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REFLEXÕES  DE  UM 
MÉDIUM  ESPÍRITA 

 

 
   ◘ 3 de Outubro, dia comemorado pelos  
       espíritas, que guarda a data do   
       nascimento do mestre maior do   
       Espiritismo. 
  

   ◘ É o mínimo que os adeptos da  
       Doutrina Espírita pode fazer para   
       homenagear Allan Kardec. 
 

   ◘ Na verdade o que o codificador espera   
       é que a doutrina Espírita seja  
       compreendida fielmente, conforme   
       está delineada.  
 

   ◘ De que adiantará a quantidade sem   
      qualidade? Se com o pequeno número   
       está difícil o entendimento. O   
       Espiritismo se diferencia exatamente  
       por nada impor.    
    
 
   
 

CLÓVIS TAVARES 
    Sebastião Clóvis Tavares nasceu no distrito de São 

Sebastião, em Campos dos Goytacazes, interior do Rio de 

Janeiro, em 20 de janeiro de 1915. Era dia de São Sebastião e, 

por isso, seus pais deram-lhe o nome de batismo em homena-
gem ao padroeiro, embora sempre tenha sido tratado, em casa e 
em todos os ambientes, simplesmente por “Clóvis”. 
    Desde a infância, demonstrou pendores religiosos. Era 
comum, na região de São Sebastião, ver seus irmãos jogando 
bola ou brincando de cabra-cega e ele lendo ou rezando em seu 
oratório particular. 
    Afeiçoou-se ao padre da Igreja de São Sebastião, chamado 

Émille Dés Touches, francês de nascimento, de família nobre e 

abastada. Ele teria abandonado a sua herança para dedicar-se à 
vida religiosa, tendo decidido vir para o Brasil seguindo uma 
inspiração. Foi o seu professor de Francês e seu primeiro orien-
tador espiritual. Do padre Dés Touches, o público espírita co-
nhece “Petição de Servo” (*), eivada de beleza e sabedoria espi-
ritual. 
(* - Inserta nos livros “Trinta Anos com Chico Xavier”, Clóvis 
Tavares, IDE, Araras-SP; e “Escultores da Alma”, Francisco 
Cândido Xavier/Espíritos Diversos; 
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Pena eterna, cremos é? 
 

