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REFLEXÕES  DE  UM 
MÉDIUM  ESPÍRITA 

 

   ◘ Por falar em esquecimento; em esquecer,   
       fazer que não conhece ou que tal indivíduo   
       nada produziu de importante pelo   
        ESPIRITISMO. 
 

   ◘ Estava observando que logo após a morte 
       da médium Zíbia Gaspareto, a FEB de   
       imediato pôs no site FEBNET a   
        informação. 
 

   ◘ A desencarnação de Richard Simonetti não   
       recebeu a mesma atenção por parte da   
       FEB. Simonetti escreveu durante 50 anos   
       para a revista da FEB – Reformador. E   
       Zíbia? Apenas uma médium espiritualista   
        sem compromisos com a verdade. 
 

   ◘ Agora com Nazareno Tourinho ela não vai  
      dizer nada, talvez Reformador escreva três   
      linhas. 
  ◘  Essa prática febiana objetiva “esquecer   
       para não ser descoberto o seu valor”. 
 

Richard Simonetti     
 

         Nascido na cidade de Bauru, 10 de Outubro de 1935 - Bauru, 03 de 
Outubro de 2018. Durante 36 anos foi presidente do Centro Espírita 
Amor e Caridade, de Bauru, entidade que realiza amplo trabalho de 
divulgação da Doutrina Espírita e exercício da filantropia, com perto 
de 800 voluntários e atendimento de perto de 25.000 carentes, anual-
mente. 
     Articulou o movimento inicial de instalação dos Clubes do Livro 
Espírita, que prestam relevantes serviços de divulgação em dezenas 
de cidades. Colaborador assíduo de jornais e revistas espíritas, no-
tadamente O Reformador, O Clarim e Folha Espírita. Vinha percor-
rendo todos os estados brasileiros e alguns países em palestras de 
divulgação da Doutrina Espírita. 
     Simonetti tem mais de quarenta livros publicados, alguns deles 
com versões em inglês, francês e italiano. Alguns deles são: 
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NAZARENO TOURINHO, NÃO PODE SER ESQUECIDO. 

ESSA É UMA PRÁTICA FEBIANA.  
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O Racha no Espiritismo – Pátria dos “profetas” 
 
  

       Posições extremadas, partido políticos, divisões, 
discursões, ideias centradas no eu, a falta de sensibili-
dade para ouvir o outro, a explosão das monstruosida-
des podadas pela religião.  Espíritas de direita e de 
esquerda, mas qual o papel mesmo do ESPÍRITA? O 
homem de bem e acima de tudo o Espírita jamais deve 
se isolar ou se eximir do exercício da vida política, mas 
sem dela fazer bandeira de fanatismo. 
        O grande problema é que todos falam de política, 
mas não são ensinados a serem políticos ao ponto de 
respeitar a posição do outro. A falta de estudo levou a 
CÚPULA da Fundação André Luiz – Casas Bezerra de 
Menezes a EXPULSAR colaboradores do “EXPIRITIS-
MO”. 
       As Federativas e em especial a FEDERAÇÃO ES-
PIRITA BRASILEIRA assiste todas as divisões dentro 
das casas espíritas sem se pronunciar e quando faz 
sem a devida profundidade. A “casa” é campo neutro e 
não é local para eventos “partidários”, gritarias em tribu-
na ou contra toda e qualquer ação aos direitos huma-
nos que garantem aos homens a igualdade e a justiça. 
       O movimento de unificação serve para juntar, mas 
não para unir. Infelizmente a muitos espíritas falta à 
sensibilidade do estudo que deceparia toda a treva das 
ditaduras seja ela de ESQUERDA OU DE DIREITA. 
Quem não estuda é capaz de ser cristão e votar a favor 
de quem defende a tortura esquecem que o maior sím-
bolo do cristianismo foi um dos maiores torturados da 
história JESUS, O CRISTO.   
       São capazes de defender quem roubou o país, ca-
pazes de acastelar quem quer dar a todos o direito a 
“legitima defesa” colocando armas nas “mãos de c-da-
dãos” e serem marcados pela irresponsabilidade. Per-
cebemos que os maiores crimes acontecem por um 
momento de insanidade na residência de policiais que 
atiram na esposa (feminicídio), que os filhos pegam a 
arma escondida e que parecia estar em ambiente se-
guro e vão para escola brincar. Homens da lei saem no 
transito e por desentendimento atiram uns nos outros.   
       Será que esta é a atitude do Espírita? 
       Não deve o homem ser conduzido pelo ódio ou pe-
las insanidades, mas pela razão e universalidade dos 
ensinos mesmo quando a codificação em nenhum pon-
to toque no assunto polêmico geratriz de conflitos.  Ca-
be aos Espíritas seguir o método científico proposto por 
Allan Kardec em seus postulados. Analisar os fatos 
com a lupa da razão e utilizando todos os ensinos edi-
ficantes que margeem o tema, instrumento de estudo, 
entretanto sem jamais abrir mão da caridade, da uni-
versalidade, do direito e ao bem comum. 
       Menosprezar minorias, colocar a mulher como ser 
menor na criação divina, desprezar negras e negros, di-
zer que o índio é preguiçoso, observemos como viveu o 
Cristo como dizem seguir, reunia em sua maioria mu-
lheres, crianças, leprosos, pobres esquecido que não 
eram contabilizados no censo romano por não serem 
reconhecidos como integrantes ou parte da sociedade.  

       Será que retornamos aos tempos em que o clero 
ro-mano discutia sobre se a mulher teria ou não alma? 
Tempos em que os negros eram ou não tidos como se-
gunda raça, a segunda classe inferior? 
       Durante a semana eleitoral surgiram vários texto 
apócrifos atribuídos a autoridades espirituais e nomes 
ilustres desencarnados, as famosas “Fake News Psi-
cográficas” os charlatões deste e de outro mundo fi-
zeram a festa. Nesses textos mais uma vez o livro “Bra-
sil Coração do Mundo Pátria do Evangelho” é Evocado, 
segundo a interpretação do “EX-PIRITO” se manifes-
taram estranhamente nos centros ao sul do Brasil. Afir-
maram que o presidenciável, Jair Messias Bolsonaro, 
seria a reencarnação de Dom Pedro I, teria falido e es-
taria em missão no Brasil, não seria um espirito evoluí-
do, mas que colocaria o país no eixo. Entretanto não é 
o que afirma a codificação: “A explicação de fatos admi-
tidos pelo Espiritismo, suas causas e suas conse-
quências morais, constituem toda uma ciência e toda 
uma filosofia, que requererem um estudo sério, perse-
verante e aprofundado.” [1].  
       Bem vamos aos fatos: a revelação de reencarna-
ções anteriores deste ou daqueles espíritos não é um 
ato de relevância doutrinária, não se configura num ato 
prioritário para a constatação de relevância e urgência 
de uma mensagem espontânea. “A crença nos espíritos 
forma-lhes a base, mas não basta para fazer um espí-
rita esclarecido, da mesma forma que a crença em 
Deus não basta para fazer um teólogo” [2]. O teor da 
mensagem jamais pode ser considerado como imposi-
ção de uma ideia tendenciosa a essa ou aquela filoso-
fia, geralmente é de uma mensagem simples e de pro-
funda exatidão em relação à formação de consciência. 
É preciso que venha por diversos médiuns com alguma 
confiabilidade e sem relações entre si, o que pode ga-
rantir certa exatidão relativa. A carta jamais é determi-
nativa ou absoluta porque configura a opinião de um 
homem sem corpo e não de um senhor de todas as ver-
dades.  
       Segundo Mary Del Priore, uma das maiores histo-
riadoras do Brasil, “Kardec socialista? Não exatamente. 
A leitura de Fourier, o grande defensor do cooperativis-
mo, não faria dele um homem de esquerda, mas sim  
alguém profundamente interessado em reformas de 
educação ou que sugeria, em lugar de tribunais de jus-
tiça, instancias que „encontrassem o bem. Ambos os la-
dos do Atlântico Norte, o espiritismo se associou à luta 
pelo divorcio, pelo fim da escravidão e da pena de mor-
te e pelos direitos da mulher – „a inteligência não tem 
sexo‟ dizia Kardec”. [3]  
       Isso demonstra a vanguarda de Kardec, porque o 
modo de organização da sociedade, baseado na ordem 
coletiva como Doutrina e não como movimento social e 
político que defende a transformação da sociedade ca-
pitalista e o estabelecimento de uma sociedade iguali-
tária. 
 

