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REFLEXÕES  DE  UM 
MÉDIUM  ESPÍRITA 

 

   ◘ A sinceridade é uma qualidade humana ad-  
       mirável, mas que não é comum no ser hu-   
       mano, pois é incomoda. 
 

   ◘ Os que vivem na prática da barganha não   
       toleram a sinceridade do outro, pois ele   
       vive numa estrutura de alienação.  
 

   ◘ Observem como ha espíritas buscando a  
       aproximação do catolicismo com o Espiri-  
       tismo, pois vivem barganhando. 
 

   ◘ Alguém pode apresentar uma intervenção   
      de Jesus, nos seus Evangelhos, que não   
      seja de sinceridade na orientação e crítica   
      ao comportamento humano?  
 

   ◘ Ora, todo aquele que rompe com a Doutri-  
      na Espírita, só está demonstrando que   
      nunca conseguiu compreender a essência   
      da doutrina.  
   ◘ Então, siga o seu caminho e nos deixe em Paz. 

 

 

ENRICO  IMODA  
  
   Pesquisador italiano dos fenômenos espíritas, de-
seNcarnado em Turim em 1912. 
   Pioneiro na pesquisa dos fenómenos espíritas em 
seu país, em 1908 estudou a médium Eusapia Palla-
dino e alegou que radiações semelhantes às do rádio 
e dos raios catódicos, pesquisadas por Sir William 
Crookes, emanavam da médium. 
   De 1908 a 1910 conduziu uma série de experimen-
tos científicos na cidade de Turim com a médium Lin- 
da Gazzera na casa da marquesa de Ruspoli. Após a 
morte de Imoda veio a público o registo desses tra-
balhos pela obra "Fotografie di fantasmi" (1912), com 
um prefácio de Charles Richet. Nela podem ser apre-
ciadas as fotografias das materializações ectoplás-
micas produzidas pela médium. 
     
     

Leia mais na página 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

DESENCARNA LOURENÇO BARROS, O  

MOVIMENTO ESPÍRITA FICA MAIS POBRE   
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TATUAGEM - I 
 

       A grande pergunta, tatuagem marca o períspirito?  
       Em Espiritismo não podemos fixar respostas a questões 

de grande monta, todo espírito é criado simples e ignorante 
segundo “O Livro dos Espíritos”. As escolhas é que determina 
o caminho que o homem tomou as ideias que ele tem ou tinha 
no momento que traçou a sua trajetória. Somos no instante da 
criação como um pote de tinta branca que à medida que os 
pingos de outras cores caem sobre ele mudam sua tonalida-
de. Nas questões de tatuagem, piercings, alargadores classi-
ficados como marcas, signos, símbolos, ícones impressos no 
corpo que geralmente refletem o estado de espírito naquele 
instante. 
       Poderemos condenar as tribos africanas e indígenas que 
tem as práticas de colocar adornos e adereços em seu corpo 
por rituais que nesses meios são uma necessidade iniciativa? 
Lembremos que nossas regras servem muito bem para nós 
mesmos. Nunca poderemos aplicar, sem indulgências, o que 
nos serve a outros de maneira universal. O que dizer de se-
nhores de engenho que marcavam seus escravos como re-
gistro de posse? Seriam os escravos condenados por um ato 
que não foi voluntariamente artífice?  Estigmas marcando mu-
lheres tidas como adúlteras na antiguidade, prostitutas com-
denadas com símbolos do estado? Pagariam por uma marca 
involuntária? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Existem duas correntes dentro do Espiritismo que tem 
seus valores e tentam de maneira lógica explicar as conse-
quências das tatuagens. Algumas com ar condenatório fugin-
do da consolação, do equilíbrio e da isenção, sem juízo de va-
lor: 
       a) A primeira defende a ideia que o períspirito é marcado 

pelas impressões que são registradas no corpo físico.  Cada 
palavra, ato, ideia, cria a chamada nuvem de testemunhas e 
impregnam a atmosfera ao redor da criatura. Um resquício da 
barbárie dos povos nômades, uma obsessão. Por isso o tra-
balhador Espírita não poderia se quer aplicar passes, fazer 
palestras ou se integrar a cúpula refinadas de médiuns incor-
ruptíveis aos olhos de quem vê. 
       b) A segunda afirma que esse registro é condicionado ao 

compromisso que muitas vezes o momento a faixa de maturi-
dade, as ideias de “certo e equivocado” ainda não estavam  

bem construídas e por isso não tem o mesmo peso. Uma vez 
chegada à morte não ocorreu o registro da ação no corpo co-
mo carimbo no conceito do antigo papel carbono. A suavidade 
da ação “inocente” do intuito, do momento não teria a força 
necessária para passar pelo papel carbono e ser registrado 
na outra folha logo abaixo como espelho reflexo. 
 

       O que dizer de mulheres mutiladas pelo câncer que re-
correm a cirurgias reparadoras e após estas a tatuagem para 
reconstrução da aureola mamária? Cometeriam um erro? O 
que dizer de idosos que temendo as problemáticas da in-
consciência ou de um acidente tatuam no punho o número do 
telefone e a medicação que são alérgicos? Como lidar com as 
pessoas que ficam carecas definitivamente e utilizam-se do 
micro pigmentação pela tatuagem no coro cabeludo para se 
tornarem mais apresentáveis? Os fatores de autoestima se-
riam nesse instante ignorados por uma lei fixada, pelo lado xii-
ta de quem interpreta a “lei divina” como uma pedrada inflexí-

vel? Essas pessoas não podem aplicar passes nem frequen-
tar as casas espíritas, nem serem membros da cúpula sacer-
dotal do “ministério do juízo final”? Seriam os de pele limpa 
mais puro que os peles pintadas? A imagem pode provocar 
estranhamento, mas existem outras coisas oculta aos olhos 
bem mais nocivos ao coração. 
       As ações que pela força das coisas e de intensões po-
dem, a longo prazo escravizar, de maneira indireta ser retro  
alimentadas; reforçando as tendências. A velha frase: “uma 
ideia puxa a outra”. De maneira exagerada, abusar do uso é 
exceder-se. Quase todas as mazelas humanas são oriundas 
de uma necessidade material abusiva.  
       O exagero, a demasia, o descontrole a uma necessidade 
provoca a viciação. E agridem a quem vê. Mas tatuar-se é 
uma necessidade? No caso do cigarro, por exemplo, experi-
mentar um durante uma vida não destruiria o corpo nem a vi-
da, mas durante toda ou parte de uma vida destruiria o corpo 
e a vida física, registrando esse evento no períspirito como 
“débito”, culpa autodestrutiva, que deve ser paga em “suaves 
prestações” noutras encarnações, uma asma, por exemplo, 
nada fixo, mas provável. Um clamor da consciência que muti-
lou-se e registrou esse fato como uma cicatriz de culpa. 
       Isso dependeria do nível de consciência daquele, só pa-
gamos uma dívida se somos dela conscientes, semicons-
ciente, a inconsciência não gera ônus porque não produziu 
compromisso, nem cria necessidade IMEDIATA de pagar 

sem desse pagamento retirar lições de elevação e progresso. 
Mas como na Língua Portuguesa para quase toda regra exis-
te exceções, às vezes as exceções são mais avultadas que a 
regra isso também em Espiritismo. 
       Tudo depende da história do Espírito, alguns têm faltas 
abonadas na escola acadêmica, assim também é na trajetória 
da vida. Já dizia Jesus no Evangelho, “...O amor cobre a mul-
tidão de pecados” em outras palavras a ação em prol do pro-
gresso do bem é maior que o pecado que na tradução mais 
comum significa falta de pontaria para atingir o objetivo maior, 
o bem. Pecado nada mais é que a flecha que não atingiu o al-
vo. E o alvo para que fomos criados é o progresso.  
       Todos os outros vícios como a maledicência, provem da 
necessidade de se comunicar, mal aplicada ela desvia-se de 
seu objetivo, a falta de assunto gera o assuntar e desmiuçar 
da vida alheia. Palavra não dita escrava tua, palavra emitida 
escravo dela.  O emissor foge de seus conflitos, enfatiza o 
desvio do outro para que não vejam, nem notem os seus. Isso 
não se traduz num mapa sobre a pele, mas na carapaça que 
recobre a alma. 
 

(CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO) 
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OS DOCUMENTOS DE CANUTO ABREU   
  

 
 

  

 

       Os confrades Carlos de Brito Imbassahy (RJ) e Jamil Sa-
lomão (SP) divulgaram há alguns anos a notícia de que foram 
entregues ao Dr. Canuto de Abreu, em Paris, pouco antes de 
estourar a Guerra de 1939, documentos de Allan Kardec, in-
cluindo cartas suas endereçadas a Roustaing, acusando-o de 
controverter a ordem doutrinária e de traidor dos postulados 
espíritas. 
       Escreveu Carlos de Brito Imbassahy, sob o título "Dr. Ca-
nuto de Abreu" ("Mundo Espírita", PR, de 31.08.1980): "Os 
tempos se passam". Indo a São Paulo em companhia do 
Olympio (que fazia vez de meu irmão), e da esposa, fomos al-
moçar com o Dr. Canuto de Abreu; nesta tarde, ele nos leva 
para os seus arquivos particulares e nos mostra um "dossier". 
Ali estava diante de mim e de Olympio, a letrinha de Kardec, 
suas opiniões e um envelope "confidencial-não pode ser 
publicado". Mostrou-me seu conteúdo dizendo: 
       "Gostaria de doar este acervo à Federação Espírita Bra-
sileira, mas ela é roustainguista e, na certa, não vai admitir 
que seja ela própria a portadora de documentos que conde-
nam "Os Quatro Evangelhos" (de Roustaing!). 
       Disse isso e mostrou-me duas cartas manuscritas onde, 
por cima, lia-se: 
       "Carta enviada ao senhor João Batista Roustaing, cartas 
essas que são um libelo terrível, no qual acusa o "colega" de 
controverter a ordem doutrinária, deixando-se envolver por 
mistificadores cujo único objetivo era desmoralizar o sistema 
de comunicação com os mortos." 
       Jamil Salomão (CF do ABC, janeiro/1990) escreveu, sob 
o título "J. B. Roustaing, o Judas do Espiritismo": 
       "Esta afirmativa é atribuída a Allan Kardec", feita em uma 
carta endereçada ao insigne escritor Léon Denis, cujo próprio 
original se encontra em poder do Dr. Canuto de Abreu, co-
nhecido intelectual e espírita da capital de São Paulo, que 
possuía farto material que pertencia a Kardec. Numa Visita 
fraterna ao Dr. Canuto, pelos idos de 1974, em companhia do 
Dr. Freitas Nobre e da médica Dra. Marlene Severino Nobre, 
ouvimos essas revelações surpreendentes, pois desconhe-
cíamos a existência de um documento de tal importância. 
Imediatamente foi solicitado ao Dr. Canuto de Abreu permis-
são para a divulgar o material, bem como obter cópia do mes-
mo, a fim de ser noticiado no jornal "A Folha Espírita", que es-
tava sendo lançado naquela época, como o primeiro jornal es-
pírita a ser colocado nas bancas públicas e com distribuição 
nacional. O Dr. Canuto se mostrou temeroso, não permitindo 
a divulgação da carta de Kardec, na qual atribuía a Roustaing 
a condição de traidor dos postulados espíritas, ao lançar "Os 
Quatro Evangelhos", atribuindo-lhes o título de "Revelação da 
Revelação", o que poderia ser motivo de uma cisão no movi-
mento espírita."(...) Comentário: Quanto ao escrúpulo do Dr. 
Canuto de Abreu, e agora de seus familiares, em não dar pu-
blicidade às cartas de Allan Kardec contra Roustaing, ocorre-
nos lembrar à distinta família que, se o plano espiritual se 
preocupou com a preservação dos documentos de Kardec, in-
cluídas as referidas cartas, não foi para que elas permane-
cessem desconhecidas do público espírita. É óbvio, caso con-
trário os espíritos deixariam que tais documentos fossem des-
truídos pelos invasores alemães, como estava previsto. Com 
essa atitude, a nosso ver, equivocada, da respeitável família 
Canuto de Abreu, apenas se exumaram, em Paris, as cartas 
de Allan Kardec para dar lhes nova sepultura, no Brasil. E 
perguntamos: Para que? Consultando sobre o paradeiro des-
sas cartas, informou Carlos de Brito Imbassahy que conforme 
lhe disseram, elas estariam em poder de um neto do Dr. Ca-
nuto de Abreu. Fazemos este apelo a quem guarde estas car-
tas de Allan Kardec: que as entregue para divulgação, a um 

jornal de grande circulação, "Correio Fraterno do ABC" ou 
"Jornal Espírita", a meu ver, os mais credenciados para dar-

lhes publicidade. 
       Espíritas Verdadeiros! Esclareçam-se sobre os erros con-
tidos na obra de Roustaing, estudando uma ou todas as se-
guintes obras e respectivos autores, indicados por Erasto de 
Carvalho Prestes, Niterói, RJ: Luciano Costa ("Kardec e não 
Roustaing"); José Herculano Pires ("O Roustainguismo à 
Luz dos Textos"); Júlio Abreu Filho ("Erros Doutrinários"); 
Ricardo Machado ("Máscaras Abaixo"); Henrique Andrade 
("A Bem da Verdade"); Wilson Garcia ("Corpo Fluídico"); Gé-
lio Lacerda da Silva ("Conscientização Espírita"); Nazareno 
Tourinho ("Retalhos de um Atalho" e "As Tolices e Pieguices 

da Obra de Roustaing"). "De nada valeu exumar, em Paris, as 
cartas de Allan Kardec a Roustaing, porque lhes foi dado no-
va sepultura, no Brasil." Correio Fraterno do ABC, ano 
XXXII, nº 343 página 7, de Agosto de 1999, sob o título “APE-
LO AOS PARENTES DO DR. CANUTO DE ABREU”, assina-
da por Gélio Lacerda da Silva. 
 

       “Nova História do Espiritismo” (Por que o Espiritismo 
praticamente desapareceu na França e se expandiu tanto 
no Brasil?) – Dalmo Duque dos Santos. Editora Corifeu. 
Rio de janeiro e Editora do Conhecimento, 2010. 
Email; Dalmo duque; dalmoduqe@Iibest.com.br 
 
N.d.R.: Particularmente não acredito na existência desse 
documento, deve haver algum engano.  
    

                       
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

seus membros no trabalho libertador. 
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ALMAS QUE VOLTAM, A ORIGEM dO ROMANCE – IV 
 
        Quando Antônio Silvino ganhou a liberdade em 4 de no-
vembro de 1937, o Jornal “A Tribuna Religiosa”, órgão da 
Igreja Católica (ano XXII,  edição nº 23, de 23/junho/1937, p. 

4), estampava: 
       “UMA VITÓRIA DO ESPIRITISMO”:  
 

       Está de parabéns a “Cruzada Espírita”, desta cidade 

pela estrondosa vitória alcançada e agora revelada pela mag-
nanimidade de Ribeiro de Barros (*), ou antes, pela verbosi-
dade do ilustre clínico catedrático. Numa festa “triste!”, som-
bria, no meio dos espíritos “vivos” e “mortos”, entre sombras 
fugitivas e sopros misteriosos, o mundo oculto e civilizado fi-
cou sabendo que o célebre bandido Antônio Silvino, o antigo 
terror do sertão está regenerado pela doutrina “„sã” e “pura” 
das mentiras de Allan Kardec. Em regozijo dessa “assom—
brosa vtória espírita”, o intrépido aviador, por intermédio do 
verbo inflamado da vítima do incêndio da casa “Fernandes” 

fez chegar às mãos do afortunado homem da Detenção, um 
cheque, como recompensa de sua façanhas nos sertões do 
nordeste brasileiro. 
       No momento solene da magna sessão, roçava docemen-
te sobre as cabeças dos “piedosos’ irmãos”, a barba respei-
tável do outro clínico peregrino voluntário, que vive a espalhar 
em toda parte a “caridade cristã espírita” (Sic?). Nada mais 
justo do que esse dinheiro dado a Antônio Silvino  servirá de 
premio aos seus feitos de “guerra” e de estímulo ao seu su-
cessor, Lampião. Quando um dia, o atual bandoleiro chegar 
às grades da prisão, as cestas “et relíquia” farão a sua re-
generação, e se passar por esta cidade um outro “Jaú”, o fa-
moso Lampião terá um premio semelhante ao de Silvino. Ora 
segundo a doutrina do espiritismo ninguém é responsável 
pelos crimes, nem faltas. Daí a recompensa que deram ao 

bandido, agora regenerado pela graça e pela obra de quem? 
       Artigo assinado por Pierre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota (*)::João Ribeiro de Barros, foi um aviador brasileiro, nasci-
do na cidade de Jaú (SP) em, 4 de abril de 1900 e nessa mesma  
cidade morreu em 20 de julho de 1947. O primeiro aviador das 
Américas a realizar um voo transatlântico  
 

       O ódio da Igreja Católica se resumia a doação realizada pelo 
aviador João Ribeiro em favor de Antonio Silvino, quando de sua 
saída da prisão. Foi uma ajuda para que ele recomeçasse a vida. 
Viajando para o Rio de Janeiro, era assediado por jornalistas, 
que tiraram fotos e publicaram nos jornais da época: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 

ANTONIO SILVINO NO RIO DE JANEIRO EM 1938. 

