
  0  

                   

 

 

 

 

 

 
 

ADESO  À  CODIFICAÇÃO  ESPÍRITA 

NÃO COLOQUEIS A CANDEIA DEBAIXO DO ALQUEIRE  
 

SITE: LAMPADARIOESPIRITA.WIX.COM/CEELD 

E AGORA NO SITE: www.autoresespiritasclassicos.com/ 
          

   

 

 

 
                                                                                        
 

   

 

 

  ANO  XIV   -   Nº 150  /  MARÇO  -  2019  /  JABOATÃO - PE. 
  

“(...) EM BOA LÓGICA, A CRÍTICA SÓ TEM VALOR QUANDO O CRÍTICO É CONHECEDOR DAQUILO DE QUE FALA. ZOMBAR DE UMA COISA QUE SE NÃO 
CONHECE, QUE SE NÃO SONDOU COM O ESCALPELO DO OBSERVADOR CONSCIENCIOSO, NÃO É CRITICAR. É DAR PROVA DE  LEVIANDADE E TRISTE 

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

BOLETIM  INFORMATIVO  INDEPENDENTE DE  EDUCAÇÃO  ESPÍRITA 
 

 
 

 

NESTA   EDIÇÃO  

 

☼ - EMBATES E DEBATES – TIAGO RODRIGUES     

       É Fake News do além? - III  ........................ ...................     02 

☼ - PÁGINA DOUTRINÁRIA,  Orson P. Carrara ............     03 

☼ - FATOS ESPÍRITAS – Dâmocles Aurélio   

     - Blog Espiritualmente Reflexões  ......................................    04 

☼ - LENDO  E  ANALISANDO – Cândido Pereira  

     - O PASSADO  HOJE– VIII  .............................................    06 

☼  - ESTUDANDO O EVANGELHO.  

☼  - Obras de Emmanuel não são igrejeiras  ....................    07 
☼  - MODOS DE VER – PAULO DE ALMEIDA 

      -  BATE PAPO PARA DIVULGAR ................................     08 

      - Diulgação Espírita na atualidade ....................................    09 

☼  - Análise Tipográfica da Gênese  ..................................   10  
☼ - PÁGINAS  DO  ARQUIVO  PERNAMBUCANO DE  

        ESPIRITISMO  -  Dâmocles Aurélio.                           

     -  O moço espírita e o mundo de hoje – I   ......................... .  14 

 

 

REFLEXÕES  DE  UM 
MÉDIUM  ESPÍRITA 

 

   ◘ Se já não bastasse a descoberta de   
       que o livro A Gênese foi adulterada,   
       nos chega agora, a informação de que   
       o livro „Obras Póstumas”, também   
       sofreu ações destrutivas própria de   
        um vândalo. 
 

   ◘ Ao que tudo indica, a publicação de   
      “As Cartas de Kardec”, material   
      original dos escritos de Kardec e que   
      se encontavam de posse do honrado   
      Dr. Canuto Abreu, muita coisa vai ser  
      definitivamente esclarecida.  
   ◘ E muito provavelmente, por um efeito   
      chamado de “cascata”, muita coisa vai   
      igualmente mudar no relacionamento   
      das federativas estaduaias com o   

      movimento espirita local. 

Madame De Krell        

   Madame De Watteville Krell, a grande médium francesa 
de psicografia contemporanea de Allan Kardec.. 
   Madame W. Krell, admirável médium francesa, é desta-
cada no mundo espírita como a intérprete que psicografou 
a versadíssima mensagem intitulada a “Prece de Cáritas” 
(muito recitada, porém drasticamente utilizada como uma 
espécie de mantra nos recintos eivados de misticismos). 
Essa oração culminou por esmaecer o legítimo acervo 
doutrinário dessa grande médium. 
    Madame W. Krell, médium, esquecida no presente pode 
ser considerada uma das maiores médiuns psicógrafas da 
história do Espiritismo. Era ligada a um círculo espírita de 
Bordeaux, na França. As sessões mediúnicas ditadas pe-
los espíritos destinavam-se a fornecer as provas da gran-
deza do Espiritismo, que é uma doutrina que tem por fina-
lidade final trazer os ensinamentos imortais de Cristo, 
contando com fatos produzidos por leis naturais. 
 

VER   PÁGINA  6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 

KARDEC FRAUDADO EM “OBRAS PÓSTUMAS”, na edição de abril. 

 

 

 
  

 



    

 
 
 

 

 

 

É Fake News do além? - III 
 
 

     Na mensagem recebida 08/09/2018, pelo médium 
Marilusa Moreira Vasconcelos, na sede da Editora 
Espírita Radhu ltda, por ocasião do atentado contra 
a vida de Jair Messias Bolsonaro, ocorrido em 
06/09/2018. 
 DIANTE DO CRIME, versos de Castro Alve, 
afirma a médium. Eis os supostos versos psicogra-
fados: 
Com um batelo de luz, atravessa o espaço 
Não poso suster o braço criminoso, 
Mas desvio o golp’e por um outro braço 
De um soldado fiel, rutado em meio ao povo! 
 

Corrida contra o tempo, estanco, pressuroso, 
Do companheiro ferido o sangue que se esvai, 
Ele sabia o perigo que coria, doi crimino9so, 
Que não respeita a Pátria e o valor sw um pai!  
 

Médicos daqui  e daí trabalham rapidamente, 
Uma vida apenas? NÕ! é toda uma esperança! 
O soldado da espada, ontem usava a lança, 
Hoje combate a sordidez que mente! 
 

Jesus! Este Brasil a quem servimos tanto, 
Pela liberdade e contra a escravidão! 
Também eu carpi duas vezesem exílio e sangue, 
Como Tomás e Castro Alves, pela libertação! 
 

Que a mentira torpe caia ensandecida, 
Pela própria violência e mentira deposta! 
E que o Brasil sobreviva na sanha destemida,  
Dos que têm por ele a vida em prova posta! 
 

Deus nos ptreserve o Brasil, da marxista filosofia, 
Que procura dominar o mundo neste tenpo, 
Siguamos destemidos, escolha a cada dia, 
De quem tem no Amor sua força e seu sustento! 
 

 CASTRO ALVES  
 

NOTA DO LAMPADÁRIO:  
     O autor dessas estrofes, que desconheço quem 
seja, é aquele indivíduo que se considera como um 
sujeito que conhece poesia e os poetas, de um mo-
do geral. E aí está o seu erro capital. Ora, Castro Al-
ves não foi poeta ufanista, essa foi uma qualidade 
de Olavo Bilac. A poesia social em Castro Alves, 
tratando da Escravidão e dos Navios Negreiros, 
ocorreu no início da juventude, havendo quem afir-
me que essas poesias são de autoria do seu irmão 
mais velho José Antonio, que suicidou-se aos 19 
anos de idade (a imaginação cria a suposição de 
que poderia ter sido envenenado, para evitar que o 
doidinho, como era chamado) continuasse a disse-
minar o que ia de encontro aos interesses dos trafi-
cantes de escravos, cuja madrasta era viúva de um 
dos maiores traficantes de escrvos para o Brasil. 
       
     A Doutrina Espírita atua com o trabalho de caridade 
material e espiritual desinteressada, sem nenhum pro-
pósito a não ser o de auxiliar os necessitados. 
     “Toda a prática espírita é gratuita, como orienta 
o princípio moral do Evangelho: Dai de graça o que 

de graça recebestes” (O evangelho segundo o Espi-
ritismo, cap. 26). 
     O Espiritismo orienta que o serviço espiritual não de-
ve 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 Movimen-
to Espírita, fundamentada na tríade Deus, Cristo e Cari-
dade, pratica o bem, levando consolo e esclarecimento 
à humanidade:. 
     “Não é a mediunidade que te distingue. É aquilo 
que fazes dela”. (Emmanuel, em Seara dos Mé-
diuns, cap. 12, psicografado por Chico Xavier). (Pá-
gina da FEB na internet, ABA:    
       FEB esclarece sobre atuação de médiuns curado-
res). [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.  
       Ser Espíritas em épocas de turbulência é teste da 
bigorna sobre o metal. Somos o sal da Terra e a luz do 
mundo na medida que esse sal pela vaidade não se 
desnaturalize, e que essa luz não se ofusque ante a 
sombra da vaidade. Muitos médiuns a exemplo do José 
Arigó se desviaram da senda iluminada de redenção. 
Nele o orgulho, o valor das pratas, a importância pes-
soal e por acreditar em sua infalibilidade como médium 
fez com que os caminhos do "destino" fossem alterados 
pela mesma “espiritualidade” que por ele operava.  
        Desta forma o desencarne serviu para freio da dí-
vida que a mediunidade trouxe como moeda de paga-
mento, mas que estava servindo como via de envaide-
cimento fazendo com que ela crescesse ainda mais. 
Desconfiar da espiritualidade que impressiona os olhos 
com grandes feitos, essa época já passou, ultrapas-
sados talvez. Não existe a necessidade de comprova-
ções quando a artifícios que motivem os olhos com 
ares de esplendor. O incrédulo mesmo vendo não verá, 
e ainda que escute se faz surdo pelos frutos da indife-
rença. Lançar pérolas aos porcos é bem isso. 
     Quanto aos médiuns falidos pelas vias sexuais, es-
ses são inúmeros nas seearas Espíritas, muito mais do 
que os noticiados na espetacularização midiática. Nu-
ma soma que não poderíamos nem comensurar. A car-
ne foi em todos os tempos o caminho de queda. “Eis 
que tenho um espinho na carne de me dilacera” fra-
se atribuída a Paulo de Tarso, de fato os costumes ro-
manos permitiam o adultério entre outras distorções so-
ciais aceitas com naturalidade. 
        

(CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO). 
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Dos equívocos e das distorções doutrinárias 
 

       A falta de estudo da Doutrina Espírita, a ausência 
do uso da razão e do bom senso e também o isola-
mento dos grupos (fechando-se em si mesmos) são os 
responsáveis pelos absurdos que se cometem em no-
me da Doutrina e seu movimento. E isto fica por conta 
de quem pratica, pois o Espiritismo não pode ser res-
ponsabilizado por aqueles que não raciocinam no que 
fazem. 
       São muitos os exemplos, alguns citados em livros, 
jornais e revistas, por articulistas e autores diversos, to-
dos respeitáveis e conhecidos na atividade espírita, os 
quais permito-me citar uns ou outros (os exemplos) pa-
ra desenvolvimento do presente artigo. 
       Enquadram-se nesses equívocos: 
a)   Obrigatoriedade de passe em todo e qualquer com-  
      parecimento ao Centro Espírita; 
b)   Toda pessoa que chega perturbada ao Centro Es-  
       pírita é médium; 
c)   Os médiuns são seres elevados e extraordinários; 
d)   Os oradores e expositores são seres infalíveis – “fa 
      lou, tá falado”; 
e)   Médium experiente não precisa estudar; 
f)    Não se deve bater palmas ao final de palestras pa-  
      ra não dispersar fluidos; 
g)   Casamento, batizado, uso de gestos e imagens,   
      roupas especiais, cromoterapia, cristais, tvp, pirâ-   
      mides etc., no Centro Espírita; 
h)   As mãos dadas formam correntes de proteção; 
i)    Comemoração de Páscoa e Semana Santa no Cen-  
      tro Espírita; 
j)    Para recarregar energias, o aplicador de passes de-  
      ve encostar a cabeça na parede após a tarefa; 
k)   Mulheres não devem entrar de saia no centro; 
l)    Homens e mulheres devem sentar-se em fileiras   
      separadas no ambiente do centro; 
m) Reencarnação serve para pagar dívidas; 
n)   Os Espíritos comunicantes sabem tudo; 
o)   Determinado Centro Espírita é forte, o outro é fraco; 
p)   Uso de expressões, como mesa branca, baixo Es-  
      piritismo, encosto e muitos outros absurdos como   
      aqueles das correntes no chão e das garrafas em   
      prateleiras, para prender os Espíritos obsessores ou   
     da mesa de concreto que suporte os murros dos mé-  
      diuns indisciplinados. 
 

       Ora, o Espiritismo é profundamente racional. O es-
pírita precisa sempre saber por que faz determinada 
prática. Pensar no que faz e analisar se está dentro do 
bom senso, da razão e, principalmente, se há coerência 
no que se pratica e o que a Doutrina ensina. 
       Com objetivos tão elevados e fundamentos tão ra-
cionais, como poderia o Espiritismo ver em casas que 
se dizem espíritas, práticas tão distantes de sua orien-
tação? Só a falta do estudo doutrinário pode responder 
por esses absurdos que comportariam, em muitos ca-
sos, diversas argumentações e comentários sobre sua 
nulidade e incoerência. E também se caracterizam co-
mo prática distante do dinamismo da Doutrina, o espí-
rita desanimado, o Centro distante e isolado do estudo 

e da divulgação – preocupado apenas com a prática 
mediúnica; a Casa Espírita isolada do movimento – que 
traz o entusiasmo e renova; também o expositor que 
transmite aos ouvintes a ideia de um Espiritismo de tris-
teza, dor ou sofrimento, e finalmente o espírita que não 
estuda. Como aceitar também aquelas reuniões sem 
nenhuma motivação, onde um lê e todos ouvem – ou 
dormem, criando a figura do “espírita de banco” (aquele 
que entra, senta, ouve e vai embora)? OU a presença 
no Centro como se fosse uma obrigação penosa, sem 
alegria? 
       Espiritismo é alegria, é vida! E trabalho vibrante, 
com harmonia, coerência, união... Daí a necessidade 
do estudo individual, estudo em grupo, união de forças 
entre os trabalhadores da mesma casa e entre as ca-
sas da cidade e região. Isto traz entusiasmo, revitaliza o 
movimento e afasta os equívocos. A troca de expe-
riências é algo muito positivo, que não devemos temer.     
       O espírita esclarecido é dedicado à causa, sempre 
estuda, melhora-se gradualmente e trabalha sempre, 
confiando em Deus – mas usando sua própria razão. 
       Essas questões precisam ser discutidas para apa-
relharmos melhor nossas casas, tornando-as colmeias 
de trabalho, união e amor, para que não se distanciem 
dos objetivos que nortearam sua fundação.▲ 

Orson Peter Carrara                                
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                  Cristiane Stanford Nery                                   Isabele Figueiró                               Manuel Guimarães, criador do blog 
  

Cristiana Stamford Nery 
   É Administradora de Empresas graduada na Facul-
dade de Ciências da Administração de Pernambuco 
(FCAP/PE). Casada com o também trabalhador e expo-
sitor espírita Inaldo Nery, tem 05 filhos. É trabalhadora 
espírita exercendo as mais diversas funções cordena-
das: coordenadora de regional da Federação Espírita 
Pernambucana (FEP), Palestrante, médium de psicofo- 
nia e psicografia. 
EspiritualMente - Como você conheceu o Espiritis-
mo? Qual a importância desta Doutrina em sua vi-
da? 
Cristiana - Em meados dos anos 80, meus primeiros 
contatos com os fenômenos mediúnicos foi na escola 
onde tinha uma amiga (hoje desencarnada) que era da 
Umbanda. Quando, por problemas na adolescência, 
decidi me suicidar, pela interferência de uma das enti-
dades espirituais que a auxiliava, não o fiz, graças a 
Deus! Após esse acontecimento, ela me presenteou 
com "O Livro dos Médiuns", a primeira obra da Codi-
ficação que li. A orientação que recebi foi que o livro iria 
me esclarecer sobre o que estava acontecendo comigo. 
Após um período, passei a frequentar uma casa de Um-
banda na qual aprendi a desenvolver minha mediuni-
dade. Porém, sentia que ali não era o meu lugar. Foi 
quando, então, fomos morar em Santana (bairo do 
Recife).. Nessa época, passei a frequentar a Associa-
ção Espírita Casa dos Hu-mildes e comecei a me 
identificar com a Doutrina. Fui conversar com a mãe de 
santo e ela me falou já saber que o meu lugar não era 
ali (na Umbanda), só havia ido para desenvolver a me-
diunidade e que logo eu iria embora, que minha linha 
de trabalho era onde eu estava, o que me deixou muito 
tranquila e feliz pela escolha que fiz. Nesse primeiro lar 
espírita, fiz tratamento de desobsessão e vários cursos. 
E então ingressei no quadro de trabalhadores da casa.  
 

Isabelle Sarmento Figueirôa é formada em Jornalismo 
e Pedagogia. Trabalhou por 10 anos no Sistema Jornal 
do Commercio de Comunicação. Há 03 anos atua como  

professora da Educação Infantil e Ensino Fundamental 
nas redes pública e particular do município de Jaboatão 
dos Guararapes/PE. É mãe de Heitor de 05 anos e à 
espera de Raul. É trabalhadora voluntária do Lar 
Espírita Chico Xavier, localizado no bairro de Can-
deias no supracitado município. 
EspiritualMente - Como você conheceu o Espiritis-
mo? Qual a importância desta Doutrina em sua vi-
da? 
Isabelle - Sou espírita desde o ventre da minha mãe. 
Ela, junto com vovó Edna, frequentavam e eram traba-
lhadoras do lar Espírita Chico Xavier. Aos três anos, ini-
ciei nas aulas de educação espírita infanto-juvenil, pas-
sando por todas as turmas, até adentrar à querida Mo-
cidade Tio Chico. Não consigo imaginar minha vida 
sem a Doutrina Espírita, pois é ela que me acompanha, 
esclarece e consola desde os momentos mais tenros 
da minha atual existência. 
 

EspiritualMente - Como você conheceu o Espiritis-
mo? Qual a importância desta Doutrina em sua vi-
da? 
Dâmocles: Minha mãe era espírita. Desde cedo entrei 
em contato com o Espiritismo. Aos domingos à noite, 
acompanhava meu pai, com 11 anos de idade, à Fede-
ração Espírita Pernambucana, então localizada à Rua 
da Concórdia, 533. Guardo boas lembranças. Lembro-
me do poeta Fernando Vaz, com os seus óculos de len-
tes grossas; do Sr. Lírio Ferreira, com a sua costumeira 
polidez no trato com as pessoas e o cabelo bem pen-
teado. acho que ele usava brilhantina Glostora (acho 
que era esse o nome). Às segundas-feiras, acompa-
nhava minha mãe à noite, ao Tattwa Cavalheiros da 
Luz, do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensa-
mento, então localizado à Rua da Palma, se a memória 
não me falha, no edifício Sael. Posteriormente, mudou-
se para a Rua 24 de Maio, 32 – 1º andar. Nessa mes-
ma época, acompanhava também meu pai a Loja da 
AMORC (Ordem Rosacruz) aos sábados à noite. 
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   Em 2018, tomei conhecimento do blog EspiritualMente Reflexões à Luz do Espiritismo, criado pelo 
confrade Manoel O. Guimarães. O blog vem se especializando em fazer entrevistas. Fui um dos es-
colhidos sem que houvese nada para merecer tamanha distinção. Aproveito o espaço para colocar 
a opinião sobre o mesmo assunto de três pesoas do movimento espírita local, onde poderá ser ob-
servado as linhas de pensamento de cada um. Essa diversidade, demonstra a comprensão de cada 
um sobre a Doutrina Espírita. 
 
 

   



 

   
     

 
 
 

Inicialmente, a reunião era realizada à Rua Augusta, no 
bairro de São José e funcionava no prédio de uma Loja 
Maçônica; em seguida, mudou-se para a Rua Santos 
Du-mont, no Torreão. Portanto, desde a infância sem-
pre estive em contato quer com o Espiritismo quer com 
o espiritualismo. Então ao chegar à Casa Espírita para 
fazer parte, não estranhei e nem foi necessário partici-
par da evangelização espírita. 
1 A. - Qual a importância desta Doutrina em sua vi-
da? 
Dâmocles: A pergunta é complicada. Certa vez, em 
uma casa espírita, me perguntaram (estava visitando): - 
É espírita? Respondi: antes de ser, já era. A jovem 
abriu um sorriso amarelo, não havia entendido. Veja, 
depois da vivência de algumas décadas e das expe-
riências vivenciadas, se me visse obrigado a não vi-
venciar a Doutrina seria um terrível sofrimento moral. O 
difícil sempre foi vivenciar a Doutrina no dia a dia, sem 
estar preocupado em me policiar. Sou o que sou, mas 
sempre trabalhei a agressividade que é presente no 
meu ser. 
  

EspiritualMente - Que análise você faz do movimento 
espírita de Pernambuco e do Brasil? Este movimento é  
unido? 
Cristiana - Tenho percebido uma movimentação de 
união mais intensa nos últimos anos, o que não via an-
teriormente, mas creio que, para que a união ocor-
ra, ainda há muito o que fazer, será necessário ainda 
bastante trabalho. Os personalismos precisam ser mais 
aplacados e a vivência na Doutrina realmente prevale-
cer, só assim teremos de fato um movimento mais uni-
do e fortalecido. 
 

