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   ◘ O ano de 2019 está chegando ao fim,   
      mais uma etapa vencida, mais um ano   
      que vai. 
  

   ◘ Igualmente, chega o ano de 2020, tra-  
      zendo muitas esperanças de um   
      mundo melhor;    
 

   ◘ O mundo não poderá de imediato se   
      transformar, se as pessoas levam   
      séculos para mudar de procedimentos. 
 

    ◘ Mas, a esperança trazemos em nosso   
       íntimo e tenhamos certeza de que o   
       ano que se avizinha será diferente e   
       melhor do que 2019. 
 

   ◘ Em 2020, O Espiritismo será melhor    
      compreendido. 

MARIA  DOLORES 
     

   Maria de Carvalho Leite, a conhecida Maria Dolores no 
Espiritismo, nasceu na cidade de Bonfim da Feira (Bahia) em 
10 de setembro de 1901 e desencarnou, vitimada por pneu-
monia, em 27 de julho de 1958; teve três irmãos e duas ir-
mãs; seus pais foram Hermenegildo Leite e Balmina de Carva-
lho Leite. 
   Maria Dolores, também chamada de Madô e de Mariinha, 
diplomou-se professora em 1916 e lecionou no Educandário 
dos Perdões e no Ginásio Carneiro Ribeiro, ambos em Salva-
dor - Bahia; durante sua vida dedicou-se à Arte Poética e foi 
redatora-chefe, durante 13 anos, da página feminina do Jornal 
O Imparcial, além de colaborar no Diário de Notícias e nO 
Imparcial: sua produção poética foi reunida no livro Ciranda da 
Vida cujos recursos financeiros foram destinados à instituição 
Lar das Meninas sem Lar. 
   Casada com o médico Odilon Machado, após anos de 
sofrimento conjugal, desquitou-se sem ter filhos do próprio 
ventre; talvez por isso dedicou-se ao Lar das Meninas sem  
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Atributos do Desenvolvimento Mediúnico 
     

       Há muito se diz que um bom médium precisa ter inúme-
ras faculdades coligadas, atuantes, ostensivas, irrigando os 
efeitos como algo que emana livremente de cada um. A im-
perfeição nos estudos doutrinários faz com que os Espíritas 
iniciantes e até mesmo os da velha guarda creiam que a me-
diunidade é uma graça dos “eleitos”, que são “semideuses”, 
“santos anjos-do-senhor” e dessa forma seguimos propagan-
do inverdades, incertezas, insuflando egos, endeusando se-
res imperfeitos tanto quanto os “meros mortais”.  
       Alguns creem que mediunidade é uma exclusividade do 
Espiritismo, ledo engano. É um atributo do Espírito como ins-
trumento para quitar dívidas, na irrefutável maioria dos casos. 
Esse atributo pode ser provisório ou uma conquista cons-
ciente do Espírito que evoluiu o suficiente e conquistou essas 
faculdades inerentes não apenas as propriedades do corpo. 
Entretanto convém evidenciar que existem debiteis em formas 
de “feridas na alma” a espera de “remédios” mais eficientes 
para sanar os “males” que massacram o inconsciente. Os que 
se julgam profundamente devedores motivados pelo desper-
tar da consciência solicitam pagar em suaves prestações ou 
de forma mais “acelerada” nas idas e vindas a erraticidade. 
Inconscientemente se sentem no dever de reajustar-se e a 
existência reencarnatória, servem-se da oportunidade como 
prova ou expiação ostensiva ao “mal” que algema a alma, 
efetivo juiz incorruptível sediado na consciência.  
       A percepção das fantasias é coerente com as ideias de 
médium super-herói, mas qualquer pessoa pode ser um 
super-médium? Pode desenvolver esses atributos? Essa é 
uma velha discussão que tem levado os Espíritas de todos os 
tempos a longos e exaustivos debates, sem se chegar a uma 
conclusão assertiva ou convergente. Mas será que Kardec 
não responde a essas e outras perguntas?  
       Em muitos pontos o cantor só aprimora seu canto após a 
insistência moderada e guiada para isso. É preciso que obte-
nha a simpatia do seu “instrutor” e que siga as regras de não 
se envaidecer tomado pelo entusiasmo ao qual os cancio-
neiros iniciantes se veem impulsionados. Todo o cuidado com 
o instrumento de trabalho, “a voz”, como: não gritar, consumir 
os “alimentos” que preservem as cordas vocais, se habilitar a 
respirar de maneira adequada, trabalhar a ansiedade, domi-
nar a voz sem por ela se perder ou ser dominado, são medi-
das necessárias ao sucesso do iniciante. 
       O bom escritor precisou observar, e escrever por si só, 
sem pressa, o tempo modelou a capacidade de fluir entre as 
letras, mas não é raro percebermos que algumas crianças 
possui a incapacidade ou a dificuldade de aprender a escre-
ver, dislexia. Dessa mesma forma funciona o despertar do 
espírito para a mediunidade.  
       Entretanto nem todo mundo é médium, assim como nem 
todo mundo “nasceu” para ser cantor, uma vez não tendo a 
mínima aptidão para isso é preciso se abster de tal ostensivi-
dade desejada pelos gritos da vaidade. O pintor precisa mis-
turar bem as tintas, se soltar e permitir que a mistura de tons 
seja ideal, medindo com equilíbrio força e a delicadeza entre 
a ponta do pincel e a tela, as vezes sabe de tudo isso, mas 
falta o principal, “talento-nato”. Surge as aquarelas, mas nem 
sempre a habilidade é nata, não existem Michelangelos em 
qualquer esquina.  É possível desenvolver essas habilidades 
ou só o conjunto de fatores habilita o homem (espírito-encar-
nado) a exercer essas características de forma espontânea? 
Então quais as regras para ser um bom médium? Dentre 
muitos atributos destacam-se aos “médiuns”: 
De efeito físico – se habilitar a pegar a vassoura na casa Es-
pírita e com humildade retirar toda a sujidade, reflita sobre co- 
 

mo mover de si próprio a sujeira mental que por ventura pos-
sa existir ao passo que bane a física perceptível aos olhos; 
 

De transporte – recolher o lixo que produziu como resultado 
desse balanço, leva-o para fora e lança no buraco negro do 
saco de lixo, esquecer o passado sem esmorecer nos teus 
passos. Se livrar de mágoas e ressentimentos é a melhor 
maneira de sanear a residência mental;  
 

De auto-cura – participar ativamente do estudo de si mesmo, 
observando a caridade mais perfeita que é a de suportar uns 
aos outros e ser mais severo consigo, com as próprias 
imperfeições do que com as dos outros. Ouça tudo e identi-
fique em cada história de vida as carências de sua própria 
necessidade, use o exemplo do outro como bússola de suas 
próprias ações; 
 

De cura – use as mãos como pontes num sincero sinal de au-
xiliar em todas as atividades que possa, fique a disposição 
para saciar a “fome” de conhecimento dos próximos, nem se 
limite a pensar no bem. O silêncio e a boa vontade é prece 
efetiva, aprenda a pensar no outro, a compartilhar todo senti-
mento de amor-fraternidade essa é a maior das curas contra 
o maior das chagas humanas, o egoísmo; 
 

De vidência – olhe com misericórdia o outro, as atitudes do 
outro, não julgue pelo rótulo de uma ação isolada, você não 
conhece toda a história nem sabe o que levou a atitude. Com 
o preconceito que olhar por ele mesmo serás julgado; 
 

De audiência – use suas orelhas para ouvir sem restrição, o 
desabafo de alguém é alívio e exemplo também para quem 
ouve. Um juiz que forja as escutas, engana a si, a todos para 
se desenganar e frustrar em quem nele depositou esperança; 
 

De psicografia – use os dedos para digitar e registrar nas 
redes sociais, no seu tempo livre, mensagens de otimismo, de 
amor e de fé, respeito à dignidade humana e as formas di-
versas de manifestação do ser. O eco de uma mensagem 
pode instigar mudanças ou motivar decepções; 
 

De intuição-sensitiva -  sinta a necessidade do seu próximo 
mais próximo e supra-as no limite de suas forças, mas jamais 
esqueça de assistir e auxiliar os familiares, não troque a 
família pela atividade no Centro, afinal de contas é na família 
que se dilui as desavenças, o ódio e as dívidas esse com-
promisso de enlace pela via do amor; 
 

Sonambúlica – dedique os momentos que precedem o sono 
para avaliar seu dia, adormeça com a prece sincera, balbu-
ciando em seu coração o desejo do bem comum, incluindo 
com quem se desentendeu. O espírito enquanto dorme 
precisa ser instrumento do bem; 
 

Passista – inicie com o pensamento de amor, envie orações 
voluntárias a todos os que não te compreendem, aos neces-
sitados de todas as ordens. Lembre-se que omissão é crime, 
quem se restringem em amar “comete crime” (transgressão) 
contra a lei de justiça e amor; 
 

Orador/palestrante – comece falando sobre o perdão, cari-
dade moral, amor e respeito as diferenças sem jamais se 
esquecer de viver essas recomendações, se livre da apa-
rência. Use a tribuna das relações humanas, essa não exige 
aplausos, mas informalidade e significância no resultado.  
 

TIAGO RODRIGUES 
tiagros@hotmail.com 

 

(CONTINUA NA PÁGINA 06).
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Rotina 
   

Alma querida, às vezes, choras, 
Na rotina que acolhes por dever 
Pelo frio das horas 
Que o relógio te aponta 
No que tens a fazer. 
  

É a profissão que te reclama tempo, 
É o lar, pedindo-te atenção, 
Através de pequenos compromissos, 
E o tempo voa 
 

Qual dádiva do Céu que passa em vão. 
Mas a rotina inclui outros problemas: 
É o carinho de alguém que chega de improviso, 
É o amigo que vem 
Recordar quanto é preciso 
Trabalhar para o bem. 
  