       Quando pensamos que as coisas vão seguindo um fluxo 
do progresso tropeçamos na pérola da infelicidade. "Porque 
acreditamos que existem penas eternas?" Assim grafa-se 
um dos cartazes de divulgação da Federativa Pernambuca-
na. (*)  Realmente cremos em penalizações e na sua infinita 
postergação? Se o mal não é nem eterno e muito menos infi-
nito, por ser criação humana terá fim, por que crê que ele é 
então eterno? 
       Allan Kardec explicou e, por várias vezes, esclareceu que 
até mesmo a imperfeição e a obstinação em exerce-la um dia 
teria fim. O homem se cansa de não ter perspectiva, de viver 
o fluxo da sensualidade, de ser algoz do mal e dele se fazer 
escravo ou vítima. 
       Em tese Roustaing saiu da linha de frente dos estudos da 
“FEB”, mas essa febre de ideias descabidas ainda tem suas 
raízes fincadas no idealismo de quem um dia os propagou e 
seguiu. 
       O Céu de infernos, sem ser a obra kardequiana, o conto 
de uma dualidade vai soando e se reinventando nos motes da 
credulidade vazia de quem exaustivamente foi doutrinado a 
ver Jesus como salvador, o inferno como reino conduzido 
pelo “satanás”. Ora "satã" aparece como santo degenerado 
na "crença" do anjo caído, credo que alguns espíritas - alunos 
do mobral (**), sabichões da nova era e preguiçoso à leitura 
libertadora - teima em acreditar. Pedro, apóstolo, revelou a 
Jesus que o Cristo era o filho do homem e minutos depois 
disse que convinha não acontecer a morte dele por vias da 
crucificação, quando ressoou o brado do Cristo “Afasta-te de 
mim satanás” afasta de mim opositor, aquele que se opõe – 
por livre tradução do hebraico – ora não poderia Pedro ao 
mesmo tempo ter sido instrumento das revelações do alto, 
nas palavras do próprio Cristo e ser o “satã” seria uma incoe-
rência sem precedentes.  
       Quantos de nós inúmeras vezes fomos taxados de satã-
nás por divergirmos de ideias tolas e desconformes com a 
Doutrina Espírita, a inúmeros exemplos que o esquecimento 
da própria história das federativas legou ao ostracismo. As 
manifestações preconceituosas nas tribunas ou nos papos 
fechados a sete portas que afastou quase que eternamente 
trabalhadores fiéis a causa.  
       O tempo legou a morte o poder de despertar a consciên-
cia dorminhoca no seu “juízo final”, mas também de santificar 
pessoas que eram apenas máscaras de virtude. Entretanto o 
fato inevitável de morrer, não as libertou porque não houve o 
desencarne, não as livrou de pagar suas penas, nem de se-
rem depenadas por suas consciências. Jogadas na realidade 
de quem de fato são fora das ilusões aparentes de suas 
camuflagens. Para todas ela nada foi eterno, a não ser a exis-
tência dos seus Espíritos e do próprio Deus. As penas, as 
quais se submeteram voluntariamente se limita a proporção 