 
       ¨Quando as pernas não aguentaram mais sustentar o 
peso do corpo, fixou residência em Campina Grande, onde 
sua prima Teodulina ofereceu abrigo. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       Nesse casebre a Rua Arrojado Lisboa, residência de sua 
prima, em Campina Grande, fraleceu na manhã do dia 28 de 
julho de 1944, em consequência de glomérulo nefrite crônica 
(distúrbios renais e urinários), conforme atestado firmado pelo 
Dr. Bezerra de Carvalho.  
 

                       JOÃO RIBEIRO DE SOUSA 
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         TEODULINA ALVES CAVALCANTI 

 
  
 
 
       O médico que assinou o atestado de óbito foi o Dr. 
Bezerra de Carvalho. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       O Dr. Severino Bezerra de Carvalho, nasceu na cidade 

de Glória de Goitá – PE. , no dia 1º de julho de 1915, tendo 
desencarnado aos 96 anos de idade em novembro de 2011. 
Estudou medicina na Universidade Federal de Pernambuco;  
foi professor e escritor. Tendo participado da fundação da Fa-
culdade de Medicina de Campina Grande. Médico humanitá-
rio atendia o paciente (que o considerava como irmão) e dava 
o dinheiro para ele fazer os exames, dada à miséria social 
que grassava na cidade. 
Referências: 
Barbosa, Severino. Antonio Silvino, o Rifle de Ouro. Recife, CEPE  
          1997. 
Fernande3s, Raul. Antonio Silvino no RN. Natal, Clima, 1990. 
Goethe, Paulo. Blog Direto da redação (Diário de Pernambuco.     
Mello, Frederico Pernambucano. Guerreiros do Sol. Ed. Massan-  
           gana, Recife, 1985. Prefácio de Gilberto Freyre. 
Moura, Severino Rodrigues  Antonio Silvino. Revista de História   
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       Teodulina Alves Cavalcanti, sua prima, a única pessoa da 

família que não o desprezou. 
        Para encerrar, há pontos de confluência entre o romance e a 
biografia do cangaceiro. Acredito que nem mesmo a Editora FEB 
tomou conhecimento de que a obra se baseava na bio-grafia do 
cangaceiro. E o autor Não tinha o menor interesse de tornar público, 
não seria bom para a divulgação do livro e mui-to menos para o leitor 
saber que estava lendo sobre o afamado facínora.  
       Vejamos alguns pontos de interseção: 
 ROMANCE   VIDA REAL 
● Paulo é Luis reencarnado       Luis é Manoel Batista (Antonio Silvino). 
● Nasceu no sertão                     Nasceu em Afogados da Ingazeira/PE.  
● Ficou órfão dos pais ainda      Fica órfão  de pai aos 21 anos de idade 
● Juvenal                                      É Zeferino, o irmão. 
● Usina cat6ende (Catende)       Usina Filonila (Escada). 
● Coronel Bandeira             Coronel Santos Dias. 
● Mariazinha, filha única do cel  Feliciana, filha caçula do coronel. 
● Manoel, o sobrinho do cel.       Manoel é o nome de Antonio Silvino  
                                                        (no romance representa a luta interna 
                                                        do cangaceiro). 
● Foge da seca de 1900                Foge da seca em 1898. 
● Vai para Catende.                       Vai para Canhotinho/Pe. 
● Aprendeu a ler e escrever na    Aprendeu a ler e escrever na prisão. 
   adolescência. 
● É acusado de matar Mariazi       Mata Feliciana com um tiro de fuzil.  
   nha estrangulando-a.                      
● Morre num casebre de Daaniel  Morre num casebre da prima. 

   

 

PASSANDO A LIMPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       A foto acima é do confrade Edvan Ratis, ao centro, 
um trabalhador ativo do movimento espírita. Pois bem, ele 
postou essa foto no seu “face”, para registrar o desencar-
ne da Sra. Guiomar, que aparece ao lado direito. 
       Esta Sra. Giomar foi a fundadora, presidente e mé-
dium da Sociedade Espírita Fonte de Luz, Rua Rai-

mundo da Conceição, s/n  situada no Alto do Cajueiro 
(por traz do Convento dos padres) em Águas Compri-

das/Olinda. O sepultamento ocorreu no cemitério do Ca-
enga, no dia 31 de agosto de 2017.  
       Edvan postou para fazer uma homenagem póstuma, 
comunicando o falecimento desta. Mas, não deu maiores 
informações; enviei e-mail solicitando esses dados para 
colocar nesse espaço, mas em virtude dos seus inúmeros 
afazeres, não deu resposta.  
       Estou apenas, PASSANDO A LIMPO, e demonstran-

do o que é o movimento espírita em Pernambuco. 
       Amém!!! ▲ 
  

 

 



 

    

 PESQUISADORES ITALIANOS DO ESPIRITISMO – IX 
 

 

Dr. Enrico Imoda 
       A investigação do Dr. Imoda sobre a jovem médium Lin-
da Gazzera baseou-se em evidências fotográficas recolhidas 

de 1908-10 em uma série de 100 sessões. Um diagrama e 
uma fotografia no livro descrevem o despolpamento de várias 
câmeras. As sessões foram conduzidas na escuridão total, 
um flash de magnésio que permitia às câmeras capturar as 
formas ectoplasmáticas materializadas e os fenômenos tele-
quinéticos produzidos por Miss Gazzera. Algumas das ima-
gens apresentam o meio fascinado e cercado por participan-
tes de espetáculos em dramáticos quadros que relembram 
cenas da Ópera Principal. Em vários casos, o próprio Dr. Imo-
da está incluído nas fotografias, puxando para trás uma corti-
na ou olhando atônito para uma gaiola levitante.  
       O livro Fotografie di Fantasmi foi publicado postu-
mamente em 1912, com uma introdução pelo colabora-dor de 
Imoda Dr. Charles Richet. Uma série de sessões em 1909 foi 
conduzida sob a supervisão do Dr. Richet em sua casa em 
Paris e fotografadas pelo investigador ocultista francês 
Gillaume de Fortenoy (que escreveu a palavra a favor deste 
volume).  
       Em seu prefácio e em escritos posteriores, Richet afirma 
que essas fotografias das "formas ectoplasmati-cas" de 
Gazzera retratam fenômenos psíquicos ver-da-deiros, porque 
os protocolos científicos empregados eram muito rígidos para 
permitir enganar. Mas de For-tenoy, em seu artigo posterior a 
este volume, coloca dú-vidas sobre as manifestações em 
grande parte bidi-mensionais de Gazzera. Ele sugere que se 
o Dr. Imoda tivesse vivido mais tempo, ele teria compartilhado 
es-sas dúvidas.  
       Esta cópia da Fotografie di Fantasmi inclui uma eti-queta 
rosa na página 88, conforme emitida, em lugar de uma 
pequena fotografia que não estava disponível no momento da 
publicação. 
 

