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REFLEXÕES  DE  UM 
MÉDIUM  ESPÍRITA 

 

   ◘ O médium Chico Xavier certa vez   
      conversando com amigos dizia:  
      “Muitas pessoas vem aqui desejando    
      saber que processo devem adotar para   
      desenvolver a mediunidade”. Eu sempre   
      respondo que não conheço tal processo,   
      mas que se dirijam a Jesus em prece,   
      pedindo a orientação.  
 

   ◘ No entanto, tenho observado, continua   
      Chico, “nunca ninguém chega para   
      perguntar que processo deve adotar para   
      desenvolver a bondade”. 
 

   ◘ A temática é sempre a mesma, todos   
      querem ser médiuns e como o processo   
      não depende do indivíduo, ele   
      simplesmente se autodenomina Médium. E   
      assim temos uma imensidão de   
      esquizofrênico se dizendo ser médium.  
 

 

G. B. ERMACORA 

     Giovanni Battista Ermacora nasceu em Fagagna (Udine, Itália), um rico 
proprietário de terras e de família, a 15 de maio de 1858. Sua mãe, foi a Sra 
Anna Bortolotti; em 23 março de 1898 foi morto em Rovigo (Itália), onde vi-
veu por alguns anos, por motivos banais de interesse por um parente. 

     Aos treze anos escreveu em memória francesa sobre o tema do concurso or-
ganizado por um instituto científico em Harlem relacionado com a forma de de-
terminar o estado térmico, umidade e poder do estrato superior. 
      Em 1881 ele ganhou um doutorado na Universidade de Pádua em ciências 
físicas e matemática com uma tese intitulado: Mais de um maneira de interpretar 
os eventos ESD, ensaio sobre a teoria do potencial , em que o autor, realizada 
em termos originais - isto é, sem ter conhecimento prévio - a teoria da eletrici-
dade ao qual deve a sua fama Faraday. Esta tese foi publicado no ano seguinte 

graças à admiração despertada no prof. Rossetti. 
     Na música, ele aprendeu a tocar harpa. Não satisfeito com o desempenho da 
ferramenta, construiu um pedal harpa, capaz de satisfazer as necessidades de 
qualquer execução. Esta invenção que ocupou revistas de música alemã 
menciona melhorias feitas por Ermacora para tornar mais eficaz os movimentos 
mecânicos do piano e de 'harmonia. 
     

                              VER MAIS PÁG. 6 
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TODA MEDIUNIDADE É ESPIRITISMO? - II  
 

        O que refutou o Espírito que se utilizava por Zélio, como 

médium, dizendo que eles julgavam atrasados nada mais era 
que um arquétipo. Dizendo ter sido padre (Gabriel Malagri-
da) em Lisboa e queimado vivo nas fogueiras da Inquisição, 

sendo acusado de bruxaria em 1761. E que havia retornado 
como caboclo nas terras brasileiras, revelando que o rótulo 
nada significa. Compreendemos a atitude dos dirigentes da 
mesa, diante do desconhecido o questionamento é válido, 
mas a apresentação do espírito a impor regras numa casa 
com maneirismos naquele momento tornou-se uma incoerên-
cia. Apesar de que não se pode banir quem espontaneamente 
queira falar, mas argumentar.  
       Porque “O Espiritismo fez grandes progressos, mas fez 
imensos depois que entrou na senda da filosofia (...) hoje não 
é mais um espetáculo: é uma doutrina da qual nada se riem 

mais os que zombavam (...) fazendo nossos esforços para 
conduzi-lo e mantê-lo nesse terreno, temos a convicção de 
conquistar mais partidários úteis do que em provocando a tor-
to e a direita manifestações das quais se poderia abusar.” (“O 
Livro dos Médiuns | Introdução – parágrafo 8, página 09. 72º 
edição, Editora Instituto de Difusão Espírita - IDE) 
       Ainda podemos comparar com outra mensagem que 
consta em “O Livro dos Espíritos” que esclarece a questão.    
       Tendo como objeto de estudo “O Espírito de um venerá-
vel eclesiástico, que foi na Terra um príncipe da igreja, ho-
mem de bem, praticante da lei de Jesus, respondeu um dia a 
alguém que o evocava dando-lhe o titulo de Monsenhor: “de-
veis dizer ao menos ex-monsenhor. Porque aqui não há se-
nhor senão Deus; ficai sabendo que aqui vejo, os que na Ter-
ra, se ajoelhavam para mim e diante dos quais eu mesmo me 
inclino. ““. (“O Livro dos Médiuns” | Segunda parte, Cap. XXV 

– Das Evocações, pagina 323, item 280) 
      Percebemos que a maneira que o Espírito se apresentou 
modificando a disposição do ambiente foi um equívoco. Quan-
do chegamos à casa de alguém devemos seguir as normas 
dessa casa. Mesmo entendendo (unilateralmente) de maneira 
particular, que tais normas pareçam equivocadas. O mesmo 
acontece com os doutrinadores que não queria introjecção de 
rituais, mas estavam apegados a forma e não foram capazes 
de analisar o fundo, os argumentos e nem contra argumentar 
de maneira incisiva e perspicaz.  
       O Espírito que falou por intermédio de Zélio anunciou pa-
ra o dia seguinte o surgimento de um novo culto. E assim 
aconteceu na casa da Família Moraes, Às 20h do dia 16 do 
mesmo ano. Alguns membros da Federação Espirita do Rio 
de Janeiro estavam presentes, além de desconhecidos que 
se aglomeravam as portas do local. 
       Nascia ali a Umbanda, uma mistura sincrética do catoli-
cismo com incenso e defumadores; Candomblé no culto e 

reverência a Orixás (dito maiores-principais; orixá oxalá com-
parado a Jesus Cristo), oferenda de flores, frutos, raízes, 

acendimento de velas brancas, a adesão da Jurema (bebida 
alucinógena feita por algumas tribos indígenas brasileiras) 
anos depois, o uso do uniforme branco na clara alusão ritua-
lística, o ascender e apagar de luzes, os cânticos em portu-
guês, diferente do Candomblé que os hinos eram proferidos 
em Ioruba (um dialeto da Terra África).  E algumas normas e 
regras estabelecidas pelo Espírito que se intitulava caboclo 
das Sete Encruzilhadas, com os lemas: Amor, Caridade e Hu-
mildade.  
       Nas décadas seguintes quase desapareceu, tendo ade-
são de muitos cariocas por modismo nos anos 20. E depois 
prostituída na sua ideia inicial: curar o corpo pela gratuidade 
da alma, por: “Curar o corpo pelo poder do ouro e da prata.” 

        Como se vê algumas casas ditas ESPÍRITAS que co- 

meçavam a ser fundadas Brasil a fora adotavam práticas ri-
tualísticas da Umbanda em mescla com o Candomblé. O 

Uso de hinários para evocar os espíritos, de sinos para cha-
mar e indicar aos “espíritos” que a reunião estava começan-
do. O apagar das luzes, assemelhando o Centro Espírita às 
penumbras de uma Senzala para “aconchegar” e “facilitar o 

desenvolvimento da prece”, a obrigatoriedade de tomar pas-
ses ao chegar na casa espírita (ritual disfarçado e profunda-
mente difundido nas religiões de matriz Africana). Claro que 
tudo que é feito com constância, ritos com caráter regular ou 
sagrado - NÃO É ESPIRITISMO e nem deve ser classifica-
do como.  
      O uso de roupas claras para tratamento Espiritual mui-

to comum nas regiões do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás 
e Paraná; o retirar a sandália para tomar passe ou o consu-
lente pisar nos pés do médium para tomar o passe até que 
sinta um peso inquiridor levando a cai no chão. O não poder 
cruzar braços, pernas, mãos e dedos durante a reunião para 
não “cortar” o fluxo magnético. O que podemos constatar 
ainda hoje em algumas Casas Espíritas do Nordeste e em 
particular do Estado de Pernambuco. Observamos que al-
guns médiuns ao estilo Zé Arigó, por intermédio de Fritz uti-

lizava-se de práticas evasivas e de instrumentos perfuro cor-
tantes. Alguns outros do álcool para favorecer a expansão do 
Períspirito e facilitar o intercâmbio entre os mais diversos 

planos da vida. Certo ou errado? Não nos cabe esse julga-
mento. A análise comparativa a obra de Allan Kardec é o cer-
ne, a base de tudo. 
      Analisando a história somos então pegos de surpresa com 
o artigo publicado, anos depois, pela Revista “O Reformador” 
de julho|1953. Em um parecer que refletia a ideia geral dos di-
rigentes da Federação Espirita Brasileira (FEB). Quando 

disse:  
       “Todo aquele que crê nas manifestações dos Espíritos 
é Espírita; ora o Umbandista nelas crê logo é Espírita.”  