(CONTINUA NA PÁGINA 11). 
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RETALHO SEM ATALHO  
 

       A vida inteligente na Terra é uma contínua história 
de partidas e chegadas, idas e vindas. Espíritos que 
concluem sua jornada e espíritos que a iniciam, numa 
alternância permanente. Daí o nascimento e a morte 
como fenômenos sucessivos. Quando do nascimento 
em novo corpo físico, os vivos se enchem de júbilo; 
quando do nascimento no corpo espiritual, os também 
vivos, mas invisíveis, cantam alegria. Nada de tristeza, 
amargura e dor. Nazareno Tourinho partiu na sexta-
feira, 19 de outubro de 2018. Encerrou seu ciclo reen-
carnatório iniciado em 1934 na cidade de Belém, capital 
do Pará. Tinha, então, 84 anos incompletos. Conheci-o 
pessoalmente em 1979, em Santos, numa das prévias 
do Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Es-
píritas. Até então, havíamos apenas trocado corres-
pondências em virtude de artigos que Nazareno es-
crevia para o jornal Correio Fraterno do ABC, do qual 
eu fazia parte. 
       Das relações estabelecidas naquela ocasião sur-
giu, de imediato, o compromisso de publicar o primeiro 
livro de Nazareno pelo selo Correio Fraterno, de título A 
ética espírita sem misticismo. Já bastante conhecido, 
então, em todo o território nacional, por suas atividades 
doutrinárias e pelo sucesso de suas peças teatrais de 
fundo social, passaria ele a ter uma presença maior jun-
to ao Correio Fraterno do ABC. Era parceiro em um li-
vro do inesquecível Carlos Imbassahy, O poder oculto 
da mente, e por ele nutri uma grande admiração em to-
da a sua trajetória espírita. Carlos Imbassahy, junto 
com Deolindo Amorim, Herculano Pires e outros, foi 
uma das personalidades mais destacadas da inteligên-
cia espírita brasileira. Sua desencarnação ocorreu em 
1969, em Niterói, onde residia, aos 85 anos de idade. 
Quando Carlos e Nazareno se aproximaram, este era 
ainda um jovem, o que torna mais admirável a parceria 
intelectual entre os dois. 
       Aos 20 anos de idade, Nazareno Tourinho lançou-
se à aventura da conquista do mundo, indo residir no 
Rio de Janeiro, mas uma doença pulmonar se encarre-
gou de, algum tempo depois, levá-lo de volta a Belém 
do Pará, como a dizer-lhe que ganhar o mundo é con-
quista maior do filósofo e não do corpo físico. Qualquer 
indivíduo idealista e romântico tem enorme dificuldade 
em compreender que a pujança da vida além dos limi-
tes geográficos pode ser alcançada sem necessaria-
mente sair do seu próprio local de origem. 
       Após reinstalar-se em Belém, curiosamente, a 
doença não mais o incomodou, apesar de ser ele um 
fumante contumaz, só abandonando o vício nos últimos 
anos de vida em decorrência de um câncer prostático, 
ao qual sobreviveu. 
       Em Belém, Nazareno Tourinho encantou-se com 
uma jovem um pouco mais velha do que ele, de olhos 
verdes e origem judaica, de nome Miryam Zagury. Os 
dois romperam com os preceitos e preconceitos da 
época e formaram uma família, da qual nasceram três 
filhos. Miryam desencarnou em maio último (2018), aos 
90 anos. 

       O que impulsiona o intelecto é o espírito, potência 
capaz de romper as barreiras contextuais e lançar o in-
divíduo para além do próprio imaginário, pois até mes-
mo o imaginário se mostra, quase sempre, incapaz de 
ver além dos sentidos materiais. Assim, o homem mo-
ral, ao olhar para trás, há de se surpreender com o ca-
minho no qual se viu inserido, diferente e mais pujante 
que o caminho que um dia desejou. 
       O autodidata Nazareno Tourinho é uma das milha-
res de provas de que há uma vida inteligente estrutu-
rada no planeta, contrariamente aos defensores do ma-
terialismo em suas diversas facetas. O sentimento de 
injustiça social que o assaltou ao viver e assistir os ce-
nários de fome e miséria, a pobreza moral e intelectual, 
tudo isso que mantém nossa sociedade distante do 
bem, aquele sentimento o lançou à frente de batalha, 
onde guerreou a luta do bom combate com as armas 
que a palavra oferece e a participação que a coragem 
impulsiona. O teatro tornou-se uma das suas trincheiras 
e ali produziu textos capazes de mostrar a realidade 
que as elites teimam em manter escondidas. Foi isso 
que levou os maldosos capatazes da censura do perío-
do militar pós 1964 a considerar seus textos perigosos 
para o regime, escrevendo seu nome no índex.  

 
(CONTINUA NA PÁGINA 10)                                 
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FEB – FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA 

NOTA OFICIAL: POSIÇÃO SOBRE A GÊNESE 
 

A GÊNESE - OS MILAGRES E AS 

PREDIÇÕES SEGUNDO O SPIRITISMO 

EDIÇÃO DEFINITIVA 

 

     propósito das dúvidas levantadas ultimamente    
     sobre qual seria a edição definitiva de A Gê-  
     nese, os mi-lagres e as predições segundo o 

espiritismo, de Allan Kardec, a Federação Espírita Bra-
sileira, por meio de seu Conselho Diretor, vem externar 
oficialmente ao Movimento Espírita nacional o seu en-
tendimento sobre o assunto.  
       Como é do conhecimento de todos, a 1ª edição da 
obra veio à luz, em Paris, no dia 6 de janeiro de 1868, 
seguindo-se, nesse mesmo ano, a publicação da 2ª e 
da 3ª edições, absolutamente idênticas, meras reim-
pressões da 1ª edição. A 4ª edição, embora contendo 
na capa e na folha de rosto o ano de 1868, só foi publi-
cada no primeiro semestre de 1869, já desencarnado o 
Codificador, mas guardando as mesmas características 
das três primeiras edições, com as quais não se dife-
rencia em ponto algum. 
       A 5ª edição de A gênese, os milagres e as Predi-
ções segundo o espiritismo, diferentemente das quatro 
primeiras edições, não contém o ano de seu lança-
mento, nem na capa nem na folha de rosto, de modo 
que até recentemente não era possível saber-se com 
precisão a data em que fora publicada. Hoje, e para 
isso basta que se recorra ao site eletrônico da Biblio-
teca Nacional da França, fica-se a par da data exata do 
seu lançamento: 23 de dezembro de 1872, em sua 
versão revista, corrigida e ampliada.  
       Como também é do conhecimento de todos, a 5ª 
edição francesa, ou as que a ela se seguiram e que lhe 
são idênticas em todos os pontos, é a que tem servido 
de espelho para as traduções nas diversas línguas na-
cionais dos países do mundo inteiro, por ter sido a últi-
ma edição revisada. Dela se têm utilizado os tradutores 
febianos para o português, inclusive o Dr. Guillon Ri-
beiro, sendo relevante observar que a 1ª edição brasi-
leira da obra, publicada nos anos oitenta do século XIX 
e traduzida por Joaquim Carlos Travassos, o Fortúnio, 
também se baseou em edição revista, corrigida e am-
pliada.  
       Não é nova a polêmica de que o derradeiro livro da 
Codificação Espírita teria sido “adulterado” depois da 
morte de Allan Kardec, visto que suprime, modifica ou 
acrescenta palavras, frases e parágrafos inteiros que, 
no entender de alguns, não foram redigidos pelo seu 
autor, e isso desde 1884, quando, pela primeira vez e 
sobre o assunto, se manifestou o francês Henri Saus-
se, autor da mais antiga biografia de Allan Kardec, 
apontando e discordando das alterações que encontrou 
na 5ª edição francesa, ao confrontá-la com a existente 
em seu poder, publicada em 1868. 