Linda Gazzera  - A médium italiana nasceu em Roma a 26 de 
agosto de 1890; tendo desencarnado na cidade de São 
Paulo, no dia 24 de Novembro de 1942, foi sepultada no Ce-

mitério São Paulo (Rua Cardeal Arcoverde) - São Paulo - SP  
Médium de efeitos físicos, especialmente de materialização. 
Foi estudada inicialmente por Cesare Lombroso; mas foi 
Enrico Imoda que a revelou para o mundo como uma das 

maiores médiuns, depois de Paladino. O Dr. Enrique Imoda, 
médico italia-no e infatigável pesquisador dos fenômenos su-
pranormais, estudou pacientemente durante dois anos, a me-
diunidade de Linda Gazzera, tendo conseguido, após inúme-
ras experiências, reunir material de grande valor documental, 
em que figuram produções teleplásticas e corporificações no-
taveis, fotografadas durante a série de sessões, realizadas 
em Turim, nas residências da princesa de Ruspoli e da se-
nhora Coggiola, com um reduzido grupo que ele organizou. A 
valiosa documentação desse experimentador italiano foi, de-
pois de sua desencarnação, em 1912, impressa pela editorial 
Fratelli Bocca, com o título de "Fotografie di Fantasmi", tra-
zendo um belo e substancial prefácio de Richet. O livro de 
Imoda é hoje uma preciosidade. Ele contém a mais famosa 
documentação iconográfica dos fenômenos metapsíquicos da 
época com a mediunidade de Linda Gazzera. 
       Foi em maio de 1908 que Linda Gazzera passou a traba-
lhar com o Dr. Imoda. Acontecimento este notável na vida 
deste experimentador. O único objetivo de Imoda em seus es-
tudos era o de conseguir fotografar as produções materializa-
das. Com paciência incomparável, esse pesquisador extraor-
dinário levou 2 anos, sem esmorecer sequer um só instante, 
entre os mais desanimadores fracassos, para poder ver co-
roadas de êxito as suas provas reais da objetividade dos fe-
nômenos de teleplastia e corporificações. Linda Gazzera nes-

sa época tinha 22 anos de idade. Imoda descrevendo a 

constituição e a personalidade de sua médium diz o seguinte:      
       "É de estatura normal e abundantes, negríssimas e amonto-
adas sobrancelhas; um tanto pálida; olhos grandes, escuros, 
vivos, escutadores, mas se os encara com fixidez, apresenta 
desfalecimento característico como os de uma pessoa que se 
deixa facilmente hipnotizar. É de caráter impulsivo, habitualmen-
te alegre; ri à vontade, mas passa com facilidade de um para ou-
tro estado de ânimo; facilmente se entristece, facilmente se con-
trola. Tem tendência à Infantilidade; gosta muito de brincar com 
crianças. É singular nos seus hábitos; aprecia dormir durante o 
dia e velar à noite. Durante à noite, lê, cose ou confecciona suas 
roupas. Escreve novelas e historietas sentimentais e as envia 
aos jornais populares Tem discreta cultura literária; aprecia o es-
tudo das línguas estrangeiras e mostra acentuada tendência para 
o desenho". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A médium L. Gazzera e o G. de Fontenay,  
em Paris, 19/04/1909. 

 
       Falando das características do transe de Linda Gazzera 
diz Imoda:  
       "O seu transe, ou o seu sono mediúnico, apresenta duas 
prerrogativas preciosas: a médium adormece com uma extraor-
dinária facilidade e rapidez; em poucos minutos passa para a fa-
se de lúcido sonambulismo mediúnico e no fim da sessão, com a 
mesma rapidez, com um simples e ligeiro sopro nos olhos e a 
uma chamada pelo nome à voz baixa, desperta repentinamente, 
recuperando incontinenti completa lucidez. Durante o transe, 
Linda Gazzera apresenta, na sua segunda condição fisiológica e 
psíquica, um comportamento muito diferente. Na sua melhor 
condição o "transe" é tranquilo: a médium é contente, alegre 
sem exagero, cortês, amável. Mas, se na hora precedente à ses-
são ela se aborrece, se encoleriza ou se amedronta; ou se ainda 
na sessão se apresenta uma pessoa a ela antipática; ou final-
mente se no seu sono o subconsciente é tomado de alguma pai-
xão; se o seu estômago se encontra ainda em atividade digesti-
va, então o caráter da médium e a fisionomia da sessão mudam 
completamente. Nesse caso a força mediúnica é ainda mais enér-
gica fisicamente. Golpes tremendos que espatifam os móveis 
são dados, assemelhando-se aos de um malho. A médium trans-
pira, bufa, agita-se, debate-se, contorce-se; a personalidade me-
diúnica muda o seu caráter e assume conduta violenta, brutal." 

 

              (CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO) 
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Luz  no  Caminho –ANIMAIS: NOSSOS IRMÂOS
      

       Dando continuidade ao estudo em relação aos nossos ir-
mãos animais, contido nos livros “Os Animais têm Alma?, 
apresentamos dois casos referente ao assunto: 
Casos de Segunda Categoria: 
 

Alucinações Telepáticas  

       Os casos desta categoria, ainda que não lhes falte, por 
vezes, algum interesse não pode apresentar um real valor 
científico por causa da impossibilidade de ir se assegurar do 
que aconteceu efetivamente a um animal e o que ele real-
mente percebeu quando, a um dado momento, coincidente 
com o falecimento de uma pessoa ausente que lhe é familiar, 
pareceu por sinais manifestos sentir ou perceber algo de 
anormal. 
       Entretanto, se se pensar que a manifestações supranor-
mais pertencentes a uma mesma classe, devem ser encara-
das cumulativamente e não isoladamente, os fenômenos em 
questão podem então, eles também, adquirir, por ricochete, 
um certo valor teórico. Com efeito, se as outras categorias de 
manifestações análogas parecem realmente verídicas, lógico 
é concluir dai que os incidentes de natureza inverificável da 
presente categoria devem ser verídicos, por sua vez, ao me-
nos em seu conjunto. 
 
Caso XXXV – Em La Revue Spirite de janeiro de 1905, p. 51, 

o barão Joseph de Kronhelm narra o seguinte fato que acon-
teceu a pessoas de suas relações: 
       Um oficial meu conhecimento, acantonado em Gasjsin, 
na Podólia, Rússia, partia, no mês de abril, para a Manchúria 
para a guerra com o Japão. Na véspera do dia de sua partida, 
enviou o seu cão de Caça, um belo animal, muito inteligente e 
que lhe era muito afeiçoado, a um outro oficial do mesmo re-
gimento, pedindo-lhe para guardar o animal até a sua volta. 
Três meses após a partida do oficial certa manhã, o cão se 
pôs a soltar terríveis uivos que incomodaram a família do ofi-
cial e os seus vizinhos. O cachorro uivou por três dias. Algum 
tempo após, chegava a notícia da morte do antigo dono do 
animal que falecera no instante em que o animal começara a 
uivar. 
Caso XXXVI – Retiro-o de Le4s Annales des Sciences Psy-

chiques (1916, p. 149).  Eis a passagem essencial da narra-
tiva: 
       Você me pede notícias de Richard. Ele faleceu, infe-
lizmente, combatendo os russos. No momento de sua morte 
um fato ocorrido lhe interessa. Lembra-se de Kacuy ( o cão de 
Richard). Pois bem, às sete horas da noite, de 13/08 último, 
ele estava como que adormecido aos meus pés. Repentina-
mente, levanta-se e corre para a porta, sacudindo a cauda, la-
tindo e pulando como se fosse receber uma pessoa conheci-
da, mas, subitamente, retirou-se espantado, uivou lastimosa-
mente, gemeu, tremeu, voltou a deitar-se aos meus pés sem 
deixar de gemer a noite inteira. Na manhã do dia seguinte, 
abandonou a casa e nunca mais foi visto. 
       Ora, a estranha manifestação do cão coincidiu exata-
mente com a hora em que Richard tombava gravemente fe-
rido e o desaparecimento do cão se deu na hora da morte do 
seu dono. 
       Os casos apresentados denotam aspectos interessantes 
com relação aos nossos irmãos menores (animais) e do en-
volvimento dos mesmos em nossas vidas e na grande oficina 
da evolução. 
       Deus na Natureza. Necessitamos de muitas idas e vindas 
para entendermos o quanto nos faltam de entendimento e sa-
ber. Porém é bom afirmar que agradecemos ao Altíssimo por 
já estarmos matriculados como alunos nesta oficina. 
        