EspiritualMente - O movimento espírita está cum-
prindo os seus objetivos na sociedade brasileira ou 
falta ainda alguma coisa? 
Isabelle - Confesso que nunca fui muito engajada com 
o movimento espírita como um todo. Entendo a impor-
tância da unificação e união dos espíritas, mas desde a 
época da mocidade não me identificava com os encon-
tros e seminários destinados aos jovens. Talvez porque 
o centro o qual frequento não seja vinculado a nenhu-
ma federação, talvez porque a disciplina sempre foi 
nosso carro-chefe, talvez porque entenda que o movi-
mento espírita se faça no nosso dia a dia, pelas nossas 
atitudes e exemplos... O que percebo é uma divisão 
desnecessária entre os espíritas, pois que é atrelada a 
questões de âmbito social e político (conservadores e 
progressistas, por exemplo). Penso que devemos nos 
preocupar muito mais com o que nos une do que o con-
trário. 
 

EspiritualMente - Como você avalia o papel da im-
prensa espírita nos dias atuais na divulgação do Es-
piritismo? 
Dâmocles - Hoje a divulgação, com os recursos da in-
ternet, é fácil e barato; o difícil continua sendo a quali-
dade do conteúdo. Na internet, por exemplo, há muitos 
jornais online, com cores vivas e design artístico bonito, 
mas o conteúdo fica a desejar. São quase sempre jor-
nais noticiosos, divulgando os eventos que vão ocorrer 
ou que já se realizaram. Dentre os sites que considero 

com conteúdo e de ótima qualidade doutrinária, desta-
co O Consolador - Revista Semanal de Divulgação 
Espírita, de Londrina/PR. Há também o site Autores 
Espíritas Clássicos, que é uma verdadeira biblioteca 
espírita com dezenas de livros disponíveis para baixar. 
Então, vejo com otimismo o trabalho de divulgação 
atual. A tendência é melhorar. Pernambuco é que foi 
sempre reticente nesse campo, haja vista, conforme de-
monstra a história, o número de jornais ao longo do 
tempo é insignificante. 
 

EspiritualMente - Quais suas perspectivas sobre a 
atualidade e o futuro do Brasil e do mundo? Em re-
lação ao nosso país, você acha que está no rumo 
certo? 
Cristiana - Estamos num momento de transformação 
do planeta, e toda mudança traz transtornos, o que é 
muito natural. E como a lei do progresso nos ensina, tu-
do ocorre para o melhor, mesmo que a primeira vista 
possa parecer que não, que está tudo fora do lugar, 
mas não está. Infelizmente, pelo egoísmo e ganância 
de alguns, muitos estão sofrendo, mas não há mal que 
perdure para sempre. A lei de causa e efeito nos ensina 
que quando agimos fora da lei divina, precisamos ajus-
tar o que desajustamos e isso ocorrerá, mas não é no 
nosso tempo. Deus está no controle e Jesus no leme, a 
embarcação logo romperá a madrugada e sairemos da 
escuridão em direção da luz. 
 

EspiritualMente - Em meio a tantas crises, escân-
dalos e crescimento da violência, quais suas pers-
pectivas sobre a atualidade e o futuro do Brasil? 
Estamos no rumo certo? 
Isabelle - A melhor analogia para isso é o nascimento 
natural de uma criança. A mãe sente dores imensas, 
contrações quase insuportáveis, faz um esforço hercú-
leo, sangra, chora, tem o corpo dilacerado. Esta cena é 
quase de terror se todos não soubéssemos que dali 
nascerá um bebê. A Doutrina Espírita nos permite en-
tendimentos que acalmam o coração em momentos de 
vicissitudes. O planeta Terra está passando por uma 
fase crítica, é o momento decisivo para muitos espíri-
tos. Haverá dias melhores, sim. Para isso, precisamos 
controlar nossas crises, escândalos e violências inter-
nas. A marcha é de progresso, a lei é de evolução, a fa-
talidade é a perfeição. 
 

EspiritualMente - Em meio a tantas crises, escânda-
los e crescimento da violência, quais suas perspec-
tivas sobre a atualidade e o futuro do Brasil? Esta-
mos no rumo certo? 
Dâmocles - Quem passou por uma ditadura (1964-
1985), pode dizer que vive atualmente no Brasil paraí-
so. Presidente da República sendo cassado (já foram 
dois), presidente sendo acusado de roubo, condenado 
e preso; deputados, prefeitos e governadores condena-
dos e presos em presídios comuns. É o fim dos "Odori-
cos Paraguaçus". Crimes, crises e carestia sempre 
existiram. Não sei se estamos no rumo certo; sei ape-
nas que a marcha do progresso põe o trem nos trilhos. 
 
Nota: Escolhi aleatoriamente essas três questões com o objetivo 
           de demonstrar a atual situação do movimento espírita em  
            Pernambuco, sob a ótica de três pessoas diferentes.. 

 
 

EspiritualMente Reflexões 
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 O PASSAD0, HOJE – VIII 
 

Madame De Krell  
       

       A perfeição extraordinária das mensagens que ela 
psicografou em transe, assinada pelos maiores nomes 
da poesia francesa, não poderia jamais deixar de me-
recer destaque. Lamartine, André Crênier, Saint-Beuve 
e Alfred de Musset, além do poeta americano Edgard 
Allan Poe, escreveram por intermédio dela, que recebia 
ainda constantes comunicações do Espírito de Verda-
de, de Alexandre Dumas, de Lacordaire, de Lamennais, 
de Pascal, de Fénelon, de Hahnemann.  
       A famosa prece de Cáritas foi psicografada por 
ela, na véspera do Natal de dezembro de 1873, por-
tanto há 146 anos. Além de mensagens como ―A es-
mola espiritual” ou ―Como servir a religião espiri-
tual‖.  
       Em março de 1875, Samuel Hahnemann, em men-
sagem recebida por Krell, em Bordeaux, França, nos 
coloca a par da importância e benefícios obtidos com o 
uso dos fluidos e afirma: "a Homeopatia é o primeiro 
passo dado nesse sentido: o segundo, mais amplo, 
será a medicação por meio dos fluidos, o terceiro 
será a medicação puramente espiritual".  
       O Espírito Emmanuel (de Chico) elucidou sobre es-
se novo ciclo evolutivo da Humanidade, caracterizado 
pela vigência da medicina eminentemente espiritual. 
Suas bases estão assentadas numa nova postura: "O 
homem terá de voltar os olhos para a terapêutica 
natural, que reside em si mesmo, na sua persona-
lidade e no seu meio ambiente". Pois a cura definiti-
va do Espírito só será alcançada sob a terapêutica 
sublime e certa dos princípios vividos por nosso 
Mestre Jesus.‖  
       Na obra ―Rayonnementes de la Vie Spirituelle”, 
cuja publicação ocorreu no ano de 1876, em Bordeaux 
(França), encontram-se a maioria das mensagens psi-
cografadas pela Madame Krell. 
       ―Sim! Invoquemos com amor a graça de Jesus, supli-
quemos com humildade a misericórdia de Deus, para que, 
de posse do Evangelho, recebamos a sua força — possa-
mos dar batalha a todos os sentimentos que não falem do 
seu nome, propagar pelo exemplo a sua palavra, único 
meio de chegar-mos ao nosso desiderato sem agravar a 
responsabilidade, que porventura atualmente pese sobre 
cada um de nós, na distribuição da sua doutrina.  
       Invoquemos o seu amor para que tenhamos força no 
coração e luz na inteligência, para que nos esclareça os 
ditames da consciência no terreno calmo e sereno aonde 
o Espírito vai, segundo a sua palavra, fecundando as 
boas sementes pelo trabalho contínuo das ações, com a 
enxada das virtudes.  
       Procuremos por essa graça, que invocamos, dar o 
justo valor ao sentimento a que chamamos caridade — 
chave com que abrimos as portas do céu —, isto é: chave 
com que alcançamos a paz da consciência, o templo do 

amor, o sacrário da justiça, o tabernáculo da fé!‖. Allan 
Kardec ―A Prece Se-gundo o Evangelho. 
   Texto organizado por Irmãos W. e Jorge Hessen para 
o site www.autoresespiritasclassicos.com 

       “Chamo-me Caridade, sou o caminho principal que 
conduz a Deus; segui-me eu sou a meta a que vós to-

dos deveis visar”.O que se apregoa nos meios religio-
sos e principalmente no movimento espírita é que Cá-
ritas é um espírito que se comunicava através das fa-
culdades de uma das grandes médiuns de seu tempo, 
Mme. W. Krell, num círculo espírita de Bordeux, na 
França de Allan Kardec. 
       Isto só não basta; como também não gosto que 
abreviem o nome das pessoas, é de bom alvitre que a 
conhecemos por seu nome completo. Quando se fala 
em Mme. Krell logo vem a pergunta: o que significa a 
letra W é aí surge uma nova pesquisa. Se muitas cria-
turas, estudiosos, desconhecem a origem deste nome; 
imaginem quem foi Cáritas quando esteve encarnada 
neste mundo de provas e expiações.  
       consegui chegar até a época do Imperador Dio-
cleciano, e chegar até a figura de Irene que foi marti-
rizada em Roma no ano de 305 quando das persegui-
ções do Imperador acima epigrafado. Canonizada por 
sua religião, a posteriori veio a ser conhecida como 
Santa Irene, ela foi convertida ao Cristianismo e tinha 
duas irmãs. Ela foi acusada de possuir “livros proibi-
dos” e foi condenada a fogueira e suas irmãs foram de-
goladas à sua frente. Vale ressaltar que existem mais 
de uma santa Irene, e as informações podem até ser 
confusa, no Evangelho Segundo Espiritismo e na Re-
vista Espírita existem várias mensagens de Cáritas 
editada por Allan Kardec. Essas mensagens são belas, 
estimulam a fraternidade, a solidariedade e a caridade. 
A prece foi psicografada pela Madame W. Kreel, na 
véspera de um Natal de dezembro de 1873, portanto 
há mais de cem anos.  
        A Madame Krell, esquecida no presente pode ser 
considerada um dos maiores médiuns psicográficos da 
história do Espiritismo. A perfeição extraordinária de 
mensagens psicografadas dos maiores nomes da poe-
sia francesa não poderia jamais colocar o nome da mé-
dium em cheque 
       “A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, 
porque alivia os pobres. Mas é quase sempre 
humilhante tanto para quem dá, quanto para quem a 
recebe. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor e 
o beneficiário e, além disso, se disfarça de tantas 
maneiras! A caridade pode ser praticada mesmo 
entre colegas e amigos, sendo indulgentes uns para 
com os outros, perdoando-se mutuamente suas 
fraquezas, cuidando de não ferir o amor–próprio de 
ninguém.‖ 
 

Nota: Matéria organizada por Antonio Paiva Rodrigues e 
repassada pelo LAMPADÁRIO ESPÍRITA.  
O livro "Irradiações da Vida Espiritual", no original 
―Rayonnements de la Vie Spirituelle‖, que é nada menos 
que o livro onde originalmente foi publicada a "Prece de 
Cáritas". Esta obra reúne mensagens mediúnicas rece-
bidas através da médium Mme. W. Krell e foi publicada 
em Paris, França, no ano de 1875. Está disponível para 
baixar em português. Leia esta obra, antes que apareça 
um ―médium‖ psicografando mensagens de ―Càritas‖. 