É o parente que chega para confidências, 
Largou-se do trabalho por minutos, 
Num estreito intervalo, 
Fala das provações que está sofrendo 
E faz-se imprescindível confortá-lo. 
  

E o dia passa nas tarefas 
E nos encontros com que não contavas... 
O Sol se foi e eis que a sombra se inclina 
Por toda a casa e ouço-te o lamento: 
“Como é triste a rotina!” 
 

Entretanto, alma irmã, ainda hoje, 
Pude cumprimentar pessoas generosas 
Aturdidas por amargura imensa... 
Desejam trabalhar mas não conseguem, 
Algemadas ao peso da doença. 
  

Acompanhei equipes de visita, 
Aos irmãos que tateiam livros, vasos, flores, 
Segregados em rude solidão... 
Anseiam abraçar amigos que aparecem 
Mas estão cegos de visão. 
  

Diversos companheiros vi, de perto 
Mostrando no silêncio 
Raciocínios agudos... 
Pretendem dialogar, trocando ideias, 
Entretanto, estão mudos. 
  
Abeirei-me de muitas criaturas 
Em estradas e ermos esquecidos 

Aguardando o socorro que não vem... 
Recordam com saudade os entes que mais amam 
E não surge ninguém!.. 

 
Reflete nos irmãos, em grandes provas, 
Que vivem sem a mínima esperança, 
Da esperança que adoça os dias teus... 
E, louvando a rotina que te guarda, 
Rende Graças a Deus!... 
 

Pelo Espírito Maria Dolores. 
Psicografia de Francisco Cândido Xavier. 
Livro: Dádivas de Amor. Lição nº 20. Página 69. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jonathan Carlos dos santos, 
Psicólogo, 27 anos de idade. Foi morto pela 

Polícia de Pernambuco com tiros à “queima roupa”, 
porque morava no alto do Cuscuz uma favela do 

do Curado IV.  
(Mais informações, pág. 07) 
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O fim do mundo em 2019 (O ano acabou !!!) 
 
       Fico muito surpreso nos dias de hoje com a quantidade 
de espíritas que continuam pensando que o fim do mundo 
está-se  aproximando em 2019, e que espíritas maiores como 
Divaldo Franco tenham que responder de maneira frequente a 
estes questionamentos. Divaldo até gravou vídeos para expli-
car seu entendimento das palavras de Chico Xavier e de ou-
tras pessoas que escreveram sobre o tema com livro publica-
do e vídeos divulgados. Em 2012, eu escrevi um artigo que foi 
publicado em outubro de 2012 na Revista Internacional do 
Espiritismoa a respeito deste tema. O engraçado é que a ideia 
de escrever aquele artigo veio depois de uma conversa longa 
que tive com um amigo meu não espírita que estava muito 
preocupado com as datas de 2012 e de 2019, pois ele tinha 
lido e ouvido falar que os espíritas sabiam que o mundo 
estava para acabar em uma dessas datas. Meu amigo tem 
filhos e netos e ele estava assim muito preocupado. E aqui 
neste artigo de agora, vou atualizar o que escrevi em 2012, 
para que nós os espíritas possamos uma vez mais entender o 
que realmente Chico disse e o que Kardec explica de maneira 
magistral na sua magnífica obra A Gênese. 
       Escutei e vi várias vezes o vídeo de Chico Xavier no 
programa Pinga-Fogo de 1969 e a entrevista que ele deu à 
apresentadora brasileira Hebe Camargo em 1985. Chico em 
nenhum momento falou no fim do mundo. Ele fala no Pinga-
Fogo em 1969 que, se dentro de 50 anos, a humanidade 
não tivesse desencadeado uma guerra de proporções 
maciças, o mundo começaria a entrar numa era de uma 
paz mais ampla e com conquistas para a medicina, saúde 
e união entre os povos.  E o que Chico disse está em 
perfeita harmonia com o que Kardec escreveu em 1868 no 
capítulo XVIII intitulado Os tempos são chegados. Vamos ver 
no decorrer desde artigo alguns extratos desse capítulo. No 
item 27 do capítulo, Kardec nos diz claramente:  A Terra, no 
dizer dos Espíritos, não terá de transformar-se por meio 
de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A 
atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá 
do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na 
ordem natural das coisas. 
       É importante entender a frase acima, pois ela envolve 
muitos pontos importantes: 
       Primeiro: não haverá cataclismos que aniquilem uma ge-
ração; significando que poderá haver cataclismos menores ou 
maiores que aniquilem centenas ou milhares de pessoas, mas 
nunca uma geração toda, ou um continente inteiro. Estes 
cataclismos em grande parte são causados pelo próprio ho-
mem em sua ganância de mais riqueza e poder, com conse-
quências dramáticas para o clima do planeta e, quando as 
diversas condições atmosféricas coincidem e combinam, fura-
cões, tufões e suas consequências como ondas gigantescas 
e inundações catastróficas acontecem. Neste momento de 
grandes calamidades, há em todos os rincões do planeta uma 
movimentação enorme de solidariedade na direção dessas 
regiões, solidariedade esta que independe da religião ou da 
etnia dos povos atingidos e que tem como objetivo aliviar por 
meios materiais e espirituais o sofrimento das pessoas afeta-
das. O resultado na atmosfera espiritual do planeta é de uma 
onda de compreensão, piedade e caridade, que envolve os 
corações humanos elevando, mesmo que momentâneamen-
te, o psiquismo de toda humanidade. 
       Segundo: a transformação do planeta é gradual e contí-
nua, significando que as reencarnações aqui serão mais sele-
tivas. Quem está continuamente de encarnação após 
reencarnação trabalhando para o mal, ou não se reformando, 
ficando repetindo de ano continuamente, não mais voltará a  

reencarnar aqui. Serão substituídos por Espíritos mais dóceis, 
mais inclinados ao bem. É assim que Kardec nos mostra nos 
dizeres abaixo, também no item 20 do mesmo capítulo: A 
geração que desaparece levará consigo seus erros e pre-
juízos; a geração que surge, retemperada em fonte mais 
pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo 
ascensional movimento, no sentido do progresso moral, 
que assinalará a nova fase da evolução humana. 
       Indo um pouco mais além, Kardec nos esclarece a res-
peito dessa nova geração de Espíritos que habitará a Terra, 
no mesmo item 27 do mesmo capítulo: Tudo, pois, se 
processará exteriormente, como sói acontecer, com a 
única, mas capital diferença de que uma parte dos Espíri-
tos que encarnavam na Terra aí não mais tornará a encar-
nar. Em cada criança que nascer, em vez de um Espírito 
atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, 
virá um Espírito mais adiantado e propenso ao bem. 
       E podemos ver hoje que isto já está ocorrendo. Quem 
não conhece algumas crianças diferentes de outras (e de nós 
mesmos quando tínhamos aquela idade)? Há crianças hoje 
muito mais dóceis, mais compreensivas, mais tolerantes, que 
repartem seus brinquedos, que são avessas a brincadeiras 
violentas. Há inúmeros vídeos na Internet que mostram algu-
mas destas crianças, alguns pedindo aos pais que não bri-
guem, que tenham mais tolerância um com o outro, outras 
que mostram sua indignação com a alimentação com carne, e 
outros que falam de caridade para os menos favorecidos. 
Essas crianças são certamente parte da geração nova a que 
Kardec se referia. É importante ressaltar que não se pode 
rotular esta geração nova com denominações de crianças ín- 
digo ou crianças cristais, como se ouve aqui e acolá. A gera-
ção nova é inclinada ao bem e substitui aquela geração 
que repetiu de ano continuamente. É assim que o mundo se 
transformará e está-se transformando. A Transição Plane-
tária, de que tanto se fala, já se iniciou e na verdade está-se 
intensificando. Vários livros importantes falam deste tema e o 
livro “Transição Planetária”, psicografado por Divaldo Fran-
co, é um marco neste sentido. Muitos Espíritos iluminados 
estão reencarnando aqui no Planeta, outros estão programa-
dos para reencarnação proximamente e outros, não ainda de 
luz, mas já trabalhadores do bem, também já reencarnaram e 
estão chegando ano após ano. As crianças da nova geração, 
aquelas inclinadas ao bem, estão assim chegando em ritmo 
acelerado. O mundo está mudando. A Transição já começou 
e já estamos a caminho do planeta de Regeneração! 
       O mundo está melhor e não pior. O que há é que há mais 
luz e, portanto, mais claridade. Com mais luz se vê mais 
sujeira e pó escondido nos cantinhos. A tecnologia nos mos-
tra neste exato momento, agora, o que se passa no mundo. 
As catástrofes, as doenças, as guerras, as grandes corrup.-
ções sempre ocorreram. Quem não sabe da gripe espanhola 
que dizimou entre 20 a 40 milhões de pessoas em pleno início 
do século XX? E da peste negra que matou entre 25 e 75 
milhões de pessoas na Europa no século XIV? Certamente 
houve grupos de pessoas e de religiosos que diziam que o 
mundo estava acabando! Imagine se existisse Internet na 
época. Centenas ou milhares de catastrofistas de plantão 
certamente teriam apregoado o fim do mundo e diriam que os 
sinais dos tempos estavam visíveis!  