 
ANiIMAIS 
 

Somos todos animais 
O tempo passa 
O mundo gira 
Nascemos para vida 
Continuamos com nossa essência animal 
Sentimos dor 
Expressamos alegria 
Abraçamos a tristeza 
A raiva brota 
A Solidariedade é ferramenta 
Respiramos e nos alimentamos 
Saboreamos o prazer da brisa 
A enfermidade bate a nossa porta 
Retornamos ao plano espiritual 
Continuamos vivos 
Como animais na senda evolutiva da vida 
Animais continuaram 
Animal homem 
Ou homem animal. 

 S. R. Damião. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Alucinações Telepáticas percebidas coletivamente pelo 

animal e pelo homem representa mais uma categoria contida 
no livro “Os Animais têm Alma?” de Ernesto Bozzano, que te-
mos o prazer de apresentar ao leitor para a devida reflexão. 
       São oito casos contidos, deste escolhemos dois para 
apresentar neste trabalho: 
       Essa categoria é o complemento da precedente e serve 
para apoiar a suposição de que os casos focalizados na série 
anterior são realmente telepáticos. 
 

Caso XXXVII – Auditivo –visual-coletivo com impressão de 

vento muito frio. Da obra de Flammarion – O desconhecido e 
os problemas psíquicos, pp. 166/67: 
       A Sra. Marie de Thyle doutora em medicina, residente em 
Saint Julien, Suiça, escreve: 
       Uma das minhas amigas de estudos (sou doutora em me-
dicina) fora à Índia como médica-missionária. Perdemo-nos 
de vista, como muitas vezes acontece, mas sempre gostando 
uma da outra. 
       Certa vez, na noite de vinte e oito para o dia vinte e nove 
de outubro (eu estava então em Lausanne, Suiça), fui des-
pertada antes das seis horas por pequenas batidas. na minha 
porta. Meu quarto de dormir dava para um corredor que ter-
minava na escada do andar. Eu deixava a porta do meu quar-
to entreaberta para permitir que um grande gato branco que 
eu então tinha fosse caçar durante a noite (a casa formigava 
de ratos). As batidas se repetiam, mas a campainha da noite 
não havia tocado e eu não ouvi ninguém subir a escada. 
       Por acaso, meus olhos caíram sobre o gato que ocupava 
o seu lugar habitual ao pé de minha cama e ele estava senta-
do, com o pelo eriçado, tremendo e rosnando. A porta moveu-
se como se agitada por um leve golpe de vento e eu vi apa-
recer uma forma envolvida numa espécie de tecido vaporoso 
branco como um véu sobre uma roupa escura, mas não pude 
distinguir bem o rosto. A forma aproximou-se e eu senti um 
sopro glacial passar por mim, ao passo que o gato rosnava fu-
riosamente. Instintivamente fechei os olhos e, quando os rea-
bri, tudo havia desaparecido. O gato tremia o corpo inteiro, 
que estava banhado de suor.         
 

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

 

(CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO). 
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  A  NEUROSE  SOB  NOVO  PRISMA 
 
       Por anos a fio a palavra neurose dominava o linguajar no 

campo da psicologia. Chegou mesmo a ser considerado o mal 
do século XX. 
      Neurose surgiu em 1787, criada por um médico escocês; 
do grego neuron (nervo) e osis (doente) para indicar pertur-
bação funcional em órgãos intactos, enfim “problemas nos 
nervos”. Mas, tudo com o tempo se altera e como o termo es-

tava ligado à teoria psicanalítica que a indicava como fruto de 
tentativas ineficazes de lidar com conflitos internos. E como a 
terapia cognitivo-comportamental está no auge, se opuseram 
a referida abordagem, na edição da CID-10 (código interna-
cional de doenças) em 1994, o termo passou a ser usado 
apenas descritivamente e não mais “neuroses”. O termo hoje 
está em desuso; hoje, se fala em stress, depressão, etc, é 

chic. No entanto, não vai impedir de dizermos para nós mes-
mo: “Eita bicho neurótico” quando encontramos um, o que 
não é difícil. 
       Ocorreu que com a expansão de faculdades particulares 
e com o antigo programa de Geisel “Crédito Educativo”, que 
Lula ampliou para “Financiamento estudantil” (Fies) do MEC, 

foram alargados com o PROUNI (programa universidade para 
todos) para quem faz o ENEM; SISU (sistema de seleção uni-
ficada) com base na nota do ENEM. Esses programas pro-
porcionaram a fundação de faculdades e sem critério, o fato é 
que facilitou o acesso à faculdade pelo brasileiro pobre e o ri-
co que não passa para a federal.  
       E Psicologia despontou como a grande pedida, curso que 
tinha um bom status (não sei como vai ser a procura, quando 
os candidatos tomarem conhecimento de que não há merca-
do para esta profissão).  
       Já dizia o prof. Aguinaldo Cordeiro da Silva: 
       “Fatores que exerceram e que ainda têm influência pre-
judicial para o comportamento profissional do psicólogo, tais 
como: a) o desejo inicial de ser psicólogo expressando sinto-
mas de conflito intrapsíquico, resultando numa escolha que 
não expressa com autenticidade uma vocação; e, b) imaturi-
dade da personalidade, fazendo com que a escolha da pro-
fissão esteja sob a alegação de que é bonita ou que dá “sta-
tus”. Outras causas ou fatores ainda existem”. (“Memória da 
Psicologia em Pernambuco” Paulo Rosas, editora. Universi-

tária, UFPE, Recife, 2001, p. 177). 
       Acrescentamos que existe atualmente cerca de 15 facul-
dades de psicologia em Pernambuco, ou seja, anualmente 
são lançados cerca de 1.500 novos formandos no mercado de 
trabalho. Talvez 1% consiga trabalhar na área. Em razão,        
vem ocorrendo um enxame de psicólogos no meio  espírita. É 
só dar uma olhada no “Face” e você vai ver o número de es-
píritas se apresentando como psicólogos. Talvez esse com-
portamento esteja refletindo a necessidade interna que sente 
o indivíduo de ser reconhecido. 
       E aí partiram para fazer palestra na casa espírita. Mas, 
não é palestra versando sobre o Espiritismo, mas sobre as-
suntos que no momento faz parte da “práxis” do palestrante. 

Assim é que estão deturpando o ensino espírita através das 
palestras na Casa Espírita. Imagine se faz sentido um psica-
nalista, um médico, um engenheiro, etc., ir fazer palestras na 
Casa espírita utilizando a linguagem técnica da sua profis-
são? 
       Mas, o espírita psicólogo tem esse atrevimento, é só 
olhar os cartazes. Veja este, por exemplo, e observe o enun-
ciado: 
       Educandário Espírita Amor, Luz e Caridade. Rua Gua-
rajuba, 213 – Brasília Teimosa – Pina.  
       Promove o Seminário: 
        “A CONQUISTA DE SI MESMO”. 