       Podemos crê e não ser, como acontece com grande nú-
mero de católicos. Podemos crê e não seguir os preceitos de 
Kardec em seus diversos livros, como ocorre com alguns gru-
pamentos Espíritas. Podemos crê e não viver como acontece 
com muitos umbandistas que precisam, ainda dos rituais. 
Apegados ao “banquinho”, “porque preto não senta como si-
nhô”. Dependência de elementos materiais, do cachimbo, do 
charuto, das velas, do bombo, de culto exterior.  
        Percebemos que as diversas falanges espirituais são de 
extrema importância no trabalho cooperativo em diversos 
Centro Espíritas, cada uma com sua atribuição, sempre so-
mos especialistas em algo, nada melhor que um especialista, 
mas a forma como se comunicam é de maneira clara e sem 
traquejo. Não é por ter sido preto velho que vai falar arrastado 
ou impor normas. Não existe a necessidade teatral, não é 
uma comunicação para impressionar quem vê, mas tocar o 
que não se vê. O arquétipo adotado pelo espírito desencar-

nado favorece uma função, uma tarefa, uma missão específi-
ca na erraticidade ou para ele essa forma do períspirito que 
mais se sente confortável. Todos os Espíritos que visam o 
bem estão em cooperação mútua e constante. Não se julga 
um livro pela capa, nem o caráter de alguém pela beleza dos 
olhos, mas pela sinceridade do coração e das ações humil-
demente fincadas no bem pelo bem. 
       O Espiritismo não é aparência, nem deve impressionar ao 
exterior, mas modificar o interior, a moral, o costume mesqui-
nho, a arrogância, o envaidecimento, o Orgulho, o Egoísmo, o 
sectarismo. Não cura o corpo, porque quem cura o corpo terá 
de curar ele diversas vezes. Cura a alma. 
              (CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO)  
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LEMBRETE Fraterno 
  
    
       CÔNSCIO DA RESPONSABILIDADE que cabe a todos 
nós, espíritas, no sentido da manutenção da fidelidade à Dou-
trina que nos ilumina os caminhos, é que tomamos a liberda-
de de trazer-lhe, caro(a) leitor(a), algumas considerações a 
respeito do cuidado que devemos ter quanto ao uso do nome 
“Espiritismo”. 

       No Espiritismo não há autoridades religiosas que devam 
ser consultadas a fim de darem seu parecer favorável ou con-
trário a qualquer publicação, seja livro, filme ou programa na 
internet. 
       Uma das vigas mestras da estrutura do Espiritismo é a li-
berdade. Mas, essa liberdade atribui, ao mesmo tempo, alta 
responsabilidade àqueles que dirigem uma instituição espírita, 
seja um Centro, uma editora, uma livraria ou um clube do li-
vro, pois que têm responsabilidade direta por aquilo que é 
passado ao público, em nome do Espiritismo. Entretanto, uma 
análise criteriosa de algo passado ao público em nome da 
Doutrina é, não raro, tachada de intolerância, de censura. Se 
a obra em questão é mediúnica, há aqueles que consideram 
falta de caridade praticada contra o médium, qualquer  obser-
vação discordante. 
       O Espiritismo é uma doutrina de livre exame, adotada por 
livres-pensadores. Seu embasamento dá-se em Jesus e em 
Kardec. Noutras religiões, há conselhos formados por mem-
bros que detêm poder no campo doutrinário, e esses conse-
lhos deliberam sobre pessoas que devam ser acatadas ou ba-
nidas do grupo, como também deliberam sobre práticas, ino-
vações e publicações.  
       No Espiritismo não há nada disso. Entretanto, todos os 
espíritas temos a responsabilidade definida naquilo que apre-
sentamos ou que apenas prestigiamos em nome da Doutrina. 
       Cada espírita é, no âmbito de suas atividades, uma guar-
dião dos seus princípios básicos, cabendo-lhe - para ter o di-
reito de dizer-se espírita - o dever de resguardar-lhe a coe-
rência, a nobreza, a objetividade, a clareza, a simplicidade e a 
fidelidade aos princípios éticos-morais do Evangelho de Jesus 
e aos princípios doutrinários estabelecidos pelos Espíritos su-
periores, codificados por Kardec. Assim sendo, um espírita ao 
tornar público algo que diga respeito à Doutrina, não necessi-
ta obter permissão de nenhum órgão censor ou controlador. 
Entretanto, deve avaliar se aquela mensagem - seja um sim-
ples folheto, uma mensagem recebida mediunicamente num 
Centro, um artigo ou um livro - vai contribuir para o desperta-
mento ou para o esclarecimento de alguém. 
       Deve avaliar, com segurança, se acrescenta algum con-
teúdo útil, ou se está apenas repetindo lugares comuns, le-
vando seus leitores ou ouvintes a uma perda de tempo. A 
questão se reveste de maior gravidade quando o leitor ou o 
ouvinte não conhece o Espiritismo. Algumas vezes, certos li-
vros ou oradores causam péssima impressão seja pela inge-
nuidade dos conceitos, seja pelos absurdos apresentados. In-
felizmente, esse é o quadro com que nos deparamos na atua-
lidade. 
       Nota-se uma verdadeira avalancha de publicações os-
tentando o nome espírita. Publicações que vão desde simples 
mensagens mediúnicas obtidas em Centros Espíritas, até a 
obras volumosas, mediúnicas ou não, cujos autores as lan-
çam ao público, sem uma avaliação cuidadosa quanto aos 
efeitos que sua iniciativa possa produzir. 
       Há publicações contendo comunicações simplórias, obti-
das em reuniões mediúnicas, sem conteúdo algum e, às ve-
zes, com conteúdo equivocado, até contrário àquilo que a 
Doutrina Espírita ensina. Outras vezes, são livros com reve-
lações mirabolantes, em linguagem não condizente com a se-
riedade e a nobreza sempre observada nas expressões dos 

Espíritos comprometidos com o Bem. São obras que, de per-
meio a algumas páginas boas, com bons comentários a res-
peito do Evangelho, trazem longas descrições de zonas tene-
brosas, capazes de criar imagens negativas nas mentes me-
nos avisadas, revivendo em muitas a terrível imagem do so-
frimento após a morte  
       Há livros que primam pela apresentação de revelações 
aterrorizadoras, profecias de ocorrências catastróficas que, 
embora com datas previstas, já se têm revelado falsas, por 
não se terem efetivado. Nota-se, no ar, uma tendência infrene 
de se publicar tudo o que aparece, como se o maior trabalho 
que se faz no Espiritismo fosse a sua propaganda, feita de 
qualquer modo. Conscientizemo-nos de que o Espiritismo não 
precisa de promoções, como se fosse mercadoria a ser apre-
sentada ao público. Embora não pareça, há diferença entre 
propaganda e divulgação. 
       A divulgação do Espiritismo será muito mais eficaz se 
promovida através de literaturas e de palestras equilibradas, 
comedidas e, principalmente, da vivência pessoal dos postu-
lados do Evangelho, levada a efeito pelos espíritas. 
         