 

Humberto Werdine 

(De o Consolador,  edição nº 539 – 22/10/2017).        
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Estas catástrofes que ocorrem hoje são também consequên-
cia da trajetória que o planeta Terra faz em torno de si, do Sol 
e de outros astros celestes. Somente como ilustração, nosso 
planeta se move em torno de si mesmo, como um pião, à ve-
locidade de 1.500 Km/h e viaja em torno do sol a uma veloci-
dade de 107.000 Km/h!  Esta viagem não é isenta de obstá-
culos, pois asteroides e corpos celestes se aproximam e vão 
podendo causar algumas catástrofes chamadas naturais. 
Também a crosta terrestre que envolve todo o nosso planeta 
não é contínua, não é uma única porção de terra que cobre 
todo o nosso planeta; na verdade ela é composta de várias 
partes como um grande quebra-cabeças e estas partes se 
movimentam, como se deslizassem por cima do magma que 
está no interior do planeta. Essa velocidade é imperceptível 
para nós, é muito pequena, alguns centímetros por ano, mas 
estes movimentos dão origem aos terremotos, às atividades 
vulcânicas, aos tsunamis e tudo mais. Estes fenômenos físi-
cos são utilizados como ferramenta da Espiritualidade Supe-
rior para que o nosso pequeno planeta azul melhore espiri-
tualmente, já que há, como eu disse acima, uma atmosfera de 
solidariedade que envolve todo o planeta nestas circunstân-
cias. 
       A luz mais intensa que temos hoje no planeta vem dos 
Espíritos que aqui estão agora se reencarnando, pelo estágio 
espiritual e moral mais avançado de muitos da população e 
pela evolução da tecnologia. Muitas pessoas falam mal da 
Internet, mas ela traz muita luz. Corrupções são identificadas, 
acordos nefastos são tornados públicos, governos tiranos são 
expostos, ditadores e fascistas denunciados. A indignação por 
estas situações é espalhada. É mais luz que temos. E quanta 
coisa boa ela nos traz, quantas mensagens consoladoras, 
cursos de universidades se tornam ao alcance de milhares de 
pessoas, sem saírem de casa. A Internet encurta distâncias 
entre pessoas queridas afastadas por milhares de quilôme-
tros! 
       Outros catastrofistas e alardeadores do fim do mundo fa-
lam de uma guerra nuclear que arrasará o planeta. Os gover-
nos dos países que possuem armas nucleares sabem que 
eles não podem utilizar essas armas. É aniquilação mútua. 
São armas que não podem ser utilizadas nunca. As modernas 
de hoje são de Hidrogênio, que fazem aquelas de Hiroshima e 
Nagasaki serem consideradas bombinhas de São João. Ape-
sar de ainda existirem alguns déspotas por aí no mundo, 
estas armas tão potentes, tão destruidoras, são tecnologia-
camente tão complicadas de se construírem que qualquer 
movimento a respeito é detectado facilmente. E além disto já 
existem acordos internacionais e organismos sérios de desar-
mamento nuclear que funcionam, lentamente é verdade, com 
o objetivo de procurar a paz mundial. 
       Vejamos o que Kardec nos diz a respeito também no 
item 21 desta mesma obra: essa fase já se revela por sinais 
inequívocos, por tentativas de reformas úteis e que começam 
a encontrar eco. Assim é que vemos fundar-se uma imensi-
dade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipa-
doras, sob o influxo e por iniciativa de homens evidentemente 
predestinados à obra da regeneração. E isto Kardec falou em 
1868! Como exemplo de que isto está ocorrendo, temos que 
incluir aqui a criação da ONU (Organização das Nações Uni-
das) em 1945 e o fenomenal avanço de implantação dos 
milhares de ONGs (Organizações Não Governamentais) que 
trabalham para aliviar a fome, curar as doenças, dar educa-
ção e muitas outras atividades para restabelecer a dignidade 
das populações das áreas mais sofridas do planeta. 
       Mas muitas pessoas que ainda acreditam no fim do mun-
do dizem que Jesus teria profetizado sobre esse fato e utili-
zam passagens dos Evangelhos a respeito, principalmente os 
capítulos 24 e 25 de Mateus, o capítulo 13 de Marcos e o 
21 de Lucas, todos eles chamados de Sermões Proféticos.  
 

Somente como ilustração para minha explicação, vejamos o 
versículo 3 de Mateus no capítulo 24, que é muito utilizado 
pelos pregadores do fim do mundo. Em muitas versões brasi-
leiras está escrito: Senhor, quando acontecerá o fim do 
mundo? Em uma outra versão brasileira, da Bíblia de Je-
rusalém está escrito: Quando acontecerá a consumação 
dos tempos? Na Bíblia Latina em Espanhol está escri-
to: Quando será o fim da história? Na New American Bible 
está escrito: Quando será o fim desta era? Também na 
Bíblia Inglesa Revised Standard Version está escrito: Quando 
será o encerramento destas eras? E finalmente, na Vulgata 
Latina, que seria a principal fonte de referência para as tradu-
ções, está escrito: Quando será a consumação dos sécu-
los?  Podemos então notar que a interpretação das traduções 
pode levar às conclusões catastrofistas... ou não! 
       A resposta que Jesus dá indica muitos sinais de coisas 
que já estão ocorrendo ou que já ocorreram ao longo dos 
séculos, como as diversas guerras fratricidas e religiosas, a 
Inquisição, as Cruzadas, os genocídios das câmaras de gás, 
a radiação das bombas nucleares que caíram no Japão e dos 
falsos profetas que comercializam seus ensinamentos. Há 
interpretações para todo o gosto. Mas o que me fascina são 
os ensinamentos da Última Ceia e do Sermão da Montanha, 
onde Jesus dizia que enviaria um Consolador, um Advo-
gado para estar com os apóstolos e seguidores para sempre, 
bem como das orientações de quem herdaria a Terra, os 
mansos e pacíficos, os puros de coração. Jesus dizia, em 
várias oportunidades que quem tiver olhos de ver que veja, 
quem tiver ouvidos de ouvir que ouça. Mas temos estes olhos 
de ver e ouvidos de ouvir? É difícil sim, mas temos que tra-
balhar sempre na nossa reforma interior, combatendo nossas 
mazelas do passado, extirpando as chagas do egoísmo, da 
inveja, do orgulho, da mágoa, da ira, que são cânceres em 
nossa alma. Quando realmente iniciarmos este trabalho para 
esta extirpação é que começaremos a ter olhos de ver e 
ouvidos de ouvir. Não podemos deixar para amanhã, temos 
que começar agora.  E quem já começou tem que continuar e 
acelerar este trabalho, pois Jesus tem pressa! 
       Temos que ser fiéis aos ensinamentos de Jesus, apesar 
de muitas vezes falharmos. Mas temos que tentar sempre. E 
Kardec, que foi quem trouxe a compreensão das máximas de 
Jesus em sua Codificação da Doutrina dos Espíritos, nos 
mostra muito em linguagem fácil de entender, mas muitas das 
vezes mesmo os espíritas interpretam a seu bel prazer os 
dizeres de Kardec e dos Espíritos guias que iluminaram sua 
obra. Daí estas dúvidas e más interpretações. 
       Não haverá fim do mundo em 2019. Se assim fosse, por 

que será que Emmanuel teria reencarnado em 2000 (*) e 

que Joanna estivesse programando sua reencarnação 
para os próximos anos? Seria totalmente ilógico, sem propó-
sito! Enfim, não haverá choques de cometas, não há planeta 
errante que causará nossa destruição, nem uma terceira 
guerra nuclear total, não haverá escuridão total. Há fim de 
ciclo, fim de era. Ciclo de maldade sendo substituído por ciclo 
de amor e mais tolerância. Nós espíritas sabemos que isto já 
está ocorrendo. E se está intensificando. Já estamos na 
Transição Planetária para um mundo de Regeneração. Se 
vamos participar e voltar como membros da geração nova 
que Kardec nos disse, bem... isso vai depender de cada um. 
Façamos a nossa parte e agora.  Se alguém ainda tem dúvi-
da, leia A Gênese ou... espere 2019 chegar. 
 

Humberto Werdine –  

o Consolador edição nº 539 – 22/10/2017. 
 

(*) – Entendo que o autor aqui errou não pro-
porsitalmente, mas porque aceitou a informa-
ção sem fazer maiores análises. 
.    

 

 

O fim do mundo em 2019 (o ano acabou !!!) 
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 O PASSAD0, HOJE – XVI 
 

Maria Dolores 
 
       Talvez por isso dedicou-se ao Lar das Meninas 
sem Lar, amparando crianças de outras mães, chegan-
do, inclusi-ve, a abrigar crianças em sua própria casa. 
Passando após o desencarne, a ser conhecida como 
“A Enfermeira do Além”, pois há relatos de que conti-
nua nesse trabalho na erraticidade.   
       Posteriormente ao desquite e residindo em Itabuna 
– Bahia, conheceu o italiano Carlos Carmine Larocca, 
radicado no Brasil, e com ele constituiu novo lar 
       Ainda em Itabuna, adotou por filha, em 1936, Nilza 
Yara Larocca; em 1947 mudou-se para Salvador com o 
novo companheiro e ajudando-o na administração do 
Café Baiano e da tipografia A Época, ambos de sua 
propriedade. 
       Em Salvador, adotou por filhas Maria Regina e Ma-
ria Rita (1954), Leny e Eliene (1956) e Lisbeth (1958). 
       Maria Dolores foi membro da Legião da Boa Von-
tade a quem prestou serviços de beneficência, parti-
lhando seus dons de pianista, pintora, costureira e dedi-
cada à arte culinária. Também foi colaboradora ativa da 
obra de Divaldo Pereira Franco: em 15 de agosto de 
1952 foi fundada a Mansão do Caminho, sendo que 
algumas das primeiras louças e talheres foram por ela 
doadas, além de trabalhar voluntariamente na Mansão, 
incluindo-se a confecção de cartões de Natal, pintados 
por suas mãos para serem vendidos em benefício da-
quela Casa. 
       A partir do ano de 1971 e na condição de espírito li-
vre tornou-se ativa escritora através da mediunidade de 
Francisco Cândido Xavier: contos em versos, poemas e 
trovas. 
       A relação de suas obras individuais recebidas por 
Chico Xavier e publicadas por várias editoras espíritas 
do país é a seguinte: 
- Antologia da Espiritualidade, publicada pela Federa-  
   ção Espírita Brasileira em 1971; 
- Maria Dolores, publicada pelo Instituto Divulgação   
   Editora André Luiz (IDEAL) em 1977; 
- Coração e Vida, publicada pelo IDEAL em 1978; 
- A Vida Conta, publicada pela Cultura Espírita União    
   (CEU) em 1980; 
- Caminhos do Amor, publicada pela CEU em 1983; 
- Alma e Vida, publicada pela CEU em 1984; 
- Dádivas de Amor, publicada pelo IDEAL em 1990. 
       Em várias obras mistas, em prosa e verso, de Chi-
co Xavier existem dezenas de produções poéticas de 
Maria Dolores, sobretudo com temáticas para o Natal e 
dia das Mães: escreveu o livro mediúnico Somente 
Amor em parceria com o espírito MEIMEI e publicado 
pelo IDEAL no ano de 1978. 