       Antes de se entrar no mérito da questão, é impor-
tante frisar que nenhuma obra de Allan Kardec teve co-
mo definitiva a sua primeira edição, posto que todas so- 
freram alterações, ao longo de uma ou de várias edi-
ções, com vistas ao seu aperfeiçoamento. Só para to-
marmos dois exemplos: O livro dos espíritos, publicado 
em 1857, passou por modificações substanciais em 
1860 e, em menor escala, nas edições publicadas em 
1861, 1862, 1863 e 1864, isto é, nas 2ª, 4ª e 5ª, 6ª, 10ª 
e 12ª edições, respectivamente, de modo que, para ser-
mos rigorosamente exatos, a edição definitiva do livro 
não é a 2ª, de 1860, mas a 12ª, de 1864, porque não 
houve nenhuma alteração depois dessa data. O céu e o 
inferno, lançado em 1865, só teve como definitiva a sua 
4ª edição, publicada em 1869.  
       Mas a questão principal, alegam os que pensam de 
modo diferente, é que a 5ª edição de A gênese só foi 
publicada em dezembro de 1872, mais de três anos 
após a desencarnação de Allan Kardec; além disso, 
modificou-se, acrescentou-se ou suprimiu-se indevida-
mente palavras, frases e parágrafos inteiros, desfigu-
rando a edição original...  
       Quanto à primeira objeção, cabe observar os se-
guintes aspectos:  
        A França da época achava-se imersa em dificul-
dades de toda ordem, nos campos político, econômico 
e social, culminando com as atrocidades cometidas du-
rante a guerra franco-prussiana, declarada pelo regime 
de Napoleão III, mas vencida por Bismarck, em 1870, a 
que se seguiram a ocupação de Paris, da Alsácia e da 
Lorena pelas tropas invasoras, e à guerra civil, que re-
sultou da repressão à chamada “Comuna” de Paris. 
Época de anarquia, verdadeira convulsão social; de de-
semprego, de fome, de frio, de miséria, enfim. Não teria 
sido um dos motivos pelos quais a 5ª edição, revisada 
por Allan Kardec antes da sua desencarnação, teve 
postergada a publicação? 
       Além disso, o sucesso inicial de A gênese, que em 
três meses teve três edições sucessivas (reimpressões) 
não foi suficiente para esgotar todos os exemplares 
antes da morte do Codificador, ocorrida em 1869, con-
forme se depreende de anúncio publicado no feuilleton 
do “Journal Général de l’Imprimerie et de la Librairie”, 
de 30 de março de 1872, anunciando a promoção da 
venda de exemplares da 4ª edição do livro, ainda exis-
tentes naquela época! Por que, então, publicar nova 

edição, em meio a tantas dificuldades econômicas e so-
ciais, e antes de esgotada a anterior? 
       Analisemos, agora, a segunda objeção, a de que o 
livro teria sido “adulterado”, e com propósitos inconfes-
sáveis, pelos continuadores do trabalho de Allan Kar-
dec, porquanto, quem, além deles, teria o poder de fa-
zê-lo?  
 
        
        
 

A 
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E de publicar a obra sob os auspícios da Livraria Espí-
rita, localizada à Rua de Lille e inaugurada em 1º de 
abril de 1869, estabelecimento para onde se transferiu, 
a partir de então, o escritório de assinaturas e de expe-
dição da Revista Espírita, fundada e dirigida pelo Codi-
ficador?  
       De fato, a 5ª edição de A gênese, os milagres e as 
predições segundo o espiritismo, de 1872, se compa-
rada com a 1ª edição, de 1868, apresenta alterações na 
redação de muitas palavras e frases, além do acrésci-
mo e da supressão de vários parágrafos, isolados ou 
sucessivos, sobretudo nos seus capítulos II, III, XV e 
XVIII. Mas o que importa saber é se tais modificações 
deturpam, desfiguram, desnaturam a Doutrina Espírita 
revelada pelos Espíritos superiores e codificada por 
Allan Kardec. 
       Atenta ao suposto problema, a Federação Espírita 
Brasileira, ainda na década de 60 do século passado, 
encarregou ao pesquisador e historiador espírita Zêus 
Wantuil a tarefa de confrontar, palavra por palavra, fra-
se por frase, linha por linha, a 3ª e a 5ª edições france-
sas de A gênese, os milagres e as predições segundo o 
espiritismo, porque, então, a FEB não dispunha da 1ª 
edição da obra. Buscava-se, já naquela época, desco-
brir se as alterações, apresentadas na 5ª edição fran-
cesa e inexistentes nas anteriores, fugiam, ou não, aos 
princípios fundamentais exarados nas demais obras da 
Codificação Espírita, baseados na concordância e na 
universalidade do ensino dos Espíritos. O exemplar da 
3ª edição francesa foi xerocado e transformado em 
dois volumes, cuidadosamente encadernados, os quais 
se encontram arquivados na Biblioteca de Obras Raras 
da Federação Espírita Brasileira, em Brasília, com as 
anotações do Zêus, feitas à margem de cada página 
que sofreu algum tipo de alteração. Chegou-se à con-
clusão de que as modificações havidas só poderiam ter 
sido realizadas pelo próprio Allan Kardec, no intuito de 
melhorar e tornar mais claras diversas passagens da 
obra, aí compreendidas a supressão e a inclusão de 
textos inexistentes nas edições publicadas em 1868. 
       Tais anotações demonstram, de maneira cristalina, 
o cuidado, o empenho, o compromisso de Allan Kardec 
em aperfeiçoar toda sua obra. Erros tipográficos e de 
francês foram corrigidos, palavras inadequadas foram 
substituídas, frases importantes foram destacadas em 
itálico, numerações repetidas de parágrafos foram 
sanados, alguns parágrafos foram deslocados de 
posição para melhor se adequarem ao encadeamento 
das ideias que estavam a ser expostas, passagens 
repetidas ou já desenvolvidas em outras obras foram 
suprimidas, inclusive algumas de certa extensão, 
subtítulos e novos itens foram acrescentados, mas tudo 
sem ferir a harmonia do conjunto e sem atentar contra o 
conteúdo doutrinário dos ensinamentos revelados pelos 
Imortais. 
       Mas isso ainda não é tudo.  
       Ensina-nos a Doutrina Espírita que os Espíritos de-
sencarnados são reconhecidos pela linguagem de que 
se utilizam quando nos dirigem a palavra. Assim tam-
bém sucede com os encarnados, não só quanto à  

justeza, moralidade ou impropriedade dos conceitos 
emitidos, quanto com relação ao estilo, não tendo sido 
outra a razão que terá levado Buffon, naturalista, mate-
mático escritor francês do século XVIII, a dizer que “o 
estilo é o próprio homem”, a manifestar-se de forma 
pessoal e inconfundível. Estilo! Quem não reconhecerá 
o estilo peculiar de Allan Kardec nas alterações – e não 
adulterações! – existentes na 5ª edição francesa de A 
gênese? A clareza, a concisão, a objetividade, o enca-
deamento lógico das ideias, a urbanidade e a elegância 
na forma de escrever são absolutamente os mesmos 
observados no conjunto de sua obra, aspectos que até 
podem ser imitados por outros, mas sem o brilho da 
sua mente privilegiada, sem o alcance nem a profun-
didade verificados nos demais livros da Codificação Es-
pírita. 
       Não há, pois, na 5ª edição francesa, até prova de-
finitiva em contrário, nada que contrarie os princípios 
espíritas, exarados nas obras precedentes do mesmo 
autor, de modo que as supressões que ocorreram, as-
sim como os acréscimos a ela juntados, estão de pleno 
acordo com o pensamento de Allan Kardec, alguns dos 
quais já haviam sido publicados antes na Revista Espí-
rita, a exemplo do texto “Alma da Terra”, incluído no 
capítulo VIII dessa edição, em complemento ao estudo 
acerca da “Teoria da incrustação”.  
       Por outro lado, há que se considerar também o 
depoimento de Armand Theodore Desliens, médium 
da Sociedade Espírita de Paris e secretário particular 
de Allan Kardec até a desencarnação do Codificador, 
publicado na Revista Espírita de março de 1885, em 
que ele afirma, com todas as letras, que somente Allan 
Kardec, e mais ninguém, introduziu as modificações 
existentes nas edições posteriores de A gênese, os mi-
lagres e as predições segundo o espiritismo. As pe-
quenas falhas contidas nesse depoimento, relativas ao 
processo técnico de impressão e reimpressão dos livros 
editados naquela época, em nada desmerecem ou in-
validam o testemunho de Desliens. 

