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REFLEXÕES  DE  UM 
MÉDIUM  ESPÍRITA 

 

   ◘ O movimento espírita está em rebuliço   
      no mundo.  
 

   ◘ E esse movimento de restaurar a ver-  
      dade histórica, teve início com a Sra.    
      Simone Privato, com o seu extraordi-   
      nário “O Legado de kardec”, 
 

   ◘ Agora, na França, levanta-se Charles   
      Kenpf, que confirma que o livro A Gê-  
      nese foi adulterado. 
   ◘ E cada vez mais, Roustaing vai desa-  
      parecendo e ficando esquecido na hia-  
      tória que é o seu lugar. 
 

   ◘ Não tenho dúvidas, a FEB ou se modi-  
      fica ou se tornará uma sociedade sem   
      nenhuma importância no movimento   
      espirita, quer nacional e intrnacional.  
 
    

  

A DUQUESA DE POMAR   
   Marie Sinclair, condessa de Caithness ou Marie Caithness ou 
Duquesa Medina Pomar nasceu em 1830 em Londres, filha de um 
nobre espanhol, Don José de Mariátegui, e sua esposa inglesa, des-
cendente do conde de Northampton  e desencarnou em 2 de no-
vembro de 1895 Aristocrata britânica de ascendência espanhola de 
família nobre, desde jovem se dedicou à Doutrina Espírita. 
   Enviuvou duas vezes. A primeira do Duque de Pomar e a 
segunda do Lord James Sinclair, 14º Conde de Caithness que 
lhe deixou grande fortuna. 
   Passou a residir em Paris e transformou a sua residência no centro 
do Espiritismo europeu. A sra. Blavatsky, líder teosofista, a conquis-
tou para a Teosofia. (Quien fue y quien es em ocultismo, Dalmor, ed. 
Kier, Buenos Aires. 4. ed. francesa de 1927, ed. Jean Meyer, Paris). 
   Ela criou um sistema de Cristianismo esotérico ou Teosofia cris-
tã. Dirigiu a revista L´aurore du jour nouveau sobre Logosofia e dei-
xou várias obras sobre Teosofia. 
    

VEJA MAIS PÁG. 6. 

 

FRANCÊS CHARLES KEMPF CONFIRMA: A GÊNESE 

FOI ADULTERADA.  
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https://en.wikipedia.org/wiki/Earl_of_Northampton
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Sinclair,_14th_Earl_of_Caithness


     

 
 
 

 

 

 É Fake News do além?  - ii  
 

Nota. - Sabe-se que tomamos tanto menos a responsabilida-
de dos nomes quanto pertençam a seres mais elevados. Nós 
não garantimos mais essa assinatura do que muitas outras, 
nos limitando a entregar esta comunicação à apreciação de 
todo Espírita esclarecido. Diremos, no entanto, que não se 
pode nela desconhecer a elevação do pensamento, a nobreza 
e a simplicidade das expressões, a sobriedade da linguagem, 
a ausência de todo supérfluo. Se se a compara àquelas que 
estão reportadas em A Imitação do Evangelho (prefácio, e 
cap. III: O Cristo consolador), e que levam a mesma assina-
tura, embora obtidas por médiuns diferentes e em diferentes 
épocas, nota-se entre elas uma analogia evidente de tom, de 
estilo e de pensamentos que acusa uma fonte única. Por nós, 
dizemos que ela pode ser de O Espírito de Verdade, porque 
ela é digna dele; ao passo que delas vimos massas assinadas 
com este nome venerado, ou o de Jesus, cuja prolixidade, 
verborragia, vulgaridade, às vezes mesmo a trivialidade das 
ideias, traem a origem apócrifa aos olhos dos menos clarivi-
dentes. Somente uma fascinação completa pode explicar a 

cegueira daqueles que nisso se deixam prender, se não for 
também o orgulho de se crer infalível e o intérprete privilegia-
do dos puros Espíritos, orgulho sempre punido, cedo ou tarde, 
por decepções, mistificações ridículas e por infelicidades reais 
nesta vida. À vista desses nomes venerados, o primeiro sen-
timento do médium modesto é o da dúvida, porque não se crê 
digno de um tal favor.  

(“Revista Espírita” Dezembro de 1864, p.31, tradução 
de Evandro Noleto Bezerra, edição feb). 
 

Nota do Lampadário:  Kardec não diz que sim que 
não deixando à apreciação de todo espírita esclarecido.  

        E como sou enxerido, ouso dizer que tal comunica-
ção não é do Espírito de Verdade.  Veja foi recebida no 
Grupo de São João,  provavelmente de base e ideias ca-
tólicas. ”Há dezoito séculos eu vim, por ordem de meu 
Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade.”  
Esta frase não é linguagem espírita, é linguagem cató-
lica.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASTRO ALVES 
 

DIANTE  DO CRIME 
 
 
 
 

   

 
 
       A Doutrina Espírita atua com o trabalho de carida-
de material e espiritual desinteressada, sem nenhum 
propósito a não ser o de auxiliar os necessitados. 
“Toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princí-
pio moral do Evangelho: Dai de graça o que de graça re-

cebestes” (O evangelho segundo o Espiritismo, cap. 26). 
 

       O Espiritismo orienta que o serviço espiritual não 
deve ocorrer isoladamente, apenas com a presença do 
médium e da pessoa assistida. Não recomenda, por-
tanto, a atividade de médiuns que atuem em trabalho 
individual, por conta própria. Estes não estão vincula-
dos ao Movimento Espírita, nem seguindo sua orienta-
ção. 
       A Federação Espírita Brasileira, junto ao Movi-
mento Espírita, fundamentada na tríade Deus, Cristo e 
Caridade, pratica o bem, levando consolo e esclareci-
mento à humanidade. “Não é a mediunidade que te dis-
tingue. É aquilo que fazes dela”. (Emmanuel, em Seara 
dos Médiuns, cap. 12, psicografado por Chico Xavier). 
(Pagina da FEB na internet, ABA: FEB esclarece sobre 
atuação de médiuns curadores). [3] 

       Viramos um produto. Resumidos a um instante, 
alienados, fanáticos, resultado de uma expansão dese-
quilibrada, o desconhecimento de pessoas que não es-
tudam e interpretam espiritismo a bel prazer. O Espírita 
convicto não vem a doutrina pela empolgação, mas pe-
lo amor amadurecido ou pela dor construtora, torna-se 
disposição. 
 
 

(CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO)  
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Fonte: Captura de tela do WhatsApp, viral do 
WhatsApp 



 

   
                                                                                              

       
 
 

um “médium curador” [não espírita] e o rebuliço na mídia global     
 

  TV Globo entrevistou mulheres que acusaram o  
  “médium” [não espírita] João de Deus sobre as  
  violações sexuais que teriam sofrido quando 

elas buscaram o tratamento espiritual na “Casa Dom 
Inácio de Loyola”, localizada em Abadiânia, Goiás. 
As acusações são de três brasileiras que pediram para 
não serem identificadas e da coreógrafa holandesa Za-
hira Lieneke Mous, a única que aceitou mostrar o rosto 
na televisão. 
       Será que estamos diante de crimes análogos ao 
cometido pelo médico Roger Abdelmassih? Hum! 
Será? Em nota enviada à TV Globo a assessoria de im-
prensa do “médium” [não espírita] afirmou que as acu-
sações são “falsas e fantasiosas” e questiona o motivo 
pelo qual as vítimas não procuraram as autoridades. 
Ainda afirma que a situação é lamentável, uma vez que 
o “médium” [não espírita] João é uma pessoa de “índole 
ilibada”(sic). 
       Após a difusão da sinistra notícia (de repercussão 
nacional), a Federação Espírita Brasileira emitiu uma 
pequena nota sobre atuação de médiuns curadores, de-
clarando que o Espiritismo orienta que o serviço espiri-
tual não deve ocorrer isoladamente. Em face disso, não 
recomenda a atividade de médiuns que atuem em tra-
balho individual, por conta própria. Esclarece ainda que 
tais médiuns “curadores” [dentre eles o (não espírita) 
“João de Deus”] não estão vinculados ao Movimento 
Espírita, nem seguindo sua recomendação. (1) “Oh, 
meno male!” 
       Há 5 anos, após leitura de reportagem da Revista 
VEJA, resolvemos refletir e contextualizar alguns tre-
chos da matéria publicada. O título da reportagem era 
exatamente “A face humana do mais endeusado mé-
dium brasileiro”. (2) A Revista VEJA destacou a ca-
pacidade do médium [não espírita] João de Deus de 
atrair gente do mundo inteiro para um município próxi-
mo do Distrito Federal. Afirma a reportagem que o 
“santificado médium” vive o cotidiano sob o manto da 
contradição entre o “espírito e a carne”, a “cura e a 
doença”, o “desprendimento e a vaidade”, os gestos de 
“generosidade e os arroubos de cólera”, os negócios 
terrenos (3) [é milionário] e os amores (tem onze fi-
lhos com dez mulheres diferentes). A cada dois anos 
o “curandeiro-endeusado do cerrado” troca a frota de 
carros da família. O dele era um Mohave Kia, avaliado 
em 2013 em R$ 170.000  [cento e setenta mil reais]. (4) 
Sabemos que a mediunidade não guarda relação com a 
retidão moral do médium; seu funcionamento indepen-
de das qualidades de honradez. O fato é que os mé-
diuns de tais “cirurgiões do além” sempre seduzem 
grande número de fregueses, estabelecendo, não raro, 
com a mediunidade, um negócio rendoso, uma polpuda 
fonte de captação de dólares e reais. 
       Em 2013 a instituição dirigida por tal “deus da me-
diunidade de cura” “teve um faturamento de aproxi-
madamente 7,2 milhões de reais (isso mesmo! sete 
milhões e duzentos mil reais), levando-se em conta so-
mente a venda de passiflora, preparado à base de 