      Dia 25 de novembro de 2017, início: 15 horas. 
      Com Kátia Dias Psicóloga CRP: 02/17700. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       Vamos por parte:  
       Inicialmente, não vejo a menor necessidade de informar 
que a palestrante é psicóloga, e muito menos do número de 
seu CRP, afinal ela se propõe a falar numa Casa Espírita e 
obrigatoriamente sobre Espiritismo; e mesmo que fosse fazer 
uma palestra sobre psicologia declaradamente, não teria ne-
cessidade nenhuma de utilizar-se do título acadêmico e muito 
menos do número de inscrição no CRP (Conselho Regional 
de Psicologia); 02 significa 2ª Região (administrativamente 

Pernambuco é a 2ª Região, pois foi o segundo Estado Fede-
rativo que criou a referida autarquia). Não fere o código de éti-
ca da profissão, deixar de informar o seu CRP numa palestra 
na Casa Espírita, me parecendo a citação, apenas um desejo 
infantil de todos saberem que ela é psicóloga. 
       Ora, o centro espírita está localizado em um bairro pobre 
(não vai aqui qualquer desrespeito à instituição, às pessoas e 
ao local), mas deve-se ter o bom senso de usar uma língua-
gem adequada ao meio, mesmo porque a palestrante desco-
nhece o público-alvo, 
       E o tema é de ordem espírita? Não. Percebe-se que há 
uma ligeira lembrança com o dístico de Sócrates – “Conhece-
te a ti mesmo”, presente no Templo de Apolo em Delfos. Mas, 
como a palestrante é psicóloga, creio se baseia em “Si 
Mesmo” – na história da psicologia William James distinguia 
em 1892 entre o “Eu” como a instância interna e o “Si 
Mesmo” como o conhecimento que o indivíduo tem sobre si 
próprio. 
       Modernamente, diz-se que “O conhecimento sobre si pró-
prio é a capacidade de ter consciência de si.” 
       Mas, talvez ela tenha sido influenciada pelos escritos do 
Espírito Joanna de Ângelis, através de Divaldo, que passou a 
estudar psicologia na erraticidade e se enamorou com a teoria 
de Jung, adotando como paradigma do comportamento hu-
mano, onde em sua confusa e nebulosa teoria, o principal  ar-
quétipo é o “Si mesmo”, o centro de toda a psique. O self de 
Jung trabalha a auto estima. Não se deve, no entanto, es-
quecer que “Quando um homem não se encontra a si mesmo, 
não encontra nada” – já dizia Goethe. 
       Logo se vê que o tema foi mais que apropriado, poderá 
as pessoas não entender nada, mas por certo, deixará a pa-
lestrante de Ego bem estufado, afinal ela é psicóloga e já ob-

teve a conquista de si mesmo!!! 
  
 

     Paulo de Almeida 
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BREVE HISTÓRIA POLÍTICA DO MOVIMENTO ESPÍRITA BRASILEIRO - VIII       

 

PARTE 10 – APOIO E OPOSIÇÃO AO PACTO ÀUREO 
 

       Na noite de 05/10/1949, Arnaldo São Thiago comunicou o 

fechamento do acordo entre algumas federativas estaduais e 
a FEB ao plenário do congresso da CEPA. 
       A maior parte dos congressistas recebeu a notícia com 
descontentamento. Essa maioria não gostou que um assunto 
de magna importância tivesse sido tratado à revelia de um 
congresso internacional, reunido exatamente para discutir a 
difusão e a organização do movimento espírita no continente. 
        Acusou-se também a FERGS de não haver cumprido as 

resoluções do 1º. Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, 
que determinava que ela divulgasse as conclusões de seus 
estudos, antes de regulamentar o funcionamento do Conselho 
Federativo Nacional (1). 
       No dia 08/10/1949, Lins de Vasconcelos escreveu um ar-
tigo para o jornal MUNDO ESPÍRITA, noticiando o acordo 
com a FEB e lançando a expressão Pacto Áureo: 
       “… no dia 05 do corrente foi realizado um encontro em que 
as nossas instituições mais expressivas, reunidas na sede da Fe-
deração Espírita Brasileira, celebraram o Pacto Áureo da confra-
ternização geral dos espíritas do Brasil”. 
       No dia 09/10/1949, Wantuil de Freitas deu uma entrevista 
ao programa radiofônico HORA ESPIRITUALISTA JOÃO 

PINTO DE SOUZA, afirmando que o acordo havia sido pre-
visto pelos espíritos superiores fazia dois anos. 
       No dia 14/09/1949, foi feita a unificação dos órgãos das 

juventudes espíritas. A União das Juventudes Espíritas do 
Distrito Federal, fundada em 31/08/1947 e ligada ideologica-
mente a FEB, fundiu-se com o Conselho Consultivo das Mo-
cidades Espíritas do Brasil, saído do 1º. Congresso de Moci-
dades Espíritas do Brasil, criando o Departamento de Juven-
tude da FEB.  
       Clóvis Ramos comenta: 
        “Não podia (…) ter desaparecido o Conselho Consultivo 
(…), nem a União (…). Esta, se estava resolvida a ceder para unir, 
deveria ter admitido a supremacia de uma entidade surgida de 
um congresso nacional e que tinha maior penetração (…). Mas 
foi tudo diferente. Extintas ambas as associações federativas, 
surgiu o Departamento de Juventude da Federação Espírita Bra-
sileira, formado de elementos da União e do Conselho Consulti-
vo. Fácil se tornou depois, e não demorou muito, o afastamento 
pelo Dr. Wantuil de Freitas dos que vinham das lides revolucio-

nárias de Leopoldo Machado” (2). 
       No dia 20/11/1949, foi realizada a assembleia que trans-
formaria a Liga Espírita do Brasil numa federativa regional. 

Aurino Souto, presidente da Liga e defensor do pacto com a 
FEB, iniciou a assembleia, lendo ata do acordo. Depois do 
discurso de Aurino, Henrique Andrade pediu a palavra, anali-
sando os termos do documento e criticando a negociação. 
Lippman Tesch concordou com a posição de Andrade, afir-
mando que o livro BRASIL, CORAÇÃO DO MUNDO, PÁ-
TRIA DO EVANGELHO do espírito Humberto de Campos, 

psicografado por Francisco Cândido Xavier, citado no acordo, 
possuía muitos erros históricos e doutrinários, como a elo-
giosa citação a J. B. Roustaing. Sebastião Tourinho discor-

dou dos dois companheiros e louvou a atitude conciliadora de 
Aurino Souto e Lins de Vasconcelos. Henrique Magalhães, 
José Fernandes, Constantino Gomes e J. B. Chagas também 
entraram na discussão. Procurando asserenar os ânimos, 
Francisco Tiago propôs que se criasse uma comissão para 
estudar o assunto, mas a proposta foi descartada. Orlando 
Sobreira fez, então, um apelo em favor da compreensão geral 
e pediu que se encerrasse a fase de discussão. Diante disso, 
Aurino Souto submeteu o assunto à votação. O resultado foi o   

seguinte: 78 votos pela aprovação do acordo, 13 votos contra 
a aprovação do acordo, 10 abstenções (3). Após a aprovação 
do acordo, ficou decidido que a Liga Espírita do Brasil se 
transformaria na Liga Espírita do Distrito Federal (4). 

       Deolindo Amorim foi um membros da Liga que votou con-
tra a aprovação do acordo. Em carta, ele me explicou sua de-
cisão: 
       “Fui contra o acordo de 1949, depois chamado de Pacto 
Áureo, porque não concordei com a forma, o modo político pelo 
qual se realizou o plano, trabalhado em segredo. Não houve as-
sembleia antes. Tudo já veio preparado”. 
       No livro IDÉIAS E REMINESCÊNCIAS ESPÍRITAS, ele 
também fala sobre o assunto: 
       “Em 1949 (…), quando a Liga Espírita do Brasil aceitou o 
acordo de 5 de outubro (…), acordo que se denominou, posteri-
ormente, Pacto Áureo, tomei posição contrária a de Aurino, voltei 
(na assembleia da Liga) contra a resolução, porque não concor-
dei com o modo pelo qual se firmara esse documento. E o fiz em 
voz alta, de pé, na assembleia, com mais doze companheiros que 

pensavam da mesma maneira (…)” (5). 

       Como o Norte e o Nordeste se mantivessem alheios ao 
Pacto Áureo, Wantuil de Freitas pediu a Leopoldo Machado 
que fizesse uma visita àquelas duas regiões do país, notici-
ando a criação do Conselho Federativo Nacional. 

       Leopoldo comenta: 
       “O ilustre presidente da Federação Espírita Brasileira nos 
sugeriu, por telefone, em fins de 1949, uma excursão ao Norte. 
Só seria passível no ano seguinte. A querida esposa havia de-
sencarnado e nós havíamos voltado à direção do Ginásio (…). 