       Finalmente, não nos esqueçamos de que Amélie-

Gabrielle Boudet, esposa de Allan Kardec, sobreviveu 

mais de dez anos à publicação da 5ª edição francesa 

da obra. Mulher inteligente, beletrista, alma profun-

damente sensível e perfeitamente alinhada com o pen-

samento e as ações do marido, por certo haveria de 

notar os acréscimos e supressões contidos na edição 

de 1872 e, mais ainda, teria se insurgido contra eles 

caso não estivesse convicta da sua autoria, da sua au-

tenticidade. Nada disso aconteceu, o que vem reforçar 

as evidências de que tais alterações não partiram de 

outra pessoa, senão Allan Kardec. Por que, então, 

exumar, por estéril e inoportuno, um assunto que o bom 
senso há muito tempo se encarregou de sepultar? Por 
que denegrir a imagem de pessoas respeitáveis, con-
temporâneas de Allan Kardec, a pretexto de defender 
teses que, por muito abundantes sejam os dados docu-
mentais apresentados, não passam de probabilidades, 
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 O PASSAD, HOJE – IV 
 

Richard Simonetti     
       Filho de duas tradicionais famílias de descendência 
italiana. Do lado materno, a família Marchioni. O avô, 
Valentim Marchioni foi conhecido comerciante na qua-
dra dois, da Rua Batista, onde funcionava sua casa de 
carnes. Dentre os tios, destaque para a Nida Marchioni, 
emérita compositora e professora de piano. Sua mãe, 
Adélia, pontificou em atividades assistenciais, dirigindo 
por várias décadas uma oficina de costura no Centro 
Espírita Amor e Caridade, de Bauru, que atende mi-
grantes e famílias pobres. Do lado paterno, a família Si-
monetti. A avó Helena, viúva, foi uma batalhadora, cui-
dando de oito filhos, dentre os quais se destacariam os 
filhos João e Afonso Simonetti, pioneiros da radio-
difusão em Bauru. 
       O pai, Francisco, o saudoso Chico Simonetti foi de-
dicado e conhecido enfermeiro que trabalhou muitos 
anos com os doutores Alípio dos Santos e João Braulio 
Ferraz, conceituados médicos bauruenses. Casado 
com Tânia Regina Simonetti, é pai de Graziela, Ale-
xandre, Carolina e Giovana, e avô de Rafaela, Kian e 
Rafael. Foi funcionário do Banco do Brasil de 1956 a 
1986, quando se aposentou. Passou, então, a dedicar-
se inteiramente às atividades espíritas, particularmente 
no Centro Espírita Amor e Caridade, ao qual está ligado 
desde a infância. O CEAC destaca-se pelo largo traba-
lho que desenvolve no campo social, envolvendo Alber-
gue, Centro de Triagem de Migrantes, Atendimento à 
população de rua, Creche, Assistência Familiar, Cursos 
Profissionalizantes… A instituição beneficia perto de 
vinte e cinco mil pessoas, anualmente. O CEAC de-
senvolve intensa atividade no campo da divulgação 
doutrinária, com editora, livraria, radio web, jornal, pa-
lestras, seminários, e cursos variados; Expositor espí-
rita tem percorrido todos os Estados brasileiros, em 
centenas de cidades, e também outros países, como 
Estados Unidos, França, Suíça, Itália e Portugal, Ingla-
terra, Bélgica... De 1964 a 1994 participou da União das 
Socie-dades Espíritas de Bauru, em seus Departa-
mentos de Doutrina e de Divulgação. 
       Tem cinquenta e seis obras publicadas, com uma 
tiragem total de perto de dois milhões e quinhentos mil 
exemplares.  
       Em 2013 completou 50 anos de participação na re-
vista Reformador, com centenas de artigos publicados 
(vide artigo comemorativo de junho de 2013). 
       “Uma Razão Para Viver, ao que parece foi sua 
obra de maior suceso junto aopúblico ledor. Putras 
obras se destacaram, comno: 
       Paz na Terra, Levanta-te. Tua Fé Te Salvou, Não 
Peques Mais!, Setenta Vezes Sete. Antes que o Galo 
Cante. Abaixo a Depressão!, Mediunidade - Tudo o que 
Você Precisa Saber. Para Rir e Refletir. Reencarnação, 
Tudo o que Você Precisa Saber, Rindo e Refletindo 
com Chico Xavier.Suicídio Tudo o Que Você Precisa 
Saber!. Trinta Segundo, etc. 
       Simoneti, nasceu na cidade de Bauru/SP, a 10 
de outubro de 1935, tendo desencarnado na mesma 
cidade - Bauru, no dia 03 de outubro de 2018. 

Nazareno Tourinho     
        Nascido a 06 de Dezembro de 1934, em Belém, 
Pará. Filho de Aristóbulo da Costa Tourinho e Jarina 
Bastos Tourinho. Casado com Miryan Zagury Tourinho. 
Pai de três filhos: Helena Lúcia Zagury Tourinho, 
arquiteta, mestra em Planejamento do Desenvolvimen-
to, professora universitária; Emmanuel Zagury Touri-
nho, psicólogo, mestre em Psicologia Social, doutor em 
Psicologia Experimental; Tânia Regina Zagury Touri-
nho, psicóloga, pós-graduada em Administração de Re-
cursos Humanos.  
       Nazareno foi Jornalista profissional, dramaturgo e 
escritor espírita. Residente na avenida Almirante Ta-
mandaré, 1042, bloco C, apto. 04, Centro. 
       Como escritor espírita teve as seguintes obras pu-
blicadas até 1996: Gotas de Espiritismo, O Cristo, Po-
der Fantástico da Mente (em parceria com Carlos Im-
bassahy), Surpresas de uma Pesquisa Mediúnica, Cu-
riosidades de uma Experiência Espírita, Edson Queiroz: 
O Novo Arigó dos Espíritos, A Ética Espírita sem Misti-
cismo, A Dramaturgia Espírita, O Trabalho dos Mortos e 
a Tolice dos Vivos, Relações Humanas nos Centros Es-
píritas; Kardec, Jesus e a Filosofia Espírita, Carlos Im-
bassahy: O Homem e a Obra, Critica e Reflexões em 
Torno da Moral Espírita e Uma Nova Visão da Mediuni-
dade.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 
        

 
 
 
 
 
 
 

                 . 
 

       Foi membro-fundador da Associação Brasileira de 
Jornalistas e Escritores Espíritas, seu primeiro diretor 
para a região Norte e fundou, em Belém/PA, a Casa 
Espírita de Allan Kardec. 
       Nazareno, nasceu na cidade de Belém/Pará, no 
dia 06 de dezembro de 1934, tendo desencarnado 
na mesma cisdsade – Belém, no dia 19 de Ourubeo 
de 2018.        
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 A IDENTIDADE JAMAIS REVELADA DO ESPÍRITO DE VERDADE - III  
 
      

       Dando continuidade ao aartigo do Sr. Marcelo Bo-
rela de Oliveira de Londrina/PR, cujo assunto foi pu-
blicado na revista O CONSOLADOR de Londrina/PE, 
informa o caro confrade; 
 

O Espírito de Verdade em pessoa na Sociedade 
Espírita de Paris. 
 

Com respeito à individualidade do Espírito de Ver-
dade, tema que jamais foi motivo de dúvida entre Kar-
dec e seus seguidores, é interessante recordar os de-
poimentos de dois amigos do Codificador, expressos 
em reuniões realizadas na Sociedade Parisiense de Es-
tudos Espíritas. 

Depois de sua desencarnação, o Sr. Jobard, con-
frade e amigo íntimo de Kardec, comunicou-se várias 
vezes na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, 
de cujas sessões participava então com freqüência, na 
condição agora de Espírito liberto das vestes físicas. 