 
(CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO) 
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  Obras de Emmanuel não são “igrejeiras” e nem autoajuda - I  
 
 

  
 
 

 - A questão 625    
   de O Livro dos 
   Espíritos esta- 

belece que “Jesus é o Espírito mais perfeito que 
Deus ofereceu ao homem para servir de modelo e 
de guia”. Está questão está inserida na terceira parte 
de LE, a qual trata das “Leis Morais”. A obra O Evan-
gelho segundo o Espiritismo desenvolve justamente a 
discussão concernente a essa terceira parte de LE, de-
notando que o estudo do Evangelho de Jesus, na vi-
são de Allan Kardec, e da Falange do Espírito de 
Verdade que o orientou, consiste em uma diretriz de 
segurança para o aprofundamento no entendimento 
das “Leis Morais”. Isso ocorre pois as “Leis Morais” 
constituem importante parte das Leis Gerais da Cria-
ção, assim como as leis que regem a matéria, as quais 
são estudadas pela física, pela química etc. 
     Vale registrar que, além da presença inicial em LE e 
da constituição central do tema do terceiro livro funda-
mental da obra de Allan Kardec, que é ESE, Jesus e o 
Evangelho são discutidos em boa parte da última obra 
fundamental publicada por Kardec, A Gênese, os mila-
gres e as predições segundo o Espiritismo, a qual foi 
publicada em primeira edição em 1868, aproximada-
mente um ano antes da desencarnação de Allan Kar-
dec. Isso sem falar na obra O Céu e o Inferno, a qual 
contempla, indiretamente, tópicos a respeito da nossa 
destinação espiritual além-túmulo, o que não deixa de 
ter relação com vários ensinos registrados nos Evan-
gelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João e das obras 
LE (incluindo a terceira parte), ESE e AG. 
     Sobre essa correlação, é interessante lembrar que 
no capítulo primeiro de O Evangelho segundo o Espiri-
tismo, denominado “Não vim Destruir a Lei”, Kardec 
correlaciona as denominadas “três revelações”: Moi-
sés, Jesus e o Espiritismo. O Mestre de Lyon destaca 
o sentido de sequência pedagógica no aprendizado do 
conhecimento espiritual. Discussão semelhante é tam-
bém desenvolvida no capítulo primeiro de AG, carac-
terizando o Espiritismo como uma Revelação de as-
pecto duplo, isto é, uma Revelação ao mesmo tempo 
Humana e Divina, e sequencial em relação às contri-
buições prévias de Moisés e Jesus. Ademais, na Re-
vista Espírita (RE), há uma item no qual Allan Kardec 
caracteriza o Apóstolo Paulo, importante referência pa-
ra o pensamento emmanuelino, como precursor do Es-
piritismo (“São Paulo, Precursor do Espiritismo” na 
edição de Dezembro de 1863). 
     De fato, é inseparável doutrinariamente a correlação 
entre o legado de Jesus, através do seu Evangelho, e 
o Espiritismo. Só poderíamos admitir a suposta sepa-
ração se rejeitássemos, de forma drástica, grande parte 
das obras de Allan Kardec, o que é inconcebível para 
todo Espírita consciente. A obra de Allan Kardec é um 
todo muito bem construído, no qual as partes consti- 

tuintes se corroboram e auxiliam mutuamente a formar 
um conjunto conceitual extremamente coerente e auto 
consistente. 
     A compreensão do tríplice aspecto do Espiritismo 
precisa ser mais bem enfatizada em nossos arraiais pa- 
ra que esse bloco de ideias científico-filosófico reli-
giosas seja mais bem assimilado em seus princípios in-
ter-relacionados e também no que diz respeito às suas 
diversas implicações doutrinárias. 
     Dentro desse contexto, uma das dúvidas que sur-
gem em muitos confrades, a qual está muito em voga 
atualmente nas discussões de grupos e fóruns espíri-
tas, é a seguinte: Que papel e que valor têm as obras 
do Espírito Emmanuel dentro do contexto doutriná-
rio? O presente artigo discute alguns ângulos desse te-
ma tão debatido atualmente no Movimento Espírita Bra-
sileiro (MEB). 
 

A proposta de Emmanuel 
 

     Assim como Manoel Philomeno de Miranda (MPM) 
deixa claro em um dos seus livros obtido pela mediu-
nidade de Divaldo Franco que seu propósito, com suas 
obras sobre o mundo espiritual e os processos de ob-
sessão/desobsessão, é desenvolver um dos filões des-
bravados inicialmente por Allan Kardec na segunda par-
te da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina se-
gundo o Espiritismo, Emmanuel busca contribuir com o 
entendimento espírita a respeito das Leis Morais e do 
Evangelho de Jesus. Essa temática doutrinária, à se-
melhança do que ocorre com os estudos de MPM, foi 
também iniciada magistralmente pelo Mestre de Lyon, 
nesse caso com destaque para dois livros: O Livro dos 
Espíritos e mais notadamente em O Evangelho segun-
do o Espiritismo. 
     Se rejeitarmos esse conteúdo em si, considerando 
que o mesmo não seria propriamente doutrinário, tería-
mos que rejeitar igualmente vários outros autores espi-
ritistas, altamente respeitados no Movimento Espírita 
(ME), na totalidade de suas obras ou pelo menos par-
cialmente, tais como: Cairbar Schutel (autor de “Pará-
bolas e Ensinos de Jesus”; “O Espírito do Cristianismo”; 
“Vida e Atos dos Apóstolos” e “Interpretação sintética 
do Apocalipse”, entre outros); Paulo Alves Godoy (autor 
de “As Maravilhosas Parábolas de Jesus”, entre várias 
outras obras sobre passagens do Evangelho); There-
zinha Oliveira (autora de “Parábolas que Jesus contou 
e valeu para sempre”, entre outras); Herculano Pires 
(“Revisão do Cristianismo”; “A Bíblia segundo o Espiri-
tismo”, entre outras); Léon Denis (“Cristianismo e Espi-
ritismo”, entre outras); Rodolfo Calligaris (Parábolas 
Evangélicas à luz da Doutrina Espírita) etc. 

 
 
 

(CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO ) 
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BATE PAPO PARA DIVULGAÇÃO  
 

        Esta edição vem propositalmente dedicada ao se-
cretário do jornal, mesmo indo de encontro aos seus 
propósitos que tem sido o de focar o jornal como centro 
de divulgação e não o editor. Mas, as vezes os fatos 
ocorrem à nossa revelia.      
        Assim é que KARDEC JÁ Informativo digital, cir-
culando desde Janeiro de 2017, com projeto editorial 
idealizado pelo jornalista Carlos Antônio de Barros, da 
cidade de João Pessoa, Paraíba, na edição de nº 13 de 
jan/fev. de 2019, resolveu inserir à página 11, uma ma-
téria para divulgar o trabalho do secretário do Lampa-
dário Espírita. Eis o Bate papo. 
 

Como foi fazer essa pesquisa sobre “A História do 
Espiritismo em Pernambuco?” 
Corria o ano de 1974 e estando num centro espírita, ouvi 
certa noite um palestrante discorrendo sobre a história do 
Espiritismo em Pernambuco, mas era de uma forma tão sem 
nexo e sem consistência que nada acrescentava. Comecei 
então a inquirir das pessoas nos centros e elas davam 
respostas desprovidas de qualquer possibilidade de verifi-
cação: era assim – uma senhora de cabelos brancos me 
disse: frequentei o centro espírita Camilo Frammarion, lá no 
barro que não existe mais. E pronto. Perguntei: em que ano. 
Já não se lembrava mais. Era assim. Resolvi então iniciar 
uma coleta de dados e imaginei na FEP (Federação Espírita 
Pernambucana) deve estar arquivada todas essas 
informações. Escrevi uma carta ao presidentre  da FEP, então 
Sr. Holmes Vicenzi, que gentilmente respondeu incentivando 

a iniciativa e se colocando à disposição, indicando os dias e 
horários  que poderia me receber. Não perdi tempo compa-
recendo a sua presença. Recebeu-me muito cortesmente e 
me ofertou várias revistas „A Verdade”, órgão da federativa. 

Logo conclui que ali não conseguiria o necessário material, 
pois eles também não dispunham. Parti então para o Arquivo 
Pernambucano, situado a Rua do Imperador, 371. Ali armei o 
meu centro de pesquisas, partindo de informações de Zêus 
Wantuil contidas em seu livro “As Mesas Girantes e o 
Espiritismo”. E assim prosegui anos a fio. 
  

O que você pesquisou de mais interessante ou inu-
sitado no movimento espírita estadual? 
Houveram alguns fatos bem interessantes:  
- o primeiro, podemos dizer que foi a descoberta de que a 
Federação Pernambucana não foi fundada em 1904, como 

é propositalmente afirmada pelos seus diretores ao longo dos 
últimos cem anos ou mais. Eles sabem que a FEP foi fundada 
em 7/03/1915. E porque dizem que foi em 1904. É simples a 
Federação Paraibana é de 1913; a Alagoana de 1909 (*). E 

ales pensam assim: Pernambuco tem que ser a primeira do 
nordeste; assim como Amazonas é a primera do Norte. 
- A descoberta e confirmação de que o livro “Almas que 
voltam” , escrita pelo paraibano de campina Grande Fernan-

do do Ó e editada pela FEB, narra a história do bandoleiro 
pernambucano – Antonio Silvino que ele conheceu e con-

versou com ele em Campina Grande, antes do desencarne do 
ex-cangaceiro; 

- há um fato extraordinário. A descoberta da data de 
desencarne da famosa médium italiana Linda Gazzera, que 

nem na Itália se sabia; Herculano Pires que escreveu sobre 
ela, também não sabia que se Linda Gazzera, se tratava de 
um pseudônimno sugerido pela filha de LOMBROSO, que fez 
as primeiras pesquisas com a afamada médium de mate-
rialização; 

- O resgate das história mediunica dos médiuns não espíritas 
Bento, Milagroso, A Santa de Coqueiral e Madane. Jael; a 

perseguição implacável contra o Espíritismo desencadeada 
pelo famoso psiquiatra pernambucano, primo de Gilberto 
Freyre, Dr.Ulissses Pernambucano, que posteriormente 

acusado de ser comunista, preso e morreu de um ataque car-
díaco, pois não aguentou tal situação. 
- Djalma Farias, então presidente da FEP, enfrentou o Clero 
Pernambucano respondendo a todas as insinuações 
unicamente transcrevendo as respostas do livro “Religião” de 

Carlos Imbassahi em crônicas que se tornaram páginas de 
grande valor doutrinário; 
- Que o grande Jornalista Coelho Neto estudou na Faculdade 
de Direito do Recife e que provavelmente foi colega de Castro 
Alves. Coelho Neto foi espírita e ainda se vai descobrir muitos 
fatos ligados a sua vida de espírita. 
- Que o médium espírita Severino Lyra, foi sem dúvida o 

maior médium de cura que já passou pelo Brasil, inclusive 
superior a Arigó, que não era espírita..Os espíritos materiali-
zados faziam a cirurgia, enquanto o médium ficava na cabine, 
em sono pofundo. 
- Em Pernambvuco, foi registrado o fenômemo de crianças 
recém-nascidas que falavam palavras e até frases; e a bem 
original, na cidade de Serra talhada, fundaram um centro 
espírita que tem por nome “padim Cícero Romão’. Imagina-se 
que Lampião seja o mentor da casa. 
 