maracujá, produzido ali mesmo, comercializado à épo-
ca na bagatela de 50 reais o frasco e receitado a uma 
média de 3.000 visitantes semanais”. (5) 
       É lamentável que os médiuns invoquem “Espíritos” 
para que lhes sirvam como “cirurgiões do além” a fim 
de retalhar e perfurar corpos físicos em nome de “ope-
rações espirituais”, que lhes prescrevam placebos. 
       É constrangedora essa tendência de subestimar a 
contribuição da medicina humana, entregando nossas 
enfermidades aos Espíritos “curandeiros do além” (pre-
ferencialmente com nome de santos, ou com sota-
que germânico ou hindu) para que “curem” doenças. 
Lembremos que precisamos “aproveitar a moléstia co-
mo período de lições, sobretudo como tempo de apli-
cação de valores alusivos à convicção religiosa. A en-
fermidade pode ser considerada por termômetro da fé”. 
(6) 
       Não desconhecemos a possível intervenção dos 
desencarnados nos processos terapêuticos na Terra, 
mas não se pode dar prioridade a esse tipo de trabalho, 
na suposição de curas ou na falsa ideia de fortaleci-
mento do Espiritismo por esses meios. Lembramos que 
certa vez o Espírito do “Dr. Fritz” quis operar Chico 
Xavier, em 1965, através do médium [não espírita] Zé 
Arigó: – “Eu te ponho bom desse olho. Faço-te a ci-
rurgia agora! Pronunciou Arigó, e Chico Xavier res-
pondeu-lhe: –  

 (CONTINUA NA PÁGINA 13) 
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DÂMOCLES AURÉLIO 

damocles.aurelio49@gmail.com 

A ReVista O Consolador publicou nas duas últimas edições, um farto material de uma importância 
extraordinária para o movimento espírita, uma vez que confirma a pesquisa da Sra. Simone Privato em 
aua obra “O Leado de Kardec”. E principalmente porque o autor é uma figura conhecida e respeitada no 
movimento espírita internacional. Trata-se do espírita francês CHARLES KEMPF. Portanto, vamos aos 

fatos, primeiro saber um poucos dos autores da pesquisa. 

 

 

CHARLES KEMPF 

     Francês, 54 anos, casado, com Márcia Kempf e tem um filho Jean Pierre. Engenheiro formado na 
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris; Trabalha em uma firma na área de centrais elétricas. 
      Primeiro contato com o Espiritismo aconteceu em 1986; Colaborador do Movimento Espirita Fran-
cês e Internacional desde 1992; Dirige o Centre d’Etudes Spirites Léon Denis, na cidade de Thann, 
França, desde 1997. 
     Participou na organização do 4° Congresso Espirita Mundial em Paris, 2004; Membro da Comissão 
Executiva do Conselho Espirita Internacional (CEI), desde 2004; Membro da Comissão Executiva do 
Conselho Espirita Francês, desde 2007; Membro do Movimento Espirita Francofonico (LMSF); Secre-
tario Geral do Conselho Espirita Internacional desde 2012, e Coordenador do CEI para a Europa/ e 
Membro do Comité de Redação da Revue Spirite em lingua francesa. Já esteve na FEB e mantém um 
relacionameno desde a presidência de Juvanir Barbosa. 
 

 

 

MiCHEL BUFFET 

MiCHEL BUFFET  
     Francês nascido em Paris em 1 de novembro de 1931. Depois de treinar como engenheiro e 
designer de interiores, dedicou-se desde o início de sua carreira profissional à criação de móveis para 
a casa e luminárias que fazem o assunto das edições. Nos anos 50, sua luminária 
de piso icônica B211 é editada por Robert Mathieu e as lâmpadas e apliques da Luminalite. 
     Não há informações sobre o seu encontro com o Espiritismo. 
 
. 

 

https://cms02.website-start.de/app/15577936/924429791/
https://cms02.website-start.de/app/15577936/924429791/
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       Conforme relatado na edição 110 da Revue 
Spirite (1o trimestre de 2018), pesquisas recentes de 
vários pesquisadores latino-americanos permitiram es-
tabelecer, com base em documentos mantidos na Bi-
blioteca Nacional da França (BNF) e Arquivos nacio-
nais (AN), a sequência das edições do 5º livro básico 
de Allan Kardec:(1) 
       As primeiras quatro edições são estritamente idên-
ticas, diferentemente dos vários testemunhos (ver abai-
xo) e das biografias de Allan Kardec; 
     Foram impressos em outubro de 1867, em 3.000 
exemplares, correspondendo às 3 primeiras edições, 
depois, em fevereiro de 1869, 2.000 exemplares, cor-
respondentes à quarta edição, durante a vida do autor; 
- A 5ª edição, revisada, corrigida e ampliada, foi publi-
cada apenas em dezembro de 1872, mais de três anos 
após a desencarnação do autor. 
       Nós publicamos na Revista Espírita supra, com a 
permissão do autor, Simoni Privato Goidanich, uma 
tradução do capítulo 23 de seu livro, El legado de Allan 
Kardec, dando os detalhes da pesquisa que ela fez em 
Paris.(2) 
       A análise complementar que propomos neste artigo 
refere-se essencialmente à parte tipográfica. Foi feito 
pelo nosso irmão Michel Buffet, que conhece bem esse 
trabalho, tendo trabalhado na imprensa. Sua análise foi 
realizada em cinco exemplares originais deste livro que 
conseguimos reunir: a 1ª, a 2ª, a 3ª edição, todas data-
das de 1868, bem como a 5ª edição revisada, corrigida 
e aumentada, sem data, mas das quais o depósito legal 
no BNF data de dezembro de 1872 e a sétima edição, 
datada de 1883, pouco antes da denúncia da possível 
adulteração de Henri Sausse na revista Le Spiritisme, 
2o ano, n. 19, primeira quinzena, dezembro 1884, que 
reproduzimos mais adiante neste artigo.(3) 
       Este tipo de análise só pode ser precisa manu-
seando-se os volumes impressos originais, dada a de-
finição por vezes insuficiente de digitalização disponí-
vel on-line, e também a capacidade de examinar o pa-
pel e a intensidade da pressão tipográfica. Infelizmente, 
não temos uma cópia original da 4ª edição, então a 
análise foi limitada ao seu conteúdo. 
        Adicionamos também o texto de um documento 
original por Allan Kardec, provando a adulteração co-
metida por P.-G. Leymarie na transcrição deste docu-
mento na Revista Espírita de 15 de março de 1887 e 
em Obras Póstumas. 
 

Comparação de diferentes edições de A Gênese 
       O conteúdo da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª edição são rigorosa-
mente idênticos. Estas edições foram tiradas das mes-
mas formas de composições tipográficas originais (tipo 
móvel). Temos as mesmas lacunas nas mesmas letras 
nas mesmas páginas. 
       Os conteúdos da 5ª e 7ª edições são idênticos 
entre si. A 5ª edição é uma completa recomposição a 
partir de uma fundição de diferentes caracteres, justifi-
cando que para o mesmo texto, a formatação da linha é 
diferente, exigindo um layout completo, e que com as 
modificações feitas é adicionada uma busca diferente, 
alterando a paginação. 
       As 4ª e 5ª edições são diferentes e a importância 
das diferenças mostra que temos que fazer uma recom-
posição total. Portanto, são edições diferentes. 

