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REFLEXÕES  DE  UM 
MÉDIUM  ESPÍRITA 

 

 
   ◘ Médium tem a intuição, como ser   
      humano, e mais forte é essa relação,   
      quando se interliga à espiritualidade.  
 

   ◘ Médium já nasce médium, mas é   
       necessário ser depurado. 
 

   ◘ Em alguns o sofrimento é um bom   
      depurador, tornando a pessoa    
      humilde, passando a aceitar a vida   
      como ela é. 
 

   ◘ Outros cresce com o aprendizado da   
       vida; outros através do estudo   
       meditativo, e todos, de um modo geral   
       tem que combater o egoísmo que   
       existe dentro de si.  
 
    
 
   ◘ 

DOLORES BACELAR 
   Maria Dolores de Araújo Bacelar, uma pernambucana 
que sempre escondeu o nome da cidade em que nasceu. 
Como, porém, sendo sobrinha do Monsenhor Francisco 
Apolônio Jorge Sales e também do grande engenheiro 
que idealizou a Cachoeiro de Paulo Afonso, Apolônio 
Sales. E como seus tios nasceram na cidade de Altinho-
Pe., pode-se imaginar que ela também nasceu naquela 
cidade ou pelas redondezas, talvez Garanhuns.  
   O certo é que foi médium, muito embora não tenha se 
preocupado em se aprofundar no conhecimento da 
Doutrina Espírita, mas era dotada de bom coração e isso, 
em parte, é muito importante. No entanto, dificultou um 
maior intercâmbio espiritual, não produzindo tanto quanto 
era possível. Espíritos abnegados e dedicados ao estudo 
da Doutrina Espírita se comunicaram por ela, mas não 
ditaram maiores informações, como o Espírito Coelho 
Neto, ansioso por ditar mensagens mediúnicas, mas o 
médium não se preocupava em se preparar. Teve por guia 
espiritual, o famoso Visconde de Taunay. 
   Ver página 6. 
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Imprevidência social - I 
 
 

       Parece que o estrelismo não saiu da cabeça do fa-
moso médium-show, Divaldo Franco retorna ao palco 
das polêmicas, agora ele afirma crê que os Espíritos 
"superiores” estão confiantes nos novos rumos do Bra-

sil que segue em passos de progresso. O Mandrake do 
espiritismo vem revivendo os tempos áureos da encar-
nação como o Houdine(1874-1926).. 
       Nesse sentido podemos crer no que preconiza o 
"Livro dos Médiuns" quando afirma que a partir de de-
terminada idade tanto imaturidade quanto na velhice 
acentuada é prudente que os médiuns se afaste das 
atividades de intercâmbio por ter dificuldades claras de 
manter o filtro, guardando as reservas e o discernimen-
to entre as mensagens.”Ele não deve perder de vista que 
as simpatias que granjeará entre os bons Espíritos serão 
em razão daquilo que fará para afastar os maus”.    
       Mas “o jugar” saber afrouxa essas relações de vigi-
lância. 
       No caso de Divaldo o fanatismo, o alto grau de 
"credibilidade" da maioria dos Espíritas, a ideia de não 
questionamento dos atos, das manifestações mediúni-
cas, sobre o véu da neutralidade e "imparcialidade" ine-
xistente, mas tida como máscara para difundir ideias 
pessoais a respostas que deveriam expressar a univer-
salidade das opiniões dos espíritos e não de um espíri-
to encarnado, o envaidecido pelos aplausos dos con-
gressos tem colimado nas inúmeras declarações ras-
gadas de preconceitos, anedotas humorísticas nada co-
mestíveis e ufanismo. 
       Identificamos no Livro dos Médiuns, item 267, al-
gumas peculiaridades distintivas dos médiuns em rela-
ções obscuras: “Os bons Espíritos são muito escrupu-
losos sobre os procedimentos que podem aconselhar; 
não têm nunca, em todos os casos, senão um só objetivo 
sério e eminentemente útil. Deve-se, então, olhar como 
suspeitos todos aqueles que não tenham esse caráter, ou 
sejam condenados pela razão, refletir maduramente antes 
de empreendê-los, porque se exporiam a mistificações 
desagradáveis”; 
       “Os Espíritos superiores se exprimem simplesmente, 
sem prolixidade. Seu estilo é conciso, sem excluir a poe-
sia das ideias e das expressões, claro, inteligível para to-
dos, não pede esforço para ser compreendido; têm a arte 
de dizer muito em poucas palavras, porque cada palavra 
tem o seu alcance. Os Espíritos inferiores, ou falsos sá-
bios, escondem sob frases enfáticas o vazio das ideias. 
Sua linguagem é sempre pretensiosa, ridícula ou obscu-
ra, à força de querer parecer profunda”; 
       “Há infelizmente muitas pessoas que tomam sua opi-
nião pessoal por medida exclusiva do bom e do mau, do 
verdadeiro e do falso; tudo aquilo que contradiz sua ma-
neira de ver, suas ideias, o sistema que conceberam ou 
adotaram, é mau a seus olhos. De tais pessoas falta evi-
dentemente a primeira qualidade para uma sadia aprecia-
ção: a retidão do julgamento, mas elas nem se apercebem 
disso; é o defeito que mais enganos produz”. 
       Entretanto estamos quais pastoreados. Fala-se o 
que quer para um “rebanho” de fantasmas encarnados 
arrastados pelo efeito manada vai sacudindo a cabeça  
 

afirmativamente.  As lagartixas vão se fartando de tudo 
aquilo que desejam ouvir e são atendidas, nem engana 
que eu gosto. O novo movimento ciberativismo mediú-
nico, daqui a pouco as mensagens vão vir pelo What-
sApp, vamos protestar em favor do senhor Mouro o pa-
ladino e emérito alce da justiça no céu e na Terra, 
amém ou aleluia? Quem repete irmãos!? Acho que de-
ve ter tecnologia do além sendo construída nesse sem-
tido, a internet do Acolá vai bombando. Quem é o em-
genheiro mecatrônico dessa vanguarda tropicaliente? 
       Em diversas declarações o Franco arsenal de Di-
valdo tem se colocado como tradicional, elitista e com-
servador. O país vai bem reforçando ideais de cidada-
nia armamentista? A arma serve para algo mais que 
não seja matar? Vamos limpar o país da corrupção se-
meando outros equívocos mais graves quanto a per-
missão explícita do estado em matar em vez de prote-
ger a vida? Os Espíritos estão otimistas num país que 
chama de "Coração do Mundo e Pátria do Evangelho", 
mas que vê aumentar a pobreza, a fome e a miséria 
nos mendigantes e no emprego informal? Ou será que 
Jair Messias é o cavalo branco e o lobo cordeiro está 
sendo abençoado pelo Franco divo do espiritismo, 
moro. É “bênça” dos céus aos “espiritantes”, El shaday 
puro. 
       Estamos mesmo convalidando a Governança que 
coloca como "chantagem" midiática a reforma da previ-
dência com cortes imediatos superiores a 30% no orça-
mento, a muito defasado, das Universidades Públicas 
onde se estrutura a liberdade da criticidade e da argu-
mentação, ser coniventes a isso? Fazer disso promes-
sas insolidas de devolutivas orçamentárias apenas se a 
reforma aprovada. Seremos coniventes com a falta de 
repasse a Universidade Federal de Pernambuco no 
Mês de maio que não terá verba nem para pagar a con-
ta de luz em junho e as bolsas Permanência aos assis-
tidos estudantes carentes? É tortura, chantagem, restri-
ção de direito. A santidade das posturas delinquentes 
de vexatória pública a outros políticos na falta clara de 
decoro tem deturpadamente feito a cabeça do empol-
gado médium, obsessivamente fascinado por ideias 
que reflitam suas opiniões pessoais. Essas fogem da 
caridade, da compaixão, da benevolência, do não ma-
tarás porque uma guerra e uma base americana no 
país é bem razoável para amenizar conflitos e não pro-
vocar guerras, não é!? É preferível morrer a matar, ou 
seria o contrário do que tem sido dito nas tribunas? 
       Talvez ele tenha se esquecido, mas lembramos o 
que contemplada “O Livro Dos Espíritos" na questão 
685 (a). Todos devem socorrer e amparar seus seme-
lhantes é dever dos filhos em relação aos pais. Não basta 
que diga é necessário trabalhar, mas o trabalho precisa 
ser fonte de sobrevivência. 