QUANTOS volumes foram necessários para inserir toda a 
pesquisa? 
A pesquisa ainda não terminou. Engloba biografias, prontas 

tem duas. E muitos outros fatos que ainda estão sendo 
averiguados. 
 

QUEM o ajudou em todas as etapas dessa pesquisa de 
inestimável valor histórico para o movimento regional? 

Inicialmente, contei com participantes de um grupo de 
estudos, minha noiva (com a qual me casei), meu irmão e 
principalmente o apoio incondicional do meu guia espiritual, 
sem a ajuda vinda de cima, creio não teria prosseguido. 
 

OS VOLUMES dessa obra estão disponibilizados para 
venda?  
Não. No site AEC (autores espíritas clásicos) pode ser baixa-

do o vol. 3, que está fatiado em três fascículos. Igualmente no 

site lampadarioespirita.wix.com/ceeld 
 

SUAS considerações finais, com o nosso sincero 
agradecimento por este Bate Papo exclusivo? 

Só resta agradecer pela insistência do amigo Carlos na 
divulgação dessas informações. Espero sinceramente que 
possamos influenciar pessoas que possam realizar esse 
trabalho em seu centro espírita, em sua cidade, em seu 
estado e assim possamos resgatar a história do espiitismo no 
Brasil.                          
nota da redação 
O endereço do site Autores Espíritas Clássicos para você 
baixar o trabalho de pesquisa do pesquisador Dâmocles 
Aurélio é o seguinte:  
http://autoresespiritasclassicos.com/ 
(*) – Federação Paraibana fundada em 17.01.1916; Alagoa-
na, 08.0.1908. A mais nova é a do Ceará, 8.1.1991. 

 
 

Paulo de Almeida 

lampadárioespirita@bol.com 
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Divulgação espírita na atualidade 
 

 

       Desde tempos remotos, a Espiritualidade superior tem se 
mostrado muito preocupada com a questão dos falsos profe-
tas. Tudo indica que Espíritos ainda em evolução, como nós, 
tendemos a acreditar e seguir mensageiros de teorias espan-
tosas e maravilhosas. Parece também que, por força de ata-
vismos seculares, ainda aceitamos ideias absurdas. Podemos 
mesmo dizer que as procuramos, tão logo surjam aqui ou ali. 
Vários textos nos livros do Novo testamento são uma prova 
inequívoca desta preocupação, tanto de Jesus quanto dos 
apóstolos.  
       Estranhamente, passados períodos de tanta incerteza, 
onde buscávamos líderes religiosos, profetas, magos, bruxos, 
gurus e toda sorte de personagens de destaque dentro da 
comunidade, para nos orientar como devíamos nos relacionar 
com Deus, aportamos no século XXI, aparentemente com as 
mesmas inclinações.  
       Após a missão de Allan Kardec, de alta responsabilida-
de, com o objetivo de trazer a Terceira Revelação para a hu-
manidade, ainda vemos os que se deixam levar pelo tão 
conhecido canto da sereia, abdicando da sua capacidade de 
pensar e discernir, esquecendo-se de ler para saber e conhe-
cer, pesquisar, estudar obras realmente espíritas, de prefe-
rência, as de Allan Kardec. Depois da vinda de inúmeros 
mensageiros escolhidos especialmente para nós.          
       Depois da vinda de inúmeros mensageiros escolhidos 
especialmente para nos ajudar a melhor entender as leis de 
Deus, em consonância com Allan Kardec, tais como: Zilda 
Gama, Yvonne Pereira, Chico Xavier e Divaldo Franco, entre 
tantos outros, surgem médiuns a veicular doutrinas e opiniões 
personalíssimas da lavra de pretensos sábios Espíritos. Pas-
samos, então, a citar, estudar e divulgar os verdadeiros falsos 
Cristos, exatamente aqueles que, no passado, tanto nos reco-
mendaram não seguir 
      Alguns diriam que o aparecimento de tanta literatura falsa, 
de uma hora para outra, seria o último ataque dos Espíritos 
perturbadores, nesta importante fase que o planeta atravessa. 
Mas, a responsabilidade pela implantação desta realidade 
caberia exclusivamente a es-ses Espíritos embusteiros e seus 
fascinados médiuns que, em um verdadeiro conluio, trazem 
as suas propostas estranhas? Não nos caberia também uma 
parcela na formação desta realidade?  
       Existe um princípio econômico estabelecendo que a ofer-
ta seja proporcional à procura, visto que, se não há procura, 
não deve haver oferta. Talvez, seja este um dos mecanismos 
dominantes no fato aqui em exame. Procuram-se avidamente 
as luzes bruxuleantes das falsas doutrinas, para “autoilumi-
nação” e ”autoajuda”, tais quais mariposas desavisadas, em 
busca da luz artificial. Será que as bases doutrinárias, que re-
presentam a luz verdadeira, por força da mudança de cond-
ção do planeta, precisariam se adequar a novos padrões, a 
novas teorias? - A razão não o confirma, impondo-se, portan-
to, a necessidade de se voltar urgentemente ao estudo 
metódico dos livros da Codificação de Allan Kardec. 
       Esta Doutrina, que é dos Espíritos, ficará conosco por 
muito tempo, pois a natureza não dá saltos, e nos encontra-
mos até agora em processo de entendimento da Doutrina, 
preparando-nos para bem aplicá-la. 
       O estudo de O Livro dos Médiuns tem sido frequente-
mente preterido por literaturas quase infantis em suas pro-
postas, que não resistem à mais leve análise doutrinária. Con-
tudo, estas literaturas têm feito seguidores e divulgadores 
ferrenhos que, ao deixarem de estudar o guia sobre mediuni-
dade, escrito por Allan Kardec, ficam expostos a toda sorte de 
ataques. O resultado não pode ser promissor, visto que, na  

primeira novidade de um mistificador, devido ao despreparo e 
desconhecimento da Doutrina Espírita, aceitam-na e passam 
a difundi-la como se fosse a mais pura verdade.  
       Alguns chegam mesmo a defender a venda de livros sa-
bidamente pseudoespíritas, considerando fatores econômi-
cos. Será que os fins justificariam os meios? Certamente, Al-
lan Kardec, o bom senso encarnado, não aprovaria tal proce-
dimento. Por outro lado, livros com propostas conhecida-
mente contrárias ao Espiritismo devem ser lidos e entendidos, 
pois nos permitem solidificar a crença que detemos.  
       Contudo, como distinguir a verdadeira da falsa doutrina? 
Certamente, não seria observando os índices para Catálogo 
Sistemático, que constam na contracapa dos livros, visto que 
o autor e seu editor, quando não são os mesmos, ali colocam 
o que desejam, e se o autor é um falso profeta, que tenciona 
adulterar a Doutrina, obviamente informará que o livro trata de 
Espiritismo. Não, não pode ser este o critério, o bom senso e 
a razão assim o dizem.  
       A Doutrina Espírita, oferecendo-nos vários benefícios, 
nos trouxe esclarecimentos dos Espíritos superiores. Se Allan 
Kardec, ao longo de anos de trabalho, teve o cuidado de nos 
apresentar os fundamentos, devemos estudá-los sistemati-
camente aprofundadamente, antes de nos aventurarmos nas 
“modernidades”. Para tanto, a formação de grupos de estudo 
é uma prática muito salutar. 
       Argumenta-se ser perfeitamente possível distinguir o que 
é bom do que é ruim dentro da literatura apócrifa, que é pos-
sível separar o joio do trigo, por isso, citam-se, estudam-se e 
divulgam-se livros não espíritas, como se o fossem. Paulo já 
nos advertiu “Tudo me é permitido, mas nem tudo convém” (1 
Coríntios, 6:12). 
       Assim, se desejamos estudar a pseudoliteratura espírita, 
no exercício de nossa liberdade, estudemos, mas não divul-
guemos nem dela façamos apologia, pois outras pessoas, sob 
nossa influência, virão a estudá-la também e, sem possuírem 
a base doutrinária que nelas supomos existir, certamente 
cairão, desavisadas, nas armadilhas dos lobos travestidos em 
pele de cordeiro. Aí está a grave responsabilidade que cria 
para si mesmo quem divulga teorias absurdas 
       O capítulo XXI de  O evangelho segundo o espiritismo 
trata desta questão. Nele, Erasto, o discípulo de Paulo, Espí-
rito que na época do surgimento do Cristianismo já eviden-
ciava a sua estatura moral e ética, se preocupou sobrema-
neira em mais uma vez nos alertar sobre o aparecimento dos 
falsos Cristos:  
       Desconfiai, pois, dos falsos profetas, máxime numa épo-
ca de renovação, qual a presente, porque muitos impostores 
se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na Terra 
à sua vaidade [...].