do agravo ou a misericórdia do perdão das “Leis de Amor e 
justiça”. Leis no plural, porque essas são proporcionais a cada 
orbe, assim como a lei da gravidade que obedece às particu-
laridades planetárias.  
       A legislação divinal do “amor e da Justiça” não se limi-
tam a um fato, mas a toda a história aplicada no presente e 
levando em consideração o passado e o legado do futuro de 
regeneração ao qual somos destinados. 
       As vezes nos alternamos, como Pedro, entre os ilumina-
dos e os “demônios”. É primordial destacar a origem termino-
lógica, como nascedouro ao ocidente originou-se do latim, 
“Satana”, com raízes sinônima do grego “Satanás”, e ampla-
mente usadas no hebraico “satan” ou “xatan” (inimigo), e 
significa: “O adversário, o que planeja o mal a outra pessoa”  
 

ou “o que se opõe, opositor”, aquele que se opõe a ideias ou 
interpretações delas. Lúcifer também orbitou como sinônimo 
de satã. O “Rei da Babilônia” chamado de Lúcifer tinha uma 
inteligência que resplandecia, brilhava durante o dia, descia 
do alto parecia um anjo revestido de ouro a brilhar, parecia 
com o próprio sol, o segundo sol, como se fosse uma estrela 
alva (pele clara) que caia dos céus e encantava os seus se-
guidores e súditos.  
       Ele foi responsável por construir os jardins suspensos da 
Babilônia, uma das sete maravilhas do mundo até hoje. Pos-
suidor de uma vaidade, que em suas ilusões fazia crer um dia 
ascender aos céus e tomar o lugar de Deus. Todos os segui-
dores achavam que ele subiria até as nuvens com seu trono, 
por ser tão grande e foi engolido por sua própria vaidade e 
poder transitório, nas asas da segunda “morte”.  
       Até hoje temos pena, jamais eterna, das pessoas que 
leem as descrições simbólicas do “profeta” Isaías e creem 
que o Lúcifer, Rei Babilônico, caiu dos céus. Era apenas a 
vaidade de um homem que achava saber tudo, representando 
todos os seus pares. Descia do pedestal humano no alto do 
palácio alegórico das ilusões humanas e ao meio dia brilhava 
feito o sol cheio de adereços que ofuscavam e exaltava a be-
leza da carcaça humana. Essa é a distrofia do tempo de 
mentes neófitas mergulhadas na metáfora de palavras. 
Colocaria Deus um ser concorrente a ele para judiar e torturar 
alma eternamente? Em todas as culturas os reis eram confun-
didos com anjos ou santificados, assim como alguns médiuns. 
       Nós Espíritas “sabichudos” - sabidos do bucho grande - 
esquecidos de Kardec, que na obra “O Céu e O Inferno” 
tirou o véu da verdade que em nós é intuitiva porque, se-
gundo ele,  
_________________________ 
N.d.R.; (*) -  A Federação Espírita Pernambucana anuncio 
nas redes sociais (como faz comumente) temas de pales-
tras diárias. Para o dia 10/08/2019, o tema foi:  
 