  
             

(CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO). 
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MAIS UM CARNAVAl (QUE PASSOU) 
 

       Com a proximidade de mais um Carnaval, recordo-
me daqueles velhos Carnavais, onde morávamos na 
Avenida Recife, no bairro da Estância, situado na zona 
sul da Capital Pernambucana 
       Lembro-me dos "Blocos de Sujos" (1) - como 
eram assim chamados aquelas agremiações - do mela-
mela, das bombas d'água com água limpa, como tam-
bém era limpa a intenção de cada um. 
       Recordo-me que o Sr. Rubem enchia o seu cami-
nhão com crianças e adultos e ia dar uma volta nos lo-
cais de folia. 
       Lembro-me também do Corso, onde os carros per-
corriam as ruas do centro da cidade bem devagar, um 
atrás do outro, e as pessoas jogavam água perfumada 
e lança-perfume umas nas outras. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Com o ir e vir dos carros, as pessoas se encon-
travam e se conheciam ali mesmo. Muitos namoros co-
meçaram desta forma nesta época. As pessoas ainda 
eram bem intencionadas. Elas conversavam umas com 
as outras com o simples interesse de alicerçar e fazer 
boas amizades. Os mais jovens tinham a intenção de 
namorar, noivar e casar com a moça ou rapaz que co-
nheciam e conversavam nesse local. 
       A festa carnavalesca é fruto da raiz viva dos costu-
mes, usos e valores do povo (2). Se isto for tirado deste 
povo só vai restar o capitalismo predador, o consumo 
imposto pelas grandes empresas através da mídia e as 
modas padronizadas de quem só tem o interesse de 
ganhar, de lucrar, de espoliar o mais que puder. 
       O mal do Carnaval não está na festa, mas nas 
intenções de cada um que adentra a mesma. 
       A festa continua a mesma, com algumas inovações 
tecnológicas como por exemplo o trio elétrico gigante, 
camarotes, apartações vivas e concretas. 
       A sociedade também mudou. Ela está mais ocupa-
da, mais estressada, mais egocêntrica, individualista, 
desumana... e essa desumanização reflete-se nos fes-
tejos carnavalescos atuais.  
       Nós não podemos e nem devemos rejeitar o 
Carnaval. Precisamos também respeitar a opção de 
cada um. É só ter e manter uma postura cristã quan- 
do adentrar nas festas de Momo. Não podemos dei-
xar essa postura lá fora, como se deixa uma capa ou 
uma roupa em algum cabide. 

       Assumamos essa postura cristã onde quer que es-
tejamos. Afinal, RESPONSABILIDADE e RELIGIOSI-
DADE não saem de férias durante o Carnaval 
       No mais, uma boa festa para todos! Com muita res-
ponsabilidade, muita consciência e sem esquecer de le-
var sempre consigo essa postura cristã. 

Almir Paes, 

(Vinculado ao Educandário Espírita Joana D’Arc, do 
Zumbi, Torre).  
(Do blog Espiritualmente, 4 de fevereiro de 2019) 

N.d.R.: (1) – o mais correto seria chamar de “tro-ças”, 
bloco é um termo importado do Rio de Ja-neiro e bem 
recente. 
(2) – O grande poeta Capiba, diz em um dos versos de 
suas famosas músicas carnavalescas: 
 Carnavá nasceu no céu, 
 Foi os anjos que inventou. 
NOTA: Essa neurose ultimamente defendida por um 
monte de doentes que adentraram o centro espírita e 
buscam a todo custo imprimir a sua doença a to-dos os 
espíritas. 
   E nesse rol, tem aparecido até Espíritos doentes e 
mentirosos fazendo terrorismo e apavorando os parvos 
que enchem as casas espíritas. Imagine que fazem nesse 
período “Retiro espiritual” para fugir de viver e enfrentar 
a vida no dia a dia. ▼ 
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A espiritualidade de Castro Alves 
 
 
 
 
 
 
             
       Antônio Frederico de Castro Alves, nasceu no 
dia 14 de março de 1847, domingo, às 10 horas, na 
Fazenda Cabaceiras, Freguesia de Muritiba, Comarca 
de Cachoeira, hoje - desde 1971 - Parque Histórico 
Castro Alves, situado no município de Cabaceiras do 
Paraguaçu, no Estado da Bahia. Desencarnou em 6 de 
julho de 1871, na Bahia, às três e meia da tarde. 
       Ele continua vivo, porque o Espírito é imortal. No 
mundo espiritual, continua libertando escravos, isto é, 
Espíritos que foram, na Terra, escravos dos vícios e 
das paixões.  
       Aos 13 anos, Castro Alves presenciou uma cena 
que jamais iria esquecer: o açoite de um escravo. Um 
de seus hábitos era contemplar a estrela d'alva, que 
classificava como "a lágrima do Cristo, pelo sofrimento 
dos escravos".  
       Sendo um dos Espíritos da falange de ―Ismael‖ 
(1), reencarnou na Terra com missão definida. Já era 
mestre na arte de poetar, Espírito que no decorrer das 
existências cultivou o intelecto com demonstraçõoes de 
elevados sentimentos. 
       Em 3 de fevereiro de 1858, aos 11 anos, Castro 
Alves foi matriculado no Ginásio Baiano, fundado e 
dirigido pelo dr. Abílio de Souza Borges. Antes, ele e 
seus irmãos frequentaram o Colégio Sebrão. A peda-
gogia do dr. Abílio era revolucionária; abolira os casti-
gos e estimulava o gosto pelas letras. Ernesto Carneiro 
Ribeiro, um de seus professores, contou que numa aula 
de Latim do padre Tertuliano Fiúza ele pediu licença 
para traduzir, em versos, a Ode, do poeta latino Horá-
cio, dada como tema aos alunos.  A licença foi conce-
dida e Castro Alves fez a tradução, que maravilhou a 
todos. 
       Durante o tempo em que estudou no Ginásio 
Baiano, além de cumprir o programa escolar, traduziu 
do francês, da Antologia de Charles André, poesias de 
Victor Hugo, seu poeta preferido; traduziu também, do 
inglês, o poeta Lord Byron; lia Camões, Álvares de Aze-
vedo, Junqueira Freire, Gonçalves Dias. E começava a 
desenhar. Um de seus desenhos mais belos é o de 
uma jovem, ajoelhada aos pés da cruz, uma pintura a 
óleo que ele intitulou "Madalena aos pés da cruz". 
Estudou direito em Recife e São Paulo. 
       Eugênia Câmara – Castro Alves conheceu a 
atriz Eugênia Infante da Câmara em 1863.  Ela tinha 
belos olhos negros. Inteligente, instruída, falava vários 
idiomas. Portuguesa de nascimento, era de família mui-
to antiga, sendo alguns de seus membros pertencentes 
à Casa Real. Eugênia chegara ao Brasil em 1858 ou 
1859.  
       Foram muitos os poemas que Castro Alves compôs 
para Eugênia Câmara, dentre eles "O Gondoleiro do  
Amor", composto em Recife, datado de janeiro de 1867, 
e "A uma Atriz", composto em Recife em 27 de setem-
bro de 1866. Destacamos os seguintes versos: 
 

Há alguma coisa de grande 
Deste mundo na amplidão, 
Como que a face do Eterno 
Palpita na Criação.. 
E o homem que olha o deserto 
Diz consigo: "Deus está perto, 
Que grandeza é o Criador". 
E, sob as paternas vistas,  
Larga rédeas às conquistas, 
Pede asas ao condor. 

 

       Atitudes espíritas – Castro Alves não se definiu por 
esta ou aquela religião. Mas tinha atitudes e ideais no-
bres, coincidentes com os ideais espíritas. Teve conhe-
cimento da Bíblia, falou em Deus e em fraternidade, lu-
tou pela liberdade dos escravos e pelos ideais da Re-
pública. Em São Paulo, frequentou a maçonaria Loja 
América, número 86, que hoje leva o seu nome. 
       Em 1870, fora passear na Fazenda Coqueiros, na 
Bahia, quando notou um grupo de pessoas e entre elas 
uma menina-moça,  quase branca, morena bem clara.  
       - Que faz aqui esta moça? - perguntou o poeta. 
       - É uma escrava,  seu moço. 
       - Escrava, por quê? Que fez ela? – olhou para o  
negociante e perguntou: 
       - Quanto quer o senhor por ela? 
       - Quinhentos mil réis. 
       Castro Alves consultou os bolsos, o dinheiro não 
dava. Pediu a quantia emprestada ao amigo José Du-
tra, chamou a jovem, beijou sua testa larga e morena, 
entregando-a, alforriada, aos cuidados de Dutra. Ao 
partir, o comerciante perguntou-lhe se queria recibo. 
- Recibo? Que lhe comprei? Retire-se imediatamente, 
senhor. O seu trabalho é desprezível e infame. Em no-
me dos princípios cristãos e humanos, tinha que alfor-
riar uma cativa. 
       De outra feita, o poeta estava à janela do sobrado 
do coronel Feliciano de Aquino Tanajura, quando viu 
um velho escravo, suspirando. Dirigiu-se ao escravo, in-
terrogando-o sobre a causa do seu pesar. O escravo 
disse-lhe que haviam  roubado a quarta de farinha e a 
"ração" que sua senhora havia lhe dado para a sema-
na. Castro Alves relatou o episódio aos donos do es-
cravo, que lhe restituíram o que lhe haviam roubado.  
       Tiro não foi acidental 
        – Digno de registro é o episódio acontecido 
em São Paulo,  em que o poeta levou um tiro no pé. O 
saudoso Norlândio Meireles de Almeida, considerado o 
maior estudioso de Castro Alves, diz que para come—
morar a Independência do Brasil realizou-se no dia 7 de  
 

N.d.R.: (1) – Mas é claro que não concordamos absoluta-
mente com tal assertiva, maa não vamos polemizar, aqui 
não é o momento para isso. Simplesmente, vamos respei-
tar o direito do autor de fazer tal afirmação, mesmo des-
provida de senso crítico. 
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Ao que parece, no meio espírita, ninguém escreveu mais sobre a pessoa e a obra de Castro Alves, que o 
paulistano Altamirando Carneiro, jornalista e escritor. Afora os artigos, há ainda livros. Os seus estudos e 
pesquisas levaram-no a levantar hipóteses sobre a morte do poeta. Já estive na fazenda em que o poeta nasceu,    

cuja visita foi relatada na edição do Lampadário de Março de 2018.   