1
  

       E mais:  
       Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os 
encarnados. Há-os também, e em muito maior número, entre 
os Espíritos orgulhosos [...]. E, para melhor fascinarem 
aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às 
suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só 
com muito respeito os homens pronunciam (2)

 

      Erasto, agora em Revista Espírita, acrescentou: 
[...] recorrerão a todos os meios para semear a divisão entre 
vós [...]. Tereis de lutar não só contra os orgulhosos 
[...] mas, ainda e principalmente, contra a turba dos Espíritos 
enganadores, que encontrando em vosso meio uma rara 
reunião de médiuns [...], logo virão assaltar-vos 
 

(Continua na página 12). 
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Análise tipográfica das sete primeiras edições 
de A Gênese de Allan Kardec -iI 

 
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: 
- 7 de outubro de 1867: pedido de autorização para 
impressão de 3.000 exemplares por Typ. ROUGE FRE-
RE, DUNON ET FRESNE. Conforme explicado abaixo, 
essa primeira impressão corresponde à 1ª, 2ª e 3ª edi-
ções, de 1.000 exemplares cada, vendidas em 1868 e 
em 1869. 
- 7 de fevereiro de 1869: pedido de autorização para 
uma impressão de mais 2.000 exemplares por tipogra-
fia ROUGE FRERE, DUNON ET FRESNE. Essa segun-
da impressão corresponde à 4ª edição, estritamente 
idêntica às três primeiras, vendidas até 1872. 
 

Depósito Legal na Biblioteca Nacional da França: 
- Janeiro de 1868 para a 1ª edição. 
- Dezembro de 1872 para a 5ª edição.  
      Não houve outro depósito legal nesse intervalo, o 
que confirma que todas as edições eram idênticas an-
tes da 5ª edição. Também é possível acompanhar as 
edições para venda ao longo do tempo, examinando as 
menções na Revista Espírita, nos livros publicados na 
época e no “Catálogo Racional das obras que po-
dem ser usadas para fundar uma Biblioteca Espíri-
ta”: 
- A Revista Espírita de 1867, cuja coleção anual foi 
publicada no início de 1868, não menciona o número da 
edição, por isso é a primeira. 
- O mesmo se aplica à edição de janeiro de 1868, pági-
na 31, anunciando o lançamento do livro em 6 de janei-
ro de 1868. 
- A edição de fevereiro de 1868, página 64, anuncia o 
esgotamento da 1ª edição e o lançamento da 2ª edição.  
Podemos ver que as primeiras 1.000 cópias se passa-
ram em um mês, sob o efeito do lançamento de um no-
vo livro por um renomado autor. Veremos outra confir-
mação disso mais tarde, de acordo com um manuscrito 
de Allan Kardec. 
- A edição de março de 1868, página 95, anuncia o 
quase esgotamento da 2ª edição e o lançamento da 3ª 
edição. Vemos que as 1.000 cópias seguintes vende-
ram bem no segundo mês, levando ao lançamento da 
3ª edição, esgotando bem 3.000 cópias da primeira tira-
gem. 
- A coleção anual da Revista Espíritade 1868, publi-
cada no início de 1869, menciona a 3ª edição, pouco 
antes da segunda impressão, cujo pedido de autoriza-
ção foi feito em meados de fevereiro de 1869. 
- A capa das cópias originais das edições mensais 
da Revista Espíritade 1869, inclui o catálogo de obras 
de Allan Kardec. As edições de janeiro, fevereiro, se-
tembro, outubro e novembro de 1869 mencionam a 3ª 
edição.  
. 

- A coleção anual da Revista Espíritade 1869, publi-
cada no início de 1870, ainda menciona a 3ª edição. Os 
dois últimos elementos acima podem sugerir que a 3ª 
edição só foi aprovada no final de 1869 e o ritmo de 
vendas caiu. No entanto, essas capas não parecem ter 
sido atualizadas sistematicamente, e o que confirma é o 
“Catálogo Racional”, cuja primeira edição foi publica-
da por Allan Kardec em março de 1869 e anexada 
à Revista Espírita do mês de abril de 1869 (o último 
composto por Allan Kardec antes de sua desencarna-
ção em 31 de março de 1869). 
       Infelizmente, ainda não conseguimos encontrar 
uma cópia original deste catálogo, mas as seguintes 
edições do mesmo ano, publicadas em agosto de 1869 
já pela Livraria Espírita, localizada na rue de Lille, 7 (de 
que ainda não participava Pierre Gaëtan Leymarie), ci-
tar a 4ª edição de A Gênese, confirmando assim o es-
gotamento da 3ª edição da primeira edição de 1867, e a 
venda da 4ª edição, correspondente à tiragem cujo pe-
dido de autorização foi feito por ordem de Allan Kardec 
em fevereiro de 1869. 
       Esta quarta edição sempre menciona A. Lacroix, 
Verboeckhoven et Cie, Éditeurs, o escritório da Revista 
Espírita em Rua e Passagem Ste-Anne, 59, e a data de 
1868. Já que o pedido de impressão é de fevereiro de 
1869. 
       É de se perguntar por que o ano não foi mudado 
em 1869 e o endereço da Passage Sainte An-
ne para rue de Lille: provavelmente é por causa do no-
vo endereço, anunciado apenas por Allan Kardec na re-
vista Revista Espírita de abril de 1869, ainda não havia 
sido definido no início da impressão, em fevereiro de 
1869, e não era essencial mudar o ano, sendo a quarta 
edição idêntica às três primeiras de 1868. Quanto à edi-
tora, sua falência em Paris data de 1872, e não desde 
1869, como afirmado por P.-G. Leymarie. 
 

A denúncia de Henri Sausse e o manuscrito original 
do médium Desliens 
 

       Nesta edição inserimos a parte essencial da de-
núncia de Henri Sausse e a parte final do  artigo focali-
zando o manuscrito do médium M. Desliens que tam-
bém foi alterado em futura publicação em Obras Pós-
tumas. Encontramos outra fonte sobre este assunto, 
em um manuscrito de Allan Kardec, transcrito abaixo, 
de uma comunicação recebida pelo médium A. Des-
liens. Esta comunicação foi publicada por P.-G. Ley-
marie na Revista Espírita de 15 de março de 1887 e 
em Obras Póstumas em 1890, mas com adulterações 
comparadas a este original por Allan Kardec. (2). 
       Isso reduz muito a confiança que podemos depo-
sitar em P.-G. Leymarie, que aparentemente tinha inte-
resse em continuar a esconder qualquer adulteração da 
sua parte na 5ª edição de A Gênese. 

.  

VER PÁGINA  11 

.  
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CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 10. 
 

“22 de fevereiro de 1868. (Médium M. Desliens). 
Conselhos sobre A  Gênese: 
        Permita-me alguns conselhos pessoais sobre o 
seu livro A Gênese. Eu acho que, como você faz, ele 
deve passar por um rearranjo que o fará ganhar valor 
em termos metódicos; mas também lhe aconselho a re-
ver certas comparações dos primeiros capítulos, que, 
sem serem imprecisas, podem ser ambíguas, e que po-
dem ser usadas contra você no arremate das palavras. 
Não quero indicá-los de uma maneira mais especial, 
mas, analisando cuidadosamente o segundo e terceiro 
capítulos, eles certamente o surpreenderão. Nós cui-
damos da sua pesquisa. É apenas uma questão de de-
talhe, sem dúvida, mas os detalhes às vezes têm sua 
importância; é por isso que achei útil chamar sua aten-
ção para esse lado. 
Pergunta. Na reimpressão que vamos fazer, gostaria 
de acrescentar algumas coisas, sem aumentar o vo-
lume, Você acha que existem partes que poderiam ser 
removidas sem  inconveniência? 
Resposta. Minha opinião é que não há absoluta-mente 
nada para tirar como doutrina; tudo é útil e satis-fatório 
em todos os aspectos; mas também acredito que você 
poderia, sem inconveniência, condensar ainda mais 
certas ideias que não precisam de desenvolvi-mento 
para serem compreendidas, já tendo sido esbo-çadas 
em outro lugar; em seu trabalho de reorganiza-ção, 
você conseguirá isso facilmente. Devemos deixar 
intactas todas as teorias que aparecem pela primeira 
vez aos olhos do público; não retire nada como ideias, 
repito, mas corte apenas, aqui e ali, desenvolvimentos 
que não acrescentam nada à clareza. Você será mais 
conciso, sem dúvida, mas igualmente compreensível, e 
é o terreno assim adquirido que você poderá ter que 
adicionar elementos novos e urgentes. É um trabalho 
sério para esta revisão, e peço-lhe que não espere de-
masiado tarde para o fazer, é melhor que esteja prepa-
rado antes da hora do que se tivesse que esperar de-
pois de si.  
       Acima de tudo, não se apresse. Apesar da aparen-
te contradição das minhas palavras, você me entende 
sem dúvida. Comece a trabalhar prontamente, mas não 
fique por muito tempo. Tome seu tempo; as ideias se-
rão mais claras e o corpo ganhará menos fadiga.  
Pergunta. A venda tão rápida até agora vai se acalmar, 
sem dúvida; é o efeito do primeiro momento. Então eu 
acho que a terceira e a quarta edições vão demorar 
mais tempo; no entanto, como leva um certo tempo pa-
ra revisão e reimpressão, é importante não ser pego de 
surpresa. Você poderia me dizer aproximadamente 
quanto mais tempo adiante eu disponho, para agir de 
acordo? 
Resposta. Você tem que esperar um fluxo rápido.  
Quando lhe dissemos que este livro seria um sucesso 
entre seus sucessos, ouvimos sucesso filosófico e ma-
terial. Como você pode ver, estávamos certos em nos-
sas previsões. Esteja pronto em todos os momentos; 
será mais rápido do  que você supõe.” 
 

Esse texto confirma vários pontos fundamentais em 
nossa análise: 
- Allan Kardec pretendia rever A Gênese, mas sem ur-
gência;  
- O fluxo rápido das duas primeiras edições (2.000 có-
pias); 
- Que Kardec pretendia uma 3ª e 4ª edição (e não uma 
4ª e 5ª edição, transcritas por P.-G. Leymarie...), bem 
como uma reedição (2.000 cópias impressas de Feve-
reiro de  1869). 
       Este último ponto sugere que Kardec achou que a 
primeira impressão daria quatro edições, não três e que  
aconteceu no início de 1869 com o esgotamento da ter-
ceira edição, antes de ter terminado todas as revisões 
que previra, decidindo uma nova impressão que deu a 
4ª edição, idêntica às três primeiras. Nesse meio tem-
po, ele havia consagrado, sob a influência dos espíritos, 
e como pode ser visto na Revista Espírita no intervalo, 
a sua energia na preparação do projeto de 1868, com 
conselhos valiosos para sua sucessão, e preparou-se 
para sua aposentadoria na Villa Segur e a transferência 
da livraria para um novo endereço, que seria no início 
de abril de 1869 a da Rue de Lille. Ele estava definiti-
vamente planejando terminar as revisões após esta 
transferência e sua  mudança. 
 