                 

 José Passini, 
              jose.passini@gmail.com 
-------------------------------------------------------------------------- 
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ALMAS  QUE  VOLTAM,  A  ORIGEM  DO  ROMANCE  –  II  
 
       a filha Teresa Pontual dos Santos Dias Melo casada 
com o Dr. José Rodrigues Tavares de Melo, mas o casa-

mento termina, afasta-se do marido por desentendimentos 
graves. O marido acusava de destrato (pessoa que não se 
cuida, que tem um aspecto feio), dai passando a impor maus 
tratos a jovem senhora. O pai a recebeu em casa e deu-lhe 
toda proteção que precisava.  
       O Dr. José Tavares de Melo, juntamente com o irmão 
Eduardo Tavares de Melo (3) eram os proprietários do emge-

nho Arandu, no mesmo município. Jovem impetuoso entra 
com uma Ação de Divórcio (4), através do seu amigo, o ad-

vogado Dr. Esperidião Ferreira Monteiro. 
       Mas, sendo aceita uma ação com este teor, a mulher ia fi-
car mal vista e mal falada, mesmo tendo pai rico e respeita-
do. E o pai, sabia disso e não aceita fazer qualquer acordo 
nas audiências.  
       No entanto, através dos jornais do Recife, passaram as 
duas famílias a trocarem farpas. Na secção “A Pedidos” do 
jornal “A Província” (5) o Dr. Tavares de Melo acusava o cu-
nhado Dr. Pedro (6), chamando de “santinho”, o outro se de-

fendia. . 
       Diante de tal impasse, o Dr. Tavares de Melo decide por 
arquitetar um plano diabólico: Raptar a esposa e matar o so-
gro, e aí ficando a esposa desprotegida assinaria o divórcio.  
E para tanto, o seu amigo o coronel Epaminondas de Melo 
Barreto, sugeriu a contratação de Antônio Silvino, já então 

famoso bandoleiro que se encontrava na cidade de Canhoti-
nho. O coronel Epaminondas financia a empreitada, sendo 
encarregado de contatar com o facínora Epifânio Barreto.  
       Em meados de 1899, Antônio Silvino recebe o chamado 
do doutor José Tavares e a oferta de 6$000 (Seis contos de 
Réis), uma pequena fortuna à época para atacar a Casa 

Grande da usina Santa Filonila, raptar a esposa Teresa e ma-
tar o sogro. 
       O bando de Antônio Silvino era composto por 13 bandi-
dos, mais seu primo Argemiro Pereira de Moraes e seu lugar-
tenente Antônio Francisco da Silva, totalizando ao todo 16 
(dezesseis) pessoas. O coronel preventivamente contratara 
vários capangas para proteger o seu lar. 
       Narra Frederico Pernambucano de Melo em seu livro: 
“Guerreiros do Sol”, pág. 371: 
       “Ao cair da tarde do dia 9 de outubro de 1899” ocorre 

o tiroteio. A casa-grande foi cercada, ocorrendo violento tiro-
teio, entre o bando de Antônio Silvino e os jagunços do coro-
nel. O usineiro, a filha e outro filho encontravam-se em outro 
local da usina, de onde fugiram de trole (7) para o engenho Li-

moeirinho, do barão de Suassuna. 
       O ataque além de inútil provocou a morte de quatro 
criados, inclusive duas auxiliares de cozinha e a filha menor 
do coronel – Feliciana dos Santos Dias, 11 anos de idade, 

que passou inesperadamente pela linha de fogo do próprio 
Antônio Silvino e foi atingida por uma “bala doida” (hoje, diz-
se “bala perdida”) e três feridos. 
       Na fuga da usina, o bando foi cercado nas cercanias de 
Gravatá pelos jagunços do coronel. Silvino conseguiu fugir 
baleado no braço, perdeu dois cangaceiros (presos na locali-
dade de Peri-Peri, em Vitória) e escapou procurando abrigo 
na Paraíba. O coronel faleceu no dia  13 de janeiro de 1905, 
aos 67 anos de idade de uma infecção cardíaca.  
       Ainda em fuga, na localidade de Cumaru, no município de 
Limoeiro, novo embate, dessa vez com a polícia. Após a re-
nhida luta, terminou com a fuga dos criminosos para as matas 
vizinhas. Foi preso o cangaceiro Joaquim Severino, que con- 

 
fessou terem ficado alojados no Engenho Arandu, na casa do 
coronel Epaminondas Barreto. A polícia descobriu também, 
que o tal cangaceiro havia participado do “Levante de Triun-
fo”, lutando ao lado do coronel Correia da Cruz contra o go-

verno em setembro de 1892.  
 

 
 
 
. 
         
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Casa Grande do Engenho Jundiá, onde funconou a Usina 
Santa Filonila. Nesta casa nasceu Cícero Dias. Tinha 25 
quartos, 3 salas grandes e vários banheiros. Hoje, se 
encontra abandonada e em ruínas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

        

A CASA GRANDE VISTA POR OUTRO ÂNGULO. 

----------------------------------------- 
(3) – Eduardo Rodrigues Tavares de Melo, foi deputado de Per-   
         nambuco em 1894 (primeiro congresso do Estado pós Mo-  
         narquia, constituído em 1891). 
(4) - O casamento civil foi instituído no Brasil em 1890, que não  
        tratava de dissolução do vínculo conjugal, mas previa a se-  
        paração de corpos também chamado de Divórcio. O marido   
        alegou “abandono voluntário do domicílio conjugal”. 
(5) – Infelizmente não tive acesso a tal jornal, encontra-se inter-  
        ditado em virtude do estado de conservação e a Hemeroteca   
        da BN, ainda não disponibilizou na internet. 
(6) – Pedro dos Santos Dias, casado com Maria Gentil de Barros   
         Dias, tiveram onze filhos. O sétimo recebeu o nome de Cí-  
         cero dos Santos Dias (1907-2013), neto do coronel. Cícero   
         Dias, como ficou conhecido o famoso pintor pernambuca- 
         no.  
(7)- Trole: pequeno carro descoberto sobre rodas, que deslizava   
       sobre os trilhos nas ferrovias, movído a força humana. 
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       Os jornais no dia seguinte não noticiaram a tragédia da 
usina, no entanto, na edição do dia 11, na quarta-feira, p. 4, o 
“Diário de Pernambuco”, trouxe nota de falecimento, que diz o 
seguinte: 
        “A família Santos Dias, dolorosamente ferida pelo 
bárbaro assassinato da inocente Feliciana dos Santos 
Dias, vítima dos facínoras que assaltando a ferro e fogo a 
casa referência da família, no propósito de conduzirem a 
força a infeliz supliciada esposa do Dr. Tavares de Melo e 
matarem seu pai e irmão, convida a todos os parentes pa-
ra assistirem ao enterro da inocente vítima, o qual se efe-
tuará hoje às 9 horas do dia, saindo o féretro da matriz de 
Santo Antônio, onde serão celebradas missas de corpo 
presente. 
       Não havendo convites especiais, a mesma família an-
tecipa os seus agradecimentos aos que se dignarem de 
comparecer. 
       Carros a disposição”. (8)    

       O “Jornal do Recife”, na edição de 12-10-1899, informa-
va: 
       “Ontem, às 11 horas do dia, depois dos sufrágios na 
matriz de Santo Antonio, pela alma da desditosa D. Feli-
ciana Dias, saiu o féretro acompanhado por um ilimitado 
número de pessoas qualificadas e enorme massa popu-
lar. 
       Sobre o rico ataúde via-se depositadas preciosas co-
roas de flores. 
       O cortejo fez a pé o trajeto, da matriz até o Cemitério 
de Santo Amaro. Ao luxuoso cocho, seguiam-se cerca de 
sessenta carros de praça.” 