 

   
     

setembro de 1868 a sessão magna do Ginásio Literário, 
com  início às 17 horas, na Ladeira Dr. Falcão, número 
4, São Paulo (SP), na casa do sr. Paiva. A presença de 
Castro Alves fora anunciada.  
       Surgiu ele, então, com seu canto de dor e revolta. 
Declamou "Tragédia no Mar", (título inicial do poema O 
Navio Negreiro) em frente dos poderosos, donos de fa-
zendas e exploradores do trabalho escravo. A sessão 
foi dirigida por José Francisco Diana, presidente hono-
rário do Grêmio Literário, e encerrou-se às 20 h. 
       No dia 17 de novembro de 1868, terça-feira, o jor-
nal Correio Paulistano, número 3.733, página 1, dizia: 
"segundo nos informam, o acadêmico Castro Alves 
foi vítima de lamentável desastre em 14 de novem-
bro, quando andando à caça nos subúrbios da Ca-
pital, ao saltar de uma vala, disparou involuntaria-
mente em um pé a espingarda que trazia". E a infor-
mação: "procede-se às indagações sobre o feri-
mento que recebera o poeta, proveniente de um tiro 
disparado por ele casualmente, segundo supõe-se".    
       O. Giffening de Niemeuer (secretário de Polícia) 
Explica Norlândio Meirelles de Almeida: 1) Quando um 
jornal de respeitabilidade da época, como era o Correio 
Paulistano, publica uma notícia “segundo nos infor-
mam”, é porque ele próprio não está confirmando o fa-
to. 2) Analisando a informação: “procede-se às indaga-
ções” (...) “segundo supõe-se”, fica claro que havia dú-
vidas a respeito do que realmente aconteceu. E se o 
caso foi parar na Polícia (Giffening era secretário de 
Polícia) é que a ocorrência foi mais grave do que se su-
põe.  
       Chumbo para matar anta – Antônio Carlos Veloso 
Guimarães, bisneto de Elisa de Castro Alves Guima--
rães, irmã mais velha de Castro Alves, disse a respeito 
do assunto que toda a família do poeta sabe que ele 
nunca usou espingarda na sua vida. "Ele lutava pela 
vida, não ia caçar passarinho", explica Guimarães, 
enfatizando que, se o poeta fosse matar um passarinho 
com aquele chumbo, o passarinho viraria pó. "Aquilo 
era chumbo para matar anta."  
       Na operação para a amputação realizada no Rio de 
Janeiro, pelo dr. Andrade Pertence, foram retirados 38 
grãos de chumbo do calcanhar do poeta. Guimarães diz 
que ninguém, de sã consciência, vai admitir que Cas-
tro Alves, como dizem os biógrafos, carregasse uma 
espingarda com o cano para baixo e, ainda por cima, 
no ombro esquerdo! Pois ele não era canhoto. 
       Antônio Carlos Veloso Guimarães foi médium, ca-
sado, com dois filhos e frequentou o Centro Espírita 
Perseverança, da capital paulista. Em 19 de fevereiro 
de 1985, Guimarães recebeu comunicação de Octávio 
Ribeiro da Cunha, filho de Amélia de Castro Alves, irmã 
do poeta. Cunha foi professor de Química na Escola 
Politécnica do Rio de Janeiro e desencarnou no Rio em 
1974. 
       A mensagem dizia que o tiro na tal caçada foi real-
mente um atentado, talvez não com o intuito de matá-
lo, mas de assustar toda a classe estudantil  abolicio-
nista. Como O Navio Negreiro teve grande repercus-  
são no seio da sociedade, composta em grande parte 
por fazendeiros, alguns deles contrataram um jagunço 
para alvejar traiçoeiramente o poeta, por trás e à noite.  

Miraram nas pernas, o que evidencia a intenção de só 
assustar. E assustou. Todos se recolheram nas suas 
manifestações. E, a partir daí, Castro Alves nunca mais 
fez um poema abolicionista. Para não assustar a famí-
lia, o poeta inventou a história da caçada. Diz a mensa-
gem que Castro Alves não era afeito a caçadas. Ele en-
tendia, sim, de ideais nobres. 
Interesse pelo Espiritismo  
       – Eugênio Gomes, no jornal O Globo, do Rio de 
Janeiro, do dia 19 de agosto de 1961, e no Diário de 
São Paulo, de 10 de setembro do mesmo ano, lançou a 
pergunta: "Seria Castro Alves espírita?" 
       Entre outras coisas, diz Eugênio Gomes: "Quanto 
ao Espiritismo, propriamente, foi sem dúvida Victor 
Hugo o principal responsável por sua propagação 
entre os seus discípulos de várias gerações, após 
haver deixado em 'Les Contemplations' os efeitos 
de complicadas experiências de metapsiquismo na 
Ilha de Jersey". 
       O fato é que o Espiritismo era um dos elementos 
integrantes do complexo religioso de Victor Hugo, sem-
do testemunho disso o poema autobiográfico "A Olym-
pio", traduzido por Castro Alves, especialmente por es-
tes versos:   
       Não me consoles,  não, e não te aflijas muito... 
       Eu 'stou calmo, impassível.  
       Eu não olho jamais para o mundo deste mundo, 
       Mas para o mundo invisível. 
 

       Em meados de 1868, no momento em que os cirur-
giões do Rio de Janeiro lhe amputavam o pé gangre-
nado, sem auxílio anestésico, em meio a cruciantes do-
res, Castro Alves proferiu uma frase reveladora da su-
perioridade do Espírito sobre a matéria: "Corte-o, 
corte-o, doutor... dizia do pé ao cirurgião. Ficarei com 
menos matéria que o resto da Humanidade".   
       Evidentemente, em tais circunstâncias, ninguém é 
capaz de fazer frases por apenas fazê-las... 
       Ainda no sertão, Castro Alves manifestara o desejo 
de fazer a leitura de uma obra espírita, É o que se in-
fere de uma carta de Augusto Álvares Guimarães (ca-
sado com Adelaide de Castro Alves Guimarães, irmã de 
Castro Alves) em que este lhe diz: "Não há nenhuma 
obra de Allan Kardec com o nome de Poética do Espi-
ritismo. Foi-me facultada a consulta em uma Biblioteca 
Espírita e verei o que te poderá servir". 
       Por que Castro Alves jamais deu a entender suas 
ideias filosófico-religiosas? Sylvio Brito Soares, 
em Grandes Vultos da Humanidade e o Espiritis-
mo (FEB 1961), insinua que a resposta pode estar na 
poesia Meu Segredo: 

 

Eu sei como este mundo ri de escárnio,  
Deste áureo sonhar da fantasia. 
Eu sei... P'ra cada crença de noss 'alma,  
Ele tem uma frase de ironia... 
Ah! deixai-me guardar o meu segredo! 
Deste riso cruel eu tenho medo... 

    

Altamirando Carneiro 
e-mail alta_carneiro@uol.com.br 

(Publicado em O Consolador, N° 446 - 3 de Janeiro 
de 2016) 
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 O PASSAD0, HOJE – IX 
 

Dolores Bacelar  
       

     Nascida no interior pernambucano, no seio de famí-
lia extremamente católica, teve muitas dificuldades para 
exercer a mediunidade, uma vez que essa prática não 
era aceita pela família, pois não admitia tal doutrina que 
era vista como prática condenável, por está associada 
ao diabo. Mas, nessa época, ela não pensava em tal 
assunto.  
     . Nasceu no dia 10 de novembro de 1914, e estu-
dou por seis anos em colégio de freiras (internato). Ain-
da bem nova se casou com Luiz Gonzaga da Silveira 
Bacelar (desencarnado em 18 de junho de 1988), E ela 
em 6 de outubro de 2006, aos 92 anos incompletos. 
Logo após o casamento mudou-se para a cidade do Rio 
de Janeiro, então a capital do país. E foi lá, alguns anos 
depois, já com três filhos, que a mediunidade de Maria 
Dolores de Araújo Bacelar começou a dar seus prime-
ros sinais, poucos anos antes de a cidade maravilhosa 
se despedir da década de 40. 
       A mediunidade surgiu de forma atabalhoada, sem 
controle: ela via os espíritos transitando junto às pes-
soas – essa foi a causa de ter sido aconselhada pelo 
Espírito Alfredo para que não se aventurasse no vo-
lante do carro.. 
       Apavorada, inicialmente, foi levada pelo esposo a 
uma casa espírita, no Rio de Janeiro, e lá conheceu 
Ismael Gomes Braga, que imediatamente percebeu o 
potencial mediúnico a ser colocado em ação. Tendo ao 
lado o esposo, Luiz Gonzaga, Dolores não apenas 
abriu a vertente das diversas sensibilidades mediúni-
cas, como também trabalhou extenuadamente pela di-
vulgação do espiritismo. Primeiro foi na Casa Espírita 
do Coração, em Ipanema, RJ. Mais tarde, fundou com 
o esposo mais duas instituições de assistência: a So-
ciedade Espírita Seara dos Filhos de Deus, em Co-
pacabana, transferida depois para Botafogo, ainda em 
atividade; e a Casa Assistencial Lar Amigo, destinada 
ao amparo de meninas órfãs. Mesmo com a grande im-
portância dada ao trabalho assistencial, Dolores dedi-
cou atenção especial à família. “Mamãe sempre foi 
muito dedicada ao lar. Colocava a família como prio-
ridade. Ela dizia que Deus havia lhe dado primeiro os fi-
lhos e a mediunidade veio depois, revelou Rômulo Ba-
celar, o segundo filho do casal, além de Fernando Anto-
nio e Primavera. 
       Quando ficou viúva, estava com 74 anos de idade 
e era avó de oito netos, mas se sentia em forma para 
assumir mais trabalho. Ainda aceitou a presidência da 
Sociedade Espírita Seara dos Servos de Deus. 
       Dolores foi Médium psicográfica inconsciente 
mecânica, tendo produzido dez romances, se desta-
cando  “A mansão Renoir” e a série “Às Margens do 
Eufrates”. 
       O Guia da médium é o Espírito Alfredo que outro 
não é que o Visconde de Taunay, ou seja, Alfredo  
Maria Adriano d'Escragnolle Taunay, primeiro e único 
visconde de Taunay, foi um nobre, escritor, músico, 
professor, engenheiro militar, político, historiador e so-
ciólogo brasileiro. Foi um dos fundadores da Academia 
Brasileira de Letras, ocupando a Cadeira n.° 13; Nasci-

do a 22 de fevereiro de 1843, Rio de Janeiro; Morte 25 
de janeiro de 1899, mesma cidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visconde de Taunay, o guia da médium. 
 