A denúncia de Henri Sausse  
 

       Para completar essa análise reproduzimos textos 
da denúncia feita por Henri Sausse no artigo “Uma in-
fâmia”(3), publicado na revista Le Spiritisme, 2o. ano. 
N. 19. 1a. Quinzena, dezembro de 1884: 
       “[...] Não sei se todas as obras de Allan Kardec fo-
ram maculadas por mãos sacrílegas, mas me dei conta 
de que há pelo menos uma, A Gênese, que sofreu im-
portantes mutilações. Chocado por estas três palavras: 
Revista, Corrigida e Aumentada, colocadas abaixo da 
quinta edição, tive a paciência de confrontar, página por 
página, linha por linha,essa quinta edição com a publi-
cada em 1868 e que eu havia comprado no momento 
de sua publicação. O resultado de meu trabalho é este. 
Ao comparar os textos da primeira edição com os da 
quinta, encontrei que 126 passagens haviam sido mo-
dificadas, acrescentadas ou suprimidas. Desse número, 
onze (11) foram objeto de uma revisão parcial. Cin-
quenta (50) foram acrescentadas e sessenta e cinco 
suprimidas, sem contar os números dos parágrafos tro-
cados de lugar, nem os títulos que foram acrescenta-
dos. Todas as partes desse livro sofreram mutilações 
graves, em maior ou em menor grau, mas o capítulo 
XVIII: „São chegados os tempos’, é o que foi mais 
maltratado; as modificações que se produziram nele 
tornam-no quase. Agora, me direis, quem são os culpa-
dos? Qual foi o motivo dessas manobras? Ressaltarei, 
na primeira edição da A Gênese, somente uma única 
passagem das que foram suprimidas; será suficiente 
que a indique para colocar-vos em condições de julgar 
quem deveria tirar proveito dessa alteração.▲ 
  
 

 11

22

9 

ANO XIV Nº 150 / MARÇO - 2019 / JABOATÃO  - PE. 

 
 

CHARLES KEMPF / MiCHEL BUFFET 

 

        

 
 
 



   

 

Congressos espíritas – “ISCAS” para vendas de apetrechos “doutrinários” 

 
 

       O “movimento espírita” contemporâneo é análogo à 
expressão “samba do crioulo doido”, criado pelo jornalista 
Sérgio Porto (Stanislaw Ponte Preta). Cada grupo, cada 
instituição, cada emissário federativo “oficial”, cada prega-
dor, vai improvisando um singular “espiritismo à moda da 
casa”. Em face disso, as lideranças oficiais do “movimento 
espírita” sofisticam conteúdos, arquitetam novidades e ador-

nam conceitos que deveriam ser simples. 
       É inexplicável o “silêncio de múmia” das lideranças fe-
derativas perante as grotescas adulterações de A Gênese, 

no século XIX (presentemente reveladas e comprovadas). O 
que observamos no “movimento espírita” recente, é a reedi-
ção do desvio do projeto inicial, de 1857. Os eternos donos 
do “movimento espírita oficial” perderam o foco do Projeto 

Espírita Codificado por Allan Kardec e submergiram nos 
túmulos do ultramontanismo doutrinário, introduzindo um 
monte de coerções, crendices e ilusões teosóficas, esotéri-
cas e roustanistas. 
       O resultado não poderia ser outro – senão – a desunião 
doutrinária entre os espíritas no Brasil. Tudo isso são seque-
las das proezas igrejeiras advindos dos ancestrais dirigentes 
oficiais da cúria febeana, com suas eternas recaídas de es-
pírito de cúpula e infalibilidade. Desta forma, as constrangi-
das federativas cooperam para o sobrecarregado misticismo, 
especialmente ao recusarem espaço para os obrigatórios 
estudos comparativos entre A Gênese ORIGINAL e a fe-
beana, até porque o autodenominado “órgão máximo” do 

movimento espírita brasileiro bateu o martelo sentenciando 
que a 5ª. edição mutilada de A Gênese é a definitiva. 
       Nessa postura autoritária tal “órgão máximo” do movi-

mento espírita brasileiro atravanca o curso natural das pes-
quisas, da compreensão, da racionalidade kardeciana,  a fim 
de que o movimento espírita livre prospere  nos estudos e 
lições legítimos de Allan Kardec, que há 150 anos foram 
criminosamente lançados no  lixo da História pelo lunático 
Leymarie. 

       Mudando um pouquinho de enfoque, informamos que 
está previsto para 2019 nas terras candangas, mais um 
soberbo congresso “espírita” destinado aos apatacados. 

       Tais eventos sempre foram excludentes, a rigor são 
folias religiosas, onde os oradores convidados (sempre são 
as mesmas figurinhas carimbadas que dão IBOPE) se 

ostentam para espectadores devotos, em meio a um 
espetáculo mercantil onde se comercializa de tudo, cd’s , 
dvd’s,  livros “psicografados”, camisetas impressas, quejan-
dos dentre outros caraminguás diversos, stands sortidos (tipo 
Tem de Tudo), praças de alimentação etc. Tudo arranjado 

para deleitar à turba estrábica e ao mesmo tempo impedir 
que ideias adversas ao “poder oficial dominante” possam 

ser declarados. 
       A mensagem espírita é veiculada através de pales-
trantes idolatrados por carregarem na bagagem da presun-
ção seus discursos mansos que sempre resvalam no sape-
cado lugar comum. Discursadores que se creem atores glo-
bais sob reluzentes holofotes místicos das paródias popu-
lares, tudo sob o beneplácito dos organizadores, dotados de 
nenhum estofo doutrinário. 
       Observa-se alguns pregadores, que se tornaram profis-
sionais da tribuna espírita, com a finalidade de amealharem 
direta ou indiretamente os recursos financeiros oriundos das 
“palestras-chamarizes” como “ISCAS” para comercia-

lização de CD’S, DVD’S e LIVROS que são vendidos para o 
público presente ou alienados para instituições interessadas. 
       Seria possível que Allan Kardec sonhasse com esse 
modelo atual de “movimento espírita” à moda brasileira? 

 Estamos certos que NÃO!!!!  O Espiritismo sonhado por  

Kardec era o mesmo Espiritismo que Chico Xavier exem-
plificou por mais de setenta anos, ou seja, o Espiritismo do 
Centro Espírita simples, muitas vezes iluminado à luz de 

lampião; da visitação aos desprovidos de bens materiais, da 
distribuição do pão, da “sopa fraterna”, da água fluidificada, 

do Evangelho no Lar etc. 
       A rigor, a Doutrina Espírita é o convite à liberdade de 
pensamento, tem movimento próprio, por isso, urge deixar 
fluir naturalmente, seguindo-lhe a direção que repousa, 
invariavelmente, nas mãos do Cristo. Sim! E o grande 
desafio da Doutrina dos Espíritos deve ser o crescimento da 
qualidade, sem perder de vista a simplicidade que a 
caracteriza como Nova Revelação. ▲ 
 

Jorge Hessen 
jorgehessen@gmail.com 
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Continuação da página 9 
 

[...] recorrerão a todos os meios para semear a divi-
são entre vós [...]. Tereis de lutar não só contra os 
orgulhosos [...] mas, ainda e principalmente, contra a 
turba dos Espíritos enganadores, que encontrando 
em vosso meio uma rara reunião de médiuns [...], lo-
go virão assaltar-vos [...] com comunicações aberta-
mente hostis aos ensinos dados pelos verdadeiros 
missionários do Espírito de Verdade. Ah! crede-me, 
não temais desmascarar os velhacos que, novos 
Tartufos, se introduziriam entre vós sob a máscara 
da religião [...].

3
 

Revisitemos Allan Kardec:  
[...] o Espiritismo sério patrocina com satisfação e ze-
lo toda obra feita em boas condições, [...] mas, por 
outro lado, repudia todas as publicações excêntricas. 
Todos os espíritas que se empenham para que a 
Doutrina não seja comprometida devem, pois, esfor-
çar-se para as condenar [...].

4 

        Tal foi a preocupação de Erasto, que sintetizou 
magistralmente esta questão na frase:  
         Melhor é repelir dez verdades do que admitir uma 
única falsidade, uma só teoria errônea.

5
 

          Contudo, nos parece que, atualmente, esta máxima 
também poderia ser assim escrita: melhor é não divulgar 
dez verdades do que divulgar uma única falsidade, uma só 
teoria errônea. 
Referências: 
1
KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. 

Trad. Guillon Ribeiro.130 .ed. 2. reimp. Rio de Janeiro: 
FEB, 2012. Cap. 21, it. 9. 
2 ______.______. it.10. 
3 ______. Revista Espírita: jornal de estudos psicológicos. 
Trad. Evandro Noleto Bezerra. Novembro/1861. Primeira 
Epístola de Erasto aos Espíritas de Bordeaux. 
4 ______. Viagem Espírita em 1862 e outras viagens de 
Kardec. Trad. Evandro Noleto Bezerra. Instruções 
Particulares dadas aos grupos em resposta a algumas das 
questões propostas - VI. 
5 ______, O Livro dos Médiuns. Trad. Guillon Ribeiro. 62. 
Ed. Rio de Janeiro: FEB Editora, 1996. Cap. XX. It. 230. 
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Continuação da página 11 
Conclusão 
       Na conclusão deste infeliz debate, não há nada co 
mo seguir o conselho que encontramos em nossa pró-
pria filosofia espírita, especialmente o princípio da pre-
caução, ilustrado pelo Espírito Erasto, em O Livro dos 
Médiuns, capítulo XX, nº 230: "[...] Em dúvida, abste-
nha-se, diz um de seus velhos provérbios; portanto, 
apenas admita o que é obviamente para você. As-
sim que uma nova opinião aparecer, se lhe parecer 
duvidosa, passe-a pelo crivo da razão e da lógica; o 
que a razão e o bom senso refutam, rejeitem-na co-
rajosamente; é melhor rejeitar dez verdades do que 
admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. 
[...]” 
       Os elementos apresentados consistem em uma 
convergência de evidências no sentido de adulteração 
por P.-G Leymarie. Dúvida sendo mais do que legíti-
ma, Le Mouvement Spirite francophone decidiu publi-
car a partir de agora A Gênese segundo as quatro pri-
meiras edições, realizadas no tempo de Allan Kardec. 
também permite evitar que, no caso de comprovação 
definitiva da adulteração, seja acusada de ter violado a 
Convenção de Berna, incorporada nas leis da maioria 
das nações, que preserva, sem limitação de tempo, o 
direito moral dos autores, neste caso o próprio Allan  
Kardec.  
       Além disso, é necessário lutar implacavelmente 
contra o personalismo e os conflitos de interesse dentro 
e especialmente na direção do movimento espírita, 
para não repetir este episódio "Leymarie", sempre de 
acordo com o conselho contido nos livros da filosofia 
espírita, e sempre segundo o Espírito Erasmo, em O 
Evan-gelho segundo  
o Espiritismo, capítulo XX, item 4:  
"P.: Se muitos dos chamados ao Espiritismo são 
enganados, qual é o sinal de reconhecer aqueles 
que estão no caminho certo?  
R.: Você os reconhecerá nos princípios da verda-
deira caridade que eles professarão e praticarão; 
você os reconhecerá entre os aflitos a quem eles 
trouxeram consolo; você os reconhecerá por seu 
amor pelo próximo, sua abnegação, seu desinte-
resse pessoal; você os reconhecerá finalmente no 
triunfo de seus princípios, pois Deus quer o triunfo 
de sua lei; aqueles que seguem sua lei são seus es-
colhidos, e ele lhes dará a vitória, mas esmagará 
aqueles que distorcem o espírito desta lei e fazem 
dela um ponto de partida para satisfazer sua vaida-

de e ambição. (Erasto, anjo guardião do médium. 
Paris, 1863.) 
Referências: 
1 - Tradução LMSF- Le Mouvement Spirite Francophone - de: 