       É bom salientar, que a tragédia abalou e parou o Recife 
para ver a passagem do féretro, tendo comparecido ao enter-
ro: o governador do Estado Sigismundo Gonçalves; Conse-
lheiro Correia de Araújo; Chefe de Polícia da Capital Rego 
Barros; Comendadores Lopes Machado, Jose Maria de An-
drade; Coronéis Serra Martins e João Amorim; barões de Ca-
sa Forte e de Limoeiro; e os Drs. Walfredo Arantes, Ernesto 
Pereira Carneiro, Carneiro da Cunha, Gervásio Fioravanti, 
etc, etc. 
       Na mesma edição, o Juiz Municipal de Escada, Dr. Antô-
nio Machado da Cunha Cavalcanti, informava ao Dr. Joaquim 
Alcebíades Tavares de Holanda, Juiz de Direito da Capital, 
que:  
       “No dia 10 do corrente, às 8 horas da manhã, segui 
com o Dr. Promotor Público, o escrivão e o destacamento 
de policia, para a usina Filonila. 
       A casa de vivenda foi encontrada toda crivada de ba-
las, cinco mortos e três feridos. E que os sicários que co-
meteram o crime, tinham como protetores os Drs. Esperi-
dião Monteiro e Tavares de Melo”. 
       O Dr. Eduardo Tavares de Melo e Esperidião foram 
presos sob a acusação de serem mandantes do crime, 
juntamente com o seu cliente, que se evadiu e tornou-se 
fugitivo. O advogado foi solto através de habeas-corpus, 
impetrado pelo Dr. Luiz de Andrade. Também foi preso o 
Dr. Epaminondas Barreto, acusado de haver homiziado 
os bandidos em sua propriedade, o engenho Arandu. 
       O “Jornal do Recife”, na edição do dia 12-10-1899, es-
tampava na p. 1:  
       Os Acontecimentos de Santa Philonilla 

       “Até ontem tínhamos nos conservado silenciosos diante 
da questão travada entre o Dr. Coronel Santos Dias e Dr. Ta-
vares de Melo, questão esta e caráter puramente particular e 
na qual a discussão pela imprensa tocou aos limites da incon-
veniência.   
       Agora, porém, que ela com os últimos acontecimentos 
desenrolados tornou-se público, intervimos para exigir o de-

sagravo da lei ofendida, para que a Justiça seja inexorável so-
bre a cabeça dos autores  de tão desgraçados acontecimento. 
       O sangue correu em jorros, vítimas tombaram para as re-
giões do além-túmulo, e é, portanto, preciso que a punição 
não se faça esperar para castigo dos perversos. 
       Louco ou perverso, o Dr. José Tavares tornou-se um cri-
minoso vulgar e, por conseguinte perante a lei é igual aos ou-
tros, deve ser rigorosamente punido.   
       Não há justificação possível para a cena de sangue adre-
de preparada por quem devia ser o primeiro a evitar. 
       Uma inocente moça de 11 anos apenas, na flor da idade, 
quando o mundo se achava para ela cheio de ilusões  espe-
ranças, teve o fio de sua preciosa existência cortada pelas ba-
las assassinas enviada pelo mensageiro da morte a soldo do 
seu cunhado.”  
       E encerrava, dizendo:  “O assalto à mão armada feita na 
usina Santa Philonilla é um atentado ao seu nome, é uma 
selvageria, é uma cena canibalesca que precisa a mais seve-
ra punição.”  
       As informações colhidas dão conta que a criança estuda-
va no Colégio Agnes Erskine (Colégio Presbiteriano), sito a 
Av. Rui Barbosa, 704 – Graças, Recife.              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACHADA DO COLÉGIO, HOJE AINDA EXISTENTE. 
 

       Quanto ao cangaceiro Antônio Silvino, ele repetirá mil ve-
zes ao longo da vida e confirmará, por fim, após a prisão em 
1914, o arrependimento lhe martelou a consciência até a mor-
te.(e depois da morte?). 
       Passa os anos e no dia 28 de novembro de 1914, Antônio 
Silvino foi preso pelo tenente Teófanes Torres, comandante 
de uma força-volante, numa fazenda no município de Taqua-
ritinga do Norte, em Pernambuco. Após um tiroteio, muitos 
morreram e poucos conseguiram fugir, pois a munição aca-
bou e se renderam, com exceção de um cangaceiro, que se 
suicidou com um tiro para não ir preso. 
       Antônio Silvino, mesmo tendo sido ferido com um tiro de 
fuzil que atravessou o pulmão direito, sangrando muito, ele 
conseguiu sair correndo e chegar a residência de um amigo e 
pedir que chamassem a polícia e se entregou. Estava com 39 
anos de idade. Foi levado para a cadeia de Taquaritinga, de 
lá para Belo Jardim e dai para Caruaru, de onde foi colocado 
no trem com destino a Capital do Estado. O trem foi especial 
da Great Western, onde uma multidão o aguardava, todos 
queriam ver de perto o „”Mussolini sertanejo”. 
 

 Dâmocles Aurél 
------------------------------------------ 
(8)- A nota  de  falecimento  elimina  a  dúvida  quanto  a  data  do      
       ataque, uma vez que há historiadores veiculando outra  data. 
       Fica outra dúvida, o ataque deu-se à tarde ou pela manhã? 
(9) – A expressão carros a disposição, não são carros automoti-  
        vos, mas carros conduzidos por cavalos.  
                 (CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO) 
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 GRANDES PESQUISADORES ITALIANOS DA DOUTRINA ESPÍRITA - VII 
 
 

Giovanni Battista Ermacora  

       Ele tinha uma vasta biblioteca em sua casa e até mesmo 
um observatório com um bom telescópio que lhe permitiu fa-
zer observações com o qual ele pode completar e verificar os 
conhecimentos adquiridos na teoria.  
       Atraídos por estudos psicológicos, em que ele foi capaz 
de deixar marcas significativas de seu gênio, ele começou 
com uma monografia publicada em 1892 nos Anais de Espi-
ritismo de Turim, dirigido pelo Professor Scarpa sobre Fenô-
menos notáveis de mediunidade. Naqueles anos, muitos cien-
tistas, como Lombroso, Gigli, Limoncelli, Vizioli, ajudado por 
uma sensação de inúmeras sessões experimentais, realiza-
dos principalmente em Nápoles, com a famosa médium  Eu-
sápia Palladino, tornou-se interessado nas questões dos cha-
mados estudos psíquicos. A autenticidade dos fenômenos es-
pirituais atestada por homens de ciência como os professores 
Bianchi, Tamburini, Ascensi e outros. Nas sessões experi-
mentais o russo Aksakof, o astrônomo Schiaparelli, Professor 
Gerosa, a Torelli-Viollier, o Prof .. Richet, Prof. Brofferio, Dr. 
Giorgio Finzi e outros. G. B. Ermacora, que estava entre os 
escolhidos para fazer parte da Comissão de cientistas, que 

realizou experiência de forma nova e rigorosa. 
       Casou-se em outubro de 1897 com Emma Linder; embo-
ra não fosse um membro do Partido Socialista, tinha ideias 
revolucionárias e socialistas, se tornando nos  últimos anos 
de sua vida um defensor do jornal  “The Echo dos Trabalha-
dores” 
       Cesare Vesme, escreveu “GB Ermacora” nos “Estudos 
Psíquicos Magazine” - junho 1898 - Torino, tip. Roux Fras-
sati – 1898 e Pl. Batt. “Ermacora: [na memória, após um 
ano, 23 de março de 1899] Padova: Stab. Dica. Crescini e C. 

L., 1899. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÂNGELO  BROFÉRIO 
(ESTA FOTO SÓ FOI CONSEGUIDA AGORA) 

 

CIRCOLO SCIENTIFICO MINERVA - GENOVA – 
ITÁLIA. 
       Foi a primeira Sociedade de Estudos Psíquicos de Gêno-
va: o Círculo Científico Minerva, onde fez experiências de 
1899 a 1904. Esse Círculo promoveu, durante estes anos, 

magníficas pesquisas, nas quais os experimentadores re-
gistraram manifestações de toda espécie: pancadas, movi-
mento de objetos, transportes em plena luz e, além disso, pro-
vas de identificação espírita. 
       Também durante três anos fez experiências com a mé-
dium Eusápia Paladino, e que envolveram vários professores 