Em 11 de novembro de 1861, em resposta a uma 
pergunta de Kardec: “Vedes os Espíritos que aqui 
estão conosco?”, Jobard, valendo-se da médium Sra. 
Costel, respondeu o que segue: 

“Vejo, principalmente, Lázaro e Erasto; depois, 
mais afastado, o Espírito de Verdade, planando no 
espaço; depois uma multidão de Espíritos amigos 
que vos cercam, agradecidos e benevolentes”. 
(Revista Espírita de 1862, pág. 72.) 
NOTA do Lampadário: Fonte: Edição FEB, tradução 
Evandro Noleto, março, 1862, pág. 112. 
 

Espírito Verdade ou Espírito de Verdade? 
 

1
o
. – No tocante ao pseudônimo que o Espírito de Ver-

dade preferiu utilizar por ocasião da codificação do Es-
piritismo, Jorge Rizzini segue a opinião da maioria, que 
prefere grafá-lo “Espírito de Verdade”, diferentemente 
de Canuto Abreu, que lhe chamava simplesmente “Es-
pírito Verdade”, omitindo a preposição “de”, assunto 
de que já tratamos neste jornal em julho último. É bom 
lembrar que Kardec também usava a forma preferida 
por Rizzini: L´Esprit de Vérité, como podemos ver na 
edição francesa de 1866 d´O Evangelho segundo o Es-
piritismo, tanto no prefácio como no cap. VI.   

Escreveu então Jorge Rizzini (obra citada, pág. 
11): “Preferimos a tradição evangélica: ´Espírito de 
Verdade´. Além da tradição histórica, acrescentemos 
este fato decisivo: em uma das mensagens em língua 
francesa dirigidas a Allan Kardec o pseudônimo da En-
tidade crística aparece com a preposição, ou seja, 
Espírito de Verdade, de conformidade com o Novo 
Testamento”.  
Obs:“Kardec, Irmãs Fox e Outros”. EME Editora 1994. 
Espírito de Verdade é o nome de uma falange? 
 

2
o
. – Rizzini não aceita a idaia, que vez por outra ouvi-

mos no meio espírita, de que o Espírito de Verdade 
seja uma falange, uma plêiade, uma reunião de Es-
píritos.  
        Eis o que ele escreveu (obra citada, pág. 12): “O 
insigne Espírito de Verdade é uma individualidade!  
Lembremo-nos de que em sua primeira mensagem  

(psicografada em 1856 em Paris pelas irmãs Bau-
din) a Entidade afirmou, dirigindo-se a Allan Kar-
dec: ´ – Para ti, eu me chamarei A VERDADE...´  
“Note-se que a Entidade não escreveu: ´Nós` e, sim, 
conforme se lê em ´Obras Póstumas`: ´Eu me cha-
marei A VERDADE`.  
       “Outra prova da sua individualidade está no fa-
to de que seu pseudônimo aparece nos prolegôme-
nos de ´O Livro dos Espíritos` entre os nomes de 
Sócrates, Platão, Fénelon, Santo Agostinho, Erasto 
etc. Oferecemos, ainda, outra prova que reputamos, 
também, inquestionável. Abramos o livro ´O Céu e o 
Inferno`, edição da Edicel, página 167. Em uma ses-
são mediúnica dirigida por Allan Kardec e realizada 
na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ma-
nifestou-se o Espírito Jobard, o qual fora presidente 
honorário daquela instituição e amigo particular do 
próprio Kardec. A certa altura do diálogo com Jo-
bard perguntou Kardec: 
– Vedes os Espíritos que aqui se encontram conos-
co? 
– Vejo, sobretudo, Lázaro e Erasto. Depois, mais 
distanciado, o Espírito de Verdade que paira no es-
paço.” 
NOTA DO LAMPADÁRIO: Como dirIa Vianna de Carvalho 
para os padres: o Sr. Marcelo é escritor para analfabeto, 
haja vista insistir em dar a fonte de modo incompleta. Não 
tenhoa edição da edicel. Tenho a da FEB, 20 ª edição, 
1967. 2ª parte, capitu.o II, pergunta 9 –Jorbard, p. 184. A 
tradução foi de Manuel Quintão. 
 

Pergunta kardec: -Vêdes os Espíritos que aqui estão co-
nosco? – 
Resposta: Vejo, principalmente Lázaro e Erasto; depois, 
mais afastado, o Espírito de Verdade pairando no espaço, 
depois, ainda, uma multidão de Espíritos que vos cercam,  
solícitos e benévolos. Sede felizes, amigos, pois bnéficas 
influências vos disputam as garas do erro. 
 

Jesus e o Espírito de Verdade são a mesma pessoa? 

3
o
. - Com respeito à ideia de que o Espírito de Verda-

de seja o próprio Cristo, Jorge Rizzini é categórico 
(obra citada, pág. 12): 
       “Não. Se fosse, jamais teria dito aos apóstolos: 
´... eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Conso-
lador, para que fique eternamente convosco: o Es-
pírito de Verdade.” 
       Os que pensam de forma contrária apóiam-se prin-
cipalmente na semelhança de linguagem que se nota 
entre algumas comunicações assinadas pelo Espírito 
de Verdade e as palavras de Jesus constantes do 
Evangelho. 
       Esclarece então Jorge Rizzini: 
       “A semelhança de personalidade, e até de lin-
guagem (uma é reflexo de outra), explica-se pelo fa-
to de que a evolução de ambos pode apresentar o 
mesmo nível ou quase o mesmo. Recordemos que 
Jesus não disse que enviaria o Espírito de Verdade; 
o que o Mestre disse, e com ênfase, é que rogaria a  
                       

(CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO ) 
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MADAME  KARDEC  
 

 
Título da obra; “Madame Kardec’. 
Autor; Adriano Calsone. 
Vivaluz Editorial, 2016., 288p. 
 
      Não exiete escritor de obras primas, ou seja, ne-
nhum escritor é capaz de só escrever obras priimas. há 
sempre no meio, obras boas, mas de menor valor literá-
rio. Isso ocorre por vários motivos a partir da concepção 
em que o ser humano escreve com emoção e senti-
mentos de acordo com o momento que está vivendo, 
essa situação atinge até os Espíritos, principalmente, 
pois no meio da comunicação há o médium. 
     Assim é que na ediçãp de agosto passado, o nosso 
jornalzinho estampou uma análise sobre o livro ‘Em no-
me de kardec’. A análise foi em cima do conteúdo e 
forma de apresentação, que indicou insegurança do au-
tor em várias passagens. O livro foi editado em 2015 
pela Vivaluz Editora. Ocorre que em 2016, a mesma 
editora, lançou a obra do mesmo autor Adriano Calso-
ne, sob o título “Madane Kardec”. 
       Diferentemente da anterior, o autor aqui se apre-
senta com muita maturidade nas afirmativas, demons-
trando que corrigiu todos os senões e atitudes dúbias 
que apresentou na obra anterior. 
       Em ‘’MADAME KARDEC”, Adriano Calsone se 
apresenta como historiador que merece respeito e aten-
ção, demonstrando que poderá ainda nos brindar com 
obras de grande valor histórico-doutrinário. 
       A única parte que deixa a desejar é essa tolice de 
entregar o prefácio a uma médium da cidade do sitio de 
Lula. Autor que pede prefácio a outrem, diz Humberto 
de Campos, é autor que demonstra insegurança no que 
escreve. Espera que o prefaciador tendo renome abra-
lhe as portas, o que é um engano. Kardec nunca solici-
tou prefácio, nem tão pouco escreveu prefácio de obra 
alheia. 
       No presente caso, quer parecer que a médium que 
escreve os prefácios dos livros da Vivaluz é uma fun-
cionária da editora, que apenas cumpre a tarefa do seu 
trabalho e o Espírito que vem é conforme o desejo da 
casa. 
       A primeira parte da obra em apreço é dedicada à 
educação na França no período em que viveu Kardec e 
Amélia Boudet. É um trabalho de qualidade e que deve 
interesar, acreditamos, principalmente a todo pedago-
go. 
       A segunda parte trata do dia a dia de Madame Kar-
dec e a terceira, da fase depois da morte da viúva Kar-
dec. 
       O trabalho é ótimo e merece ser conhecido pelos 
espíritas que se interesam pela história do Espiritismo e 
pelos que se aprofundam no estudo da Doutreina Espí-
rita. 
      No último parágrafo, o autor faz o alerta: 
       ‘Que ninguém se esqueça de que a femme forte, 
Madame Kardec, muito lutou para que a nossa Doutri-
na-Luz chegasse, até os dias de hoje, com a máxima 
dignidade, mantendo a sua chama acesa na alma de  

