informações acrescentadas, se justificam, para de-
mosntrar a preocupação de Djalma Farias, em bem informar ao 
movimento espírita.  
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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”, quando não, foram reproduzidas naquele mensário. Aqui, nessa 
série nos ocuparemos dessas crônicas também. 
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