Em vários livros psicografados por Chico Xavier 

tem-se o acerco de 18 trovas escritas por Maria 

Dolores: 
– Duas em Chão de Flores, publicado pelo IDEAL em   
   1975; 
- Uma em Notícias do Além publicado pelo Instituto de    
   Difusão Espírita (IDE) em 1980 
– Uma em Praça da Amizade, publicado pela Cultura   

 Espírita União (CEU), em 1982; 
– Uma em Recados da Vida, publicado pelo GEEM em   
   1983; 
– Três em Os Dois Maiores Amores, publicado pela     
    CEU em 1983; 
- Uma em Sementes de Luz, publicado pelo IDEAL em   
   1987; 
– Duas em Roseiral de Luz, publicado pela União      
    Espírita Mineira em 1988; 
– Duas em Pétalas da Primavera, publicado pela   
    União Espírita Mineira em 1990; 
- Uma em Fulgor no Entardecer, publicado pela União  
   Espírita Mineira em 1991; 
– Uma em Uma Vida de Amor e Caridade publicado    

    pela Editora Fonte Viva em 1992; 
– Três em Preito de Amor, publicado pelo Grupo 
Espírita Emmanuel S/C Editora (GEEM) em 1993. 
       De 1971 a 2002 foram trinta e um anos em que 
Maria Dolores esteve associada ao mandato mediúnico 
de Chico Xavier: suas obras mediúnicas e individuais 
ultrapassam o número expressivo de 180 mil exempla-
res vendidos. 
       Prefaciando suas obras mediúnicas individuais, o 
espírito Emmanuel assim qualifica Maria Dolores: 
"denodada obreira do Bem Eterno", "intérprete de 
Jesus", "alma abnegada de irmã", "irmã querida", 
"poetisa da vida", "Mensageira da Espiritualidade", 
"devotada Seareira do Bem", "irmã e companheira 
nas tarefas da Vida Maior", "nossa irmã e benfei-
tora", "Poetisa da Espiritualidade Superior". 
       As criações poéticas de Maria Dolores, sob as for-
mas de poemas e trovas, não fazem apologia da arte 
pela arte; pelo contrário, sua finalidade político-pedagó-
gica é traduzir observações e vivências na "exaltação 
do Bem sob o patrocínio de Jesus" e contribuir para a 
sublimação dos sentimentos humanos. ▲ 

 
  
 
 
. 
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CÂNDIDO PEREIRA                                                           

lampadarioespirita@bol.com.br 

ATRIBUTOS DO DESENVOLVIMENTO MEDIÚNICO 
 
   Tenha calma para enxergar soluções simples em 
meio ao turbilhão dos dias em que estamos inseri-
dos. Acima de tudo mais PACIÊNCIA se não é can-
tor profissional ou escritor nato existe formas mais 
exitosas de sermos intermediadores (médiuns – 
meios - via de transito) entre a paz, o amor e a fra-
ternidade a final de contas todas as virtudes e atri-
butos de um espírito “elevado” ou melhor com evo-
lução, definem um bom médium ou o médium mais 
importante na casa Espírita. 
   O melhor médium não é o que faz o show para 
aplausos, nem o que se exalta em feitos que não 
são de sua autoria, mas os que em silêncio exercem 
a atividade mais simples ou despercebida sem pre-
tensão de grandiosidade alimentada pela vaidade. 
Esses conquistaram os verdadeiros atributos que 
não são transitórios, e sim perpétuos na linha da 
existência do ser. ▲ 
 

TIAGO RODRIGUES 
tiagros@hotmail.com 

 



‘1 
   

 

 
 

                                                                                                 
 

        
                                               
 
 

 

 
 

Por que ideias não espíritas são 

ensinadas nos centros  espíritas? 
 

 
 
 

       Pode ser que ao ler o título deste texto você imagine que 
se trata de uma espécie de censura ou proibição a alguma 
ideia veiculada no centro espírita. Por isso, faço o convite pa-
ra que prossiga na leitura, pois, adianto, não se trata de cen-
sura ou proibição de qualquer coisa. 
       Allan Kardec ensinou que o Espiritismo é uma doutrina 
dinâmica, que progride conforme o avanço da Ciência e a ob-
servância de alguns pontos deixados pelo próprio Kardec, 
sendo a universalidade do ensino dos Espíritos um deles, o 
que equivale dizer o seguinte: ideias novas para serem aco-
pladas ao conhecimento espírita carecem de receber o aval 
dos mais variados Espíritos e por diferentes médiuns em di-
versos lugares do mundo, além de fazerem sentido 
obedecendo a uma rigorosa lógica. 
       E o mundo avançou um bocado entre o século XIX e o 
início deste século XXI. Está tudo bem diferente da época de 
Kardec, portanto, questões novas surgem, sejam vindas da 
Ciência, da modificação dos costumes da sociedade ou mes-
mo da literatura mediúnica trazendo, claro, posicionamentos e 
opiniões de espíritas sobre temas que não foram abordados 
por Kardec, mas que podem e devem ser analisados. 
       E neste assunto, em geral, temos duas posições, sendo: 
1. – A turma que diz: “Não há em Kardec”. 
2. – A turma que aceita tudo sem passar pelo  
       método de Kardec. 
 

       Vamos ao modelo 01: “Não há em Kardec”. 
       Sim, não há em Kardec, mas ele informou que o Espiritis-
mo em sua época não abarcaria tudo (claro, impossível) e 
que caberia aos espíritas prosseguir o trabalho de descoberta 
no que se refere à Ciência Espírita. 
       Aos homens compete o trabalho de fazer com que a obra 
de Kardec progrida. 
       Mas os homens deste modelo 01 pararam, acomodados 
de que tudo está pronto. 
       Vamos ao modelo 02: “A turma que aceita tudo sem 
passar pelo método de Kardec”. 
       Para os homens do modelo 02 foi esquecida a métodolo-
gia aplicada pelo próprio Kardec no que tange aos fenômenos 
espíritas. Os indivíduos do modelo 02 não aplicam nada, não 
testam nada, não observam resultados, não comparam e, en-
tão, aceitam tudo que vem dos Espíritos. 
       Na atualidade, todo tipo de ideia é celebrado como uma 
ideia espírita apenas porque veio de algum Espírito, o que é 
um equívoco, pois Kardec informa em sua obra que a opinião 
de um Espírito não tem o valor da verdade espírita. 
       E, definitivamente uma ideia proferida por um Espírito, 
médium, pensador, dirigente ou orador espírita é apenas uma 
ideia, que pode até ser boa, mas não necessariamente cha-
mada de uma ideia espírita, não sem antes passar pelos cri-
térios estabelecidos por Kardec. 
       E os critérios se fazem necessários para não confundir 
aqueles que iniciam seus estudos espíritas. 
       Até entendo a busca por novidades, considero, aliás, es-
sa busca uma propulsora do progresso espírita, o que não 
entendo é a pressa em ensinar ideias ainda não assumidas 
como espíritas no centro espírita, até porque ainda há muito 
a estudar e aprender sobre as lições trazidas por Kardec. 
       Portanto, com equilíbrio e método, paciência e observa-
ção poderemos colaborar para que as ideias espíritas progri-
dam e dialoguem com o tempo e as questões atuais que tan-
tas dúvidas suscitam. 
       Pensemos nisto. 
 

 

  

Autor – anônimo. 

(extraído Em 7.8.2019 – de Noticias do Movimento 
espírita – blog do Ismael).  
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JOVEM ASSASSINADO 
(Continuação da página 3) 

 

   Jonathan Carlos dos Santos, 27 anos, 
Psicólogo formado pela Faculdade Está-
cio do Recife. Aluno bolsista, esforçado 
nunca reprovou cadeira. 
   Criado na mesma favela em que cresci, 
rodeado de más influências... 
   Não bebia, não usava drogas. 
   Adquiriu distúrbios mentais oriundo da 
falta de emprego para uma profissão que 
ele escolheu com tanto amor. 
   Não só meu, mas amigos de muitos de 
infância, querido por todos pelo seu jeito 
alegre de ser. 
   Ontem teve um surto psicótico, a família 
acionou o SAMU que nessas condições 
solicita escolta da polícia, o meu amigo 
infelizmente não atendeu as ordens de 
soltar a arma branca que estava portando. 
Policiais não usaram força braçal, nem 
mesmo arma de choque, spray de pimen-
ta nada disso. 
    Alvejaram o Jonathan com tiros nos 
peitos e perna. Mataram o meu amigo por 
pura ignorância, fica a pergunta, os poli-
ciais vão sofrer alguma punição? 
   Claro que não Brasil... 
   Fique em paz meu querido ficarei sem-
pre com a lembrança das largadas do co-
légio voltando gritando mostrando toda 
nossa felicidade. 
   Jah te ponha em um lugar tão bom 
quanto você foi. 
 

Felipe Luna, 21 de setembro de 2019, 

no seu “Facebook”.  
 