 
todos os espíritas do mundo!         . 
       Aliás, Adriano Calsone, em entrevista as jornalista  
Eliana Haddad e Izabel Vitusso, informavam ambas, 
que; 
       ‘Resgatando agora a grande personalidade que foi 
Amélie Boudet, Calsone relata a grandeza do trabalho 
de Amélie e como ela foi à luta para preservar a origi-
nalidade das obras fundamentais do espiritismo’. 
       Adriano em suas pesquisas descobriu que Ley-
marie estava passando por dificuldades financeiras por 
causa da Comuna de Paris. Tinha filhos pequenos e 
pais doentes, e foi pedir ajuda à Amélie, que socorreu 
toda a família, inclusive cedendo-lhes morada gratuita 
em uma de suas casas de aluguel. Amélie, aliás, não 
era filha única, como dizem. Quando seu pai morreu, 
herdou uma extensa lista de patrimônios junto ao irmão. 
Uma matéria que saiu num jornal jurídico, na década de 
1830, explica um calote que Rivail tomou em função 
de um empréstimo que fez para Julien François 
Boudet, irmão de Amélie. 
       Amélie financiou a primeira edição d'O livro dos 
espíritos (1857) e o primeiro fascículo da Revista 
Espírita (1858) com sua renda de professora e das ca-
sas alugadas. e muito mais que você vai encontar nes-
sa excelente obra. Valor R$ 45,00 (quarenta e cinco 
Reais), mas pode baixar, já está disponível. Você pode 
comprar no Recife, na Rrenascer, de zenilda. 
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NOTA OFICIAL: POSIÇÃO SOBRE A GÊNESE 
 

 
 

 
 

 

   

sem que uma só prova, uma sequer, venha confirmar, 
definitivamente, que as alterações encontradas no livro 
não foram realizadas pelo próprio Allan Kardec? De que 
autoridade moral nos achamos investidos para criticar 
os pioneiros do Espiritismo,  
       Justamente os que secundaram Allan Kardec na in-
gente tarefa de materializar, entre nós, a promessa de 
Jesus Cristo de permanecer eternamente conosco? Te-
mos que ser cautelosos até ao externar nosso entu-
siasmo com relação à defesa das ideias que esposa-
mos, por mais bem-intencionados que estejamos, a fim 
de que ilações descabidas não nos transformem em 
instrumentos de perturbação e de discórdia, consumin-
do nossas energias e nos desviando da tarefa essencial 
a que todos fomos convocados: a da nossa transfor-
mação moral, dos esforços que devemos empreender 
para domar nossas paixões inferiores. Busquemos, 
antes de tudo, a união, recordando, com Jesus, que os 
seus discípulos serão reconhecidos por muito se ama-
rem.  
       Assim, e até prova cabal em contrário, que por ora 
não existe, a Federação Espírita Brasileira continuará 
divulgando e considerando como definitiva a 5ª edi-
ção, revista, corrigida e ampliada, de A gênese, os 
milagres e as predições segundo o espiritismo, de Allan 
Kardec, publicada em 1872 e utilizada pelos tradutores 
dos livros que editamos.  
       A FEB Editora lançará, em novembro do ano em 
curso, durante a reunião ordinária do Conselho Fede-
rativo Nacional, edições bilíngues (português e francês) 
da 1ª e da 5ª edições francesas de A gênese, os 
milagres e as predições segundo o espiritismo, como 
parte das homenagens ao seu sesquicentenário de pu-
blicação. 
 

       Brasília (DF), 29 de janeiro de 2018. 

 
Jorge Godinho Barreto Nery  
Presidente da Federação Espírita Brasileira 

 
 
 
 
      
 
 
 

 
N.d.R.: Como se pode ver o asunto não está encerrado.  
Se a FEB tem todas as provas que provam que foi Kardec 
quem fez as alterações porque já não divulgou através de 
seu órgão oficial „Reformador”? Teve mais de um século 
para fazê-lo e, no entanto, só está se pronunciando após 
a publicação do Livro “O Legado de Kardec”, de Simone 
Privato, que aliás, não faz ilações, ela apresenta fatos. Ela 
não denigre a imagem dos representantes do espiritismo 
francês da época, logo pós Kardec.    
   A FEAL – Fundaçpão Espírita André Luiz, de São Paulo, 
acaba de publicar a primeira edição autêntica da referida 
obra, na tradução de \Carlos de \brito \imbasahy.  

 

Como salvar a livraria fundada por 

Kardec em Paris 

       O recente vídeo publicado no YouTube – Como 
salvar a livraria fundada por Kardec em Paris – de 
autoria do blog Mari@tips.paris, tem suscitado muitos 
comentários nas redes sociais da Internet, nem sempre 
abalizados, ocasionando, de igual modo, inúmeras con-
sultas à Federação Espírita Brasileira. 
        A título de esclarecimento e resposta às questões 
formuladas, apresentamos alguns dados históricos so-
bre o tema, coligidos pelos colaboradores da FEB José 
Jorge Leite de Brito e Samuel Nunes Magalhães, 
bem como fazemos saber quais medidas vimos ado-
tando na sua condução. 
 

Livraria Espírita/Livraria Leymarie 
 

       A livraria idealizada por Allan Kardec, e consolida-
da por Amélie Boudet – Livraria Espírita – tinha sede à 
Rua de Lille, nº 7, Paris, França. Criada por uma so-
ciedade de espíritas, existia, exclusivamente, para aten-
der os interesses do Espiritismo. Administrada por um 
gerente não remunerado, i.e., simples mandatário, os 
lucros advindos de suas atividades eram todos desti-
nados à Caixa Geral do Espiritismo. 
       Além do seu endereço inicial à Rua de Lille, nº 7, a 
Livraria Espírita estabeleceu-se à Rua Neuve-des-
Petits-Champs, nº 5, em agosto de 1878; à Rua Cha-
banais, nº 1, em setembro de 1888; e à Rua du Som-
merard, nº 12, a partir de 1895. Vinculada à Sociedade 
Anônima sem fins lucrativos e de capital variável da 
Caixa Geral e Central do Espiritismo, teve como admi-
nistradores o Sr. Armand Théodore Desliens, de abril 
de 1869 a agosto de 1871, e o Sr. Pierre-Gaetan Ley-
marie, de setembro de 1871 a 10 de janeiro de 1895. 
       Até 10 de janeiro de 1895, data de abertura do seu 
processo de falência, a Livraria Espírita teve seu nome 
alterado uma única vez: Livraria de Ciências Psicoló-
gicas e Espíritas, a partir de 1878; e a Sociedade Anô-
nima sem fins lucrativos e de capital variável da Caixa 
Geral e Central do Espiritismo, em mais de uma oca-
sião: Sociedade para a continuação das obras espíritas 
de Allan Kardec, em 18 de outubro de 1873; Sociedade 
Científica do Espiritismo, em 1 de agosto de 1883; So-
ciedade de Livraria espírita fundada por Allan Kardec, 
em 30 de setembro de 1888. 

 9 ANO XIII Nº  147 / DEZEMBRO - 3018/ JABOATÃO - PE. 

 
 

FEB – FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA      

 
 
 



   
 
 

NOTA OFICIAL: POSIÇÃO SOBRE A GÊNESE 
 

Como salvar a livraria fundada por 

Kardec em Paris 

 
       A Livraria Leymarie ou Edições Leymarie, fun-
dada por Pierre-Gaetan Leymarie, surgiu em outubro 
de 1895, com endereço à Rua des Petits-Champs, nº 
24; e, em outubro de 1896, mudou-se para a Rua 
Saint-Jaques, nº 42 – seu atual endereço –, onde an-
tes funcionara a Livraria de Ciências Psíquicas, tam-
bém instituída por P.-G. Leymarie. 
        Do exposto, concluímos que a Livraria Espírita e 
a Livraria Leymarie são entes distintos, separados em 
sua fundação por quase três décadas, lembrando que 
a livraria fundada por Allan Kardec, em 1869, há muito 
encerrou as suas atividades, devido ao processo de fa-
lência instaurado em 10 de janeiro de 1895. 
 