       No livro “Muito Além das Sombras” (Memórias e 
Amizades), 1ª edição – maio de 2010 e em 2018, no 
formato e-book. Wilson Garcia no cap. 4, trata de uma 
questão emblemática em que envolve Ismael Gomes 
Braga. Que na condição de Espírito, a título de fazer 
revisão do livro “A Canção do Destino”, teria alterado 
trecho do livro, introduzindo as suas ideias a favor do 
pensamento de Roustaing. As alterações teve a finali-
dade de deixar objetivamente firmado o conceito que 
defendeu quando no corpo, ou seja, a ideia de Rous-
taing a respeito do corpo fluídico de Jesus. 
       Essa manobra sórdida, utilizada pelo Espírito, atra-
vés de uma médium, só confirma a suspeita de que ele 
é o autor do livro “Brasil, coração do mundo, pátria 
do evangelho”. Se foi capaz na situação de morto, co-
meter esse grave deslize, imagine então na condição 
de encarnado em que a carne embrutece o espírito!!! 
       Mas, esse deslize só foi possível, porque a médium 
ainda estava profundamente presas as raízes do cato-
licismo, daí não foi difícil ser aceitas as ideias do espí-
rito e pelos que estavam ao seu redor. Coube a Wilson 
Garcia discípulo disciplinado de Herculano Pires, des-
cobrir a farsa e desmascarar o Espírito.  
       Apesar de a médium ter seus méritos na tarefa me-
diúnica, em algumas ocasiões se trornou presa fácil de 
Espíritos ardilosos, em virtude de sua pouca intimidade 
com a Doutrina Espírita. Se compararmos o seu conhe-
cimento espírita e a sua segurança mediúnica numa ta-
bela em que esteja D. Yvonne A. Pereira, numa escala 
de 0 a 10, logicamente D. Yvonne está no topo da es-
cala e Dolores Bacelar no início, que seria facilmente 
classificada como médium analfabeta espírita, isso sem 
nenhum sentido de agressividade ou de denegrir o seu 
trabalho que foi de muito valor preparatório para o exer-
cício consciente em próximas oportunidades. 
       E por fim, pode-se dizer que Ismael Gomes Braga, 
é o “Leymarie” brasileiro.   
  

CÂNDIDO PEREIRA 

  

(CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO) 
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https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFA_enBR826BR826&q=alfredo+d%27escragnolle+taunay+&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK2siE9X4gAxzdJzi7TEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlbZxJy0otSUfIUU9dTi5KLE9Lz8nJxUhZLE0rzESgUAcleuu08AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwirlMuDkrLhAhV9EbkGHUcpBBAQmxMoATAOegQIDBAH


 

 
                                                                                                 

 

        
                                               
 

 

 

 

  Obras de Emmanuel não são “igrejeiras” e nem autoajuda - IV  
 

  
 
 

       Por outro lado, tais passagens menos adequadas 
ao chamado “jargão espírita” também poderiam estar 
associadas a fixações de médiuns, Espíritos e até de 
Editoras e seus respectivos revisores (o que pode ter 
sido determinante nos supostos “erros doutrinários 
de Emmanuel”, sobretudo nas obras publicadas na dé-
cada de 1930). Portanto, não necessariamente pode 
ser atribuído a Emmanuel todos os erros que eventual-
mente ocorrem em sua obra, principalmente nos livros 
publicados na década de 1930, quando Chico Xavier 
não era uma liderança espírita nacional e, provável-
mente, os editores e revisores sentiam-se com mais au-
toridade para alterar os originais que Chico enviava pa-
ra avaliação editorial para publicação. Tal como ocorre 
com os textos kardequianos e todos os demais textos 
espíritas, as passagens obscuras poderiam, perfeita-
mente, ser estudadas, discordadas e deixadas na cha-
mada “quarentena”. Assim, estudaríamos, citaríamos e 
entizaríamos aqueles textos emmanuelinos que real-
mente consideramos de excelente qualidade doutriná-
ria, o que, obviamente, constitui a esmagadora maioria 
do legado de Emmanuel. 
 

Desrespeito contra Emmanuel 
 

       Alguns comentários sobre Emmanuel denotam um 
desrespeito totalmente injustificável e igualmente uma 
falta de avaliação de sua prolífica obra. 
       O rigor excessivo contra Emmanuel (que, usual-
mente, não é empregado contra outros autores que co-
meteram erros doutrinários muito piores!), utilizado por 
alguns confrades, fazendo uso até de palavras grossei-
ras e comentários totalmente inapropriados, demonstra 
uma dificuldade de debater ideias, em busca da fé ra-
ciocinada, de forma mais elegante. Basicamente, trata-
se de uma postura de irreverência de confrades que se 
negam a conhecer e, por consequência, reconhecer a 
contribuição de Emmanuel para o aprofundamento 
evangélico-doutrinário dos membros do movimento es-
pírita. Obviamente, é direito de cada um pensar e ex--
pressar-se livremente. No entanto, à luz do pensamento 
espírita, tal atitude não parece uma linha de comporta-
mento adequada, principalmente quando ataques des-
respeitosos são enunciados. 
       Alguns autores espíritas alegam que Emmanuel 
apresenta marcas de sua origem católica em seus tex-
tos. Não negamos que isso seja verdade. No entanto, 
consideramos uma cobrança desproporcional em rela-
ção especificamente a Emmanuel, pois tal característi-
ca é comum a muitos autores espíritas que não são 
rejeitados. A rigor, se fizermos uma avaliação de forma 
isenta, tal crítica à linguagem talvez pudesse ser apli-
cada ao próprio Codificador e aos Espíritos da falange 
do Espírito da Verdade. De fato, a obra de Allan Kardec 
manteve os títulos de santos e figuras de linguagem da 
tradição cristã típicas de origem católica. 
       Muitos chamam Emmanuel, pejorativamente, de 
“jesuíta”, mas parecem esquecidos de que grandes er-
ros do Cristianismo tiveram origem no pensamento de  
 

Santo Agostinho, importante Espírito da Codificação.  
É evidente que existe uma parcela do ME com forte 
tendência “espiritólica”, a qual demonstra uma “leitura” 
da Doutrina Espírita eivada de uma incompleta desvin-
culação católica. Mas atribuir esse “espiritolicismo”, 
basicamente, ao benfeitor Emmanuel e suas discus-
sões evangélico-doutrinárias, além de aparentemente 
injustiça (ou no mínimo um grande exagero em um ra-
ciocínio simplista), acaba atrapalhando a divulgação de 
mensagens dignas de valor doutrinário.  Em sua grande 
maioria, as mensagens de Emmanuel apresentam ele-
vado nível intelecto-moral em sua discussão evangéli-
co-doutrinária, o que faz de muitas dessas críticas uma 
incoerência perante nossa perene busca por fé racio-
cinada. 
       Emmanuel está passível de críticas, tal como ocor-
re com qualquer autor espírita, encarnado ou desen-
carnado. Ou seja, nenhum escritor ou orador espírita 
está acima de eventuais avaliações negativas. Aliás, 
bons autores e expositores nem sempre conseguem 
manter o mesmo nível de excelência em todas as suas 
obras e palestras/seminários, o que pode ser causado 
por diversos motivos. Entretanto, os ataques a que Em-
manuel tem sido submetido com certa frequência no 
ME, em uma espécie de “modismo anti-Emmanuel”, 
denota uma visão parcial dos respectivos avaliadores. 
       Herculano Pires seria uma espécie de adversário 
doutrinário de Emmanuel? 
       Muitos dos críticos de Emmanuel alegam estar 
apoiados em Herculano Pires, esquecidos de que, além 
de parceiros em cinco livros, Herculano disse para 
quem quisesse ouvir: “Eu sou fã de Emmanuel”. 
“Acabo de publicar um livro no qual apoio integral-
mente as mensagens de Emmanuel” (referindo-se à 
obra “Chico Xavier Pede Licença”). Confira na Web o 
que Herculano disse sobre Emmanuel: Estamos utili-
zando do mesmo rigor doutrinário na avaliação dos di-
ferentes autores? 
       Sem uma sinceridade maior tanto do ponto de vista 
intelectual como do ponto de vista moral para ler a Dou-
trina Espírita e o Evangelho, criaremos um subgrupo 
dentro do movimento espírita, supostamente sincero, 
mas muito semelhante ao fundamentalismo daqueles 
que estudam a Bíblia muito mais orientados pelo “Velho 
Testamento” do que pelo “Novo Testamento”. Essa dis-
torção pode gerar muitos prejuízos ao ME. 
       Se Emmanuel é lido de forma igrejeira em algumas 
reuniões de grupos espíritas, sem análise lúcida e co-
mentários de valor doutrinário, a responsabilidade de tal 
procedimento é daqueles que assim procedem e prin-
cipalmente das lideranças que fomentam tais práticas. 
Jamais poderíamos responsabilizar Emmanuel por es-
sas dificuldades. 
 