(**) - Mobral – Movimento |brasileiro de Alfabetização, im-
plantado pela ditadura que tinha por finalidade precípua 
levar o analfabeto a desenhar o nome e assim votar no 
candidato da Arena. O analfabeto não tinha direito ao vo-
to. Com o fim da ditadura, em 1985, foi feita uma emenda 
constitucional que garantia o voto ao analfabeto e aí o 
mobral, perdeu a sua serventia aos políticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CONTINUA NA PÁGINA 8). 
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O CARNEIRO REVOLTADO 
 

       Certo carneiro muito inteligente, mas indisciplinado, repa-
rou os benefícios que a lã espalhava em toda parte, e, desde 
então, julgou-se melhor que os outros seres da criação, pas-
sando a revoltar-se contra a tosquia. 
       - Se era tão precioso - pensava -, porque aceitar a humi-
lhação daquela tesoura enorme? Experimentava intenso frio, 
de tempos a tempos, e, despreocupado das ricas rações que 
recebia no redil, detinha-se apenas no exame dos prejuízos 
que supunha sofrer. 
       Muito amargurado, dirigiu-se ao Criador, exclamando: 
       - Meu Pai, não estou satisfeito com a minha pelagem. A 
tosquia é um tormento... Modifica-me, Senhor!... 
       O Todo-Poderoso indagou, com bondade: 
       - Que desejas que eu faça? 
       Vaidosamente, o carneiro respondeu: 
       - Quero que a minha lã seja toda de ouro. 
       A rogativa foi satisfeita. 
       Contudo, assim que o orgulhoso ovino se mostrou cheio 
de pêlos preciosos, várias pessoas ambiciosas atacaram-no 
sem piedade. Arrancaram-lhe, violentamente, todos os fios, 
deixando-o em chagas. 
      O infeliz, a lastimar-se, correu para o Altíssimo e implorou: 
       - Meu Pai, muda-me novamente! não posso exibir lã dou-
rada... encontraria sempre salteadores sem compaixão. 
       O Sábio dos Sábios perguntou: 
       - Que queres que eu faça? 
       O animal, tocado pela mania de grandeza, suplicou: 
        - Quero que a minha lã seja lavrada em porcelana primo-
rosa. 
        Assim foi feito. 
        Entretanto, logo que tornou ao vale, apareceu no céu 
enorme ventania, que lhe quebrou todos os fios, dilacerando-
lhe a carne. 
       Regressou, aflito, ao Todo-Misericordioso e queixou-se: 
       - Pai, renova-me!... A porcelana não resiste ao vento... 
estou exausto... 
       Disse-lhe o Senhor: 
       - Que desejas que eu faça? 
       - A fim de não provocar os ladrões e nem ferir-me com 
porcelana quebrada, quero que a minha lã seja feita de mel. 
       O Criador satisfez o pedido. 
       Todavia, logo que o pobre se achou no redil, bandos de 
moscas asquerosas cobriram-no em cheio e, por mais cor-
resse campo a fora, não evitou que elas lhe sugassem os fios 
adocicados. 
       O mísero voltou ao Altíssimo e implorou: 
       - Pai, modifica-me... as moscas deixaram-me em sangue! 
       O Senhor indagou, de novo, com inexaurível paciência: 
       Dessa vez, o carneiro pensou mais tempo e considerou: 
       - Suponho que seria mais feliz se tivesse minha lã seme-
lhante às folhas de alface. 
       O Todo-Bondoso atendeu-lhe mais uma vez a vontade e 
o carneiro voltou à planície, na caprichosa alegria de parecer 
diferente. No entanto, quando alguns cavalos lhe puseram os 
olhos, não conseguiu melhor sorte, Os equinos prenderam-no 
com os dentes e, depois de lhe comerem a lã, abocanharam-
lhe o corpo. 
       O carneiro correu na direção do Juiz Supremo, gotejando 
sangue das chagas profundas, e, em lágrimas, gemeu, húmil-
de: 
       - Meu Pai, não suporto mais!... 
       Como soluçasse longamente, o Todo-Compassivo, vendo 
que ele se arrependera com sinceridade, observou: 
       - Reanima-te, meu filho! que pedes agora? 
       O infeliz replicou, em pranto: 