Fomos, efetivamente, em fins de 1950” (6). 
       Nesse ínterim, o CFN foi oficialmente instalado no dia 01/ 
01/1950, substituindo o antigo Conselho Federativo da FEB, 

reunido apenas duas vezes num período de 24 anos. 
       No dia 31/10/1950, Lins de Vasconcelos, Leopoldo Ma-

chado, Francisco Spinelli, Carlos Jordão da Silva e Ary Casa-
dio partiram do Rio de Janeiro, iniciando a sonhada excursão 
ao Norte e Nordeste do país, com a finalidade de divulgar o 
CFN. Essa empreitada ficou conhecida como a Caravana da 
Fraternidade e se encerrou em 13/12/1950, em Belo Hori-

zonte, após o grupo visitar Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, 
João Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina, São Luiz, Belém e 
Manaus. Em Recife, Luiz Burgos Filho se juntou ao grupo. A 

Caravana conseguiu adesões ao CFN, pacificou divergências 
locais e fundou entidades federativas. O relato dessa viagem 
está registrado no livro A CARAVANA DA FRATERNIDADE 
de Leopoldo Machado, publicado pela Editora Lar de Jesus. 
       Na imprensa espírita, os jornais O PODER e ALMENA-
RA criticaram duramente o Pacto Áureo. 
NOTAS; 
(1) 35 ANOS DEPOIS DO PACTO ÁUREO, artigo de Abstal Lou-   
      reiro, publicado no JORNAL ESPÍRITA de março de 1985. 
(2) PRIMAVERA QUE DESPONTA, Clóvis Ramos, Editora Letras   
      Espíritas, 1970, p. 37 
(3) A ata da assembleia da Liga foi publicada no número de de-  
      zembro de 1949 da REVISTA DA FRATERNIDADE, p. 154. 
(4) Na época, a Cidade do Rio de Janeiro era  capital do país e   
      distrito federal. Hoje, o CEERJ – Conselho Espírita do Estado   
      do Rio de Janeiro é o legatário do patrimônio físico e históri-  
      co da Liga Espírita do Brasil e da Liga Espírita do Distrito Fe-  
      deral. 
(5) Editora do Instituto Maria, p. 144. 
(6) A CARAVANA DA FRATERNIDADE, Leopoldo Machado, Edi-  
      tora Lar de Jesus, 1954, p. 154. 
 

               Mauro Quintella 
 

 (CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO) 
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Palestrante Espirita morre antes de sua palestra 
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   Lourenço José de Barros,  

   Nasceu no dia 09 de Março de 1949, portanto desencarnou 
aos 68 anos de idade completos.  Casado em segunda núp-
cias com Jussara Alves; teve um casal de filhos no primeiro 

casamento. Seria o palestrante da noite na 29ª Semana Espi-
rita de Mossoró/RN que estava em curso. 
     Presidente do Instituto Espírita Allan Kardec e Lar Ceci 
Costa, sito em Salgadinho/Olinda, estava hospedado no Ther-
mas Hotel em Mossoró, quando no final da tarde do dia 24 de 
outubro teve um enfarto fulminante. Participou da abertura da 

conferencia na noite anterior, e faria a palestra, sob o tema 
"Qual o objetivo da Reencarnação?" à noite, mas não hou-

ve tempo. 
     Segundo informações, sofreu uma parada Cardíaca Respi-
ratória a equipe do Samu ao chegar, já estava morto. 
     Deixou um exemplo de dedicação e compromisso com a 
doutrina, havendo se dedicado nos últimos tempos quase que 
exclusivamente ao estudo das obras psicografadas pelo Es-
pírito Joana de Ângelis. Na certeza do amparo da espirituali-
dade superior nesse momento de passagem, pedimos vibra-
ções para que nosso irmão tenha um suave retorno ao Mundo 
dos Espíritos e que o amor do nosso mestre Jesus conforte os 
corações daqueles que sentirão sua falta no convívio entre os 
encarnados. 
     Em razão desse acontecimento, todas as atividades do dia 
24/10/2017, terça-feira, da 29ª Semana Espírita de Mossoró 
foram canceladas. 
     Jussara Alves, sua esposa atual postou no “face”: Vida, o 
que falar né?!?.... 

     “Partiste da maneira que mais falavas e desejavas. Aposto 
que estavas sorrindo, até o local foi como gostavas. Tenho 
certeza que estás bem amparado e iluminado, afinal a gente 
só colhe o que planta, e você fez por onde.  
     Não sei se aprendi tudo que me ensinaste, nem se dou 
conta de por tudo em prática, tenho tentado, mas confesso 
que tem sido bem difícil e doloroso. Amanhecer e me ver sem 
você é uma das piores sensações, a saudade é imensurável e 
realmente chega a doer. Confesso que às vezes chego a pen-
sar que é mentira.  
      Você veio de repente pra minha vida, como um cometa de 
luz, numa época que eu já desacreditava de muita coisa, com 
seu jeito hora durão mas sempre 'amorosamente', foi me ilu-
minando por dentro e me transformando por inteiro. Com toda 
certeza hoje sou outra pessoa.  
     Sei que você está bem, muito bem, cumpriu com maestria 
sua missão, quantas “nobres almas'” ajudaste, amparaste e 
orientas-te, e que hoje estão aí pra contar a história. Como vo-
cê sempre falou, dever cumprido. Agora vai, segue teu cami-
nho, vai brilhar por ai, e segue iluminando por aqui.  
     Eu nunca vou esquecer você. 
     Gratidão imensa por TUDO durante estes quase 11 anos 
que pareceram muito mais por todos os 'bom dia' imensa-
mente felizes, o boa noite cheio de amor, por todas as men-
sagens, as brigas, as palavras, o ombro, o consolo, o conse-
lho, o carinho, o cuidado, os ensinamentos, as trocas, as ma-
nhas, o amor  infinito e além. 
     Muito obrigada meu amor”. 
      Jussara Alves.   

     O enterro ocorreu no Cemitério de Santo 
Amaro (Recife) na manhã do dia 26/10/2017 
com grande participação dos espíritas. A prece 
final foi realizada pela confreira Rosimere Kiss 
Guba.  
   O translado do corpo e demais despesas fu-
nerários, importou em R$ 6.500,00 (seis mil e 
quinhentos Reais), como a família não dispu-
nha no momento dessa importância, o con-
frade Heleno Vidal solicitou através da rede so-
cial (internet), levantando a referida importân-
cia no mesmo dia. A participação do movi-
mento espírita pernambucano foi lindo. De-
monstraram que as brigas são em virtude de 
pontos de vistas, mas na hora H, estão bem 
unidos!!! Estão de Parabéns, no adeus ao 

“galego”. 

https://www.facebook.com/jussara.alves2?hc_ref=ARSOwG8z0c1K7wE2ErAY1n1VkfUhT9RchjzkrNCf-UWoVBpCAh1RFP5J-HZtikl-aMQ


  
 
 

                                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O MITO DAS TRADUÇÕES DO HERCULANO 
 

       Lá pelos anos 70, quando se desenrolava aquele entre-
vero entre o Herculano Pires e a FEESP - Federação Espírita 
do Estado de São Paulo (mais o Paulo Alves Godoy,) por con-
ta da esdrúxula tradução do O Evangelho Segundo o Espiri-
tismo, um amigo meu, por sinal sujeito humilde e trabalhador 
acostumado a concretizar em ações o tão decantado amor ao 
próximo, disse-me que o Herculano plagiava as traduções do 
Guillon Ribeiro, alterando algumas palavrinhas aqui e ali para 
disfarçar.  
       Fiquei escandalizado e atribui o dito ao seu exagerado e 
ingênuo federativismo. Afinal, como todos os espíritas pro-
gressistas, eu admirava e admiro o Herculano como o nosso 
filósofo maior. Essa admiração, todos nós projetamos em 
suas traduções: são as melhores, as mais fiéis, as únicas 
confiáveis... Isto tudo, somando-se à rejeição intelectual à 
FEB e suas traduções, ultimamente acusadas de tudo o que 
consideram ruim no movimento espirita: religiosismo, pieguis-
mo, roustainguismo, etc., criam certa auréola mitológica em 
torno das traduções do Herculano. 
       Mas, é impossível plagiar uma tradução sem deixar pis-
tas. 
       Dias atrás, um jovem navegador do orkut, querendo tal-
vez exercitar sua auto imputada ortodoxia, questionou a utili-
zação do termo oxalá na "codificação". Tratava-se de uma 

intervenção do espírito São Luís, na comunicação da rainha 
de Oude, no  Capítulo VII, Segunda Parte, do livro O Céu e O 
Inferno, assim traduzida pelo Guillon: 
       S. Luís. — Deixai-a, a pobre perturbada. Tende com-
paixão da sua cegueira e oxalá vos sirva de exemplo. Não 
sabeis quanto padece o seu orgulho. (site da FEB) 

       Fui conferir no original francês:  
       Saint Louis. Laissez-la, la pauvre égarée ; ayez pitié 
de son aveuglement ; qu'elle vous serve  d'exemple, vous 
ne savez pas combien souffre son orgueil." 
       Uái, cadê o oxalá?  