Nota da R.: Este senhor autor desses escritos 
é evangélico e acredito que Jah, quer dizer 
Jeová.  
               (ver pág. 12) 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009008450294&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBlpeC5kp9LcDsC9ybVkcg0An2s5dgtc87QvRqjI5SmJZ0N9WBH6iQTsIESnxas38LqRqbXewkHlaxJ&hc_ref=ARQ9KOJLtiFIcUzWFKh4liAy9OMisq-yn3xP4GC8ErXOGE7iQWr35UkoChkOIC6Qf1E&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2288416771468582&set=a.1395383904105211&type=3


 
 

 
 
 
 

 
 

A VERTICALIZAÇÃO  DO  MOVIMENTO  ESPÍRITA    
 
 
 
 

   todas  as  práticas   
   existentes hoje no    
   movimento espíri-

ta, foram iniciadas por Allan Kardec ou foram 
dele conhecidas. Kardec jamais recusou se 
posicionar diante de uma questão proposta. 
Vamos encontrar explicações judiciosas por 
parte dele em seus escritos, contido, por 
exemplo, no livro “Viagem Espírita em 1862”. 
No capítulo – Instruções Particulares – dado 
aos grupos em resposta a algumas das ques-
tões propostas. 
       No item X, dessas instruções, Kardec tra-
ta sobre a formação de grupos e sociedades 
espíritas. Ali, ele elogia o surgimento de gru-
pos denominado Grupos de Ensino (1), onde, 
segundo Kardec, dedicavam-se ao estudo e 
explicação de “O Livro dos Espíritos”, de “O 
Livro dos Médiuns” e da “Revue Spirite” (2). 
       Mas, o Espiritismo chegando ao Brasil, to-
mou rumo diverso. Algumas instituições se 
agigantaram, e daí foram levadas a crer que o 
seu papel era o de “locomotiva”, no que es-
tava certa. No entanto, uma vez sentindo-se 
respeitada, não prosseguiram na atividade de 
orientadora, passando a querer ser a própria 
mandante e controladora do movimento espí-
rita. Essa ideia de Controle, longe está do 
“Projeto de 1868”, de Allan Kardec, sobre a 
“direção” do movimento espírita, que vem pro-
vocando e criando uma verticalização no mo-
vimento espírita brasileiro. 
        A Federação Espírita Brasileira ao criar o 
CFN – Conselho Federativo Nacional, levou 
as federações estaduais a dependência desse 
órgão sob o controle da FEB. As federações 
se tornaram, por sua vez, fortes em seus Esta-
dos. A FEB também sufocou instituições que 
poderiam ser a reguladora do movimento es-
pírita, como a Liga Espírita do Brasil, Institu-
to de Cultura Espírita e até mesmo a Asso-
ciação Brasileira de Jornalistas e Escrito-
res Espíritas. Essas sociedades desenvol-
viam um papel importante, qual a de funcionar 
como uma espécie de termômetro. Uma vez 
sob o controle da FEB, deixaram de exercer 

esse papel, deixando o movimento espírita 
exclusivamente nas mãos da FEB. 
       Por sua vez, os Centros Espíritas, que 
deveriam também ser o farol à beira-mar indi-
cando o caminho que o movimento deve se-
guir, perdeu essa finalidade envolvido no ci-
poal da desinformação. Completamente envol-
vidos, os Centros Espíritas deixaram de ser o 
farol, se transformando em barcos à deriva 
das ondas e do vento. Sem meios e condições 
de chegar à praia por suas próprias forças, se-
guiram a nau capitânia que lhes oferece uma 
aparente “segurança”. Essa suposta segu-
rança, no entanto, tem um preço: o da sub-
serviência. Acertado o contrato unilateral em 
forma de – Termo de Adesão -, os Centros 
Espíritas passaram a ser uma espécie de in-
formante e guardião dos interesses da fede-
ração estadual.  
       Seguindo essa fórmula, o movimento es-
pírita tende cada vez mais a se fechar em si 
próprio, dificultando a marcha do progresso. 
Contrariamente, o Centro Espírita não pode se 
afastar de sua linha que é dinâmica, para não 
ficar distante da ciência, único meio de con-
tinuar progressista (3). ▲ 
 

Paulo de Almeida 

lampadárioespirita@bol.com  

 

(1) - Hoje, se denomina “Grupos de Estudo” e fun-  
        ciona na Casa Espírita.  Enquanto à época,   
        os Grupos de Ensino eram o próprio Centro   
         Espírita.   
(2) – “O Evangelho Segundo o Espiritismo” só foi   
          publicado em 1864, daí não fazer parte do   
           Grupo de Ensino, à época. 
(3) – Não podemos confundir: doutrina progressista   
    (Espiritismo) com esse movimento político deno-    
    minado de “Espiritas progressistas”. Até prova  
    em contrário, não passa de um grupo de  
    iconoclastas. 
Nota: No último dia 10 de agosto (2019), a FEB reti-
rou de seu estatuto a cláusula que determinava a 
obrigatoriedade do estudo da obra de Roustaing. 
Por enquanto, é uma vitória de Pirro, espera-se ago-
ra, o fim da publicação do livro “Brasil, coração do 
Mundo, Pátria do Evangelho”, que é um engodo e 
imposição da FEB.   

 

Quase 
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 É  Natal 
 

É costume festejar a data do nosso nascimento. 
Neste dia aportamos mais uma vez à Terra, com pro-
messas, roteiros de trabalho e compromissos acer-
tados antes de reencarnar. Uma nova etapa iniciou-se, 
imensa esperança e possibilidades de renovação. 
Outro arranjo familiar e muitas expectativas para o fu-
turo. Quando chega o dia do aniversário, quanta ale-
gria, quantos preparativos, quantas surpresas. Os ami-
gos são chamados a se reunir, e juntos confraterni-
zam-se em torno do homenageado, comunicando ao 
aniversariante as mais sinceras expressões de respei-
to, consideração, amizade, em suma, afeto. 

Chegou 25 de dezembro, e nos perguntamos 
como vamos realizar esta festa, em homenagem a este 
particular Espírito, Jesus, quando ao passar pela Terra, 
nos deixou presentes incalculáveis através dos seus 
exemplos, ensinos, sabedoria e amor? Ao ganhar pre-
sentes, pensamos logo em retribuir, porém, em relação 
a Jesus, quanto temos a restituir! Temos a obrigação 
de preparar uma festa muito especial, não mediremos 
esforços. Tudo do bom e do melhor, pede a nossa tra-
dição. 
 

Os Convidados 
Certamente convidaremos as pessoas mais im-

portantes da sociedade, afinal o Aniversariante merece 
todo o nosso apreço. Faremos uma lista imensa e não 
podemos esquecer ninguém. Gente bonita, jovem e 
colunável. Todavia, revendo os escritos sobre Ele, não 
há registro de se ter Jesus impressionado por reis e 
rainhas da Terra, tampouco pelos nobres e abastados. 
Sempre se interessou pelo povo, este foi sim objeto de 
sua dedicada e extremada paixão. E mais, Ele mesmo 
já era Rei, de um reino por hora inexistente na Terra, 
mas que por certo existirá, um dia. Personalidades ilus-
tres, assim, não vão garantir o sucesso da festa, nem a 
satisfação do Aniversariante. Mas como convidar todo 
o povo? Aonde acomodá-lo? Como alimentá-lo? No 
entanto, quando Ele fazia as suas preleções, naqueles 
sermões ao ar livre, nos salões belíssimos e incompa-
ráveis da Natureza, nos convidando para a Sua festa 
de ensinos, multidões de convidados estavam presen-
tes e, ao final, todos se alimentavam e se satisfaziam 
plenamente, seguro indicador de terem recebido outro 
tipo de alimento, o verdadeiro, o espiritual. É fato tam-
bém terem todos saciado a sede, pois bebiam da água 
viva, e os que a tomam, nunca mais têm sede. Precisa-
mos avaliar melhor quem convidaremos... 
 

Os Preparativos 
É nosso costume, para este dia, tomar várias 

providências, para que a festança agrade a todos, prin-
cipalmente ao Aniversariante. Neste dia nos esmera-
mos em preparar as melhores iguarias e quitutes, toda 
a sorte de bebidas, de modo a não faltar comes e be-
bes a ninguém. Tudo escolhido a dedo. Se possível, 
importados! Contudo, nos foi dito uma vez pelo home-
nageado: deveríamos nos preocupar com o que sai de 
nossas bocas, pois procede dos corações, e não com 
o que entra por elas. Ah, é fato, o salão da festa deve 
estar limpíssimo, cadeiras arrumadas, poltronas dispo-

níveis para todos, música agradável, ambiente acolhe-
dor e alegre para receber os convivas e o Homena-
geado. Jesus, porém, quando aqui esteve, ter-se-á 
preocupado com o asseio da poeira dos salões terres-
tres, com a música mundana, ou se manteve mais con-
centrado na limpeza dos nossos pensamentos e atos, 
de modo a melhor seguirmos as leis de Deus? Promo-
ver a higiene moral do nosso ambiente íntimo, não foi 
um dos objetivos de sua mensagem de amor?  Convi-
vendo há bom tempo na intimidade do Pai e certa-
mente conhecendo as mais sublimes melodias capa-
zes de sensibilizar o mais bruto dos corações, pergun-
ta-se: Poderia a nossa música popular alcançá-lo? 

E agora, qual espécie de preparativos devemos 
realizar, assim perguntamos? 
 