da Universidade de Gênova. Obteve, especialmente, em com-
panhia dos professores Morselli e Porro, materializações com-
pletas de fantasmas em plena luz e estando, ainda, o médium 
visível ao mesmo tempo. 
       O Círculo Científico Minerva selecionou uma plêiade de 
dezenas cientistas italianos e de outras nacionalidades e que 
foi muito falado na imprensa italiana e mundial pela qualidade 
dos fenômenos mediúnicos que ocorreram lá como o rigor 
científico com que foram estudados. 
       Entre os pesquisadores mais citados destacamos: 
       - Francesco Porro, Professor da Universidade de Geno-
va; - Angelo Brofferio, Cientista italiano, Professor de Filoso-
fia, de Milão; que aceitou as manifestações espíritas, após 
suas experiências com a mediunidade de Eusápia Paladino; 
- Césare Lombroso, Doutor, antropólogo e notável criminalista 
italiano; - Ercole Chiaia, Doutor, cientista italiano, introdutor do 
Espiritismo em Nápoles. Sua desencarnação ocorreu exata-
mente no dia em que corrigiu a última palavra do seu livro "O 
Espiritismo"; - Giuseppe Gerosa, Professor de Física da Es-
cola Real Superior de Agricultura de Porcini; - Giovanni Schia-
parelli, Diretor do Observatório Astronômico de Milão; - G.M. 
Ermacora, Professor de Física, em Pádua; - Enrico Morselli, 
notabilíssimo psiquiatra; Alexandre Aksakof, Conde, Doutor 
em Filosofia, lente da Academia de Leipzig, diretor do jornal 
"Psychische Studien" (Estudos Psíquicos); Charles Richet, 
Médico e fisiologista francês, Doutor, Professor-Adjunto da 
Faculdade de Medicina de Paris e Diretor de "Annales des 
Sciences Psychiques", órgão oficial da "Societé Universelle 
d´Études Psychiques", de Paris, França. 
    Aonde a demonstração que a vida continua em outros pla-
nos se tornou uma base concreta para fé raciocinada na imor-
talidade da alma e em Deus. 
       O desenvolvimento das reuniões no Círculo Científico Mi-
nerva resultou em dezenas de monografias e de obras na 
qual constitui um material muito valioso para o entendimento 
sobre a Doutrina Espírita. Cerca de setenta médiuns foram in-
vestigados na sociedade. Nestas sessões havia impressio-
nantes manifestações mediúnicas, tanto intelectuais e mani-
festações físicas, tais como: psicofonia, psicografia, xeno-
glossia, voz e escrita direta, a levitação, e até mesmo mate-
rialização.. 
 

 
 
       . 
. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
             
                                                                          
 
 
 
 
 

Edmondo De Amicis nascido em Oneglia, Italia, 21 de ou-
tubro de 1846; morte  Bordighera, Italia,  11  de  março  de 
1908. Foi un escritor italiano, novelista e autor de livros 
de viagens.  Participou do Clube Minerva. 

 

                                                         (CONTINUA NA PRÓXIMO NÚMERO)  
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LUZ NO CAMINHO: ANIMAIS NOSSOS IRMÃOS 
 

       Dando continuidade sobre a Vida Animal e sua 
caminhada evolutiva através do tempo, apresentamos a você 
leitor a obra de Ernesto Bozzano intitulado: “Os Animais têm 
Alma?” Editora Lachâtre, 9ª edição, tradução de Francisco 

Klörs Werneck). 
       Fazemos o convite para que tome conhecimento lendo e 
estudando os temas abordados nesse livro. 
       O que apresentaremos representa um pequeno resumo. 
Nessa obra o autor registra cento e oitenta casos de manifes-
tações de assombração, aparição e fenômenos supranormais 
com animais e as organiza em oito categorias, entre elas: alu-
cinação telepática, visões de espíritos humanos percebidos 
coletivamente por homens e animais, premonições de morte 
de animais, fenômenos de assombração e materialização e 
visão e identificação de animais. 
       Para muitos esse tema tem pouca relevância, porém te-
mos a certeza que o estudo mais centrado em relação aos 
nossos irmãos animais novos horizontes e entendimentos 
científicos e humanistas nos levará a encarar com sabedoria 
novos paradigmas na formação e construção de uma socie-
dade/civilização mais digna e mais evoluída 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
       No prefácio da edição brasileira, Francisco Klörs Werneck 
nos chama á reflexão com as assertivas a seguir; 
       “Preocupados geralmente com os problemas da vida, não 
dão os homens certa atenção aos grandes e pequenos seres 
da criação como os cavalos, cães, gatos, etc,. e mesmo al-
guns estranhos, como se eles não tivessem também uma al-
ma, não possuíssem sentimentos afetivos e mesmo faculda-
des surpreendentes que este livro vai demonstrar com abun-
dância. 
       Há animais que se suicidam por amor, saudade, tédio, re-
morso e até vergonha. Certos animais têm mesmo o sendo da 
morte, como os cavalos e os bois, que se recusam a entrar no 
matadouro, advertidos misteriosamente do que os espera lá 
dentro. Animais como os cães se deixam morrer depois da 
morte de seus donos, tal a desesperada saudade que sentem 
deles. Tem até mesmo estranho afeto, como o de um célebre 

cavalo de corrida que se tomou de tal afeto, como o de um 
célebre cavalo de corrida que se tomou de tal afeição por uma 
cabra que não podia separar-se dela, a qual tinha que ir para 
onde ele fosse. 
       Existem casos surpreendentes com os animais, princi-
palmente com os cães, que parecem ser os mais evoluídos 
na escala animal. Um, por exemplo, daquele cão feroz que 
avançou resolutamente contra um de sua espécie, que que-
dava tranquilamente na beira da calçada, e estacou, trêmulo e 
aterrado, ao aproximar-se do outro, que não percebeu o me-
nor sinal de sua aproximação. Tratava-se de um animal cego. 
Outro, o de conhecido cirurgião que encontrou na rua um cão 
com a pata esmagada e tratou dele na sua própria casa. Doze 
meses se passaram até que estranhos arranhões na porta de 
sua residência o levaram a ver do que se tratava. Era o mes-
mo cão que levava um seu semelhante, nas mesmas condi-
ções em que se achara, para o médico tratar. 
       Um outro ainda, mas, desta vez, com ratos. Um tropeiro 
passava por uma estrada quando os seus olhos descobriram 
dois ratos que caminhavam um ao lado do outro, levando am-
bos uma palhinha, segurando um uma ponta e o outro, a ou-
tra. Teve a ideia de mata-los com o porrete que levava na 
mão. O primeiro, atingido pela pancada, fugiu, sem dar sinais 
de desespero, e o outro pára um tanto perplexo de que o ou-
tro se tenha posto em fuga. Verifica então ele que a sua imo-
bilidade se devia ao fato de ser cego. O outro lhe servia de 
guia nas trevas da cegueira. 
       Que inteligências extraordinárias nos demonstraram, nos 
fil-mes cinematográficos, o cão Rin-tin-tin, a cadela Lassie e 
as macacas Chita e Judy! 
       Não preciso dizer mais para que o leitor perceba que vai 
ler um livro admirável como este sobre os nossos irmãos ditos 
inferiores e irracionais.” 
       Vejamos a primeira categoria: 
 Alucinações telepáticas onde o animal é o agente (p. 13). 
Caso I: Haggard. 

       “O Sr. Rieder Haggard conta que se tinha deitado tran-
quilamente lá pela uma hora da madrugada do dia 10 de ju-
lho. Uma hora depois, a Sra. Haggard que dormia no mesmo 
quarto, ouviu o seu marido gemer e emitir som inarticulado 
“tais como um animal ferido”. Inquieta, ela chamou por ele e o 

Sr. Haggard percebeu a voz como em um sonho, mas não 
conseguiu livrar-se do pesadelo que o oprimia. Quando des-
pertou completament5e, contou à esposa que havia sonhado 
com Bob, o velho cão perdigueiro de sua filha primogênita e 
que ele o vira se debater numa luta terrível, como se fosse 
morrer 
       O) sonho tivera duas partes distintas. A respeito da pri-
meira, o romancista lembra-se apenas de ter experimentado 
uma sensação de opressão, como se estivesse a ponto de 
afogar-se. Entre o instante em que ouvia a voz de sua esposa 
e aquele em que despertou, o sonho tomou uma forma mais 
precisa. “Eu via”, conta o Sr. Haggard, “o velho Bob estendido 
entre os caniços de uma lagoa. Parecia-me que a minha pró-
pria personalidade saia misteriosamente do corpo do cão, que 
comprimia a sua cabeça contra o meu rosto de uma maneira 
bizarra. Bob procurava como que me falar e, não se fazendo 
compreender pelo som, me transmitia, de outro modo indefi-
nível, a ideia de que estava prestes a morrer” 
       O Sr. e a Sra. Haggard tornaram a dormir e o romancista 
não foi mais perturbado no seu sono. Na manhã seguinte, no 
desjejum, ele contou às filhas o que havia sonhado e riu com 
elas do medo que a mãe tivera. Atribuía o seu pesadelo à má 
digestão.  
    Severino Ramos Damião 