       As edições 5a e 7a são idênticas em seu conteúdo, 
mas são diferenciadas pela qualidade: podemos verifi-
car que a 7a usou impressões digitais. Estas impres-
sões (4) ou espaços em branco são feitas a partir da 
composição original em caracteres livres, permitindo, 
quando há mais correções para fazer (correções que 
são feitas letra por letra pelo compositor), para ter a pá-
gina (ou a forma de impressão imposta) em questão 
neste molde oco ou em branco e poder fazer um molde 
de liga de chumbo-antimônio que será fiel à página (ou 
a forma imposta de impressão) em questão. Há clara-
mente uma perda de qualidade compreensível devido à 
impressão. Este não é o caso nas primeiras cinco edi-
ções, tiradas de uma composição tipográfica original no 
tipo móvel.. 
       O problema dos clichês não surge para as cinco 
primeiras edições, e o problema da fundição para a 
composição das quatro primeiras edições também não 
aparece, já que a 5ª edição foi completamente recom-
posta. 
        As quatro primeiras edições têm 460 páginas e a 
5ª e 7ª edições têm 472 páginas. Isso poderia dar cré-
dito à palavra "aumentada" na página de título. No en-
tanto, comparando as duas versões, a quarta contém 
125.979 palavras, enquanto a quinta contém apenas 
125.006, cerca de 1.000 palavras a menos na revisão 
"aumentada". Isso é compreensível pela grande quan-
tidade de parágrafos que foram excluídos na 5ª edição, 
enquanto pouco texto novo foi adicionado. O aumento 
no número de páginas é explicado apenas pela recom-
posição, e não pelo aumento do texto. A palavra "au-
mentada" na capa é, portanto, abusiva, Allan Kardec 
certamente não teria cometido tal coisa. 
       Para impressores, qualquer documento deve incluir 
um nome de impressora, além do editor, se houver um. 
Ao verificar os nomes das impressoras em diferentes 
edições, podemos ver que: 
● A 5a edição apresenta: Tipografia Rouge Frères et   
   Comp. Rue du Four St. Germ., 43. 
● A 3ª edição apresenta: Paris. – Tipografia ROUGE   
    FRERE, DUNON ET FRESNE. Rue du Four Saint-   
    Germain, 43. 
       Este é o mesmo endereço e nome da mesma im-
pressora, de acordo com afirmação de P.-G. Leymarie, 
que as primeiras seis edições foram feitas por essa im-
pressora. 
       No que diz respeito à análise do papel utilizado, o 
da segunda e terceira edições parece idêntico. O da 1ª 
edição parece ser da mesma gramatura, mas o papel é 
menos suave, e a espessura total das 460 páginas é li-
geiramente superior: 23,5 mm, contra 23 mm para o pri-
meiro. Isto continua a ser confirmado por uma análise 
mais detalhada e uma análise complementar de um 
exemplar original da 4ª edição. 
. 

Impressões, reimpressões e edições: 
       De acordo com os documentos reunidos no livro de 
Simoni Privato, e cuja autenticidade foi confirmada por 
nós, as informações adicionais sobre o depósito legal e 
os pedidos de autorização para impressão são os se-
guintes: 
 

(CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO) 
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 O PASSADO, HOJE - VI  
 
                                                                                                                                          
       Léon Denis manteve correspondência com a Du-
quesa de Pomar (livro Léon Denis na  intimidade, ed. 
O clarim, cap. VI). 
       No ano de 1894, no dia 23 de maio, fez notável pa-
lestra em Paris, a convite da referida dama, com grande 
sucesso.(Léon Denis na intimidade). 
      Dois fatos notáveis, envolvendo a Duquesa de Po-
mar, foram citados por Léon Denis em duas de suas 
obras. 
       Um deles está na obra No invisível, cap. 16, nos 
seguintes termos: A Duquesa de Pomar, cuja perda seus 
amigos hão de sempre deplorar, pelo encanto, pelas ele-
vadas aspirações de sua alma e pelo carinho de sua hos-
pitalidade principesca, possuía em Paris, na Avenida de 
Wagram, um suntuoso palácio, aberto a todos os que se 
tornaram conhecidos no domínio das investigações psí-
quicas. Aí reservara ela para si uma espécie de oratório, 
em forma de capela. Numa indecisa claridade, coada por 
vitrais, em meio de um recolhimento provocado pelos 
sons graves de um harmônio, rodeada de vários médiuns, 
recebia ela muitas vezes as instruções das Inteligências 
invisíveis, e em particular as do Espírito Maria 
Stuart [rainha escocesa decapitada em 1587], que ela 
considerava sua assídua inspiradora. 

       Em uma tarde de sessão, as paredes do oratório 
vibraram sob violentas correntes fluídicas; soaram pan-
cadas no retrato, em pé, de Maria Stuart, colocado em 
uma espécie de santuário. Uma estatueta de bronze 
agitou-se e a mesa, em torno da qual estávamos colo-
cados, se pôs a oscilar e a gemer. Digo gemer, e, com 
efeito, do pequeno móvel parecia saírem gemidos. O 
General C. de B. formulou algumas perguntas, e por 
meio de "raps", entrecortados de gemidos semelhantes 
a soluços, um Espírito, que dizia ser o General Boulan-
ger, que se suicidou recentemente em Ixelles, nos refe-
riu sua angústia, seus sofrimentos morais. 
       Apesar dos laços de amizade que uniam os dois 
generais, nada obtivemos que pudesse estabelecer de 
modo positivo a identidade do manifestante; mas, os 
gemidos que se ouviram, impossíveis de imitar-se, nos 
deixaram penosíssima impressão. 
       Outro fato está citado na obra póstuma de Léon 
Denis: O gênio céltico e o mundo invisível (pt. 1, cap. 
III), também sobre Maria Stuart, em espírito, que apa-
recia na capela real de Holy-Rood (palacete real em 
Edimburg, Escócia) para a sra Caithness: Ainda em 
nossos dias, a sombra de Mary.Stuart não aparece a 
Lady Caithness, duquesa de Pomar, na capela real de 
HolyRood, onde se alinham os túmulos dos reis da Es-
cócia? Em sua suntuosa casa da Rua Brémontier, em 
Paris, em dias de reuniões psíquicas, a duquesa se 
comprazia em nos contar sua palestra noturna com a 
rainha infortunada.(Une visite nocturne a Holy-
Rood, com versão em inglês A midnight visit to Holy-
Rood). 
       Seu primeiro marido foi General le Comte de 
Medina Pomar, por quem ela teve um filho, Emma-
nuel. Em sua morte em 1868, ela herdou uma fortuna 
considerável. Casou-se com o conde de Caithness, já 
viúvo, em 6 de março de 1872, em Edimburgo; 

[
eles 

não tiveram filhos. O conde morreu em 1881. 

       Na Grã-Bretanha, Marie interessou-se pelo espi-
ritismo, assistiu a sessões patrocinadas por Florence 
Cook e interessou-se pelo trabalho de Allan Kar-
dec . Ela se juntou à Sociedade Teosófica de Nova 
York em 1876 e deu apoio financeiro para ajudar na ex-
pansão da teosofia na França. Ela conheceu Madame 
Blavatsky em 1884, quando esta veio para a Fran-
ça.  Em 1889, e talvez antes, ela foi presidente da So-
ciété Théosophique d'Orient et d'Occident.   
       A condessa foi criada Duquesa de Pomar pe-
lo Papa  Leão XIII em 1879. Em seus últimos anos, ela 
viveu na Avenida de Wagram em Paris, colocando os 
quartos como aqueles no Palácio de Holyrood, em re-
conhecimento da conexão que ela sentia com Maria, 
Rainha dos Escoceses.  Ela alegou que o espírito da 
rainha havia lhe dito que "os homens estão dormindo 
sobre os triunfos materiais com os quais estão co-
roando, ou tão enterrados entre os fardos da vida, 
eles não podem ficar quietos e ouvir a voz das for-
ças deificantes."   
       Após sua morte, seu filho de seu primeiro casa-
mento herdou o ducado de Medina Pomar. 
 

NOTA DO LAMPADÁRIO: 
James Sinclair, 14º Conde de Caithness (16 de 
agosto de 1821 – 28 de março de 1881), denomi-
nado Lord Beriedale de 1823 a 185, foi um político 
liberal escocês e inventor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 JAMES SINCLAIR, CONDE DE CAITHNESS  
 

(CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO). 