        - Pai, quero voltar a ser um carneiro comum, como 
sempre fui. 
       Não pretendo a superioridade sobre meus irmãos. 
Hoje sei que os meus tosquiadores de outro tempo são 
meus verdadeiros amigos. Nunca me deixaram em feri-
das e sempre me deram de comer e beber, carinhosa-
mente... Quero ser simples e útil, qual me fizeste, 
Senhor!... 
       O Pai sorriu, bondoso, abençoou-o com ternura e 
falou: 
        - Volta e segue teu caminho em paz. 
        Compreendeste, enfim, que meus desígnios são 
justos. 
       Cada criatura está colocada, por minha Lei, no lu-
gar que lhe compete e, se pretendes receber, aprende 
a dar. 
        Então o carneiro, envergonhado, mas satisfeito, 
voltou para o vale, misturou-se com os outros e daí por 
diante foi muito feliz. 
 
       Espírito Neio Lúcio. 
       Médium Francisco Cândido Xavier. 
       Livro: Alvorada Cristã. Lição nº 21. Página 93. 
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VIAGEM AO PAÍS DAS LEMBRANÇAS1 

(VOYAGE AU PAYS DES SOUVENIRS1) 

FORMAÇÃO DO NOSSO GRUPO EM PARIS 

Nada apoia melhor nossa coragem 
Que o pensamento de um dever a cumprir. 

Fonte:O Espiritismo - 7º ANO - Nº I - janeiro 1889. 
Autor: Alexandre Delanne (pai de Gabriel Delanne) 
Transcrito e traduzido por: Rogério Miguez, especial para o Lampadário Espírita por deferência pessoal.

 

      
 
       Jamais seremos capazes de exprimir as delicadas 
sensações, as alegrias íntimas que se apoderaram de 
nós, quando vimos nossas esperanças se realizarem 
diante dos testemunhos da realidade das manifesta-
ções dos Espíritos. De repente fomos invadidos por um 
amor ardente de proselitismo! Entendemos que os fa-
vores com os quais o invisível nos preenchia não foram 
dados para nossa própria satisfação e instrução 
pessoal, mas para difundi-los em nosso entorno.        
Quando conhecemos Allan Kardec, morávamos na rua 
Saint-Denis, na casa de banhos de Saint-Sauveur. 
       Foi lá que criamos nosso grupo, no apartamento 
acima daquele onde ainda se encontra atualmente a 
Sociedade Espírita, fundada pelo mestre. Mais tarde, 
nossos encontros aconteceram na mesma rua, um 
pouco mais acima. Por dez anos abrimos nossas portas 
e nossos corações para todos os homens de boa 
vontade, sem nunca suspender as sessões. 
       Durante todo o tempo deste longo e laborioso 
período de proselitismo, não quisemos aceitar a 
primeira colaboração de ninguém, apesar de nossa 
humilde e modesta posição social, a fim de preservar 
nossa total independência para dirigir nosso trabalho, e 
a maior liberdade de receber e treinar os neófitos ao 
nosso modo. Isto foi muito bom, porque nunca, um 
significativo nunca, nenhum problema, nenhuma 
discórdia agitaram nossas sessões. 
       Ao entrar não se comprava o direito de reclamar ou 
de escarnecer ao sair. Nossas sinceras convicções 
impunham respeito. Mas, é bom, e talvez útil, dizer 
como procedemos. 
       Nosso apartamento não era espaçoso, podia aco-
modar de 35 a 40 pessoas, apertando bem. Na noite da 
recepção, preparávamos o local; era um grande traba-
lho. Colocávamos cadeiras, cujo número era insuficien-
te para colocar todos, pequenos bancos de madeira, 
cujas extremidades se retiravam; devíamos reintegrá-
los após a sessão dentro de um quarto de armazena-
mento. 
       Nos aglomerávamos sem murmurar ou reclamar 
nestes sofás de um novo gênero, de tal modo que a 
atenção dos visitantes era capturada pelos fenômenos 
os quais eles eram testemunhas. As cadeiras, itens de 
luxo, estavam reservadas para os membros do grupo e 
para os médiuns que circundavam a mesa redonda. 
       Quando a sala estava bem completa, fazíamos um 
pequeno discurso aos recém-chegados, a fim de pre-
pará-los, não apenas para um silêncio desejado, para 
uma meditação necessária, mas também para lhes dar  
 