                  Curado IV – Jaboatão, 
(CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO) 
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A  PÁTRIA  DO  EVANGELHO    
 

 

       A Revista “Reformador” a partir da edição 21 do ano LVI 

1937, em 1 de novembro de 1937, passou a publicar sob o tí-
tulo “O Coração do Mundo”, a primeira mensagem psico-

grafada pelo médium Chico Xavier, ditada pelo Espírito Hum-
berto de Campos. Conforme “Reformador”, Emmanuel infor-
mava que ditas mensagens visavam esclarecer as origens re-
motas do Brasil como ”Pátria do Evangelho” e de, por con-

seguinte, fundamentar e justificar essa denominação que lhe 
dão de há muito os Espíritos do Senhor, especialmente desde 
que, em 1920, a 9 de março, foi recebida na Federação, de 
um dos mais luminosos  dentre eles, Ismael, por outro grande 
médium psicógrafo Albino Teixeira, desencarnado algum 

tempo depois, a que o Espírito de Verdade, o Mestre Divino, 
anunciava que a “Árvore do Evangelho” fora por ele trans-

plantada para a Terra do Cruzeiro. 
       À época, consta no cabeçalho da revista: Gerente A. 
Wantuil de Freitas, Diretor Guillon Ribeiro, Secretário Carlos 
Imbassahy. 
       O livro que tomou o titulo „Brasil, Coração do Mundo, 
Pátria do Evangelho”, foi publicado em 1938. E aí, compa-
rando com o texto inserido no “Reformador‟, detectamos vá-
rias alterações no texto. 
       A pergunta inicial é - Porquê a alteração e quem fez? 

       Não  tendo  passados   praticamente   80 anos,  nenhuma  
resposta. O que devia ser tão simples revestiu-se de misté- 
rios. 
       Carlos Imbassahy era o secretário à época do “Reforma- 

dor”, será que ele soube quem fez as alterações e o motivo?  
Sabia, porque ficou calado? Será que não deixou alguma in-
formação a respeito? 
       É fato, que em “Reformador”, ainda não tinha o título que 
encima o livro editado em 1938. 
       Será que as alterações altera a essência dos escritos? 
Não podemos fazer uma avaliação completa, pois, a publica-
ção parou com o capítulo XIII – “Pombal e os jesuítas”, in-

serida na edição de Agosto/1938, página 201, encerrava a pu-
blicação. 
       Aliás, sob o título “Brasil, Coração do Mundo”, informa 

„Reformador”:  
       “Já se acha publicadas em volume, que a Livraria da 
Federação acaba de editar, as 30 mensagens que, por via 
do excelente médium F. C. Xavier, o Espírito Humberto de 
Campos, transmitiu faz pouco tempo, sobre a missão que 
cabe ao Brasil, por ele apontado como “Coração do Mun-
do”. 
       Dada a circunstância da publicação em volume (...) 
nenhuma razão mais subsiste para que continuemos a di-
vulgá-las uma a uma pelas nossas colunas”. 
Nota: Complementa “Reformador”:  A mensagem que se acaba 
de ler é a inicial de uma série, cujas seis primeira  já se acham 
em nosso poder. 
   Ora, se houve má fé por parte da FEB, o texto sofreu alterações 
antes de ser inserido em “Reformador”, as divergências entre o texto 
de “Reformador” e o livro, não altera a essência do texto. 

 
TEXTO NO REFORMADOR: „O Coração do Mundo”. Primeira mensagem – NO LIVRO 
- Mas,                                                                                                     - Todavia (p. 21) 
- Contudo.                                                                                             -  Mas (P. 21) 
- E consoante                                                                                        - Consoante (p. 24).   -    
Cap. II: A Terra de Vera Cruz                                                               - Cap. II A Pátria do Evangelho p. 27. 
abandonou as suas atividades na Terra em 1640.                            – em 1460 p. 27. 
assunto desconhecido (última linha 2º parágrafo)                           - assunto ignorado p. 28 
No dia 8 de março de 1500                                                                  - No dia 7 de março de 1500 p. 29 
Mas, Jesus confiante, por sua vez, na proteção de seu Pai,           - Jesus, porém, confiante, por sua vez p. 32 
não hesita na sua certeza e na sua alegria:                                          - não hesita em dizer com a certeza e a alegria p. 32  
Helil, abandona essas                                                                         - Helil, afasta essas p. 32. 
Cap. III – Os Degredados. 
Grandes multidões elegantes e aéreas                                             - Grandes multidões donairosas e aéreas p. 35. 
Sobre os ninhos quentes das árvores                                               - Nos ninhos quentes das árvores p. 35 
Galiléia, exuberante  agreste                                                              - Galiléia, ubertosa e agreste p. 36  
Ismael recebe o lábaro, banhado em lágrimas.                                 – Ismael recebe o lábaro, cheio de lágrimas p. 37. 
Os caminhos agrestes são agora sendas                                          - Os caminhos agrestes tornan-se sendas p. 38. 
Nas fitas extensas da praia, estão chorando ( ) destinara ao          - Entretanto, nas fitas extensas da praia choram, ( ) 
exílio na Índia.                                                                                          destinara ao exílio p. 38 
Os homens do mar afastam-se daqueles sítios.                               – Os homens do mar distanciam daqueles sítios p.38  
Em toda a paisagem existe um largo.                                                – Em toda a paisagem há um largo p. 38. 
Os selvícolas amáveis e fraternos abrem-lhes                                 - Os silvícolas amáveis e fraternos lhes abrem p 38 
é do corações rudes e simples que desabrocham para a sua        - é dos seus corações rudes e simples que desabro- 
amargura                                                                                                 cham para amargura deles. p. 38. 
já se ouvem no Brasil, os ecos suaves e doces do Sermão           - já se ouvem no Brasil os ecos acariciadores do   
                                                                                                                  Sermão p. 40. 
Cap. Os Missionários. 
D. Manoel I  recebeu notícia do descobrimento da terras novas   - D. ManuelI recebu sem grande surpresa a notícia do  
sem grande surpresa                                                                               descobrimento das terras novas p. 41 
Contudo, o sucesso do almirante provocou                                    - Contudo, o êxito do capitão-mor provocou p. 41 
de curiosidade, no seio dos navegadores                                        - de curiosidade no círculo dos navegadores p. 41  
Prepara-se a grande expedição de                                                    - Prepara-se a expedição de p. 42                                                  
Traz consigo Américo Vespúcio                                                        - Levava consigo Américo Vespúcio p. 42 
Vespúcio abandona-se a aventuras                                                  - Vespúcio se entrega a aventuras p. 43 
Nóbrega aportava, mais tarde, em Porto Seguro                             - Nobrega aportava mais tarde, na Bahia p. 46 
com Tomé e Souza, em 1548.                                                             - com Tomé de Souza, em 154. p. 46    
eram, de fato, “o sol da nova terra”.                                                  – eram, de fato, “o sal da nova terra” p. 47 
                                                              (Continua na página 10)                                                                                           -      
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BREVE HISTÓRIA POLÍTICA DO MOVIMENTO ESPÍRITA BRASILEIRO - VI  
 
 

     PARTE 8 – O CONGRESSO BRASILEIRO DE   

         UNIFICAÇÃO ESPÍRITA 

: 

       O 1º Congresso Espírita Centro-Sulino realizou-
se de 31/10/1948 a 03/11/1948 na cidade de São Pau-
lo, com a presença das federativas de Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São 
Paulo. Os estados do Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, 
Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, Pará, Mato 
Grosso e Pernambuco enviaram representantes. 
       Por sugestão de Leopoldo Machado, os congres-
sistas decidiram mudar o nome do encontro para 1º. 
Congresso Brasileiro de Unificação Espírita. 
       O plenário do congresso ficou dividido quanto ao 
papel da FEB. Enquanto metade dos congressistas 
queria que a Casa de Ismael assumisse a direção da 
dita unificação, a outra metade a criticou e propôs a 
criação de um conselho federativo nacional autôno-
mo. 
       Após acaloradas discussões, o congresso chegou 
a um consenso, que não desfavorecia aqueles que de-
fendiam um acordo com a FEB. As deliberações foram 
as seguintes: 
a) criação do Conselho Federativo Nacional, com se-   
    de na Cidade do Rio de Janeiro (que, na  época,  era   
    capital do país e distrito federal); 
 
b) o  Conselho  Federativo  Nacional  seria  composto  
    pelos representantes das federativas estaduais; 
 
c) o  Conselho  Federativo  Nacional poderia ter inde-  
    pendência jurídica ou ser organizado em torno de uma   
    instituição já existente; 
 
d) a coordenação dos estudos para a criação do Con-  
    selho  Federativo  Nacional  ficaria sob a responsa-  
    bilidade da  Federação  Espírita  do Rio Grande do   
    Sul; 
 
e) no prazo de um ano, a FERGS deveria convocar um   
    novo congresso para regulamentar definitivamente o   
    funcionamento do Conselho Federativo Nacional. 
 