 
 

CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO) 
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A  ERA  DE  AQUÁRIO  E  A  TRANSIÇÃO  PLANETÁRIA    
 
 

      Na década de 60, a astrologia conseguiu populari-
zar a crença de que a partir do século XXI, com o novo 
milênio, a terra entraria em uma “nova era”: “A Era de 
Aquário”, que transformaria a vida no planeta Terra. 
       Essa nova “era cósmica” regida por esse signo, 
favoreceria a comunicação rápida, a busca pelo futuro e 
a oposição ao autoritarismo. Bem como, todos os 
segredos até então guardados seriam revelados. 
       Ramatis, o Espírito visionário, sentou praça em Cu-
ritiba, onde aí inicia a sua trajetória através de médiuns 
“sonhadores”, como ele. A ideia de renovação astral pa-
ra a Terra, ganha alento no Brasil, prevendo inclusive 
com datas que não se cumpriram, “guerras” e o “fim do 
mundo”. 
       Chegamos apesar dos vaticinadores da derrocada 
ao ano 2000, a destruição das torres gêmeas nos Es-
tados Unidos, a 11 de setembro de 2001, foi um pre-
núncio de como seria o século XXI, que se iniciava, 
conforme os propagadores. 
       Curitiba, aliás, vem se tornando uma cidade que 
abriga todas as ideias do futuro imaginado, é lá onde 
tais sonhos se concretizam. Assim surgiu as fantasias 
de Ramatis; o centro de projeciologia do médium Waldo 
Vieira, e a sede da AMORC – Ordem Rosacruz no Bra-
sil. 
       Os anos foram passando e nada de novo ocorreu 
no mundo; as pessoas gostam de ver na TV o sofri-
mento, a dor dos outros; ainda, agora, as pessoas de-
sejam que deem maioridade às crianças e grande parte 
dessas pessoas se dizem ser espíritas. 
       Aí apareceram os “espíritas” para anunciar a “Tran-
sição Planetária”, ideia baseada na “era de Aquário” 
da astrologia. A ideia pegou, os novatos e analfabe-
tos espíritas se entusiasmaram, levantaram a voz e 
saíram como um bando de cigarras, anunciando a 
“boa nova” do século XXI: 
       ”À Terra estava entrando num processo de “Rege-
neração” e só ia sobrar os “escolhidos por Deus” (ideia 
bem ao gosto das “Testemunhas de Jeová”  ou dos “ad-
ventistas do sétimo dia.”  
       Há uma médica que já foi abduzida para a errati-

cidade – Dra. Marlene Nobre, na manhã do dia 5 de ja-

neiro de 2015, no litoral paulista, mas ninguém viu a 
aeronave espacial que a transportou de volta.    
       Há também um médium Geraldo Lemos Neto, que 
juntamente com Rebeca Casagrande e Fábio Medei-
ros, se consideram os verdadeiros criadores da “Data 
Limite”. Ora, não é culpa do Espiritismo se os parvos se 
aproximam, assim como, as mariposas da luz. É bom 
atentar para o fato de que os parvos hoje são inteligen-
tíssimos, mas continuam tolos. 
       Já estamos na Transição Planetária para um 
mundo de Regeneração. Se  vamos  participar  e  voltar       

 
como membros da geração nova que Kardec nos disse,  
bem... isso vai depender de cada um. Façamos a nossa 
parte e agora.  Se alguém ainda tem dúvida, leia A 
Gênese ou...espere 2019 terminar e continue esperan-
do, porque os parvos continuam ganhando dinheiro fá-
cil, porque mentir ainda é uma ótima profissão. 
       O confrade Antônio Carlos Piesigilli, que não co-
nheço, nos sugere não sair da doutrina por causa des-
sas pessoas doentes que nos bate à porta, ao contrário 
devemos ajuda-las. Diz ele:  

Quem sai da Doutrina Espírita por causa de 
pessoas, nunca entrou para aprender. 

 

       Um jovem chega para o Dirigente de uma Casa Espírita e 
diz: 

       *- não virei mais ao Centro Espírita trabalhar!* 

       O Dirigente então respondeu:  
        - Mas por quê? 
        O jovem respondeu: 

        - Ah! eu vejo a irmã que fala mal de outra irmã; o 
irmão que não lê a codificação; o grupo de estudo que 
vive se desviando do assunto doutrinal; as pessoas que 
durante as palestras ficam olhando o celular ou conver-
sando, entre tantas e tantas outras coisas erradas que 
vejo fazerem no centro. 

       Disse-lhe o dirigente: 

       - Ok! Mas antes quero que você me faça um favor: 
pegue um copo cheio de água e dê três voltas pelo cen-
tro sem derramar uma gota de água no chão. Depois 
disso, você pode sair do centro. 
       E o jovem pensou: muito fácil! 
       E deu as três voltas conforme o dirigente lhe pedira.   
       Quando terminou disse:  
        - Pronto. 
       E o dirigente respondeu: 
       - Quando você estava dando as voltas, você viu a irmã 
falar mal da outra? 
       O jovem:  
       - Não 
       Você viu as pessoas reclamarem uns dos outros? 
       O jovem: 
       - Não 
       Você viu alguém olhando celular? 
       O jovem:  
       - Não 
       Sabe porquê? 
       - Você estava focado no copo para não derrubar a água. 
       O mesmo é na nossa vida. Quando o nosso foco for ape-
nas amor e a caridade, não teremos tempo de ver os erros 
das pessoas. 
(Transcrito do face, centro espírita Júlio de Matos, em 
17/04/2019) 
 

Paulo de Almeida 

lampadárioespirita@bol.com  
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Todos os aflitos são bem-aventurados? 
 

 

       Na Carta Magna da humanidade, proferida pelo 
Cristo no imortal Sermão do Monte, Jesus citou algu-
mas situações de vida, muito comuns, que poderiam 
nos conduzir à tão desejada felicidade. 
       Embora há dois mil anos, ciente deste mundo ain-
da se caracterizar pela existência de muito choro e ran-
ger de dentes, e cônscio também de que a Terra se 
manteria sob esta tônica ainda por bom tempo, o Mês-
tre dos mestres nos deixou algumas palavras de con-
forto e orientação visando nos tranquilizar e nos dar 
ânimo para continuarmos as nossas particulares jorna-
das sem esmorecer, buscando sempre a nossa melho-
ra moral, apesar dos contratempos encontrados. 
       Em O Evangelho segundo o Espiritismo (1), o Codi-
ficador ressuscitou e bem enfatizou uma expressão re-
sumindo a essência dos indeléveis ensinos de Jesus 
comunicados no Monte: Bem-aventurados os aflitos, 
pois as bem-aventuranças ditadas por Jesus referem-
se, de uma maneira geral, a situações de apreensão ou 
dificuldade possíveis de serem experimentadas durante 
uma existência, contudo, com a indicação de um desfe-
cho feliz. 
       É de se notar, muitos de nós, sem refletir detida-
mente a propósito das explicações de Allan Kardec a 
respeito da temática e, igualmente sobre as treze exce-
lentes instruções dos Espíritos acompanhando os judi-
ciosos comentários de Kardec, por força de nossa pró-
pria incapacidade ou mesmo desatenção em bem ava-
liar os textos, somos levados a acreditar que bastaria 
estarmos aflitos ou ansiosos para nos enquadrarmos na 
condição de bem-aventurados, afinal, assim afirmou 
Jesus, tendo Kardec enfatizado este aparente princípio 
divino. 
       Este equivocado entendimento de muitos nos faz 
concluir que para bem exercitar e aproveitar as oportu-
nidades da vida é preciso de um pouco de bom senso, 
virtude esta característica do Mestre Lionês, pois a pos-
suía a mãos-cheias, caso contrário, constroem-se ar-
madilhas para nós mesmos, com resultados catastrófi-
cos se sucedendo em futuro próximo quando, cientes 
então de que aquilo que acreditávamos não representar 
a verdade, caímos na realidade a lamentar o tempo 
perdido. 
       Em momento algum, tanto Jesus, bem como Kar-
dec afirmaram bastar padecer para ser bem-aventura-
do, porquanto, se assim o fora, todos nós seríamos 
bem-aventurados, pois não faltam lágrimas e ranger de 
dentes em nosso mundo, nunca faltaram. Em planeta 
de provas e expiações, situações de aparente infortúnio 
e as chamadas desgraças são as que mais se apre-
sentam. 
       Se fosse o caso, seria suficiente afligir-se para ser 
aquinhoado em futuro próximo com um assento ao lado 
do Pai para desfrutar das benesses eternas, recom-
pensas estas guardadas para quem muito sofreu, e 
mais, se esta fosse uma lei divina, seria muito oportuno 
e mesmo previdente se criar novos padecimentos, além 
daqueles já existentes, pois, quanto mais sofrêssemos, 