LENDO E ANALISANDO 
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A IDENTIDADE JAMAIS REVELADA DO ESPÍRITO DE VERDADE - V 
 

      Danddo proseguimento ao interessante artigo 
do confrade Marcelo Borela de Oliveira que vimos 
aqui publicando, dizíamos que: 
       O texto da “Revista Espírita”, enviada pelo confrade 
e amigo Rinaldo Bezerra, atuante trabalhador do Cen-

ttro Espírita O Bom Samaritano, situado a Rua Mari, 
36 - Torrões, Recife - PE, 50640-680;  não poderia 
ter sido do Espírito de Verdade, uma vez que contém 
uma linhguagem que não é usada na Doutrina Espírita, 
como “(...) eu vim trazer a Palavra de Deus aos ho-
mens de boa vontade.” 
       Ora, Palavra de Deus, é linguagem dos protes-
tantes (evangélicos) que para inibir o transeunte, entre- 
ga um panfleto na rua, nos ônibus, dizendoi; “Aceita a 
mensagem com a palavra de Deus?”, isso em voz al-
ta: se você recusar, ele fala algumas palavras com o 
objetivo de ridicularizar o indíviduo perante as pes-
soas.  
      E vem o amigo Rinaldo, usando a tática dos evan-
gélicos querendo nos convencer que Jesus é o Espíri-
to de Verdade. A linguagem não é compatível com a 
Doutrina espírita. 
       O confrade Alessandro Viana Vieira de Paula, na 
edição de abril de 2016, fez publicar no Jornal Mundo 
Espírita, órgão da FEP (Paraná), artigo sob o título; 
Quem é o Espírito de Verdade? 
       Pois bem, o articulista diz o seguinte: 
       “Consta do Evangelho de João, capítulo 16, versí-
culos 12 e 13, a seguinte promessa de Jesus: Ainda 
tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar 
agora. Mas, quando vier aquele Espírito de Verdade, ele 
vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si 
mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará 
o que há de vir.” 

        “Sabemos que Jesus, por conta da limitação inte-
lectual e moral da criatura humana, não pôde dizer tudo à 
sua época. Por isso, muitas vezes, utilizou de alegorias e 
ensinou através das parábolas, mas, na Santa Ceia, no 
trecho citado do Evangelho de João, afirmou que viria o 
Espírito de Verdade para nos guiar através da verdade. 
       Encontramos na Codificação Espírita diversas men-
sagens atribuídas ao Espírito de Verdade, e sabemos que 
Ele é o responsável pela vinda da veneranda Doutrina Es-
pírita e atuou diretamente no período da Codificação, ins-
pirando Allan Kardec e dirigindo espiriualmente sua tare-
fa.” 

       Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no 
capítulo VI, encontramos uma das mais belas 
mensagens do Espírito de Verdade:  Esta mensagem 
também se encontra em O livro dos Médiuns, no capí- 
tulo XXXI, item IX, e no final, numa nota, Allan Kardec 
diz que ela foi recebida por um dos melhores médiuns 
da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e foi 
assinada pelo Espírito Jesus de Nazaré. 
       O Codificador fala da elevação e das ideias cons-
tantes da mensagem, deixando a cada um a avaliação 
da autenticidade da autoria. 
       Dada a seriedade do assunto ora tratado, busca-
mos outras mensagens de autoria do Espírito de Ver-
dade, com o escopo de analisarmos o conteúdo e as 

palavras usadas, a fim de esclarecermos sua identida-
de. No entanto, o articulista não conseguiu fugir ao que 
a FEB já determinou e mantém o refrão.  
       Por ter afirmado que enviaria outro Consolador, 
devemos concluir, com Kardec, que o Consolador não 
é Jesus. Jesus claramente indica que esse Consola-
dor não seria ele, pois, do contrário, dissera: “Voltarei 
a completar o que vos tenho ensinado”.  
       Esse estudo não resolve a questão, a polêmica 
continuará; o importante é que não nos deixemos nos 
enredar, não deixemos que prevaleça a opinião pes-
soal, mas que repeitemos a opinião de cada um, por-
que continuarei defendendo que o Espírito de Verdade 
e Jesus são personalidades diferentes e independen-

tes. ▲ 
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História do Espiritismo em Pernambuco 
 
     Estamos muito gratos ao Site AEC – autores Espíritas 
Clássicos, através do fundador, iRMÃO W, pelo apoio 
que tem nos dado.  
     Primeiro criou um link para o jornal Lampadário Es-
pírita e agora ampliou o leque, disponibilizando inicial-
mente três volumes da série “História do Espiritismo em 
Pernambuco”, no formato e-bock.E promete que vai dis-
ponibilizar todo o projeto. 
     Na verdade esse esforço do confrade amigo, além de 
valorizar o trabalho realizado, ao disponibizar esses vo-
lumes permite que outros confrades tomem conheci-
mento da História do Espiritismo em Pernambuco. 
     Ao tomar conhecimento, o amigo e fiel colaborador 
do Informativo, Rogério Miguez em email, escreveu: 

     “Excelente o seu trabalho divulgado pelos Au-
toresespíritasclássicos, quem dera houvesse al-
guém interessado em preparar um relato seme-
lhante sobre cada estado de nosso país... “.  
   Os livros poder ser baiados no link: 
http://www.autoresespiritasclassicos.com/autores
%20espiritas%20classicos%20%20diversos/Damoc
les/Dâmocles%20Aurélio%20da%20Silva.ht 

                

http://www.autoresespiritasclassicos.com/autores%20espiritas%20classicos%20%20diversos/Damocles/Dâmocles%20Aurélio%20da%20Silva.ht
http://www.autoresespiritasclassicos.com/autores%20espiritas%20classicos%20%20diversos/Damocles/Dâmocles%20Aurélio%20da%20Silva.ht
http://www.autoresespiritasclassicos.com/autores%20espiritas%20classicos%20%20diversos/Damocles/Dâmocles%20Aurélio%20da%20Silva.ht


 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                                                                        

 

 

 

 

 

ALMAS GÊMEAS?   
 

 

 

     Em janeiro de 2018, ficamos eu e a esposa durante 
um mês na cidade Ilha de Madre de Deus (ilha da Baía 
de todos os Santos) em Salvado/Bahia. 
    A casinha à beira-mar muito aconchegante e ai fui 
visitar o único centro espirita da cidade – Centro Espí-
rita Irmã Miriam,  casa voltada quase que exclusiva-
mente para o asistencialismo social, utilizando-se de 
um brechó que funciona diariamente na própria insti-
tuição (ai lado). A venda é de roupas usadas e calça-
dos, vendida a preços módicos. A presidente da insti-
tuição é proprietária de uma casa funerária , na mesma 
rua do centro. Muito ocupada, retardou a abertura do 
centro, cuja reunião marcada para as 19:30 horas, só 
abriu as portas as 20 horas e assim mesmo porque al-
guém foi buscar a chave que fica com a presidente.  
     Parece que a exceção ali é a regra. 
     Em novembro último de 2018, fiquei com a esposa 
por uma semana na cidade de Ilhéus/Bahia, a bela 
cidade litorânea, a terra do cacau e de Jorge Amado e 
do Bar Vesúvio, bordel Bataclan. 
     Escolhi um centro para visitar dentre os cinco exis-
tentes na cidade. Fui na ´tltima quinta-feira de novem-
bro.  
     Escolhi o CEPAC – Centro Espírita Paz, Amor e 
Caridade, então localizado na Avenida Allan Kardec, 
28 em frente do Aeroporto. É o centro mais antigo da ci-
dade, fundado em 11/09/1932. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
 
 

 
     Cheguei antes do horário previsto  na tabuleta, mas 
estava fechado. Fiquei dando voltas na cidade, minha 
mulher foi logo dizendo.”Isso aqui é bahia, so abre as 
20 horas”’.  
     Realmente o centro abriu nesse horário e o presi-
dente se desculpou, mesmo sem eu perguntar nada: “é 
que ficamos presos num engaramento”. 
   O dia era de estudo, havia seis pessoas comigo e a 
casa direciona as suas atividades para o asistencialis-
mo social o que deixa o presidente muiro satisfeito, 
     Iniciado a leitura, deram-me o livro “O Consolador”, 
de Chico Xavier e foi-me perguntado: “Vai ficar? é que 
as pessoas aqui não gostam de estudar”.. 
     Ao que respondi, sim.  
     