       Vamos ver como o Herculano, o mais fiel, traduziu No si- 
te: http://www.freewebtown.com/novomilenium/PDF005/ 
OCeueoInfJHP.pdf,  
       Encontrei uma reprodução de sua tradução: 
      S .Luís — Deixai-a, a pobre perturbada. Tende com-
paixão da sua cegueira e oxalá vos sirva ela de exemplo. 
Não sabeisquanto padece o seu orgulho. 
        Viram? A opção literária que Guillon fez, acrescentan-
do oxalá (poderia ser tomara),  

       Coincidentemente também ocorreu ao Herculano. 
        E mais. A palavra egarée poderia ser traduzida por ex- 
traviada, perdida, doida, alucinada, enlouquecida.   
       No entanto, a opção de Guillon por perturbada ocorreu a 

ambos, de novo numa tremenda coincidência. 
       Coincidência que também ocorreu na escolha de pade-
cer por souffre; assim como, na transformação do que era 
uma frase só ("que ela vos sirva de exemplo, não sabeis 
quanto sofre seu orgulho"), em dois períodos. 

       Continuo admirando a acuidade intelectual e o tino filo-
sófico do Herculano. Mas, quanto às traduções, sem aderir 
àquela aceitação quase unânime que se observa. 
       Para quem se interessar, eis a ficha do fac-símile original 
francês que encontrei: 
Título : Le ciel et l'enfer ou La justice divine selon le spi-
ritisme : contenant l'examen comparé des doctrines sur le  
passage de la vie corporelle et la vie spirituelle, les peines 
et les récompenses futures / Allan Kardec 
Autor : Allan Kardec (1804-1869) 
Editor : P. Leymarie (Paris) 
Data de publicação : 1913 
Língua : Françês 
Formato : application/pdf 
Direitos : domaine public 
Senha : http://gallica2.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55184b 
Fonte : Bibliothèque nationale de France, département 
Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-R-29855 
Relação : 
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31711365k/description
 Procedência : bnf.fr 
 

        João  Donha,   
        Curitiba, 08/08/2016 
        (do blog João Donha – Espiritismo // 
        donhaespirita.blogsspot.com.br). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ex-professor eventual de português e história; ex-qua-
se-escritor; ex-funcionário de estatal; algumas publica-
ções infanto-juvenis; artigos e poesias em diversos pe-
riódicos. E... nada a "completar"... A não ser o exercício 
atual de duas profissões não regulamentadas (graças a 
Deus): a de "fiscal da natureza", exercida abeira do rio 
Cachoeira, e a de "palpiteiro contumaz", que pode ser 
verificada aqui no blog. ▲ 
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Jornais – Livros – Revistas Nacionais e 

Importadas. 
Cartões Telefônicos – Encadernações e 

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

da Av. Conde da Boa Vista. 
Fone: (81) 3231-2768. 
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VIDA ESPÍRITA – DJALMA FARIAS - VII 
 

 
 

OPINIÕES AUTORIZADAS - IV 
 
 

 
       O célebre professor César Lombroso, da Universidade de 
Turim, o antropólogo de fama mundial, depois de haver obser-
vado e investigado, com o critério peculiar ao cientista, os fe-
nômenos epíritas, durante vários anos, declara: - “Depois de 
ter negado os fenômenos espíritas, sem observar, vi-me for-
çado a aceita-las quando, apesar disso, as provas mais ma-
nifestadas e mais palpáveis caíram sob s meu olhar. Sinto-me 
obrigado a externar a convicção de que os fenômenos espí-
ritas são de importância enorme e que é dever da ciência di-
rigir sem mais demora sua atenção para essas manifesta-
ções.” 

       Mr. Boutroux, membro do Instituto e professor da Facul-
dade de Letras de Paris, discorrendo sobre p Espiritismo, as-
sim se exprime: “ – Um estudo amplo, completo do psiquismo 
não comporta unicamente um interesse de curiosidade, mes-
mo científica; interesse também muito diretamente à vida e ao 
destino do indivíduo e da humanidade.” 
       O sábio Duclaux, diretor do Instituto Pasteur, em uma 
conferêncuia que fazia no Instituto Geral de Psicologia, há al-
guns anios, dizia: “ – Não sei se sois como eu, mas esse 
mundo povoado de influências que experimentamos sem os 
conhecermos, penetrado desse quid divinum que advinhamos 
se lhe aprendemos as minúscias. Oh! esse mundo do psiquis-
mo é mais interessante do que este outro em que até agora 
se encarcerou o nosso pensamento. Tratemos de abri-lo às 
nossas pesquisas. Há nele, por se fazerem imensas desco-
bertas em proveito da humaniodade..” 
       Balfour assim se expressa:” – O estudo do Espiritismo é 
mais necessário que o de qualquer questão social ou política.” 
       O conhecido Dr. Oriel escreve: “ – Negar hoje o Espiritis-
mo equivale a uma confissão de ignorância.” 
       Zoelner, após estudos feitos demoradamente declara: “ – 
Adquiri a prova da existência de um mundo invisível que pode 
entrar em relações com a humanidade.” 
       Ochorowicz, afirma o seguinte: “ – Quando me recordo 
que, em certa época, eu me admirava da coragem de Croo-
kes em sustentar a realidade dos fenômenos, quando reflito, 
sobreudo, que li as suas obras com o sorriso estúpido que ilu-
minava a cara dos seus colegas ao simples enunciado destas 
coisas, eu côro de vergonha por mim próprio e pelos outros.” 

       As opiniões acima reproduzidas, algumas já publicadas 
em crônicas anteriores, são suficientes para demonstrar que o 
Espiritismo tem sido sempre cuidadosamente estudado e ana-
lisado por homens de ciência e de caráter, da mais alta res-
ponsabilidade, que, rendendo-se à evidência, afirmam a ve-
racidade dos fenômenos e a necessidade da teoria espírita, 
para explica-las à luz da razão. Bem razão tinha Allan Kardec 
quiando sentenciava: “ – O Espiritismo não é uma concepção 
pessoal, nem o resultado de um sistema preconcebido. É o 
resultado de milhares de observações feitas em todas as par-
tes do globo e que tem convergido para um centro que as co-
ligiu e as coordenou. Todos os princípios fundamentais são 
deduzidos, sem exceção, de rigorosa experiência. A expe-
riência precedeu à teoria. É por isto que o Espiritismo, desde 
o seu começo, lançou raízes por toda a parte. A história não 
oferece exemplo de uma doutrina filosófica ou religiosa que 
tenha, em dez anos, reunido tão grande número de adeptos;  
 

e, no entanto, ele não empregou, para fazer-se conhecido,  
nenhum dos meios vulgarmente usadas. propagou-se por si 
mesmo, pelas simpatias que encontrou.” 
  

D. F.  
(Extraído de “Reformador” edição de Abril de1948, p. 96.; 
“Diário da Noite”, edição de 25 de Outubro de 1946, 6ª feira). 
 

(CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO) 
=============================================== 

 

. RETORNO AO MUNDO ESPIRITUAL 
 
       O Lampadário Espírita cumprindo a tarefa de informar, 
traz a notícia do desncarne do confrade Pedro Querino Fer-
reira Neto, trabalhador do Grupo E#spírita Djalma Farias, 
casa da qual foi presidente nos períodos de: 23.09.1990 a 
31.07.1991  e 01.08.1991 a 31.07.1995. 

      O seu desencarne ocorreu no dia 23 de outubro. 
       O confrde era por demais conhecido nos círculos espíri-
tas, tendo bom trânsito pela Federação Espírita Pernambuca-
na. 
       Na vida profissional, exercia a profissão de advogado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
            
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDRO QUERINO 
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Dâmocles  Aurélio 
 
 

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

 