       Seguem os nomes de algumas lideranças espíritas 
presentes no evento:  

a) Noraldino de Melo Castro (MG), Camilo Chaves 
(MG), Bady Cury (MG);  

b) Pedro Michelena (RS), Francisco Spinelli (RS);  
      c) ) Osvaldo Melo (SC);  
      e) João Ghignone (PR), Francisco Raitani (PR),   
          Abibe Isfer (PR);  
      f) Leopoldo Machado (RJ);  
      g) Pedro “Vinícius” de Camargo (SP), Edgard     
         Armond (SP), Carlos Jordão da Silva (SP), Júlio   
        de Abreu Filho (SP), Apolo Oliva Filho (SP), Jaime   

     Monteiro de Barros (SP), Wilson Ferreira de Melo   
     (SP) e Herculano Pires (SP). 
 
       Após o congresso, Michelena e Spinelli foram ao 
Rio e solicitaram uma reunião com Wantuil de Freitas, 
presidente da FEB. para tentar convencê-lo a hospedar 
o Conselho Federativo Nacional, mas não obtiveram 
sucesso na empreitada. 
       Com isso, os gaúchos regressaram ao seu estado 
e divulgaram um comunicado aos espíritas do Rio 
Grande do Sul, que dizia o seguinte em determinado 
trecho: 
       “… a Casa de Ismael incrementou de forma excep-
cional a propaganda gráfica da Doutrina (…). Há, entre-
tanto, um reparo a fazer (…). A atual organização federa-
tiva não corresponde ao vulto e transcendência dos pro-
blemas (…) que aguardam soluções (…). A fórmula práti-
ca foi indicada pelo Congresso (…): a criação no Rio de 
Janeiro do Conselho Federativo Nacional (…). A esse ór-
gão (…) caberá a representação do Espiritismo brasilei-
ro”. 
 

BIBLIOGRAFIA: 
 

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

MAURO QUINTELLA 

___________ 
N. d. R.:  NORALDINO DE MELO CASTRO, Nasceu 

no Estado de Minas Gerais, a 7 de novembro de 1908, na 
Fa-zenda Jaboticabal, em Posses de Monte Santo, um 
lugar no Estado que hoje é a Cidade de Itamogi, no Sul de 
minas. Só em 1918 pôde iniciar sua instrução primária, 
tendo concluído o curso primário em 1922, já com 14 
anos. Desencarnou em Belo Horizonte, no dia 5 de no-
vembro de 1987. Autor do livro: “O Espiritismo é a reli-
gião”, editora Fonte Viva, 1995. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    (CONTINUA O PRÓXIMO NÚMERO) 
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GAZETILHA 

 

 

   Através da confreira Ednar Santos, diretora do Departamento de Comunicação da FEP – Federação Espírita Per-
nambucana, recebi o Boletim Rápido de Aviso ao Voluntário – BRAVO, referente ao mês de Julho de 2017.  
   Conforme indica na capa, o referido boletim acusa o nº 10, é de supor que tenha se iniciado no mês de Outubro 
de 2016. 
   A Federação sempre criou boletim em época de crise, para suprir a lacuna da revista “A Verdade”, que nesses 
períodos difíceis, tinha a publicação suspensa. Assim é que Djalma Farias, Lançou um “Boletim Espírita” em 
Agosto de 1932 (edição única)  com quatro páginas. Posteriormente em 1970, era lançado o “Boletim da F.E.P.”. 
Em 1974, o departamento de mocidade lançou o “Boletim Religioso de Espiritismo Cristão”. Só em 1996, Edson 
Caldeira, estando à frente da instituição, lança a sua “Orientações Federativas” (malfeito e de péssima qualidade). 
Voltando a presidência da FEP, lança agora, o “Bravo”.  Não ative acesso aos números anteriores, no entanto o 
número abaixo está interessante e a ideia foi bem pensada.  Parabéns!  
   Se manter a revista “Aurora” ficou difícil, ao menos o informativo com duas páginas, manterá acesa a chama e 
continuará informando que a FEP continua de pé!  



  

  
 
 

                                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

A  PÁTRIA  DO  EVANGELHO 
Cap. V – Os Escravos 
Nesse dia, preparava-se                                                         - Certo dia, preparava-se p. 48 
com Aquele que será sempre a luz do mundo                     - com Aquele que será sempre Caminho, Verdade e Vida p. 48  
 

       O trabalho é fastioso, pois está todo revisado, com 
alterações que em nada altera o texto original, ou seja, o 
impresso em “Reformador”. 
       Aí é onde se percebe a inteligência de quem fez a tal 
alteração. Além de inteligente, preventivamente, o fez 
propositalmente, para que quando chegasse o dia em fosse 
averiguado as alterações, teria a desculpa de que objetivou 
tão somente melhorar o texto do ponto de vista da linguagem.  
       Mesmo que concordássemos com tal alegação, por outro 
lado, tal explicação é de uma incoerência infantil a toda prova. 
Humberto de Campos foi membro da Academia Brasileira de 
Letras. Para que alguém, com o intuito de melhorar o texto, 
fizesse alterações, necessário seria, mesmo incorretamente, 
ser amigo do escritor e com a devida autorização. Mas, foi o 
escrito de um morto? Que pedisse autorização através do mé-
dium.  
       Ora, agora está claro, que tal atitude de correção do 
texto, foi um pretexto para tentar enganar o movimento espí- 

rita brasileiro, e porque não, a própria doutrina? 
       Na verdade foi uma estratégia para encobrir a grande e 
total alteração do texto original que nunca foi publicado.. 
“Reformador” publicou um texto já adulterado, já não era o 
verdadeiro. Como explicar que o texto em “Reformador” foi 
publicado até o mês de julho de 1938. O capitulo XII, 
informava „“Reformador” (recebido por Chico em 21 de 
outubro de 1937). 
       Em Agosto de 1938, saia o livro e já vinha com as altera-
ções. 
       Finalizando, portanto, até prova em contrário, estou 
crente de que a obra “Brasil, Coração do Mundo”, foi total-

mente adulterada até no título. 
 

Paulo de Almeida 
N.d.R.: Foi tomada como base para o estudo, a 10ª edição 
             FeB, Rio, 1974. 

. 
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Importadas. 
Cartões Telefônicos – Encadernações e 
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Rua Sete de Setembro – 238 F – C/Esquina 

da Av. Conde da Boa Vista. 
Fone: (81) 3231-2768. 
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OAB Entrega Medalha a advogados com 

50 anos de profissão. 

 

Durante evento hoje, às 16h30, no auditório 
do Banco Central, na Rua da Aurora, a OAB 
de Pernambuco faz solenidade para entregar 
a Medalha Joaquim Nabuco a 27 advogados 
pernambucanos que completaram 50 de 
exercício na profissão, com irrepreensível 
conduta ético-profissional 

   Todo o mundo jurídico encontra-se nesta segunda-
feira (28), às 16h30, no auditório do Banco Central, 
para a entrega da Medalha Joaquim Amazonas, con-
cedida pela OAB-PE aos profissionais com mais de 
50 anos dedicados à profissão e também pela sua 
conduta ético-profissional durante a carreira. O advo-
gado Bráulio Lacerda será um dos agraciados com a 
honraria, bem como Ubirajara Tavares de Melo. Ao 
todo, 27 advogados recebem a reverência. Ainda na 
lista, Eliane Baptista, Miriam Amorim, Carlos Antônio 
Monteiro de Araújo e mais tantos outros nomes que 
já estão cravados na história. 
Ubirajara Emanuel Tavares de Melo é Advogado com o OAB 
2692/PE. 