teríamos a certeza de ter assegurado o nosso lugar no 
“Condomínio Celestial”. 
       Não deve ser assim, não pode ser assim, graças 
ao bom Deus não é assim, diz-nos a razão, seria um 
contrassenso, um completo absurdo, imaginar que pela 
quantidade de decepções e desgostos enfrentados se-
ríamos salvos pela eternidade afora, enquanto aqueles 
que por razões diversas e desconhecidas tivessem des-
frutado de uma vida tranquila, sem grandes contra-
tempos, estariam irremediavelmente perdidos, sendo 
encaminhados, desta forma, para o “Condomínio dos 
Deserdados”. 
        Mas então, onde está a sabedoria deste ensino, 
como entender estas promessas Crísticas? Estariam 
Jesus e Allan Kardec equivocados? Penar não seria 
condição necessária e suficiente para nos conduzir à 
felicidade, à salvação? 
       Claro que não, pois, como dito, sendo ainda a Ter-
ra orbe distante da condição de mundo celeste ou divi-
no, conforme classificação dos próprios Espíritos, o que 
mais se apresentará em nossas vidas ainda por largo 
tempo são amarguras e decepções, com o potencial de 
nos conduzir a lamúrias e inquietações. 
       Para bem viver e construir a nossa evolução de 
modo seguro e concreto é preciso saber sofrer, há uma 
“ciência”, exigindo de todos os sofredores: paciência 
ativa, resignação construtiva, submissão dinâmica às 
inesperadas situações indesejadas surgindo aqui e ali, 
em uma palavra: uma fé com obras. As virtudes citadas 
não podem ser passivas, isto significa que podemos e 
devemos buscar soluções para as nossas aflições. Re-
gistre-se serem todas estas inquietações resultado de 
nossos atos passados, da forma como vivemos, pro-
priamente ditas em outras vidas ou mesmo devido a 
ações e condutas na particular existência. 
       Nada ocorre por acaso: nenhuma doença, desastre 
financeiro, desilusão sentimental, quaisquer infortúnios 
a nos alcançar, nenhum deles surge sem a existência 
de uma razão perfeitamente justa e necessária ao nos-
so aprimoramento. 
       Se a incorretamente chamada desgraça nos atinge, 
levanta-se em nossa caminhada, atravessa o nosso tri-
lho evolutivo, ou é uma prova, portanto solicitada, ou é 
uma expiação, consequência direta de nossos deslizes 
passados ainda não perfeitamente apagados. Não há 
outra hipótese, não existe nenhuma outra opção, ou é 
prova ou expiação, tudo previsto dentro das leis de 
Deus, visto que não somos ainda missionários propria-
mente ditos, se o fôssemos, já seriamos Espíritos mais 
evoluídos, sem necessidade, por exemplo, de expiar. 
       Conscientizemo-nos: Deus não deseja o nosso so-
frimento, muito menos a nossa tristeza, tampouco as 
nossas lágrimas de desespero, mas sim que saibamos 
aproveitar as horas e momentos desagradáveis, se-
gundo nosso acanhado ponto de vista, atravessando as 
dificuldades surgidas com nobreza, sem reclamos, sem  
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O CASO EU CONTO, COMO O CASO FOI - I 
 

    
 
 

       Na minha caminhada de aprendiz da Doutrina Es-
pírita, vivi vários aprendizados que resultou em mo-
mentos que marcaram a minha passagem nessa atual 
existência e que por certo, outros fatos ainda ocorrerão 
e serão de grande aprendizagem na minha caminhada. 
       Numa manhã do ano de 1974, quando me dirigia 
para o trabalho, aconteceu um encontro marcado, não 
por mim, ou por nós. Em frente à Igreja do Rosário 
dos Pretos (1), encontro-me com uma amiga da minha 
família e que vez por outra ela nos visitava e aí passava 
muitas vezes semanas na nossa casa. Em uma dessas 
visitas demoradas, aconteceu o desencarne da minha 
mãe. A partir daí a nossa amiga, Maria de Jesus, dei-
xou de fazer as suas visitas de hábito. Porém certo dia 
a encontrei em frente à Igreja já citada, pedindo esmo-
las; tive uma surpresa muito desagradável. A reconheci 
e em frações de segundos fiquei indecisa de me apro-
ximar dela: será que não ia constrange-la ao falar com 
ela. Fiquei com vergonha de aproximar-me, pois ela es-
tava na condição de mendiga. 
       Conclusão, entre dúvidas e vergonha, resolvi se-
guir em frente, deixando-a à margem. Porém, amigos, 
foi a decisão mais cruel que fiz comigo mesma, ne-
gando àquela criatura o reconhecimento e a oportuni-
dade de estender-lhe a mão. Ela estava na condição de 
um trapo humano, jogada na calçada, doente e aban-
donada. Repito foi para o meu coração de cristã, a par-
tir daquela minha atitude, de início a minha ação, eu 
que já conhecia a Doutrina Espírita, passei a ver o mun-
do por outro ângulo.    
       Daquele dia em diante, a minha consciência pas-
sou a me cobrar: porque não fui eu falar com aquela ve-
lha amiga de minha mãe? Porque? 
       Porque não fui dar minha ajuda e isso ardia no meu 
cérebro. Até que me socorri a Deus: - que Ele me con-
cedesse outro encontro, que eu prometia que jamais 
abandonaria aquela amiga da minha mãe. Aí a miseri-
córdia de Deus concedeu-me outro encontro.  
       Não perdi tempo: me agachei junto a ela e pergun-
tei: Dona Maria a senhora está me conhecendo?   
       Ela respondeu: Não minha filha, a minha vista está 
ruim.  
       Aí eu me apresentei: sou Zenilda, filha de Cenira. 
       Aí parecia que aplicaram uma injeção de ânimo e 
falou-me: Ah! Minha filha estou nessa situação, doente 
e para sobreviver peço esmola. 
       Chorei e resolvi adotá-la, como minha “mãe”. E dai 
surgiram várias situações que comecei a conhecer a 
sua real condição. 
       Apesar da sua condição, ela graças a bondade de 
Deus, tinha uma casa no Coque. Nesse período fui ao 
Cartório tirar os seus documentos que não possuía e 
através de amigos, foi encaminhada para o INPS (hoje, 
INSS). Dei todo o assessoramento, acompanhando-a,  

uma vez que ela estava impossibilitada de resolver as 
mínimas questões, principalmente em virtude de sua 
progressiva cegueira por causa da sua diabetes. 
       Daquele dia em diante não consegui me desligar 
da nossa amiga Maria, mesmo tendo ela família, mas 
não aparecia ninguém. Adotei-a com todo carinho, mês-
mo sabendo que eu ia enfrentar situações dolorosas, 
primeiro a velhice e a doença que requeria muito cui-
dado e atenção. Destacando a necessidade em que ela 
vivia de doações e mendicância.  
       A cada dia suas limitações apresentava e requeria 
mais atenção. Ela era muito carente, não só do mate-
rial, mas especialmente o emocional, que floresceu com 
muita revolta. Foram momentos muitos delicados, mas 
eu sabia que era para mim aquela lição até porque pedi 
a Deus uma chance que ele concedeu. Jamais poderia 
deixá-la. Tomei a iniciativa de tirá-la das calçadas, pois 
a mesma tinha um casebre no Coque (Rua da Zuada: 
para o seu sustento verifiquei a possibilidade de coloca-
lá no INPS, que foi concedido um benefício.  
       E nesse mesmo tempo, onde Deus faz que tudo 
aconteça, nós somos apenas o instrumento. Foram ini-
ciadas as obras do “Metrô Recife”, ligando a Jaboatão e 
a Rodoviária. 
       Enquanto isso, fique indo 3 vezes na semana para 
dar banho e fazer os curativos, bem como preparar a 
sua alimentação e medicá-la, pois com a carteira do 
INPS, ela já conseguia ir ao médico, ser hospitalizada e 
usar os seus direitos de ser humano.  
       Nesse interim, o Metrô envia uma comunicação 
para ela se apresentar, pois eles iam indenizá-la, uma 
vez que a desapropriação da área estava em curso e 
era um assunto de urgência. 
       Ah! Gente amiga: bateu um desespero nela; o 
medo; impossibilitada de andar, pois a diabete a 
encaminhou para a amputação de uma das pernas. 
Outro sofrimento: o preconceito dela própria pela não 
aceitação daquela situação. Não permitia e não admitia 
que outra pessoa, a não ser eu, que a visse naquele 
estado. A amputação de sua perna, tornou-se um se-
gredo inviolável.  
       Passei também a resolver tudo para ela, pois a 
mesma me passou uyma procuração, que me dava 
condições de resolver. Me apresentei ao Departamento 
Jurídico do Metrô, na época, ficava na Rua de São 
João, mas tive que levà-la de taxi e com a cadeira de ...  
------------------------------------- 
NOTA:  
 

(1) - Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens 
Pretos, templo católico, situada a Rua Estreita do Ro-
sário, s/n - Santo Antônio, Recife – PE. 
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ZENILDA  MACHADO, ESCREVE:   
 

Não é de hoje que insistimos para que a mesma deixe gravada as suas experiências vividas no ME ao 
longo de sua existência. Sempre relutou, mas finalmente percebeu que com essa atitude, todos ga-
nham e a Memória do ME agradece. Para os que não tem contato com a mesma, é simplesmente a 
proprietária da Livraria Renascer, que existe, muito mais para servir ao ME do que mesmo para 
ganhar dinheiro. Se deleitem com a crônica e outras virão. 