      
     A pergunta da noite era sobre Almas Gêmeas. 
     Incomodado, perguntei; mas vai tomar o Livro dos 
Espíritos para tirar as dúvidas e a Revista espírita para 
resolver todas as discussão. E ouvi do presidnte; “Não 
é preciso, o livro foi escrito pelo Espírito Emmanuel, 
portanto são corretos os seus comentários”.  
     Mas, aí é que está o problema, esse livro foi adulte-
rado pela FEB e exatamente nessa questão, asseverei.. 
     Senti que o presidente não gostou da minha lingua-
gem, mas em seguida peguntei: - em que dia vocês es-
tudam a Codificação? O presidente não gostou da per-
gunta e tentando ser gentil, limitou-se a dizer? ao lon-
gos dos anos de fundação já estudamos toda a codifi-
cação. 
     A converda foi interompida por uma senhora de voz 
cavernosa, que falou: “vamos iniciemos o estudo.” 
     Estava tão desorientada, que não percebera que o 
estudo da noite já iniciara. 
     E na primeira oportuidade que sorgiu, o presidente 
arguiu; "esta é uma acusação grave que o Sr. está fa-
zendo e e-se é o problema do movimento, em que os 
espíritas contestam tudo.”          
    - Ora, Sr. contestar não é problema; o problema é 
aceitar os erros, fazendo ouvido de mercador. A ques-
tão das almas gêmeas é uma invenção de Roustaing, 
aprovada pela FEB em contradita a Kardec. 
     Como o clima estava ficando chato, porque percebi 
que os cinco membros do centro não estavam acostu-
mados a debater, mas só a balançar a cabeça e não 
estavam interesados em se posicionar, fechei a matra-
ca e deixei prosseguirem com a falta de bom senso en-
tão reinante no psedoestudo.  
     E aí dar para desconfiar o porque do número tão re-
duzido de pessoas numa casa espírita de quase noven-
ta anos de existência nos dias de estudos. A casa está 
preocupada com o estômago dos assistidos. 
      O estudo é um faz de conta, sem nenhum planeja-
mento. Percebi que poderia crescer, mas as pessoas 
que lá estavam, acreditam que fazer perguntas e 
contestar o que não concorda seria um enfrentamento 
ao presidente, que embora educado, mantém um ar de 
“eu sei tudo” e não admite contestação ao seu modo de 
ver. Não sei se dei alguma contribuição para mudar a 
maneira de ser conduzida o qu eles chamam de estudo.  
     Sei apenas que nesse dia, o estudo saiu do lugar 
comum, alterei a forma do estudo, tornando o ambiente 
mais agradável e ensinando aos desencarnados neces-
sitados de conhecimento. 
     Foi uma noite de aprendizado para todos.▲ 
 
 

Paulo de Almeida 

lampadárioespirita@bol.com.br. 
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   momento é grave, não há dúvida.   
   Materializou-se um quadro de extrema preocu-  
   pação entre os brasileiros, pois os descalabros 

morais alcançam patamares inimagináveis.   
       As três esferas de poder instituídas para atuarem 
coordenadamente visando ao bem-estar da nação não 
se entendem, e mais, não obtêm sucesso em estancar 
a verdadeira sangria dos recursos públicos. Estes te-
souros deveriam ser usados em prol da sociedade, con-
tudo, são desviados sistematicamente para os mesmos 
detentores do poder e seus comparsas em todos os ní-
veis, impedindo ou dificultando a correta distribuição 
entre todos dos benefícios oriundos dos abundantes 
bens produzidos pela nação. 
       O povo está cansado, esgotado, assistindo a um 
verdadeiro conluio entre autoridades, muitas reunidas 
sob uma só bandeira: vem espoliar a imensa riqueza da 
Pátria Amada, criando em consequência desigualdades 
imensas entre os habitantes deste país. 
       Clamores ocorrem em todas as camadas sociais, 
em toda a gente, pois, perplexos estão diante desta si-
tuação ímpar geradora de sofrimentos atrozes em todos 
os rincões da terra natal. 
       Diante de tal quadro, é natural o aparecimento no 
meio espírita de dúvidas, questões, incertezas, certo 
desânimo, pois os espíritas não são perfeitos, embora 
possuam um farto manancial de informações e explica-
ções fornecidos pela luminosa Doutrina dos Espíritos, 
também ficam aturdidos diante deste cenário. 
       Sinceramente desejosos de pôr um fim nesta con-
turbada conjuntura, dar um basta em tantas iniquida-
des, sensibilizados com a dor grassando praticamente 
em todas as famílias, ajuízam que algo deva ser feito 
com urgência para alterar esta realidade, alguns acre-
ditando mesmo no ingresso nos quadros políticos como 
forma de alcançar este desiderato. 
       Entre os muitos temas explorados por Allan Kardec 
em sua vasta obra, um deles foi exatamente sobre as 
desigualdades sociais e, na questão 806

1
, indagou: É 

lei da Natureza a desigualdade das condições so-
ciais? 
       “Não; é obra do homem e não de Deus.” 
       Depreende-se da resposta terem sido as nossas 
muitas desigualdades criadas pelos próprios homens, 
ou seja, por nós mesmos, como não poderiam deixar 
de ser, jamais teriam origem pela Divindade, e, avan-
çando um pouco mais no tema, o Sábio de Lyon busca 
a opinião dos Espíritos sobre a solução deste magno 
problema. E, na questão subsequente, a de número 
806a

2
, formula esta pergunta: Algum dia essa desigual-

dade desaparecerá? 
       “Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês 
que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desapare-
cerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de pre-
dominar. Restará apenas a desigualdade do mereci-
mento. [...]” 
       Como se observa, a solução se dará quando o  

egoísmo e o orgulho deixarem de reger as nossas rela-
ções. Não existindo solução mágica, tampouco milagre, 
a natureza jamais dá saltos. 
       Feita esta pequena introdução, seria agora de se 
indagar qual a pretensão dos espíritas tentando parti-
cipar dos quadros políticos visando à melhora moral na 
cadeia de comando político se a própria espiritualidade 
superior já nos orientou: enquanto não houver primeiro 
o arrefecimento, em seguida, a extinção destes dois ví-
cios, o egoísmo e o orgulho, as desigualdades não de-
saparecerão? 
       Ajuizemos outras pertinentes questões: 
I. Estes postulantes pretendem atuar junto aos políticos   
   para torná-los mais cônscios de seus deveres morais   
   e éticos, transformando-os em verdadeiros cristãos? 
 

II. Mas como agirão se precisam se filiar aos partidos   
    existentes para lançar as suas próprias candidaturas   
    quando hoje, até onde se sabe, não há nenhum par-  
    tido íntegro? Eles se filiariam aos grupos de dilapi-  
    dadores da nação, para em seguida traírem aqueles   
    que os elegeram constituindo o Partido dos Espíritas    
    - PE? 
III. Ou pretendem formar uma bancada espírita multi-  
     partidária para, de igual modo àquelas hoje existen-  
     tes, lutar pelos direitos do próximo? 
 

No primeiro caso, seria muita ingenuidade acreditar que 
Espíritos de baixíssimo patamar moral poderiam 
atender aos argumentos espíritas para se conduzirem 
em curto espaço de tempo não como lobos no meio de 
ovelhas, mas como cidadãos íntegros e honrados, ou 

seja, cristãos. 
       No segundo, seria catastrófico criar um partido po-
lítico espírita, se expondo a todas as mazelas morais 
predominantes como um todo no atual ambiente políti-
co, participando de debates acalorados, onde é comum 
chegar-se às vias de fato entre os contendores. Ou se-
rá que eles iniciariam encontros para realizar o Evan-
gelho nos gabinetes de Brasília, ou seus equivalentes a 
nível municipal ou estadual, conforme outros segui-
mentos religiosos já o fazem no Congresso? Se for esta 
a ideia, por qual razão não oram coletivamente em suas 
instituições espíritas? 
       No último caso, seria de se lastimar ter um espírita 
filiado a um partido acusado de corrupção por todos os 
lados com a justificativa de mais à frente se conduzir 
com moralidade e ética a toda a prova, mesmo entre 
contumazes contraventores de toda espécie. 
       Em resumo, seria conhecer bem pouco sobre a na-
tureza humana quem pretendesse mudar a conduta de 
Espíritos frontalmente opostos aos ensinos cristãos, 
através de participações presenciais nos ambientes es-
cusos e sombrios caracterizando as assembleias legis-
lativas e similares. 
 