Acervo de Allan Kardec 
 

       Quanto aos materiais apontados como do acervo 
particular de Allan Kardec – correspondências, livros, 
quadros, fotografias et cetera – se autênticos, devemos 
considerar que são oriundos do Espólio da Sra. Amélie 
Boudet, transferidos à Sociedade para a continuação 
das obras espíritas de Allan Kardec, em fevereiro de 
1883, e depois, com a falência da Sociedade, à família 
Leymarie, de quem descende Philippe Leymarie, atual 
proprietário da Livraria Leymarie. 
       Com o objetivo de avaliação preliminar do seu real 
valor histórico, estaremos realizando visita in loco, pa-
ra, então, definirmos as ações passíveis de serem im-
plementadas pela Federação Espírita Brasileira, de 
preferência, em consórcio com o Movimento Espírita 
Brasileiro e Movimento Espírita Internacional. 
 

Conselho Diretor da FEB 
 

Brasília, 18 de setembro de 2018. 
============================================== 

RETALHO SEN ATALHO 

 

       Foi isso que levou os maldosos capatazes da cen-
sura do período militar pós 1964 a considerar seus tex-
tos perigosos para o regime, escrevendo seu nome no 
índex. O golpe alcançou Nazareno Tourinho, mas ser-
viu para mostrar-lhe também que Belém do Pará era 
mais perto e mais importante do que se imaginava. 
       Em 1982, durante o XVIII Congresso Brasileiro de 
Jornalistas e Escritores Espíritas, em Salvador, BA, 
Nazareno tomou conhecimento das atividades mediú-
nicas de Edson Queiroz e a partir de então iniciou um 
trabalho de pesquisas que culminou com o livro Edson 
Queiroz, o novo Arigó dos espíritos. Ao crescer um 
movimento de combate ao médium, nos meios espíri-
tas e fora dele, Nazareno não titubeou em defender o 
médico-médium pernambucano, participando, inclusi-
ve, de debates na TV brasileira 
       Nazareno estava presente nos principais eventos 
e instituições de destaque nos meios espíritas, sem 
abandonar suas atuações nos meios sociais, espe- 

cialmente junto às reivindicações dos excluídos. Sua 
política era explícita: centro-esquerda. As elites diri-
gentes tradicionais sempre encontraram nele um opo-
sitor. Após o golpe militar de 1964, foi perseguido por 
suas peças teatrais, sempre de cunho popular, tendo, 
inclusive, sentido a mão pesada da ditadura. 
       Nazareno Tourinho estava sempre aberto ao diá-
logo e nesse terreno era um hábil negociador. Em 
1982, como membro do Conselho da Associação Bra-
sileira de Jornalistas e Escritores Espíritas, deu início a 
um movimento para que os quadros dirigentes dessa 
instituição contemplassem membros do Estado de São 
Paulo, pois não lhe parecia inteligente que o maior Es-
tado da federação não estivesse ali presente. Obteve 
sucesso nessa empreitada. 
       Em 1984, aceitou o desafio de escrever uma peça 
espírita para o IX Congresso Brasileiro de Jornalistas e 
Escritores Espíritas, a realizar-se dali dois anos. Em-
bora autor de peças premiadas no Brasil e fora dele – 
e de ter uma convicção espírita inabalável – Nazareno 
Tourinho jamais havia vinculado a doutrina às suas ati-
vidades de dramaturgo até aquele momento. Daí sur-
giu A estranha loucura de Lorena Martinez, que no 
congresso foi apresentada no formato de leitura dra-
mática, sob a direção de Hamilton Saraiva. A peça foi, 
posteriormente, publicada em formato de livro. 
       Assim como Jorge Rizzini, Nazareno Tourinho não 
esmorecia na luta para ver sua produção intelectual 
ganhar as colunas dos jornais e os palcos teatrais do 
Brasil. Como exemplo, por diversas ocasiões viajou a 
São Paulo com o objetivo primeiro de buscar apoio pa-
ra que a peça A estranha loucura de Lorena Marti-
nez fosse encenada profissionalmente. Numa das oca-
siões, reuniu-se com a consagrada atriz Célia Helena, 
que nutria grande admiração pelo espiritismo. Entre-
tanto, não obteve sucesso neste particular. 
       Escreveu em diversos jornais espíritas, inclusive 
na revista Reformador, da FEB, mas quando Roustaing 
reergueu suas mãos de cera na galáxia doutrinária, 
combateu com veemência aquelas ideias através de 
uma série de artigos publicados no Correio Fraterno do 
ABC. Logo depois, os artigos foram reunidos em um li-
vro de título Retalhos de um atalho – respostas a 
roustainguista febiano. 
 

 WILSON GARCIA 
(EXTRAÍDO DO BLOG EXPEDIENTE ON-LINE, DE WGAR-
CIA, PUBLICADO EM 30/10/2018, ONDE PODERÁ LER NA 

ÍNTEGRA). 
============================================== 
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NOTA; PEDIMOS  DESCULPAS AOS NOSSOS 
AMIGOS, QUE GENTILMENTE COLABORAM 

PARA ENRIQUECER AS PÁGINAS DO NOSSO 
JORNALZINHO, POR NÃO HAVER SIDO NESTA 

EDIÇÃO, INSERIDAS SEUS ARTIGOS: SR. 
ROGÉRIO MIGUEZ e JORGE HESEN EM 

ESPECIAL. EM JANEIRO, A EDIÇÃO SERÁ 
DEDICADA AO CONGRESSO ESPÍRITA DE 1848, 

COM ATRASO, INFELIZMENTE. 



 

  
 
 

                                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viver melhor. 

 
   vida, na atualidade, sobretudo nos grandes centros  
   habitacionais, está sempre mais  apressada. 

    Parece que o dia deixou de ter  vinte  e  quatro 
   horas ou que os ponteiros dos segundos e dos mi-

nutos estão andando bem mais rápido. 
       Em suma, vivemos aos atropelos, como desejando tirar o 
atraso por algo que ainda não fizemos ou que temos a fazer. 
       Também, em função de tantas notícias de assaltos, vio-
lência, a intranquilidade tem rondado os nossos passos. E, al-
guns de nós andamos apressados pelas ruas, a pé ou de car-
ro, como se alguém sempre estivesse nos seguindo. Em re-
sumo, vivemos intranquilos. 
       Conta-se que um executivo teve problemas com seu au-
tomóvel e precisou se dirigir ao trabalho de trem. Era a hora 
do rush. E lhe pareceu que todos os trabalhadores estavam 
tomando aquela condução, junto com ele. A desconfiança era 
a sua nota dominante, rodeado por um mar de gente de todos 
os tipos. 
       Chegando à estação central, dirigiu-se à porta para des-
cer. Um homem mal vestido, que o olhava muito, acercou-se 
do mesmo local. E tropeçou nele. 
       O executivo logo teve a ideia: É um ladrão. Acaba de me 
roubar a carteira. 
       Quando o trem abriu a porta e o homem ia saindo, ele o 
segurou pelo paletó e gritou: Devolva a minha carteira! 

       O homem o olhou quase com pavor, libertou-se do paletó 
e saiu a correr. A porta do trem tornou a se fechar e o execu-
tivo começou a procurar a sua carteira. 
       Não estava em nenhum dos bolsos do paletó que ficara 
em suas mãos. 
       Ele foi tomado por uma crise de raiva. Que tolo ele era. É 
claro que o ladrão colocara a carteira em um dos bolsos da 
calça. 
       Quando chegou ao escritório, amargurado, pensou: Meu 
dia está totalmente perdido. Cedo, já fui roubado. Que mais 
posso esperar do restante das horas? 
       Então, a secretária anunciou: Sua esposa está ao telefo-
ne! 
       Era só o que me faltava! – Pensou ele. O que será ago-
ra? Mais problemas? 
       Apanhou o fone e antes de qualquer cumprimento, foi lo-
go perguntando: E daí, qual é a má notícia? 