 



 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

       
 
                                                       

Os Fundamentos da Espiritualidade do Espiritismo - I 
Autor: Charles kempf. 
Traduzido por: Paulo A. Ferreira 
Revisado por: Lucia F. Ferreira 
 

"Tudo é permitido, mas nem tudo convém;  
tudo é permitido, mas nem tudo edifica." 
Paulo, Primeira epístola aos Coríntios, 10:23 
  

"Crer não é o bastante, nos dias de hoje quer-se saber.  
Nenhuma concepção filosófica ou moral terá chance de 
sucesso se não estiver apoiada sobre uma demonstração 
lógica, matemática e positiva da fé e se, por outro lado, 
não estiver coroada por uma sanção que satisfaça a 
todos os nossos instintos de justiça". Léon Denis, O 

Problema do Ser e do Destino. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

       "Para se designarem coisas novas são precisos 

termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem". É 
a primeira frase do "Livro dos Espíritos" de Allan Kar-
dec. Ele tentou precisar, logo no início, a nuance entre 
as palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo, 
que têm uma acepção bem definida, e as palavras es-
pírita e espiritismo. 
       "O espiritualismo é o oposto do materialismo; qual-
quer um que creia ter em si algo além da matéria é espi-
ritualista; mas não segue daí que necessariamente acre-
dite na existência dos Espíritos ou em suas comunica-
ções com o mundo visível. Em lugar das palavras espiri-
tual e espiritualismo, empregamos, para designar esta úl-
tima crença, espírita e espiritismo." 

       Esses termos são então neologismos, isto é, pala-
vras criadas e definidas por Allan Kardec. 
       Um espírita é então um espiritualista, pois tem a 
certeza experimental da existência dos espíritos, que 
são as almas dos homens em transição entre o túmulo 
e o berço. Nesta exposição, tentaremos mostrar que 
elas são as bases das convicções espiritualistas do es-
pírita e as consequências do Espiritismo no plano da 
ética. 
  

2. INÍCIO DO ESPIRITISMO 
 

       Como vimos na exposição precedente sobre os la-
ços entre o Espiritismo e a Ciência, os fenômenos que 
foram produzidos, à partir de 1847, na casa da família 
Fox, em Hydesville no Estado de New York, estão na 
origem da multiplicação, até 1850, do fenômeno das 
mesas girantes, da escrita, e de outros fenômenos me-
diúnicos. 
       Inicialmente esses fenômenos levantaram muita in-
credulidade, mas a multiplicidade das experiências per-
mitiu às pessoas de boa fé, sem ideia preconcebida, e 
sinceramente desejosas de se instruírem, os observar, 
os estudar seriamente e descartar rapidamente a hipó-
tese de fraudes. Entre eles figura Hippolyte Rival, que 
mais tarde iria adotar o pseudônimo de Allan Kardec. 
Nascido em Lyon em 1804, estudou em Yverdon, na 
Suiça, no Instituto de Henri Pestalozzi. Rivail começou 
sua carreira como professor de letras e de ciências. Ex-
celente pedagogo, publicou diversos livros didáticos e 
contribuiu para a reforma do ensinamento francês. 

       Analisando não somente o aspecto externo dos fe-
nômenos, mas também o teor mais coerente das me-
lhores comunicações recebidas, aplicou o princípio da 
causalidade; os efeitos inteligentes devem ter uma cau-
sa inteligente. Esta causa inteligente se definiu como 
sendo o espírito ou princípio inteligente dos seres hu-
manos sobrevivente à morte, que é a destruição ape-
nas do corpo físico. Mas "o Espiritismo não concluiu pe-

la existência dos Espíritos senão até que esta existência 
fosse ressaltada com a evidência da observação dos fa-
tos e também de outros princípios."(1)  

       Ele constatou que certos Espíritos possuem um ní-
vel intelectual e moral bem acima da média terrestre, 
que "se exprimem sem alegorias e dão às coisas um 

sentido claro e preciso que não poderia estar sujeito à 

nenhuma falsa interpretação" (2). De mais, seus ensina-
mentos lógicos clarificam, confirmam e sancionam pe-
las provas o texto das escrituras sagradas e noções fi-
losóficas por vezes muito antigas. Os fenômenos, sem-
do naturais e universais, remontam à noite dos tem-
pos. "O Livro dos Espíritos" é o resultado de um tra-
balho de observação e de análise metódica de nume-
rosas mensagens, passadas pelo crivo da razão e do 
bom senso. Esse livro contém "os princípios da doutrina 
espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos 
espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, 
a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, 
segundo os ensinos dado pelos espíritos superiores."  

       A Doutrina Espírita não é então uma concepção 
pessoal de Allan Kardec, que não é nem o «fundador» 
nem o «papa» do Espiritismo, mas o "Codificador da 
Doutrina Espírita". 
       Seriam necessárias várias páginas para dar uma 
lista completa de todos os intelectuais que se debruça-
ram sobre as relações entre os vivos e aqueles que 
chamamos de mortos. Limitaremos-nos a citar apenas 
alguns. Alfred Russel Wallace, colaborador de Charles 
Darwin, afirmou em 1874: 
       "Os fatos são opiniões, das quais ninguém pode simples-

mente se desembaraçar, por mais que tenha boa vontade. Não é 
exagero afirmar que os fatos principais estão hoje tão bem ca-
racterizados e são também tão facilmente verificáveis quanto 
qualquer outro fenômeno excepcional da Natureza ainda não 
reduzido a uma lei." 

       William Crookes, prêmio Nobel de física, que obte-
ve a materialização completa do espírito de Katie King, 
afirmou na Academia de Londres: "Eu não disse que 
isso é possível, disse que isso é."  Mais tarde, des-
cobriu o Tálio, inventou o tubo de Crookes que con--
duziu à descoberta do elétron, dos raios X e do tubo 
catódico...  
       O Doutor Gustave Geley, professor na Faculdade 
de Medicina de Lyon, estudou o ectoplasma e as mate-
rializações. Obtiveram moldagens de cera, impossíveis 
de serem reproduzidas por outro processo e que estão 
para sempre conservados no Instituto Metapsíquico In-
ternacional em Paris.  
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Divaldo Franco: um médium em três tempos - I 
A propósito do anúncio feito pela Mansão do Caminho, para o evento intitulado “Encontro Fraterno com 

Divaldo Franco”, realizado no mês de setembro de 2018, na Bahia. 
 

       Os médiuns sempre chamam a atenção por uma 
ou outra razão. Aqueles que se projetam no cenário 
social colocam-se sob holofotes permanentes e não 
conseguem fugir das vistas dos observadores, seja por 
seu comportamento enquanto médium, seja pela vida 
que levam. São indivíduos públicos, tanto quanto ou-
tros que exercem atividades no âmbito da comunica-
ção, da política e assim por diante. Suas vidas particu-
lares, em certo momento, se confundem com suas ati-
viades e é dessa forma que se tornam visíveis para a 
parcela da sociedade a que alcançam. Só com muito 
esforço conseguem manter uma certa privacidade, de 
modo a proteger a vida íntima, sua e dos seus. Se o 
homem comum tem imensas dificuldades na sociedade 
contemporânea para distinguir o público do privado, 
muito mais difícil será essa distinção para aqueles que 
se tornam personalidades públicas, tal como ocorre 
com os médiuns de grande destaque. 
       Em 1973, Divaldo Franco fez uma palestra na Fe-
deração Espírita de São Paulo especialmente para diri-
gentes e trabalhadores de centros espíritas, por convi-
te do seu Departamento Federativo. O objetivo era fu-
gir do estilo conhecido de oratória do tribuno e colocá-
lo mais próximo da realidade das casas espíritas, con-
versando sobre seus objetivos, necessidades e situa-
ções factuais, ao falar diretamente com os dirigentes. 
       Divaldo surpreendeu positivamente. Quem o co-
nhecia somente pela forma tradicional de oratória teve 
oportunidade de conhecer uma outra face do tribuno, 
livre, informal, dialógica, de tom coloquial. Divaldo 
exemplificou situações, contou casos, riu e fez rir. A 
começar pela jocosa comparação de família que fez, 
aproveitando a presença de Eurípedes de Castro ao 
seu lado. Disse que este estava tentando competir com 
ele, Divaldo, com sua numerosa prole de 11 filhos na-
turais, mas não teria sucesso, pois o médium já conta-
va, então, com 40 crianças na Mansão do Caminho, 
que chamava de filhos seus e assim de fato os tinha, 
legalmente, pelas vias da adoção. 
       Os principais temas relativos às atividades dos 
centros espíritas foram objeto de reflexão de Divaldo 
durante quase duas horas. Passes, assistência social, 
mediunidade, estudos doutrinários, administração, rela-
ções humanas e mais. Um pouco da história mitológica 
que se teimava já construir em torno da figura de Di-
valdo Franco foi deixada de lado naquele instante, ten-
do em vista que ele se deixava ver sem a cortina do 
extraordinário e do fantástico que o envolviam. Divaldo 
era humano! A palestra, pela forma como foi desenvol-
vida, criou um ambiente potencial para o  feed back 
dos presentes e poderia ter sido ainda melhor, nesse 
sentido, se tivesse sido dado espaço para a Manifes-
tação do público, na forma de questionamentos. Mas 
convenhamos, tirar de Divaldo espaço para perguntas  
enquanto está na tribuna é coisa difícil, pois tem ele o 
condão de utilizar o tempo que lhe é oferecido ao máxi-
mo. 