  Rogério Miguez 
 

 (CONTINUA NA PÁGINA 11) 
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só a educação salvará o brasil 

 

      

 
 
 



    

POLÍTICA E VAIDADE HUMANA 

A longa espera pelo homem moral 
     Campanha política recente deixa à mostra que o Brasil está distante do sonho de 
colocar no poder aqueles que não tenham vergonha de ser, de fato, homens de bem. 
 

   da nação que precisa  esco-      
   lher entre os candidatos aos  
   cargos  públicos  os  menos   

                                      ruins.  
       Longe de oferecerem perspectivas positivas e es-
peranças verdadeiras, grande parte dos candidatos, es-
pecialmente aqueles que possuem melhores condições 
econômicas, apenas repetem o modelo de sempre: o 
desprezo pela verdade e o abuso da mentira. 
       Esperamos eleger o homem moral, porém o que te-
mos não passa do homem medíocre de Ingenieros, eis 
que ele se maquia diariamente para aparecer na mídia 
como o bom cidadão, cumpridor de seus compromissos 
e protetor da família, enfim, o homem honesto. Mas o 
homem honesto é medíocre por ser apenas honesto. 
Falta-lhe ideais, coragem, capacidade de perceber a 
desigualdade com suas vergonhosas injustiças e dis-
por-se a agir no sentido de eliminar esses nódulos que 
corroem o tecido social e fazem do País uma nação de 
poucos ricos e muitos pobres. 
       É medíocre o homem honesto que se dispõe a uti-
lizar quaisquer meios para alcançar seus objetivos elei-
torais, tanto quanto aquele que se aproveita de um fato 
para ampliar seus efeitos e enganar os eleitores, entre-
gando-se à mentira. O pano de fundo do homem ape-
nas honesto é a cortina do palco: quando erguida deixa 
à mostra um cenário repleto de personagens fictícios. O 
real continua a ser representação e a representação é 
imagem criada com propósitos escusos. 
       O fim do recente período eleitoral deixa um rastro 
de enigmas sobre as promessas e os discursos das 
promessas. Alguém sugeriu envergonhado que o medo 
venceu a esperança, restando sombrias preocupações 
em lugar de excelentes expectativas. É infindável a ca-
pacidade de produzir efeitos a partir da publicização 
dos fatos criados sob medida para enganar e obter ade-
são ou justificativas. 
       A repetição de um velho modelo, roto e corrompi-
do, se assenta sobre a frágil mentira de que os meios 
disponíveis não oferecem outro modo de praticar a polí-
tica para chegar ao poder, no enganoso sentimento de 
que em estando no poder tudo vai mudar. A mentira se 
amplia ainda mais quando o poder é alcançado, reve-
lando que o sistema imoral não apenas domina a parte 
do caminho que conduz ao poder, mas todo o poder, 
eis que este está sitiado pelos interesses mesquinhos, 
travestidos de interesse do povo. Quando, pois, o ho-
mem medíocre alcança o topo da escala vê-se enre-
dado pelo rol dos compromissos menores a serem, 
obrigatoriamente, cumpridos. 
       Os atores políticos e o modo como encenam seus 
papeis e como aceitam os figurinos escolhidos pelos 
verdadeiros criadores da peça teatral são a triste prova 
da ausência do homem moral. Por isso, este se man-
tém apenas no imaginário popular que sonha com um 

salvador a aparecer por entre nuvens brancas num tro-
no de ouro, mas esse sonho é um tempo futuro de cál-
culo impossível. Assim, até que esse tempo chegue, 
coloca sobre o homem-promessa a vã esperança das 
transformações amplas e imediatas. 
       A sociedade igualitária e justa só poderá nascer da 
presença do homem moral. Este não pode ser pensado 
como entidade salvadora, mas como a representação 
não ilusória de uma coletividade formada por indivíduos 
que se colocam acima das aspirações egoísticas e pas-
sageiras. O homem moral não será um ser individual, 
senão uma expressão coletiva. Será muitos parecendo 
um por compromisso geral com o bem de todos. 
       Por enquanto, a espera do homem moral perma-
nece como uma grande esperança. Nos palcos da po-
lítica é ele um personagem de ficção passando-se por 
indivíduo real, pois se destina a ganhar a confiança do 
cidadão e alçar-se ao degrau mais alto. E como todo 
personagem de ficção, que não reúne as condições ne-
cessárias para se manter na realidade, vive somente do 
discurso, esgueirando-se entre a luz e a sombra, dei-
xando-se ver apenas à distância segura que protege 
sua face real. 
       O espiritismo pugna pelo homem moral, sabendo-o 
o único capaz de construir e sustentar a sociedade da 
justiça, do bem e do belo. 
 

WILSON GARCIA 

 
(DO EXPEDIENTE-ON-LINE NEWS DO BLOG DO 
WGARCIA, 12 DE NOVEMBRO DE 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Triste 

 10 

1000

000 

0 

ANO XIV Nº 149 / FEVEREIRO – 2019/JABOATÃO -PE. 

WILSON GARCIA, DO BLOG EXPEDIENTE ON-LINE 

 

Desencarnou ‘O padre medíocre desbatinado 
espanhol”, na opinião de Carlos Imbasshy. No dia 
09 de janeiro último, em Belo Horizonte, aos 88 
anos. Inimigo do Espiritismo, é digno fe pena! 
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       Perguntamo-nos ainda qual seria a conduta destes 
espíritas, caso eleitos, quando fossem propostas leis 
para aumentarem os próprios salários dos parlamen-
tares acima dos níveis daqueles fixados para as mas-
sas? Quais atitudes adotariam quando passassem a re-
ceber verbas extraordinárias para seus gabinetes, fos-
sem autorizados a contratar assessores dispensáveis, 
recebessem auxílio moradia sem necessidade...? De-
volveriam aos cofres públicos as imorais verbas exce-
dentes ou doariam a instituições voltadas ao atendi-
mento das mazelas sociais? 
        Não é impossível, mas é muito pouco provável 
mergulhar na lama e dela sair ileso, sem uma mácula 
sequer. 
       Mas perguntariam então: Como fazer? Como se 
conduzir diante do aparente caos instalado? Como 
agir? 
       Não vemos outro caminho a não ser o da educa-
ção, não destes que por hora se encontram nas tem-
porárias cadeiras de comando dirigindo a nação em to-
dos os níveis, seria totalmente improdutivo, a hora de-
les chegará neste ou em outro orbe. Precisamos nos 
preocupar com a educação daqueles iniciando suas vi-
das, recém-reencarnados, começando as suas primei-
ras experiências em sociedade, estes sim poderão sal-
var a nação, se receberem agora estímulos, exemplos, 
forem incentivados a agir moralmente e eticamente 
sempre com ações voltadas ao bem coletivo. 

       Sim, no fortalecimento da atividade de evangeli-
zação infantil e das mocidades espíritas, situa-se a real 
solução, são nestes dois seguimentos que os espíritas 
tão desejosos em mudar o país deveriam envidar os 
seus esforços, tempo e recursos. 
       Não menos importante, seria a conduta ética den-
tro das famílias, na própria sociedade, no ambiente de 
trabalho e, principalmente, dentro das instituições espí-
ritas, pois o que se vê hoje em dia dentro das asso-
ciações espíritas não são todas evidentemente a se 
conduzirem desta maneira, é uma velada, às vezes 
gritante briga pelo poder, uma busca desenfreada por 
cargos dentro das entidades, para quem sabe em futuro 
próximo ter a foto estampada na galeria de presidentes 
da respectiva organização. E, considerando este último 
caso, o que poderemos aguardar destes espíritas hoje 
avidamente preocupados em obter postos nas congre-
gações espíritas onde mourejam, quando concretiza-
rem seus sonhos passando a ocupar funções políticas? 
       Espera-se algo mais dos discípulos do Cristo. 

Rogério Miguez 
Referências: 
1
 KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. Trad. Guillon 

Ribeiro. 69. Ed. Rio de Janeiro: FEB Editora, 1987. Parte 
Terceira – Das Leis Morais - Capítulo IX. perg. 806. 
2
 ______.______. perg. 806a. 

(Extraído da revista eletrôntca – O Consolador, nº 
580, de 12/08/2018). 
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Dona Gizelda Carneiro Arnaud com 

a filha Marília Arnaud 

DESENCARNA GIZELDA ARNAUD  

   A educadora e palestrante espírita Gizelda Carneiro 
Arnaud, de 78 anos, faleceu na noite desta quarta-feira, 
5 de dezembro (2018), no Hospital da Unimed, onde 
estava internada para uma cirurgia no joelho. Du-rante a 
anestesia, ela sofreu uma parada cardíaca e não pôde 
ser reanimada. 
   Gizelda Carneiro Arnaud era escritora e foi vice-pre-
sidente da Federação Espírita da Paraíba. Era natural 
de Pombal, e viúva do ex-deputado Dirceu Arnaud, que 
era filho de Catolé do Rocha (PB). 
   Gizelda era mãe do deputado estadual Janduhy Car-
neiro, que confirmou o falecimento dela: “Não era um 
procedimento complicado, mas acredito que havia che-
gado a hora dela partir”, disse. 
   O velório e sepultamento da mãe do deputado Jan-
duhy Carneiro foram no Cemitério Parque das Acácias. 
    Como palstrante seguia a linha evangélica, tratando 
de amor, ´paz e caridade. A filosofia espírita, na verda-
de não fazia parte de seu cabedal. Ela sempre era con-
vidada pela Federação Espirita Pernambucana para 
fazer palestras em sua sede. Mas, assim como a FEB, 
quando o trabalhador desencarna, há um total esqueci-
mento. Adotando a política de que só é util enquanto 
está no corpó físico. ▲ . 