       Ela respondeu calma e, ao mesmo tempo surpresa, com 
o tom de voz do marido. Parecia irritado. Nenhuma notícia 
ruim, querido. Não consegui que atendesse o celular e quero 
lhe avisar que você esqueceu a sua carteira em cima da 
mesa da sala. 
       O executivo sentou-se pesadamente na cadeira à frente 
da sua mesa de trabalho. 

       Meu Deus! Eu roubei o paletó do pobre homem. 
 

Nota: O texto nos foi enviado assim, sem informações 
sobre a autoria ou onde pode ser encontrado. Peço 
desculpas pelo vexame, mas o texto é ótimo. 
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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 

 

 O Racha no Espiritismo – Pátria dos “profetas” 

  

    Nunca num regime que pretende instaurar ataduras ou 
inflexibilidade social, mas com acesso a direitos comuns, e 
no qual o Estado, como representante da coletividade, é o 
principal agente político e econômico.  
       Desse modo nenhuma conceituação social vigente po-
deria definir melhor as ideias do movimento espírita enca-
belado por Kardec. Ações que não devem ser egoísta ao 
ponto de não querer dividir terras improdutivas para outros 
que queiram dar a elas a produtividade e o benefício comum 
nem irresponsável ao ponto de retirar o instrumento gerador 
de divisas das mãos de uns e entregar a outros sem saber a 
real finalidade. 
       Para Deolindo Amorim no capítulo 27 – Mensagens Im-
pessoais do livro “Analises Espíritas” afirma: “O que se nota 
em grande parte das comunicações, é que os guias espiri-
tuais preferem falar em tese, não citam nomes, não indivi-
dualizam problemas nem gostam de vasculhar a vida intima 
de quem quer que seja.” E completa que existe: “muita roti-
na religiosa e pouca espiritualidade” [4] em outras palavras 
construímos no espiritismo um conceito religioso com ritua-
lizações de técnicas e metodologias sistemáticas no rigor da 
escala, mas sem o devido estudo e esforçoa para introjectar 
os ensinos e os estudos os quais são os menos frequenta-
dos. 
       Mas quando não se lê Kardec de forma superficial como 
se faz com a Bíblia  “O exagero é muito nocivo em tudo; em 
Espiritismo, dá uma confiança muito cega e, frequentemente 
pueril nas coisas do mundo invisível, e leva a aceitar, muito 
facilmente e sem controle, o que a reflexão e o exame de-
monstram a absurdidade ou a impossibilidade.” [5].  

 

 TIAGO RODRIGUES, tiagros@hotmail.com 
 

Referencias  
[1]. O Livro dos Espíritos, Cap. II O Maravilhoso e o   
       Sobrenatural item 14, parágrafo 7º. 
[2]. O Livro dos Espíritos, Cap. III O Método, item 18. 
[3] Do Outro Lado – A História do SobreNatural, Mary   
      Del Priore.  
[4] Análises Espíritas - Capítulo 27 – Mensagens Impes-  
      soais, Deolindo Amorim 
[5] O Livro dos Espíritos, Cap. III O Método, item 28,   

       parágrafo 4º. 

 



  

 
 
     

 

VIDA ESPÍRITA – DJALMA FARIAS - XIX 

 
 

A ALMA HUMANA 
 

 

       A “Revue Spirite” reproduziu um fato notável publi-
cado em 1935 pelo Dr. Henry Herbert Goddard, profes-
sor da Universidade de Ohio, a propósito de duas al-
mas em um corpo. 
       Trata-se de uma jovem de 19 anos (gêmea) que foi 
hospitalizada em 1921 na clínica mental da mesma uni-
versidade, depois de ter sido tratada em outro hospital, 
sem resultado algum. Norma (seu nome) ora encarnava 
Poly (de 4 anos), ora Luiza, com todas as sortes de de-
talhes e particularidades que criavam grande diferença 
entre as diversas personalidades.  
       A jovem faleceu sem que a Universidade de Ohio 
conseguisse decifrar o enigma: histeria? Obsessão es-
pírita? Visões e mimetismo? Dissociação de personali-
dade? Mistério!  
       O Sr. Cuneo recorda, em Alfa (Roma, 1935) que no 
Far West nascera uma criança. 
       Com 15 dias de idade, chamou sua mãe e lhe falou 
em espanhol. 
       Por outro lado, uma criança de 4 anos, dirigiu, em 
Boston, uma orquestra composta de 100 professores 
de música, e aos 7 anos, a criança prodígio foi incapaz 
de tocar um instrumento, incapaz de dirigir, porque ha-
via perdido todos os conhecimentos musicais! 
       Um rasgo de gênio passageiro? Mas, que é o gê-
nio? Tudo isso não parece mistério? 
        Se o homem, nos séculos passados, fosse senhor 
do livre exame, se tivesse a necessária liberdade de 
pensamento para estudar e aprofundar esses fenôme-
nos, por certo que hoje ele teria acumulado enormes ri-
quezas espirituais. Porque a alma humana apresenta 
ainda vários estudos psicológicos que desafiam solu-
ções, integrais. O mistério, na verdade, tem consistido 
na ignorância de certas leis que, só agora, estão sendo 
estudadas com muito interesse. Norma, a jovem de 19 
anos, a que se refere o Dr. Henry Herbert Goddard, as-
sumia ora a personalidade de Poly, com 4 anos de ida-
de, ora a de Luiz, tudo indicando que o espírito de Nor-
ma, que é a individualidade, por um fenômeno de disso-
ciação psíquica, revivia, por momentos, aquelas duas 
personalidades, não estando, portanto, o perispírito de-
finitivamente, enterligado ao corpo somático de Norma, 
fato que provocava o recuo da individualidade àquelas 
duas existências, vividas por aquele espírito, no passa-
do. A ligação, perispiritual não se tinha processado 
integralmente; daí a anormalidade que e verificou. 
        Parece, à primeira vista, tratar-se de uma enfermi-
dade mental; não havia, porém, doença alguma. 
        O processo fisiológico do fenômeno da reen-
carnação não foi até a última fase, não foi completo. 
Por isso ocorria incidentalmente, aquela anormalidade, 
que provocou naturalmente a libertação definitiva do es-
pírito e, em consequência, a morte do corpo. A criança  

de 15 dias de nascida, que chama sua mãe, prova-
va, com esse fato, que ainda não tinha chegado ao 
último ponto do fenômeno físico-psíquico da reen-
carnação.  
       A outra criança, a de 4 anos, que dirigiu uma or-
questra, em Boston, recordava, em pleno começo de 
nova existência, os conhecimentos de música que pos-
suía em seu subconsciente. À medida que o seu peris-
pírito era envolvido pela materialidade do corpo somá-
tico, aqueles conhecimentos do passado foram descen-
do para o plano do esquecimento.    
       Por este motivo, aos 7 anos de idade, havia es-
quecido e não perdido as noções da divina arte, que 
possuía. Pelo exposto, podem ver os nossos respeitá-
veis leitores quanto ilustra e quanto interesse desperta 
o estudo da Doutrina Espírita. E se lhes aprouver tam-
bém esse estudo, sem ideia preconcebida, porém, 
usando sempre da sua inteligência e das luzes da sua 
razão. 
 D. F.     
(Extraído do jornal “Diário da Noite” Recife, edição 
de  19/07/1946 – 6ª feira - pág. 05). 
========================================== 
NOTA: Henry Herbert Goddard, nascido a 14 de agosto de 
1866, falecido em 18 de junho de 1957. foi um proemi-
nente psicólogo americano e eugenista durante o início do  
do século XX. Ele é conhecido especialmente por seu  tra-
balho A Família Kallikak: Um Estudo na hereditariedade 
de debilidade mental , que ele mesmo veio a considerar 
como falho, e por ser o primeiro a traduzir o Binet teste 
de inteligência em Inglês em 1908 e distribuindo cerca de 
22.000 cópias do teste traduzido nos Estados Unidos. Ele 
também introduziu o termo " idiota " para uso clínico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
          
  
 Em 1955, no Recife, surgia o primeiro fenômeno de uma 
criança que com apenas 1 mês de nascida, falou com a 
mãe. Deixando todos em pavorosa, nem a FEB soube ex-
plicar o fênômeno. Mas Dalma Farias já o fizera nesse 
simples texto, escrio sem nenhuma pretensão.  ▲ 
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Dâmocles  Aurélio 
 
 

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