A Vestimenta 
         Não podemos esquecer, consoante a tradição 
destes dias, que devemos usar a melhor roupagem 
possível, destacando grifes e modelos, combinações 
de cores traduzindo a última moda, joias e pendurica-
lhos, perfumes importados. Deste modo, a festa trans-
correrá bonita, aparentando um ambiente rico e sal-
dável. Entretanto, o Mestre não afirmou ser o interior 
mais importante do que o exterior? Poderíamos agra-
dar a Jesus pelo uso de roupagem externa, bela e 
reluzente, limpa e perfumada, mas com os nossos Es-
píritos maculados de iniquidades e imundices morais, 
não podendo ser disfarçadas nem escondidas de Es-
píritos perfeitos? Não seria motivo de tristeza, ao invés 
de júbilo, o fato de Jesus constatar não estarem os 
seus exemplos sendo perfeitamente seguidos, nem ob-
servados, e ainda nos encontrarmos muito preocupa-
dos com a aparência externa em detrimento das verda-
deiras e imortais conquistas? 

Qual o valor de joias a nos merecer tanta consi-
deração, se o tempo às relegará inexoravelmente ao 
esquecimento? E os verdadeiros tesouros não alcan-
çados pela corrosão da ferrugem, tampouco pela des-
truição das traças, onde estariam armazenados? Não 
foi dito por Ele: “Aprendei dos lírios do campo, como 
crescem, e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, 
eu vos asseguro que nem Salomão, em toda sua 
glória, se vestiu como um deles.” (Mateus 6: 28 e 29).1 

Com qual indumentária devemos nos apresentar 
então!? 
 

Os Presentes 
Nossa! Os presentes precisam ser comprados, 

muitos, originais, se possível, bem caros, embora a di-
nheiro esteja um tanto escasso e limitado nestes dias 
de dificuldades econômicas. E ainda nem descobrimos 
o que falta ao Aniversariante de modo a satisfazê-lo 
plenamente. 

Quanta magia na entrega de um presente! Aque-
la caixa embrulhada em papel multicor, prenunciando 
uma surpresa sem fim... Os olhos do Aniversariante 
brilhando de contentamento ao descobrir exatamente 
naquele presente o seu desejo atendido. 
 

(CONTINUA NA PÁGINA 13) 
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O CASO EU CONTO, COMO O CASO FOI – v 
 

A  Formatura  Desejada 
 

 

       Era dia 25 de Dezembro de 2010, fui 
convidada para um jantar. 
       Ao chegar ao local demarcado, havia outros 
convidados é claro; logo após a minha chegada fui 
apresentada aos demais. Iniciamos as conversas 
e de início a pessoa com quem eu conversava era 
de religião católica fervoroso, que estava realizan-
do curso para ser padre. Dai já fiquei cautelosa, 
até porque temos que respeitar a religião do 
próximo e tudo foi indo até que chegou a hora do 
jantar.  
       Devido a minha condição de convidada, disse 
para mim mesmo, tenho mais que falar menos e 
quando fui abordada pelo “futuro” padre: 
       - A senhora professa alguma religião? 
       Respondi de imediato: 
       - Sou espírita!!! 
       Causou um certo espanto ao seminarista, que 
perguntou: 
       - A senhora acredita que os mortos falam? 
       Respondi: - Sim. E na sua igreja é o que mais 
tem. 
       A partir dai ficamos trocando algumas per-
guntas e procurando tirar as dúvidas do futuro 
padre. Ele então falou: 
       - Senhora, a minha história é muito cruel. 
       - Perguntei: - Como assim? 
       O seminarista continuou: 
       - Sou adotado e aos 4 anos de idade, meus 
pais adotivos faleceram, ambos no mesmo dia e 
daí por diante, tenho passado por maus pedaços 
na minha vida.  
       Lhe perguntei e agora o que você faz? 
       - Respondeu-me: - Estou estudando na facul-
dade de Direito com tanta dificuldade que a 
senhora não imagina, além de tudo isso, enfrento 
um problema de saúde. E mudando de assunto, 
veio indagar da minha condição de espírita. 
       Sou voluntária e faço tarefas em benefício do 
necessitado. E aí ele ficou sabendo da existência 
da Livraria Renascer. 
       Passou alguns dias e logo no mês seguinte, 
ou seja, janeiro do ano novo, me apareceu por lá, 
o tal seminarista. 
       Depois dos abraços iniciais, ele passou-me a 
contar o seu problema: 
       - Disse-me ele que o seu problema era de 
saúde e financeiro, era cruel. A sua enfermidade 

era a tuberculose com registro de HIV. Continuou 
ele:  
       - Hoje mesmo não tenho dinheiro para nada e 
não sei o que fazer; até onde morava fui despeja-
do. Não sei se vou continuar o meu curso.  
       Parei no tempo a meditar sobre aquela 
situação, pois é muito triste ouvir isso de uma 
pessoa e não ter meios de ajudar ou ao menos de 
aliviar o seu sofrimento. Em silencio, fiz uma prece 
pedindo a Deus que me mostrasse uma saída. 
       Como sempre digo, quando Deus envia 
alguém à tua porta para te pedir um pão é porque 
você possui os meios de ajudar. E assim, 
encontramos abrigo, alimentação, etc. até que o 
mesmo concluiu o seu Curso de Direito. Curou-se 
da Tuberculose e ainda fui a sua madrinha de 
formatura. Entrei com muito orgulho ao seu lado, 
quando recebeu o diploma. Hoje, exerce com 
muita galhardia a profissão que escolheu. 
 

 Zenilda Machado. 
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ZENILDA  MACHADO, ESCREVE:   
 

Espíritas à esquerda 
 

   Primeiro encontro Nacional de Espíritas à Es-
querda, em Salvador, Bahia, conforme foi divul-
gado pelo prof. Wilson Garcia, que participou do 
evento. 
   O grupo “Espíritas à Esquerda” apresenta 
Jesus, em sua página, como um guerrilheiro 
cubano comunista, com cara de Che Guevara, só 
faltou uma AR-15 entre as mãos. 
   “Em suas postagens estão evidenciadas as 
suas reais intenções políticas, usando o Espiri-
tismo - filosófico - como “boi de piranha” para 
atrair novos integrantes para o grupo”, conforme 
escreveu Carlos Barros, o dinâmico redator da 
revista KARDEC.COM, de João Pessoa, edição de 
Novembro/2019. 
   Dentre os convidados estavam, por exemplo, o 
ex-ministro da saúde do governo Dilma Russef, 
Ademar Chioro dos Reis, cuja grande obra foi 
viajar durante o carnaval, junto com a esposa por 
Recife e Salvador; e Luiz Signates, que não é 
mais espírita. O prof. Wilson Garcia me decepcio-
nou.       
   Que espírita de proveta, meu!!!  
   Na página 13, consta a logomarca desse coleti-
vo de analfabetos espíritas. Para confirmar, veja 
no Facebook!!! 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

       
 
                                                
 
 
        
 

       Na minha infância o acesso às escolas se 
fazia apenas a partir dos sete anos de idade. Não 
havia, como nos tempos atuais, essa escolaridade 
para idades menores. 
       Eu morava numa casa muito pequena de ape-
nas um quarto, sala, cozinha e banheiro, que fica-
va do lado de fora. Contudo, havia um quintal 
enorme, maravilhoso, repleto de árvores frutíferas. 
Ali existia pé de caju amarelo e vermelho. Três ti-
pos de goiaba: branca, amarela e vermelha. Mui-
tas outras árvores frutíferas, tais como figo, laran-
ja, mamão e um grande e delicioso pé de jabuti-
caba Sabará de frutos doces como o mel e que 
produzia praticamente o ano todo, sendo esses 
frutos distribuídos com grande prazer para a 
vizinhança inteira. Isso tudo graças à boa mão de 
meu pai na lida com o seu quintal. Era tão capri-
choso que canalizou artesanalmente a água que 
saía do velho tanque de lavar roupas para o pé de 
jabuticaba, proporcionando a fartura de produção 
a que me referi. 
       Diante desse paraíso, ir para escola e se ver 
privado dessa beleza toda para quê? Aprender a 
somar, dividir, multiplicar e subtrair o quê? Ler e 
escrever? Mas não bastava falar na hora da ne-
cessidade para pedir pelo alimento, pela água, 
pelo cobertor e tudo o mais que fosse necessário? 
E, depois, ficar dentro de uma sala de aulas com 
tarefa e provas que me privavam do meu paraíso 
que era aquele quintal? Compensaria o sacrifício? 
       Devido a essa ingenuidade toda é que os so-
nhos habitam as mentes infantis!  
       Fiz essa pequena introdução para lembrar 
que muitos Espíritos reencarnados, quando voltam 
à escola da Terra por uma concessão da miseri-
córdia divina, querem fazer do planeta o paraíso 
perdido pelo folclórico casal Adão e Eva. Sim, 
desejam da escola terráquea os prazeres que são 
muitos para os pouco esclarecidos. Comer do bom 
e do melhor. A bebida importada. As viagens de 
turismo para conhecer todas as partes do mundo 
com suas belezas e surpresas, morar bem, vestir-
se com esmero, ter uma profissão com excelente 
remuneração, esposa ou marido exemplares, fi-
lhos que não proporcionem preocupações, e vai 
por aí afora de acordo com a concepção de cada 
um. 
       Doutor José Carlos de Lucca em seu livro Na 
Luz da Vitória faz algumas colocações importan-
tessimas para esses “maus alunos” do orbe ter-
restre. 
       “O planeta Terra é nossa escola de desenvol-
vimento espiritual, e em toda escola existem lições 
que precisamos assimilar e testes de verificação  
 

do nosso aprendizado. Quem foge da escola não 
aproveita os benefícios de progresso e melhoria 
que o estudo assimilado proporciona ao aluno 
aplicado.” 
       E segue o autor mais adiante: 
        “A vida é uma sala de aula e os obstáculos 
são os professores do nosso aprimoramento. Inva-
riavelmente, cada problema traz em si uma men-
sagem de renovação! A doença traz em si a lição 
da valorização da saúde. A decepção é a mestra 
que nos ensina a discernir o certo do errado. O 
parente difícil é o professor rígido, que nos ensina 
antigas lições de amor e paciência que, até o mo-
mento, não fomos capazes de assimilar com efi-
ciência. Os obstáculos sucessivos nos induzem ao 
aprendizado da perseverança, sem a qual nenhu-
ma vitória se estabelece”. 
       Como podemos ver, tanto a escola da Terra 
com os professores daqui, como a Escola da Vida 
com os mais variados professores com os quais 
nos deparamos de acordo com as nossas necessi-
dades, são indispensáveis à evolução para a qual 
estamos destinados pelo Criador desde o instante 
indetectável quando fomos criados para a imorta-
lidade. 
       Por mais bonito que seja o seu “quintal” deste 
mundo, como era o meu na minha infância, a me-
lhor decisão será sempre a de frequentar as “au-
las” que essa abençoada escola está preparada 
para nos oferecer. 
       Se na escola da sua vida existem momentos 
que lembram um pé de limão galego, com certeza 
a Providência Divina permite também que alguns 
pés de jabuticaba Sabará existam para suavizar o 
nosso “paladar”! ▲ 
 