       O Lampadário na edição de Maio de 2015, 
trouxe informes sobre o lançamento do livro 
“Nunca Morreremos” do caro confrade.  
       É uma honra para o movimento espírita ter 
entre os seus profitentes, figura tão expressiva 
como o caro confrade. Parabéns!   
 
 
 

 

Dr. Ubirajara Emanuel Tavares de Melo,  
está no centro. 

       Ele é vinculado ao Núcleo Espírita Investigado-
res da Luz, localizado no bairro de São José Recife. 
       Ele é o autor do livro “Nunca Morreremos”. 
       Exemplo de vida profissional para o movimento 
espírita e especialmente para os profissionais da 
área. Que se diga alto e em bom tom: 
       Obrigado Dr. UBIRAJARA, o respeito obtido no 
mundo jurídico torna o movimento espírita mais for-
te e mais respeitado, o senhor engrandece o Es-pi-
ritismo em PERNAMBUCO.  
 
 



  

 
 
     

 

VIDA ESPÍRITA – DJALMA FARIAS - V 

 

 
 

OPINIÕES AUTORIZADAS - I 
 
       É erro supor-se que o Espiritismo é uma doutrina nova, 
sem base e sem  autoridade, fruto de concepções puramente 
abstratas e de pessoas mentalmente desequilibrados, da qual 
as pessoas consideradas sérias nunca quiseram cogitar ou, 
ainda, perder com ele o seu precioso tempo. É um enganio, 
puro engano que um melhor conhecimento da doutrina pode-
rá cedo desfazer. O Espiritismo tem sido estudado com muito 
rigor e escrúpulo por vários homens de responsabilidade, cu-
jas opiniões honestas e autorizadas são sempre favoráveis à 
doutrina. A explicação que apresenta dos fatos já está perfei-
tamente integrada no domínio da ciência e apoia-se,  real-
mente, nos métodos científicos mais positivos, graças aos 
quais, segundo Roger Bacon, tanto tem a ciência enriquecido 
o seu  patrimônio. 
       Para fazer calar aquels que, levianamente, combatem o 
Espiritismo por falta de base na opinião de homens ilustres, a 
quem a humanidade tanto deve, pelos serviços extraordiná-
rios que lhe prestaram, basta, por agora, reproduizir alguns 
dos mais importantes desses pareceres, que nos foi possível 
colher à mão. 
       O Dr. Russwel Wallace, notável naturalista inglês, consi-
derado, com razão, êmulo de Darwin, se  escreve: “ – Eu era 
um materialista tão completo que não podia haver no meu es-
pírito nenhum lugar para uma existência espiritual. Contudo 
os fatos são obstinados; os fatos convenceram-me e eu ad-
quiri a prova da realidade dos fenômenos espíritas.” 
       O general Fournier, homem de caráter, escreve sobre a 
doutrina: “Tenho investigado o Espiritismo durante 17 anos. 
Esta experiência me da o direito de afirmar: “O Espiritisdmo é 
uma verdade sublime”.  
       O Sr. E. W. Wilcox afirma: “Após muitos meses de pa-
ciente investigação, tenho obtido absolutas e expressivas pro-
vas de que os nossos mortos vivem e retêm memória e afe-
ição, podendo comunicar conosco o que tira à morte o seu te-
rror e à compa o seu tormento.” 
       Victor Hugo, o gênio da França, o grande criador de “Os 
Miseráveis”, escreve: “- Evitar o fenômeno espírita, frazer-lhe 
a bancarrota da atenção a que tem direito, é fazer a bancarro- 
ta da verdade. 
       “Os mortos são invisíveis e não ausentes”.  
       Cronwel Hardy assegura: “ – Não conheço exemplo de 
um homem se senso que tenha estudado com atenção os 
fenômenos espíritss e não se tenha rendido à evidência. 
       Camille Flammarion, o grande astrônomo francês, que 
contou as maravilhas dos Céus, assenta categoricamente: 
“Não hesito em afirmar que aquele que declara os fenômenos 
espíritas são contrários a ciência não sabe o que o diz. Em 
verdade, em a natureza não há nada oculto, sobrenatural, há 
somente o desconhecido; mas,. o desconhecido de ontem tor-
na-se a verdde de amanhã.” 

       Em outras ciências prosseguiremos na citação das opi-
niões de homens de responsabilidade, que estudaram e in-
vestigaram o Espiritimo e se pronunciaram claramente de mo-
do perfeitamente favorável. 
       D. F. 
(Extraído da revista “Reformador”, fevereiro de 1948, p. 
44; no “Diário da Noite”, 01/10/1946, terça-feira, p. 5). 

 

OPINIÕES AUTORIZADAS – II 
       Prosseguindo, para ilustração dos nossos inteligentes lei-
tores, na citação de opiniões autorizadas de homens de ciên-
cia e de filósofos respeitáveis, com imparcialidade e justiça, 
sem ideia preconcebida, repropduziremos hoje mais algumas 
dessas opiniões, para fazer calar aqueles que, levianamente 
ousam dizer que a  doutrina espírita não está estribada em 
bases rigorosamente científicas. Willoiam Crookes, o sábio 
químico inglês, talento polimorfo, célebre por várias desco-
bertas que lhe honraram o nome, entre os quais a do talium e 
da matéria radiante qu estudou como um verdadeiro homem 
de ciência os fenômenos psíquicos, escreve: “ – Depois de 
quatro anos de estudo dos fenômenos espíritas, eu não digo: 
eles são possíveis, mas, sim: eles são reais.’  

       Gladstone, primeiro ministro da Inglaterra, homem honra-
do, falando sobre o Espiritismo, afirma: 
       “ – Se alguém se rir dos fenômenos espíritas, eu lhe 
aconselharei que primeiro os estude, como eu fiz e de-
pois, se lhe der vontade, ria-se também, de mim.” 
       O Dr. Robert Chambers, diretor de “Chambers Journal”, 
escreve: “ – Há muitos anos que eu conheço estes fenôme-
nos como reais, e não é de ontem que eu os repito capazes 
de explicar as dúvidas do passado; e, quando inteiramente 
aceitos, hão de revolucionar toda a estrutura da opinião hu-
mana em muitas questões importantes.” 

       Sir Oliver Lodge, o físico maior eminente do mundo, ex-
reitor da Universidade de Birmighan, membro da Academia 
Real, autor de várias obras científicas, afirma: “ – Falando por 
minha própria conta e com a responsabilidade do dever, te-
nho a dizer que as minhas investigações em psiquismo, de-
ram-me a convicção, depois de mais de 20 anos de estudos, 
que, não somente a persistência da existência pessoal é um 
fato, mas também que, em determinadas condições, podemos 
estabelecer comunicação com o espaço. Este assunto não é 
dos que se prestam a uma conclusão fácil, porque as provas 
não se adquirem senão depois de um estudo sério e perse-
verante. Os testemunhos a favor da sobrevivência do homem, 
isto é, a favor da persistência da inteligência individual depois 
da morte do corpo, se acumulam dia a dia e também a ser 
irrefutáveis. A minha conclusão é que a sobrevivência da 
alma está cientificamente denstrada por meio ds investigação 
científica. No meu livro: “Raymond ou a vida e a morte”, eu ti-
ve a perspectiva de prestar um serviço à humanidade e con-
solar os aflitos, dando-lhes a certeza de que se passaram pa-
ra a outra vida.”  Ainda sobre esse assunto, o professor Oliver 
Lodge escreve: “ – Permitam que lhes transmita um pouco de         
de confiança e diga da certeza que gradualmente se racidou 
em meu espírito, como resultado de provas obtidas num pe-
ríodo de cerca de 5 anos.                       (prossegue 
) 
 D. F. 
(Extraídao da revista “Reformador”, março de 1948, p.ag. 
60/61; no “Diário da Noite”, 03/10/1946, 5ª feira, pág. 5.). 
 

(CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO). 
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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”. Aqui, nessa série nos ocuparemos 

dessas crônicas também. 