   
 
 

Mediunidade de cura  
 
 

   caso João de Deus continua rendendo  e  pa-  
   rece que ainda continuará,  por  algum  tempo  
   mais, oferecendo muito pano para manga.   

             Como já abordamos aqui o que nos toca co-
mentar a respeito desse drama (ver em "Médiuns acu-
sados de abusos sexuais - um alerta para o Movi-
mento Espírita"), voltamos a tratar disso, aproveitan-
do o ensejo das polêmicas todas envolvendo o serviço 
público de "cura espiritual"a que ele se presta há 
quatro décadas, recordando os estudos a respeito do 
que a Codificação Espírita considera exatamente so-
bre as possibilidades desse tipo de expediente. 
       Kardec em O Livro dos Médiuns, no item 175, vai 
estabelecer uma diferenciação entre mediunidade de 
cura propriamente dita e magnetização. Vejamos: 
       “Diremos apenas que este gênero de mediunidade 
consiste, principalmente, no dom que possuem certas 
pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mes-
mo por um gesto, sem o concurso de qualquer medi-
cação. Dir-se-á, sem dúvida, que isso mais não é do 
que magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético 
desempenha aí importante papel; porém, quem exa-
mina cuidadosamente o fenômeno sem dificuldade re-
conhece que há mais alguma coisa. A magnetização 
ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, regular 
e metódico; no caso que apreciamos, as coisas se pas-
sam de modo inteiramente diverso. Todos os magneti- 
zadores são mais ou menos aptos a curar, desde que 
saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que 
nos médiuns curadores a faculdade é espontânea e al-
guns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de 
magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, 
que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta, 
em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos 
que a maioria das pessoas que podem, com razão, 
ser qualificadas de médiuns curadores recorre à prece, 
que é uma verdadeira evocação.”     
       Como vemos, enquanto a magnetização, mesmo 
com auxilio dos Espíritos, requer um tratamento contí-
nuo e regular, a mediunidade de cura propriamente di-
ta é mais instantânea e espontânea e surge em pes-
soas muita das vezes alheias ao magnetismo. A inter-
venção dos Espíritos nesse caso é patente. Nesse últi-
mo caso, não é todo mundo que pode considerar-
se médium curador. Kardec por vezes utilizava o ter-
mo médium curador para se referir simplesmente aos 
magnetizadores, como no seguinte trecho de O Livro 
dos Médiuns, item 189: 
       “Médiuns curadores: os que têm o poder de curar 
ou de aliviar o doente, pela só imposição das mãos, ou 
pela prece. Esta faculdade não é essencialmente me-
diúnica; possuem-na todos os verdadeiros crentes, se-
jam médiuns ou não. As mais das vezes, é apenas 
uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se ne-
cessário, pelo concurso de bons Espíritos.” 
       Contudo, na Revista Espírita de setembro de 
1865, num artigo intitulado "Da mediunidade curadora", 
no item 7, Kardec vai nos dizer que no sentido estrito  
do termo, essa faculdade é ainda extremamente rara 
    

        “O médium curador recebe o influxo fluídico do 
Espírito, ao passo que o magnetizador tudo tira de si 
mesmo. Mas os médiuns curadores, na estrita acep-
ção da palavra, isto é, aqueles cuja personalidade se 
apaga completamente ante a ação espiritual, são ex-
tremamente raros, porque essa faculdade, elevada ao 
mais alto grau, requer um conjunto de qualidades 
morais raramente encontradas na Terra; só esses 
podem obter, pela imposição das mãos, essas cu-
ras instantâneas que nos parecem prodigiosas. Sendo, 
pois, a mediunidade curadora uma exceção aqui na 
Terra, disso resulta que há quase sempre ação simul-
tânea do fluido espiritual e do fluido humano; quer dizer 
que os médiuns curadores são todos mais ou me-
nos magnetizadores, razão pela qual agem conforme 
os processos magnéticos.” 
       Podemos dizer então que o termo médium cura-
dor foi utilizado por Kardec num sentido mais geral, 
que engloba os magnetizadores, e num sentido res-
trito, onde essa faculdade é ainda rara na Terra, por 
depender de qualidades que a maior parte dos Espí-
ritos encarnados no globo terrestre ainda não a dis-
põe. ▲. 

Eric Tavares Pacheco,  
atua no movimento espírita do Rio de Janeiro. 

(Extraído do informativo LUZ ESPÍRITA, edição nº  
150, de 24 dezembro de 2018). 
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Federação Pernambucana, lança novo informativo. agora  
o InDIFE - Informativo do Departamento de Integração  

Federativa da FEP, tem como objetivo principal registrar 

fatos que constroem a memória do Movimento Espírita 
Pernambucano. Quer parecer que a prática vai ser um 
periódico a cada nova diretoria. Parabéns. 

https://espiritismoemmovimento.blogspot.com/2018/12/midia-mediuns-acusados-de-abusos.html
https://espiritismoemmovimento.blogspot.com/2018/12/midia-mediuns-acusados-de-abusos.html
https://espiritismoemmovimento.blogspot.com/2018/12/midia-mediuns-acusados-de-abusos.html
http://www.luzespirita.org.br/index.php?lisPage=livro&livroID=2
http://www.luzespirita.org.br/index.php?lisPage=livro&livroID=150


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

um “médium curador” [não espírita] e o rebuliço na mídia global    
 

(cont. da pág.) 
– “Não, isso é um reflexo do passado. Eu sei que o 
senhor pode consertar o meu olho. Mas como o 
compromisso do passado continuará, vai aparecer-
me outra doença. Como eu já estou acostumado 
com essa, eu a prefiro. Por que eu iria querer uma 
doença nova? 
       Os Espíritos não estão à disposição para promover 
curas de doenças que não raro representam providên-
cias corretivas para nosso crescimento espiritual no bu-
ril de reparação moral. Por tudo isso, é urgente não 
abrirmos mão da precaução! Ainda mesmo que o ex-
cesso em tudo seja ruinoso. Contudo, Kardec endossa 
nossa atitude dizendo que “vale mais pecar por ex-
cesso de prudência do que por excesso de con-
fiança”. (7) 

Jorge Hessen 
Referências bibliográficas: 
[1] Disponível    
     em http://www.febnet.org.br/blog/geral/noticias/feb-  
     esclarece-sobre-at…    acesso 08/12/2018 
[2] Disponível 
     em http://vejabrasil.abril.com.br/brasilia/materia/joao-
do-ceu-  
     e-da-te… acesso em 14/09/2013 
[3] Suas economias vêm do garimpo. Ele é dono de 
fazendas na  
      região, é proprietário de apartamentos em Brasilia, 
Goiânia,l  
      sília, Anápolis e Abadiânia, segundo a Revista Veja. 
[4] Disponível  
      em  http://vejabrasil.abril.com.br/brasilia/materia/joao-
do-  
      ceu-e-da-te…acesso em 14/09/2013 
5] Idem 
[6] VIEIRA, Waldo. Conduta Espírita, Ditado pelo Espírito   
      André Luiz, Cap.35. RJ: Editora FEB, 1977-5ª edição 
[7] KARDEC, Allan. Viagem Espírita-1862, Brasília, Ed. 
Edicel,   
      2002, pág. 33. 