 

 
um vislumbre grosso-modo das nossas teorias. Nós nos 
concentramos particularmente no modo pelo qual os 
Espíritos vinham se comunicar e podiam corresponder-
se pelos médiuns escreventes ou tiptologistas. 
       Em seguida, fazíamos perguntas aos guias do gru-
po; onde muitas vezes eles espontaneamente nos da-
vam suas instruções, e depois de lê-las com atenção e 
comentado-as, nós passávamos para a segunda parte 
da noite (aquela que, aliás, parecia mais interessar o 
público). Ela era reservada exclusivamente para os 
efeitos físicos. 
       Naquele momento, os médiuns escreventes ou de-
senhistas cediam seus lugares às pessoas desejosas 
em fazer evocações pessoais à mesa. Nós aceitamos 
muito particularmente os recém-chegados. Este siste-
ma sempre foi bem-sucedido e é uma boa maneira de 
fazer conversões. Durante uma hora, pelo menos, os 
Espíritos evocados vinham em multidões para dar a 
cada um provas autênticas de sua presença. Eles dita-
vam nomes próprios, frases inteiras. Eles faziam nascer 
a convicção nas almas até então refratárias às nossas 
crenças, o apaziguamento em muitas consciências, e 
sempre a esperança que gera a felicidade e a paz de 
coração. 
       Às vezes, esses amados batiam discretamente no 
interior da mesa, nos móveis do apartamento, corres-
pondendo a certos números, pensados mentalmente. 
Em outras ocasiões, fixavam-na ao solo de modo que 
era impossível levantá-la, apesar de todos os esforços 
dos assistentes. Logo que tínhamos formulado o desejo 
de ver a mesa se fazer leve, ela perdia como por en-
cantamento o seu peso específico e, em seguida, tor-
nava-se leve como uma rolha flutuando sobre a água. 
       Outras vezes, mas raramente, é preciso concordar, 
ela deixava completamente o piso, mas não caia pesa-
damente, de acordo com as leis da gravidade, mas 
como uma folha de papel oscilando lentamente. 
       Levaria volumes para descrever todas as maravi-
lhas que testemunhamos durante estes anos felizes, e 
falar sobre as numerosas conversões que disto resulta-
ram. Mas esse não é o nosso objetivo. 
       E ainda, que suaves lágrimas de enternecimento 
vimos fluir. Quantas mães, quantos filhos e pais recupe-
raram a esperança reconhecendo os seres que 
acreditavam para sempre perdidos! Quantas almas 
corroídas pela dúvida finalmente encontraram seus 
caminhos para Damasco. 
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       Na presença de tais resultados, esquece-se 
facilmente as lutas, tristezas, calúnias, fadigas, os com-
bates de qualquer tipo, que tivemos que suportar vendo 
esses soberbos resultados. Que requintadas recom-
pensas morais pelo pouco bem que pudemos fazer! 
       Vamos mencionar alguns fatos: 
       Em uma noite de reunião, nosso amigo Sr. 
Ledoyen, ex-livreiro no Palais Royal, membro da So-
ciedade Espírita de Paris, encaminhou-nos dois es-
trangeiros que recebemos a seu convite. Esses senho-
res participaram da reunião como simples curiosos. No 
número de escreventes, uma médium, Sra. Patet, ob-
teve mecanicamente uma comunicação que ela não 
pôde ler: passou-se de mão em mão o hieróglifo. Mas, 
infelizmente, nenhum de nós pode chegar ao ponto de 
decifrá-lo. 
       Um dos dois visitantes estrangeiros pediu para ver 
também a comunicação. Qual foi sua surpresa e a 
nossa, quando o desconhecido nos fez entender que 
era de um Italiano, um dialeto Piemontês, que ele nos 
traduziu para espanto geral. 
       É necessário presumir que este fato típico atingiu 
seriamente os estrangeiros, uma vez que eles nos pe-
diram com insistência, no final da noite, gentilmente 
conceder-lhes um novo encontro especial, isto é, para 
recebê-los sozinhos, em família. O que lhes foi concedi-
do. 
       No dia 30 de agosto de 1862, eles se encontraram 
no ponto de encontro. Eles nos entregaram suas identi-
dades sem nenhum título. 
       Para bem nos convencer, disseram eles, deseja-
mos dirigir a um Espírito que conhecemos uma evoca-
ção mental. Nós concedemos seus pedidos, acrescen-
tando apenas que para a segurança e a ordem, e que a 
solicitação seja bem precisa e ne varietur [sem possibi-
lidade de mudança], estes senhores escreveriam seu 
pedido em uma folha de papel. Eles imediatamente se 
submeteram a essa formalidade. Escreveram a evoca-
ção deles em uma língua estrangeira. Colocamos a 
folha de papel dobrada em quatro sob o pé da lampari-
na. 
       A Sra. Delanne pegou sua pena e o espírito escre-
veu mecanicamente a seguinte frase: 
       - "Vós me perguntais por que me opus durante 
a minha vida, à publicação do livro de Charles 
Albert, apesar de seu talento? 
       Era porque ele estava lutando contra os abusos 
do alto clero, do qual eu fazia parte. 
       Eu me arrependo hoje e sofro. Orais por mim. 
       Vosso Cardeal hoje simples espírito. 
       Reservais os títulos de Eminência para mais 
eminentes do que eu. 
       Assinado: Lambrousquini. " 
 

       Assim que a comunicação terminou, e antes de se 
dar conhecimento dela, rogamos a estes senhores que 
nos lessem o pedido por escrito que estava sob a lam-
parina. Aqui está textualmente: 
       "Rogamos ao espírito de sua eminência Cardeal 
Lambrousquini nos dizer por que ele se opôs à pu-
blicação do livro que Charles Albert devia publicar." 
 
 