Ricardo Orestes Forni 
 
 

Ricardo Orestes Forni 
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Nota da R.: Ricardo Orestes Forni, natural de São 
José do Rio Preto e residente em Tupã, ambos 
municípios paulistas, nosso entrevistado é médi-
co e vincula-se à União Espírita Allan Kardec, 
sendo também um dos colaboradores desta re-
vista. Seu primeiro contato com o Espiritismo foi 
por meio do livro Nosso Lar. Atualmente com 
vários livros publicados e outros no prelo, conta 
sua experiência e inspiração para escrever as 
obras, distribuídas entre contos, textos  doutri-
nários e romances de grande sucesso editorial e 
muita clareza doutrinária. 
 
(O Consolador, 13 de Setembro de 2015). 



 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

       
 
                                                       

A Morte Inesperada de um Jovem                                                                                                 . 

 

       Conforme postagem no FACEBOOK, a Trends do   
Curado (Tendência, em tradução livre), noticiou que 

um HOMEM BALEADO POR PM NO CURADO IV. 

       E complementa: “Segundo o grupo Central de Notícias 
Curado (CNC) e vários grupos de whats app no bairro, um 
homem foi baleado por Policiais Militares hoje no Curado IV. 
O rapaz em um surto, teria agredido um PM com um golpe de 
arma branca no rosto, em defesa o Policial teria atirado contra 
o mesmo, que teria sido socorrido sem vida para a UPA do 
Curado II. 
       Essas informações, colocadas praticamente na hora do 
acontecimento, são desprovidas de seriedade, são postas 
com o objetivo de ser o primeiro a dar a informação.  
       Seguindo a tendência o portal do Sistema Opinião 
informou que: APOLÍCIA-PE, em nota divulgou: 

Paciente psiquiátrico em surto ataca PM e  
é morto com dois tiros. 

       Vamos à realidade: Conheci o jovem Jonathan Carlos 
dos Santos, provavelmente pelo ano de 2014 ou 15, lá no 
Centro de Estudos Espíritas Léon Denis (desativado), si-
tuado à Rua da União, nº 7, no Cuscuz, Curado IV – Ja-
boatão. 
        A reunião de estudos realizava-se na quarta-feira, e um 
dia por lá apareceu Jonathan, jovem simples, humilde e que 
com muito esforço estava estudando na faculdade – Estácio 
(antiga FIR), localizada na av. Abdias de Carvalho no prédio 
do depósito da antiga Casa José Araújo. Faculdade de ensino 
particular, mantida pelos programas do Governo Federal. 
Com esforço, concluiu o curso em 2018. Fez Psicologia e 
naturalmente, como jovem pobre, não conseguiu emprego, 
mesmo porque trata-se de uma área de mercado fechado, a 
não ser através de concurso público, é difícil conseguir colo-
cação no mercado de trabalho. 
       Pois bem!, Jonathan compareceu algumas vezes sem 
compromisso, pois informou que frequentava o “Grupo Espí-
rita Joana d’Arc” no Curado II. Sempre acompanhado de 
sua namorada, que reside a mesma rua do centro. Ele, no en-
tanto, conforme informes da Polícia, estava residindo na 
Quinta Travessa da Rua José do Patrocínio, no Curado IV 
(no outro lado do morro, oposto à rua do centro). 
       Continua a nota: “Após atacar policiais militares com 
uma espécie de foice agrícola, um suposto paciente psi-
quiátrico foi morto, na tarde desta sexta-feira (20). Se-
gundo a família, Jonathas Carlos dos Santos, de 27 anos, 
era esquizofrênico. Durante um surto, a mãe dele, que 
preferiu não se identificar, acionou o Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência (Samu). Em casos assim, a 
equipe pede ajuda da Polícia Militar para a ocorrência. Ao 
chegar no endereço, os profissionais foram surpreendi-
dos com o jovem com a arma branca em mãos correndo e 
gritando que mataria todos. Para contê-lo, um dos poli-
ciais desferiu dois disparos. Um deles atingiu a coxa e o 
outro o abdome do paciente. Jonathas ainda foi encami-
nhado à UPA do Curado, mas não resistiu à gravidade 
dos ferimentos. O fato ocorreu dia 20 setembro de 2019 
às 17:37”. 
       De acordo com testemunhas, o confronto aconteceu em 
uma ladeira. Os militares e socorristas subiam em direção à 
casa da família, esbarraram na mãe e na cunhada do pa-
ciente e, em seguida, o encontraram descendo a rua. Foi so-
licitado que largasse a foice diversas vezes, mas ele teria ig-
norado o pedido dos militares. Quando tomou posição de ata-
que e correu para atingir as equipes, um PM interveio. Eles 
estariam entre três e cinco metros de distância um do outro. 

       A família informou que Jonathas já havia sido internado 
no Hospital Psiquiátrico Ulysses Pernambuco, no bairro da 
Tamarineira, Recife, mas já estava em casa, sem ser acom-
panhado por médicos e sem tomar os remédios devidos re-
gularmente.  
       A Polícia Militar informa que foi acionada pelo SAMU, na tarde 
desta sexta-feira (20/09), para tentar controlar um homem em surto de 
fúria, no Curado. O 25º BPM enviou um efetivo ao local e os policiais 
encontraram o morador bastante violento, com uma foice na mão. Ao 
contrário de largar a arma, como foi orientado, ele partiu para cima da 
equipe que em legítima defesa, atirou na perna do suspeito. O dispa-
ro não foi suficiente para controlá-lo e ele insistiu em agredir os 
policiais, que foram forçados a novo disparo, desta vez atingindo a 
barriga. Ele foi socorrido de imediato, mas não resistiu aos ferimen-
tos e faleceu. A foice foi apreendida e entregue na Delegacia de 
Polícia Civil de Prazeres, que ficará responsável pela investigação do 
caso.   
       Igualmente o jornal Folha de Pernambuco, em ttps:// 
www.folhape.com.br/folhape/nwsPrint.aspx?mId=116941 2/3 
Foto: Arquivo/Folha de Pernambuco, trouxe a informação da 
polícia.www.folhape.com.br/folhape/nwsPrint.aspx?mId=1169
41 3/3 Ao contrário de largar a arma, como foi orientado, ele 
partiu para cima da equipe que em legítima defesa, atirou na 
perna do suspeito. O disparo não foi suficiente para controlá-
lo e ele insistiu em agredir os policiais, que foram forçados a 
novo disparo, desta vez atingindo a barriga. Ele foi socorrido 
de imediato, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A 
foice foi apreendida e entregue na Delegacia de Polícia Civil 
de Prazeres, que ficará responsável pela investigação do ca-
so. A Polícia Militar de Pernambuco informa que está apuran-
do as circunstâncias do fato em paralelo com o trabalho da 
Polícia Civil.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       A foto do jovem psicólogo não foi divulgada, mas a da su-
posta foice que garante a impunidade do policial ganhou 
manchete. Também não apresentaram o estrago que o jovem 
fez com tal instrumento. 
       Este fato horroroso sob todos os aspectos, demostra e 
comprova o despreparo policial para lidar com o cidadão; há 
uma polícia para o enfrentamento com o bandido, onde nem 
sempre o enfrenta e principalmente quando este está armado. 
Há inúmeras reportagens comprovando que quando se trata 
de assalto a banco nas cidades do interior, a polícia não apa-
rece. Porque será? 
       Mas, para enfrentar um jovem que segundo afirmam teve 
um episódio de surto psicótico, três policiais não são suficien-
tes, mesmo após atirar na coxa; embora o jovem tivesse uma 
altura de 1,65 m. e não pesasse mais do que 70 kilos. Tem 
que matar. Afinal, esta é a função da polícia? Enquanto um 
pescador, pega um jacaré sem matá-lo, no seu habitat. ▲                                                                                      
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HORRORES DA GUERRA URBANA 
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É NATAL 

 

Entretanto, estamos loucos, como podemos pre-
tender agradar a Jesus com presentes materiais? De-
satino puro! Como faremos em tal caso, o dia está che-
gando e não conseguimos imaginar um presente do 
agrado do Rei dos reis. Poderíamos encontrar algo na 
rua 25 de Março, em São Paulo? Estamos ficando sem 
horizontes, sem perspectivas. A angústia começa a 
despontar. Jesus não se sensibilizará, entendemos 
agora, com salões grandiosos, lustres belíssimos a ilu-
minar os dançarinos, roupagem colorida e perfumada, 
comidas sofisticadas e abundantes, bebidas especiais 
cujos sabores nada mais farão além de anestesiar os 
nossos sentidos, ofuscando a nossa visão espiritual, na 
busca dos bens imortais. A alegria vazia e sem sentido 
dos salões das festas terrestres jamais poderá agradar 
ao Mestre. Convidados ricos e famosos também não 
vão assegurar o êxito do evento. 