       Ademais, a ideia então era de que permitir pergun-
tas à plateia, mesmo que selecionada como era, de-
terminava um risco que não se deveria correr. 
       Já então o médium, o tribuno e o homem se mistu-
ravam. Quando falava às plateias, corria a história de 
que eram os espíritos que se manifestavam, levando-o 
a apenas reproduzir o pensamento destes. Divaldo po-
dia, assim, falar de qualquer coisa e até mesmo não se 
preocupar com os assuntos sobre os quais deveria dis-
correr. Bastava abrir a boca para que o tema rolasse. 
Mas não era verdade. Talvez jamais tenha sido. Quem 
criava essa aura mística sobre Divaldo? Ele próprio? 
Aqueles que formavam o seu entorno? O público ingê-
nuo e ávido de histórias fantásticas?  
       Não se sabe. O fato é que já se construía o pe-
destal do mito e o busto subia puxado pelo balancim 
dos desejos. Com sua morte um dia, restará inaugurá-
lo para deleite dos sonhadores e românticos. 
       As biografias de Divaldo dão conta que ele é um 
funcionário público aposentado, de cuja renda resgata 
suas despesas pessoais. Desde sempre, porém, se in-
forma que o médium e tribuno viaja Brasil e mundo afo-
ra com todas as despesas custeadas, aí compreen-
dendo transporte, estadia e alimentação. Já na ocasião 
aludida acima, assim era. Complementa-se essa infor-
mação com a de que as vendas de livros, que passa-
ram a integrar o roteiro depois que Divaldo passou a 
publicá-los, servia para as despesas com a manuten-
ção da Mansão do Caminho, obra que construiu em 
Salvador, Bahia. 
       Estudiosos afirmam que Divaldo teria sido na 
França o inteligentíssimo e sinistro personagem conhe-
cido por Padre José, consagrado como a eminência 
parda e braço direito de outro personagem histórico e 
também famoso, o Cardeal Richelieu, que governou a 
França com braço forte durante 14 anos, no reinado de 
Luis XIII. Amigos próximos de Divaldo confirmam que 
ele próprio aceitava essa história. O fato é que, reves-
tido da personalidade do hoje reconhecido tribuno 
constrói seu caminho como divulgador da obra do fran-
cês Allan Kardec. Mas, como ocorre com qualquer ou-
tra criatura humana reencarnada, as personalidades vi-
vidas no passado fazem parte do acervo individual de 
cada um, sendo, pois, elas, mais ou menos presentes 
e participativas no atual cotidiano do ser. O quanto 
exercem influência nas escolhas e decisões da vida 
atual não se sabe e não se tem estudos precisos des-
se fenômeno; talvez não se tenha jamais. Apenas se 
sabe que as vidas passadas e presente se entrelaçam 
e se completam. 
       Há que se reconhecer que Divaldo, como tribuno e 
médium, é também um bom estrategista com uma vir-
tude rara: é capaz de formar e comandar uma equipe 
fiel e dedicada.  
  

(CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO) 
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Atenção, 
São João se aproxima e a Comissão Estadual de 
Espiritismo, já começou a se organizar e anunciar a 

sua festa tradicional: Forró dos Namorados, 
extensivo a todos. O Espírita desde já está 
convidado para participar dessa festa popular. Lá 
no referido local, você está protegido: não há 
Assédio de Espíritos zombeteiros, enfim o local é 
protegidos pelos Espíritos da CEE. A vigilância é 
total. 
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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 

 

Todos os aflitos são bem-
aventurados? 

(Continuação da página 9) 

 

sem blasfêmias, pois, agindo desta forma, 
invali-damos o aproveitamento da lição, e, 
assim, for-çados seremos a repeti-la em 
futuro próximo ou mesmo em outras vidas, 
como acontece em qual-quer sistema de 
ensino. Entretanto, lembremo-nos de sempre 
empregar nossos esforços para atenuar, ou 
mesmo resolver o que esteja nos 
incomodando. 
       Cabe destacar uma orientação sobre a 
bem-aventurança. Em O Livro dos Espíritos 
(2), o Codificador registrou em referência à 
posição dos Espíritos puros junto à 
Divindade: “Não creias, todavia, que os 
Espíritos bem-aventurados es-tejam em 
contemplação por toda a eternidade. Seria 
uma bem-aventurança estúpida e monó-
tona”, ou seja, alcança-se a bem-
aventurança para trabalhar mais, não para 
descansar éter-namente. 
       Concluindo, os embaraços surgem 
sempre em nosso favor, Deus não nos dá 
fardo mais pe-sado do que possamos 
carregar, todas as atribu-lações visam à 
promoção de nossa evolução, pa-ra mais 
tarde, quando houvermos adquirido a ne-
cessária fortaleza moral, participarmos 
também da criação, pois bem-aventurados 
seremos, afinal já nos foi dito: Somos 
deuses! 
 

Rogério Miguez 
 

Referência:      
1. KARDEC, Allan. O Evangelho segundo o Espiri-  
    tismo. Trad. Guillon Ribeiro. 112. Ed. Rio de   
    Janeiro: FEB Editora, 1996. Cap. V. 
2. _______. O Livro dos Espíritos. Trad. Evandro No-  
    leto Bezerra. 3ª edição Comemorativa do Sesqui-   

    centenário. Rio de Janeiro: editora FEB. q. 969. 
 
(O Consolador - Revista Semanal de Divulga-
ção Espírita – ano 12 nº 569 – 14 de Outubro 
de 2018).  
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O ESPIRITIMO E 0 SINCRETISMO RELIGIOSO – III 
 

 

 

       Em muitos espíritas, encontramos uma arrai-
gada tendência para considerar o espiritismo co-
mo uma religião. É tudo o que se pode imaginar 
de mais oposto aos escritos de Allan Kardec. Bas-
ta ler seu opúsculo resumo de doutrina "O Que é 
o Espiritismo", para ver que a mesma tem con-
sequências religiosas, no sentido da libertação 
do espírito e de sua realização, mas não é uma 
religião. 
       A importância do assunto é matéria para um 
volume alentado e não para uma tese de poucas 
páginas. Frisado apenas pontos cruciais, nosso 
objetivo foi chamar a atenção do congresso para 
um fato que se tem repetido na história da huma-
nidade. 
      E se temos assistido a vinda de Mestres, pre-
cursores do grande Mestre Jesus, e o reiterado 
abastardamento de seus ensinos, mercê da falta 
de vigilância dos discípulos, no sentido de manter 
suas doutrinas indenes dessas influências defor-
mantes, capituladas todas na chave geral do sin-
cretismo religioso; se a própria doutrina de Jesus 
não escapou a essa regra na prática, devemos 
concluir que o espiritismo, como doutrina filosófica, 
também não constituirá exceção, dada principal-
mente a sua função de substituir aquilo que era ta-
refa precípua das religiões: espiritualizar os indiví-
duos para criar o reino de Deus sobre a Terra. 
       Como conclusão, sugerimos que: 
 

I — seja constituída uma comissão para estudar    
       as diferenciações das práticas espíritas entre   
       nós; 
 

II — que tal estudo tenha orientação científica e,   
       pois, seja isento de opinião pessoal e de cará- 
       ter de polêmica; 
 

III — que nesse estudo se busquem as causas e,  
       apreendida a lei que rege o fenômeno em   
       âmbito social, se procure prever sua ten-  
       dência, seja para o desaparecimento, seja   
       para a persistência; 
 

IV — que, tanto sejam feitos esses estudos, e co-  
         mo resultantes dos trabalhos deste congres-  
         so, sejam os mesmos publicados em forma   
         popular, com grande tiragem e ampla 
         divulgação no território nacional; 
 

— que, à luz dessas observações, haja conclu-  
     sões práticas, expressas no modo por que 
      indivíduos, associações e organizações fede-  
       rativas devem agir no sentido de evitar o 

abastardamento da doutrina espírita pelo sincre-
tismo religioso, isto é, pelo ritual e pela liturgia de 
religiões dogmáticas e estagnantes. 
 

S. Paulo, 14 de Outubro de 1948. 
JÚLIO ABREU FILHO. 

 
NOTA; ―Tese apresentada por Júlio Abreu Filho. É 
um estudo sucinto, ordenado e claro do mal maior 
de que padece o Espiritismo brasileiro, mercê de 
sua rápida e desordenada expansão no meio inculto 
e intelectualmente muito servil, muito passivo. 
   Apresenta, a traços largos, os motivos genéticos 
dos sincretismos filológicos, sociológicos e afro-
católicos no Brasil, como intróito à melhor compre-
ensão do sincretismo afro-espirítico, com o nivela-
mento, por, baixo, das práticas Kardecistas desvir-
tuadas, dada a incapacidade do meio espírita de 
atrair, em sentido de ascensão, o espiritismo primi-
tivo do negro (africanismo). Mostra que a incultura 
favorece a absorção da massa popular o até da gen-
te de prol, cuja mentalidade muito infantil se ajusta 
melhor ao ritualismo das macumbas do que às exi-
gentes transformações morais e ao esforço mental 
e cultural do Kardecismo — Propõe o estudo siste-
mático do fenômeno, em bases científicas, para que 
o combate lhe seja dado com inteligência e dentro 
dos princípios evangélicos‖. 
    Dr. Manoel de Paula Cerdeira, membro da Comis-
são do Congresso Brasileiro de Unificação Espírita 
de 1948. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGUNS MEMBROS PARTICIPANTES 
DO CONGRESSO ESPÍRITA DE 1948, EMSÃO 

PAULO, EM PROL DA CRIAÇÃO DE UM 
ÓRGÃO DE UNIFICAÇÃO, ONDE FOI 

PROPOSTO A CEB – CONFEDERAÇÃO 
ESPÍRiTA BRASILEIRA, em que a FEB SERIA 
UMA FEDERATIVA, REPRESENTANDO O RIO 

DE JANEIRO. ▲ 
 
(CONTINUA NOPRÓXIMO NÚMERO).. 
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