========================================== 
NOTA: Esse é o tipo de matéria que não cabe aqui, 
mas à imitação de Voltaire, ouso dizer: Não concor-
damos com uma só palavra do que dizes e, se inse-
rimos essa crônica aqui, é porque gostamos de ver 
os dois lados da moeda. 
       Essa é uma crõnica própria de quem não é espí- 

rita, de quem desconhece o que se passa no mundo 
do Além. ´Condenar a “mediunidade de cura” é des-
conhecer o imenso trabalho realizado por Jesus, 
que os cristãos chama de milagre- e que os espíri-
tas tanto comentam em suas palestras. E nós sabe-
mos da capacidade cognitiva e intelectual do autor 
do artigo e do su conhecimento da Doutrina Espíri-
ta, Por favor, meu amigo, não imite o Cosme Massi.  
     Condenar o médium (não espírita) e pouco mora-
lizado é dar provas de que a soberba lhe subiu à ca-
beça, porque tem títulos acadêmicos e, nessa con-
dição se acha no direito de espezinhar um pobre de 
espírito que nasceu com a “mediunidade”, mesmo 
não sendo moralizado.  
     E o amigo, tem mediunidade ostensiva? Ou é 
apenas um “médium de imaginação”, tão comum 
no meio espírita... 
      Convido o amigo, para juntos lermos o que diz 
Kardec no “Livro dos Médiuns” (cap. XIV, item 175:  
      “(...) nos médiuns curadores a faculdade é es-
pontânea e alguns até a posuem sem jamais terem 
ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma 
potência oculta, que é o que constitui a mediunida-
de, se faz manifesta, em certas circunstâncias, so-
bretudo se considerarnos que a maioria das pes-
soas que podem, com razão, ser qualificadas de 
médiuns curadores recorre a prece, que é uma ver-
dadeira evocação.” 
       Comparar „João de Deus” ao médico esquizo-
frênico Roger Abdelmassih, nos parece um equívo-
co que não é permitido ao espírita que se apresenta 
como divulgador do Espiritismo. 
       Oxalá, o amigo prof. Jorge Hessen tenha a de-
vida pachorra para revisar os seus conceitos sobre 
mediunidade de cura e talvez, quem sabe, empre-
ender um estudo acurado do asunto, ainda lhe resta 
tempo.  
       Com pedido de desculpas antecipada, peço que 
releve a minha atitude, não tenho o desejo de agre-
dílo, mas gosto de dizer o que penso. 
 
 

Paulo de Almeida 
lampadárioespirita@bol.com.br
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CVV 

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

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

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

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

OUVINDO COM O CORAÇÃO     Ligue: 3421–7311 ou A 

LINHA DA VIDA - 188 
 

 
 

 

 

http://www.febnet.org.br/blog/geral/noticias/feb-%20%20%20%20%20%20esclarece-sobre-at…
http://www.febnet.org.br/blog/geral/noticias/feb-%20%20%20%20%20%20esclarece-sobre-at…
http://vejabrasil.abril.com.br/brasilia/materia/joao-do-ceu-%20%20%20%20%20%20e-da-te…
http://vejabrasil.abril.com.br/brasilia/materia/joao-do-ceu-%20%20%20%20%20%20e-da-te…
http://vejabrasil.abril.com.br/brasilia/materia/joao-do-ceu-%20%20%20%20%20%20e-da-te…
http://vejabrasil.abril.com.br/brasilia/materia/joao-do-%20%20%20%20%20%20%20ceu-e-da-te…
http://vejabrasil.abril.com.br/brasilia/materia/joao-do-%20%20%20%20%20%20%20ceu-e-da-te…
http://vejabrasil.abril.com.br/brasilia/materia/joao-do-%20%20%20%20%20%20%20ceu-e-da-te…


  

 
 
     

 
 

J. B. Vasconcelos — de Pernambuco Espírita - II   
 

1º Trabalho  
Sugestões para o Congresso, apresentadas por J. 
B. Vasconcelos — do Pernambuco Espírita — 
Trabalho longo, mas fora dos itens propostos para 
os trabalhos a serem discutidos no Congresso. 
CONTINUANDO: 
 
       O congresso deve estabelecer um só método de 
trabalho, repito, para todos os trabalhadores, desde do 
alto Amazonas ao Rio Grande do Sul, incluindo horas 
de início e término dos trabalhos doutrinários, regula-
rizar a realização das reuniões mediúnicas, métodos de 
curas, etc.. 
       Estabelecer obras para o estudo, quais as datas 
comemorativas e como devem elas ser observadas, es-
tabelecer um método para uniões magnas, estruturar o 
trabalho da mulher, prever o trabalho da criança, deter-
minar a atividade do jovem na seara espírita. Para que 
se realize um trabalho de vulto nacional, é necessário 
que haja um trabalho preliminar junto às Federações, 
Ligas, Uniões, dos Estados e onde não as houver, pro-
curar a instituição ou instituições de maior responsabi-
lidade, para que o trabalho se realize com pleno êxito. 
       No caso de que uma só instituição esteja desinte-
ressada pelo congresso, a sua realização só se deverá 
verificar quando essa instituição tornar parte ativa, no 
mesmo, contanto que a realização do congresso só ve-
nha a se dar, quando os elementos de todos os qua-
drantes, de todas as instituições, possam tomar parte. 
Acho mesmo imprescindível um trabalho persistente 
junto à Federação Espírita Brasileira e Liga Espírita do 
Brasil, no sentido de juntamente com a U.S.E. liderarem 
esse movimento de verdadeira arregimentação das fi-
leiras espíritas nacionais, antes mesmo, de qualquer 
passo que a U.S.E. venha dar nesse sentido.  
       Sintetizando o que ficou dito acima, dou a seguir 
para meditação e estudo as seguintes neas: 
a) O Congresso Espírita nacional deverá ser realizado  
    com a participação de todas as instituições de cará-  
    ter federativo existente no Brasil. 
b) O Congresso Espírita Nacional só aceitará teses ver-  
    sando em torno da orientação da disseminação da   
    doutrina espírita. 
c) Cada instituição realizará reuniões preliminares, jun-  
    tamente com todos os seus filiados, adesos, agrega-  
   dos, etc., a fim de votar as resoluções a serem apre-  
   sentadas ao Congresso. 
d) Cada instituição deverá ser representada por UM   
    membro eleito na última reunião preparatória. 
e) O representante da instituição será apenas um dele-  
    gado portador das resoluções votadas nas reuniões   
    preparatórias. 
f) Na última reunião do Congresso serão criadas a Co-  
   missão Executiva Nacional, que fará valer as resolu-  
   ções votadas no Congresso, e as Comissões Esta-  
   duais, com sede na capital ou a sede do foro de cada   
   Estado ou território. 
 
 

g) A Comissão Executiva Nacional será composta de    
    seis membros e as Comissões Estaduais de três   
    membros cada. 
h) O mandato dessas Comissões terminará quando da   
    realização do novo Congresso, onde serão criadas   
    novas Comissões que substituirão aquelas. 
i) Angariar fundos, por todos os meios lícitos para ajuda   
    ao Congresso e aos congressistas. 
 
PROPOSIÇÕES 
— Considerando que todas as reuniões, certames, con-  
     gressos etc. devem — além de suas finalidades ime-  
     diatas ou transitórias — tornar notório, igual e princi-   
     palmente, qual a sua orientação básica; 
— Considerando que na América muitos Congressos   
     se realizaram e se realizam, carentes de um roteiro   
     firme no caráter doutrinário, embora com rótulos de   
     Espiritismo;  
— Considerando que o movimento do presente Con-   
     gresso constitui pródromo de outros de maior enver-  
     gadura, com projeção nacional e possivelmente até   
     internacional; 
— Considerando que vivemos uma hora de confusão    
     não só na vida interna como externa, em que as   
     ideologias devem ser definidas claramente, para que  
     não se criem dúvidas, notadamente em leigos e pro-  
     fanos que nos observam 
— Considerando que a nossa Doutrina é alheia à polí-  
     tica partidária, sectarismos ou ideologias extremis-  
     tas. 
 
Propomos: 
       Que se declare o presente Congresso firmado úni-
co e exclusivamente na Doutrina Espírita codificada por 
Allan Kardec e, como tal, essencialmente Cristã porque 
resulta dos Evangelhos de Jesus, na sua feição de Es-
pírito Consolador, enunciada naqueles mesmos Evan-
gelhos. 
São Paulo, 3 de novembro de 1948. 
Francisco Spinelli 
João Pompílio de Almeida Filho 
Marcírio Cardoso de Oliveira 
Aprovado por unanimidade 
C. Chaves. 
 

Presidente da Mesa: 
       Considerando que a amizade e o intercambio existentes 
com a realização do atual Congresso trouxeram um real 
benefício para todos os espíritas que estão, no momento pre-
sente, na vanguarda da campanha espírita no Brasil, 
propomos:  
a) que todas as entidades federativas dos Estados, a reali-

zarem festividades comemorativas referentes às datas ma-
gnas do Espiritismo, convidem para dela participarem, re-
presentantes de todas os colegas dos demais Estados. 
São Paulo, 3 de Novembro de 1948. 
Jaime Monteiro de Barros 
 

 (CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO) 

 
 

14 ANO  XIV Nº  149 / FEVEREIRO - 2019 /  JABOATÃO - PE. 

 

                         
 

 

Dâmocles  Aurélio 
 
 