 
       Nossos visitantes ficaram impressionados com 
essa prova de identidade irrefutável. 
       Esta resposta categórica imediatamente nos fez 
entender com quem estávamos lidando: com membros 
do clero. Esses cavalheiros pelo seu lado, vendo seu 
anonimato revelado pelo espírito, pediram desculpas 
por não terem imediatamente confessado sua profis-
são. Eles nos apresentaram desta vez suas identidades 
verdadeiras. Nós lemos sobre a primeira: F. H. cônego 
honorário de St-Ivrea; sobre a outra: Monsenhor X. 
Arcebispo de T. (Itália). Sua reserva nos foi então ex-
plicada. 
      Temos de admitir que os estrangeiros, face a esta 
manifestação inopinada, pareciam deslumbrados e en-
cantados por esta luz inesperada vinda do céu, como 
eles o disseram. A sessão continuou. 
      O cônego perguntou ungidamente se os espíritos 
desejavam revelar-lhe o nome de seu anjo da guarda? 
       A resposta foi breve: São Francisco de Assis! 
       Ah! ele exclamou imediatamente, obrigado, obriga-
do. E lágrimas de ternura umedeceram suas pálpebras. 
Ele disse muito perturbado a todos nós que ele tinha 
nascido no dia da festa de São Francisco de Assis; que 
seus pais, como sinal de alegria, lhe deram esse nome 
patronímico para atrair a bênção deste espírito ilustre. 
Foi ordenado sacerdote no dia mesmo da festa desse 
santo personagem; ele exclamou em seu lirismo: 
       "Ó Deus de bondade e justiça, estou feliz por 
ter sempre acreditado em tua infinita misericórdia: 
de nunca ter falado de nada além de teu amor e de 
tua mansuetude, sem nunca te ter apresentado aos 
fiéis, como um pai cruel e vingador ". 
       O feliz cônego revisitou várias vezes a casa du-
rante a sua estadia em Paris. Ele estava interessado 
em demonstrações. Ele não sabia como nos agradecer 
pela hospitalidade. 
       Um de seus guias até o instou a ocupar-se com o 
espiritismo e, como temia, disse ele, não ter na Itália 
nenhum médium à sua disposição, foi-lhe dito que 
"Letícia era médium.” 
       Nessa altura ele nos contou que Letícia era uma 
menina de 11 anos que tinha vista dupla, e acrescentou 
que várias vezes essa criança anunciou a visita que ele 
estava fazendo à mãe dela antes de sua chegada. 
       "Mamãe, disse Leticia, o cônego F. vem à casa, 
eu o vejo, aqui está ele." 
       E o fato se verificava sempre. 
       Ao nos deixar, o prelado prometeu realizar expe-
riências; mas nunca soubemos se ele cumpriu sua 
promessa. 

       Al. Delanne. 
________________ 
(*) Sob este título, o Sr. Delanne propõe-se dar-nos uma 
série de narrativas e as suas impressões sobre o mundo 
espiritual e os fenômenos que constatou nas suas nume-
rosas viagens. (Nota da redação do jornal francês). 
 

N.d.R.: Uma vez iniciado o desenvolvimento da mediuni-
dade, apar de um bom conhecimento sobre o mecanismo 
mediúnico, o Sr. Delanne funda um grupo espírita em sua 
residência, onde a Sra. Delanne era a médium e o peque-
no Gabriel assumia a tarefa de dirigir na ausência do Pai. 
▲ 
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 O PASSAD0, HOJE – XIV 
 