Como proceder então? Estamos ficando sem 
opções para agradar o Aniversariante. 
 

A Solução 
Os convidados serão todos que nos procuraram 

ao longo do ano, solicitando apoio, uma palavra amiga, 
um prato de comida, algumas moedas, muitas vezes 
apenas o nosso ombro para recostarem as cabeças 
cansadas, e que foram por nós recebidos de braços 
abertos e com um sorriso sincero e fraterno. Todos 
estarão em nossas mentes, testemunhas do trabalho 
realizado, e agora poderão ser relembrados e convi-
dados mentalmente a participar desta festa sem igual. 

Faz-se necessário um ambiente espiritualizado 
para recebê-lo. Pode ser a nossa casa, o templo esco-
lhido para reverenciá-lo, preparado com orações de 
agradecimento à nossa atual existência. A própria Natu-
reza pode servir de ambiente festivo para esta home-
nagem especial. Quantos salões podemos imaginar, 
muito mais ricos de amor, daqueles habituados a abri-
gar reis, rainhas, nobres, imperadores e monarcas? 

Chegado o dia de honrarmos este especial 
Aniversariante, notamos agora a necessidade de uma 
vestimenta especial, que nos faça brilhar pelo amor e 
sabedoria dispensados a todos por nós atendidos, com 
quem partilhamos experiências durante este quase 
consumado ano. Qual diamante mais valioso podemos 
usar neste dia, senão aquele construído pelo nosso 
esforço sincero em ajudar e aprender? As nossas 
realizações serão as nossas joias e representarão 

igualmente os nossos perfumes. Posso usar o rubi da 
praticada Paciência, a esmeralda da exercitada Tole-
rância, a safira da vivenciada Brandura, o jade da 
dispensada Misericórdia e finalmente o brilhante do 
Amor espalhado aos quatro ventos. Ah! Estas sim são 
joias eternas, indestrutíveis, que estarão sempre co-
nosco. O nosso crescimento espiritual e realizações 
caridosas serão os melhores presentes ofertados a 
Jesus. E tenhamos a certeza de termos acertado nesta 
escolha, do melhor presente, construído dentro do 
imortal lema: amemo-nos como Ele nos amou. 
 

Conclusão 
Somente quando Ele tiver nascido e frutificado 

em nossas mentes e corações, chegaremos a entendê-
lo e principalmente vivê-lo. Nesta hora diremos 
confiantes: “Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que 
vive em mim.” (Gálatas, 2:20). 
 

 Rogério Miguez 

 

REFERÊNCIAS: 
 BÍBLIA DE JERUSALÉM. Trad. Gilberto da Silva 
Gorgulho; et al. 8.imp. São Paulo: Paulus Editora, 2012. 
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CVV 

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

PROCURE O  CVV 
A QUALQUER HORA DO DIA OU DA NOITE. 

VOCÊ NÃO PRECISA NEM SE IDENTIFICAR.  BASTA 
QUERER AJUDA. 

A GENTE TEM TODO TEMPO DO MUNDO PARA 
SABER COMO VAI VOCÊ. 

CVV – CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA 
OUVINDO COM O CORAÇÃO     Ligue: 3421–7311 ou 

188 
A LINHA DA VIDA 

 

LIVRARIA RENASCER 

NOVO ENDEREÇO 

PRAÇA MACHADO DE ASSIS, 63 

1° ANDAR, SALA 105. 

TELEFONE: (81) 9.8748-9190. 

OBS.: ESTA RUA FICA AO LADO DO 

CINEMA SÃO LUIZ.  

 

 



  

 
 
     

 

              

RELIGIÃO E FILOSOFIA - V  
                

05 de dezembro de 1946 – Quinta-feira – pág. 5 
 

NEM RELIGIÃO NEM FILOSOFIA - V 
 
 Os fenômenos espíritas foram mais de uma vez 
meticu-losamente examinados chegando-se sempre à 
conclusão de que as causas que os produzem ou são de 
ordem natural ou são de ordem preternatural nunca, porém, 
de ordem sobrena-tural. E como considerando, por outro lado, 
tanto a natureza como os efeitos desses mesmos fenômenos, 
que se não po-dem atribuir aos anjos bons, segue-se, em boa 
lógica, que só os demônios podem ser a verdadeira causa de 
todos os fenô-menos não explicáveis dentro da ordem 
puramente natural... Daí o nome de satanismo com que é 
conhecido o espiritismo; nome esse que imortalizou o 
profundo estudo de D. Vicente Monterola (*). Entre os 
fenômenos físicos, escreve o C. Mer-cier, citaremos as mesas 
giratórias, as materializações, as as-censões do corpo 
humano, em contra das leis da gravidade. Os espíritas 
afirmam que nas suas sessões veem mesas que se levantam, 
móveis que se movem, pedras que entram nas habitações, 
caracteres gráficos que se imprimem em folhas de papel, 
ruídos que repercutem, fantasmas de mãos ou rostos que 
aparecem na penumbra do quarto: o médium eleva-se no ar... 
Será tudo isso pura ilusão? Neste caso, como terão conse-
guido fotografar as aparições? 
 São esses fenômenos e outros parecidos que 
movem muita gente a dar fé no espiritismo, mesmo aqueles 
que se consideram católicos mas que, movidos pela 
curiosidade ou pe lo desejo de verificar se, na realidade, vale 
a pena seguir um sistema que promete curar certas doenças, 
dar certas notícias, averiguar o paradeiro de certas pessoas, 
se decidem a tomar parte em sessões que lhes estão 
terminantemente proibidas não apenas pela moral como 
também pela higiene mental. Os psicólogos, porém, e com os 
psicólogos os moralistas e os mé-dicos, pensam de forma 
diferente. Em filosofia, afirma, nova-mente Mercier, não temos 
em consideração essas especula-ções arbitrárias”. 
 “As almas não existem antes da sua união com o 
cor-po”. “A metempsicose e as emigrações astrais são 
conjeturas infundadas”. A experiência, por outro lado, tem 
demonstrado que a fraude entra como fator em certo número 
desses fenô-menos; a fotografia de espíritos, casos diversos 
de levitações etc, se resolvem em enganos interessados ou 
em deploráveis erros. Para convencer-se disso basta 
considerar que o espírito atua na escuridão, entre gente 
iniciada e favorável... é uma pa-lhaçada muito bem feita e 
nada mais. 

 
 Romeu Peréa. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 de fevereiro de 1947 – Sábado – pág. 5 
 

CRISTIANISMO E ESPIRITISMO (*) 
 
 Em cinco notas para o Diário da Noite afirmei e 
pretendi demonstrar, embora rapidamente, que o espiritismo 
nem era religião nem chegava mesmo a constituir uma 
filosofia no seu verdadeiro e genuíno sentido. O encarregado 
do boletim espí-rita (**) veio, como era de esperar, querendo 
provar o contrário, num verdadeiro esforço de erudição, 
citando autoridades e mais autoridades, transcrevendo 
citações e mais citações to-madas mais de uma vez de 
dicionários de bolso e manuais es-colares sobretudo no que 
às definições de religião e filosofia em sentido lato e em 
sentido estrito se referia, tudo o que na realidade pouco ou 
nada adianta. Porque, na verdade, o de que se tratava era 
provar se o espiritismo era ou não uma  reli-gião, se era ou 
não uma filosofia e para isto era suficiente e bastava que o 
encarregado do boletim espírita indicasse os li-mites, o 
método e o critério bem como o objeto da filosofia es-pírita. 
Que indicasse os dogmas, a moral e a liturgia da religião 
espírita. A revista que ele passou “As mais antigas filosofias e 
religiões” para provar que “os seus códigos e livros sagrados 
não contêm dogmas, nem mistérios, nem se apoiam no 
milagre e no sobrenatural” só fez contribuir e deitar por terra a 
sua tese de que o espiritismo é religião, “a única religião”, 
como ele afir-ma muito engraçadamente. Afirmação, essa que 
nos levaria a uma das mais intrincadas e complicadas 
questões da História das religiões e, mesmo, já que estamos 
estudando os dois con-ceitos simultaneamente, da História as 
filosofias. Questões es-sa que poderíamos formular assim: 
Existe uma ou existem mui-tas filosofias? Existe uma ou 
existem muitas religiões? Em ou-tras palavras, pelo que à 
primeira pergunta se refere, essa pa-lavra filosofia, 
empregada e repetida durante tantos séculos te-ve sempre 
um sentido determinado, designou constantemente uma 
ciência e cujo objeto claramente fixado se dirigiram todos os 
esforços de quantos conquistaram o nome de filósofos? E da 
mesma forma, essa palavra religião igualmente empregada e 
repetida durante tantos séculos teve sempre um sentido de-
terminado, designou constantemente uma ciência ou, por 
outra, uma filosofia da vida a cujo serviço também claramente 
fixado se dirigiram todos os pensamentos, todas as palavras e 
todos os atos não apenas dos chefes espirituais como de 
quantos formaram nos mais variados grupos ou correntes 
religiosas? Esta, a questão. E se é certo que, apesar da 
variedade de sis-temas filosóficos, não há mais que uma 
filosofia, cujo objeto primordial é o estudo do homem moral e 
intelectual para passar depois ao da universalidade do 
sistema dos seres e ao da cau-sa primeira de toda existência, 
também é certo que só existe uma Religião apesar da 
variedade dos sistemas religiosos – que são traços mais ou 
menos apagados, imitações mais ou menos perfeita da 
Religião verdadeira que não é certamente o espiritismo. 
 
 Romeu Peréa.    
 
(*) – O frade esperou que Djalma Farias terminasse  a  sua  
dissertação publicada em 15 crônicas,  encerrada  na  
edição e 28/01/1947,  para então fazer uma análise geral. 
(**) – Referência a Djalma Farias, que não citou-lhe em 
nenhum  momento o nome. 
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