Kempf, Charles; Buffet, Michel. Analyse typographique des 
sept premières éditions de La Genè-se d’Allan Kardec. Revue 
Spirite. Supplément spécial de fin d’année. 161o année. 
4ème trimestre 2018. 
2 - No Brasil: O legado de Allan Kardec. Ed.USE-SP, 2018. 
3 -- Disponível em: Enciclopédia Espírita,www.spiritisme.net  

 www.kardecpedia.com; O legado de Allan Kardec, Ed.USE-
SP, 2018. 
4 - Na impressão, o estereótipo (etimologicamente, "tipo em 

relevo") também é chamado de clichê. Este é um termo es-
pecífico para impressão tipográfica. Os moldes em folhas fle-
xíveis, os "brancos", possibilitaram a obtenção de imagens 
dobradas, adaptáveis aos cilindros de impressão das impres-
soras tipográficas, que imprimiam a maioria dos jornais até o 
surgimento da  impressão offset.  
(5) Tradução LMSF de: Kempf, Charles; Buffet, Michel. Ana-

lyse typographique des sept premières éditions de La Genèse 
d’Allan Kardec. Revue spirite. Supplément spécial de fin d’an-
née. 161o année. 4ème trimestre 2018. 
(6) Esta mensagem foi incluída com cortes e alterações em 

Obras póstumas, organizada por P.G.Leymarie, e publicada 
em 1890: 2a parte, Cap. “A minha iniciação no Espiritismo”, 
ítem “Minha nova obra sobre A Gênese” 
(7) Os autores Kempf e Buffet reproduziram a denúncia do 

biógrafo de Kardec, Henri  Sausse , onde relaciona as detur-
pações na edição de A Gênese de 1872, e também as pro-
longadas discussões em correspondências e artigos entre o 
biógrafo e Leymarie. No presente artigo foi reproduzida ape-
nas a principal conclusão de Sausse. Disponível: Enciclopédia 
Espírita: www.spiritisme.net; Goidanich, Simoni Privato. O le-
gado de Allan Kardec. Ed.USE-SP, 2018. 

NOTA: SE ENCONTRA JÁ DISPONÍVEL A REVISTA 
ESPIRITA EM FRANCÊS DO ANO 1870 A 1931, 
DIGITALIZADA POR CHARLES KEMPF. 
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CVV 

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

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

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

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

OUVINDO COM O CORAÇÃO     Ligue: 3421–7311 ou 
188 

A LINHA DA VIDA 

 

LIVRARIA RENASCER 

NOVO ENDEREÇO 

A livraria Renascer, mudou-se, agora 

está na pça. Machado de Assis, ed. 

Tereza cristina, 1º andar, sala 105. 

A sala está localizada em cima da 

antiga sala, que funcionava no terréo 

desse prédio. O fone continua o mesmo. 

 mesmo 

LIVRARIA RENASCER 

NOVO ENDEREÇO 

PRAÇA MACHADO DE ASSIS, 63 

1° ANDAR, SALA 105. 

TELEFONE: (81) 9.8748-9190. 

OBS.: ESTA RUA FICA AO LADO DO 

CINEMA SÃO LUIZ.  

 

 

 

http://www.spiritisme.net/
http://www.kardecpedia.com/


  

 
 
     

 

 

O MOÇO ESPÍRITA E 0 MUNDO DE HOJE – I 
 

 

ª Tese — Apresentada pelo Dr. Eurípedes de   

    Castro sob o título — "O moço espírita  e  o   
    mundo de Hoje" — Estuda a importância do 

moço espírita na sociedade e traça-lhe as tarefas. Mos-
tra-lhe como deve desempenhar seus deveres, contri-
buindo com sua quota nas atividades sociais, como 
força física, intelectual e espiritual — Pede-lhe que seja 
um fator de abundância, de liberdade e de Justiça so-
cial, pelo seu trabalho, pelo seu culto à verdade e ao di-
reito, pelo seu equilíbrio moral e pelo seu amor ao pró-
ximo, atestando a excelência da doutrina e o poder do 
Evangelho do Cristo — É uma exortação aos moços. — 
Muito digna de acatamento, enquadrando-se no item 2.º 
do Plano os precursores desse mundo futuro. 
Nota da revisão: expressão latina que significa  
                          “a morte solve tudo”. 
       E nesse mundo em miniatura a Mocidade Espírita, 
sem competição, sem egoísmo, sem vaidade, com boa 
vontade e compreensão da Vida, aplicará o seu entu-
siasmo, a sua energia, o seu idealismo na sagrada cau-
sa do Bem, do Belo, do Amor e da Verdade que é a 
causa do Espiritismo. 

Dr. Eurípedes de Castro. 
 
O moço espírita é a força construtiva que nas-

ce, afirmação do futuro nas esperanças do presente. 
E o mundo de hoje é uma Babel Espiritual de 

desastrosas consequências materiais. 
Qual será, portanto, a tomada de posição do 

moço espírita nos múltiplos setores humanos do mundo 
de hoje. 

Uma só deve ser a sua atitude, corolário da 
Doutrina que professa. 

No mundo científico, filosófico, serão sempre 
seus pontos cardeais de orientação na Vida: a existên-
cia da Alma e a sua imortalidade. A comunicabilidade 
do homem com o mundo dos Espíritos. A mediunidade. 
A reencarnação ou vidas sucessivas. Penas e recom-
pensas futuras "a cada um será dado segundo suas 
obras". A pluralidade dos mundos habitados. A lei da 
evolução física e espiritual dos seres. A coexistências 
do livre arbítrio e do determinismo no destino dos ho-
mens e das coletividades. O valor da oração. Não do-
gmatizará. Aceitará a fé raciocinada. Não admitirá a 
Ciência sem a Fé e nem Fé sem a Ciência. Justificará a 
perfeição final de todas as criaturas. Concluirá pela 
existência de um Deus, causa primária de todas as coi-
sas, eterno, imaterial, único, onipotente, soberanamen-
te justo e bom. 

No mundo da ética, sustentará o moço espírita 
a grande importância da moral. A sua expressão máxi-
ma é o Cristianismo. O seu código mais excelente é o 
Evangelho. E este não é um “absurdo psicológico, so-
cial e científico”. O mal do mundo é de natureza moral. 
E o moço espírita insculpirá na consciência que o espí-
rita só se reconhece pela sua transformação moral”. 
Com o Cristo, menos nos lábios e mais no coração, sa- 
crificará pela causa do Bem e da Verdade. 

No mundo do Direito, combaterá o direito da 
força e lutará o moço espírita pela força do Direito. De-
fenderá as liberdades física e espiritual do homem. Lou-
vará a educação humana sob as bases religiosas, mo-
rais, intelectuais, físicas e sociais. Tratará da saúde do 
espírito e do corpo. Verá na família uma instituição di-
vina. No direito das coisas e sucessões respeitará a fi-
liação humana, não prejudicando porém os naturais di-
reitos dos filhos de Deus. Em matéria criminal, procu-
rará prevenir a deliquência dando à infância e à juven-
tude as necessárias noções das verdadeiras finalidades 
da Vida. Na questão social ficará ao lado dos pobres e 
dos oprimidos. Nas relações internacionais preconizará 
a interdependência de todos os povos. Condenará o 
desmedido egoísmo nacional. Combaterá a guerra co-
mo um dos últimos vestígios da animalidade humana. 
Considerará patriotismo mais viver que morrer pela Pá-
tria. Com a prova da imortalidade, destruirá a máxima 
"Mors Omnia Solvit" , possibilitando o aparecimento 
de uma nova doutrina jurídica. 

No mundo econômico, o moço espírita solicitará 
mais ordem na produção, menos barreiras na circula-
ção, mais Justiça na distribuição e um consumo mais 
vivificante das riquezas. Será um socialista cristão. 

No mundo político, é dever do moço espírita in-
teressar-se pela criteriosa administração de sua Pátria. 
O governo é uma necessidade social. Tendo em vista 
sinceramente o bem público, exercerá se preciso in-
fluência direta ou indiretamente nos poderes governa-
mentais. Nunca, porém, trocar a missão de consolar, de 
instruir e orientar em Jesus Cristo por um lugar apenas 
no banquete dos Estados. 

Para realizar esse imenso trabalho de renova-
ção religiosa, moral, jurídica, econômica, política, cientí-
fica, filosófica e social do mundo de hoje, deverá o mo-
ço espírita ligar-se, num programa de ação a todos os 
seus companheiros de Doutrina.  

Eis porque os tempos são chegados da criação 
de boas e de numerosas "Juventudes Espíritas" em 
todos as povoações iluminadas pelo Espírito da Verda-
de. 

Aproveitando a respeitável experiências dos ve-
lhos militantes do Espiritismo e de todos os lutadores 
universais pela causa da Humanidade, a mocidade es-
pírita nascente há de cooperar decisivamente na edifi-
cação de um mundo melhor e mais feliz.  

Mundo alicerçado nos deveres do homem para 
consigo mesmo nos seus deveres para com o próximo, 
nos seus deveres para com a família, nos seus deveres 
para com a Pátria, nos seus deveres para com a huma-
nidade e nos seus deveres para com Deus. 
 
NOTA: Dr. Eurípedes de Castro fez parte da delega-
ção de Pernambuco, da qual fazia parte o Dr. João 
Bezera Vsconcelos, diretor/editor do jornal “Per-
nambuco Espírita”.  

 
(CONTINUA NOPRÓXIMO NÚMERO).. 
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