Clóvis Tavares  
       

       Na adolescência, estudando no célebre Liceu de Humani-
dades de Campos, integrou um grupo de jovens idealistas 
que decidiram mudar o Mundo. Inscreveram-se no Partido 
Comunista do Brasil e viveram um sonho de liberdade. 
       Dois desses jovens eram Nina Arueira e Clóvis Tava-
res, que enamoraram-se e tornaram-se noivos. Os dois vi-
viam intensamente a vida partidária, sendo líderes de greves 
operárias e movimentos estudantis. Inesperadamente, Nina é 
acometida de uma febre tifóide e Clóvis passa a fazer plantão 
ao seu lado, passando noi-tes acordado, em vigilância, mas 
sem oração. 
       Por um destes ‘mistérios da vida, ela conheceu, já doen-
te, um homem chamado Virgílio de Paula, que a recebeu em 
sua casa para prestar-lhe tratamento. Era um profundo co-
nhecedor de Teosofia e Espiritismo. Nina interessa-se ini-
cialmente pela Teosofia. Lê “Do Recinto Interno”, de Annie 
Bésant e decide, já no leito, renunciar à política partidária. 
Conta a Clóvis a sua decisão. Este, que também estava a dis-
cordar da direção partidária quanto a rumos decididos que 
feriam a sua ética, passou a escutar de Nina as lições que ela 
ouvia do ‘Vovô Virgílio. 
       Virgílio de Paula, por sua vez, aos poucos introduziu um 
pouco de Evangelho em suas conversações com Nina. Ela 
maravilhou-se com a visão de um Jesus Cristo amigo dos 
pobres e dos sofredores. Um Jesus Cristo amigo da Justiça e 
da Caridade e entregou-se, de alma inteira, ao Evangelho, ex-
plicado pela racionalidade Espírita. Foram apenas alguns me-
ses, mas ela desencarnou considerando-se espírita. 
       Após o seu desenlace é que Clóvis começou a ler os li-
vros que ela lera no seu estágio derradeiro. E como ocorreu 
com Nina, ele também apaixonou-se pela cosmovisão espiri-
tista. Quando leu pela primeira vez os versos de Olavo Bilac, 
Cruz e Souza, Fagundes Varella, Augusto dos Anjos, Castro 
Alves, João de Deus, Auta de Souza, entre outros, então de-
clarou-se espírita. E com o mesmo afinco que se dedicara há 
apenas alguns meses à política partidária, passa a militar ati-
vamente no meio espírita. Começa a frequentar o Grupo Es-
pírita João Batista, dirigido pelo Sr. Virgílio de Paula e outros 
companheiros da primeira hora do Espiritismo em Campos. 
       Em pouco tempo, Clóvis passa a realizar palestras doutri-
nárias que a muitos atraíram por sua fluência evangélica e 
pelo ardor de seu verbo. Paralelamente a essas atividades, 
fundou uma escola de Doutrina Espírita para crianças, na 
casa da mãe de sua antiga noiva, Dona Didi Arueira. Passa-
ram a chamar essa casa de “Escola Infantil Jesus Cristo”. 
       Mais uma vez, o inesperado ocorre. Os frequentadores 
do Grupo Espírita João Batista, somados aos pais das 
crianças da Escola Infantil, afluíram em número crescente 
para escutar suas palestras na casa de Dona Didi. Decide, 
então, a diretoria do Grupo Espírita João Batista autodissol-
ver-se e passar a integrar os quadros da nascente Escola Je-
sus Cristo, já sem o qualificativo de “Infantil”. Iniciou-se uma 
era nova para o Espiritismo local, até então conhecido apenas 
pelas sessões mediúnicas. 
       Com Clóvis, alvorece, em 1935, o Espiritismo da cultura e 
da prática da caridade. Clóvis sempre priorizou na Escola 
Jesus Cristo o serviço de amor ao próximo e o estudo dou-
trinário. Ele fundou dois orfanatos: um de meninas, dirigido 
inicialmente pela filha de Virgílio de Paula, Inaiá de Paula, e 
outro para meninos, dirigido por ele mesmo e por seu compa-
nheiro de ideais, Medeiros Correia Júnior. Fundou, ainda, 
um Culto de Assistência, onde um grupo de irmãos visitava 
duas favelas de Campos, para distribuição de gêneros e para 
a realização de um culto de Evangelho no Lar dos assistidos. 
       Surge, ainda, por seu ideário, o Curso Elzinha Fran- 

ça para orientação espiritual às crianças. A escolha do nome 
Elzinha França deveu-se ao fato de que a Mocidade Espírita 
de Campos, da qual fazia parte a jovem Hilda Mussa, com 
quem se casaria mais tarde, e sua amiga Zenith Pessanha, 
visitava as famílias pobres da Escola Jesus Cristo na busca 
do sofrimento a fim de mitigá-lo. Numa dessas peregrinações, 
na favela, encontram desvalida menina recém-nascida, aban-
donada. Como não havia, na época, nenhum órgão oficial de 
amparo à criança e nem de longe pensava-se no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, decidiram trazer a menina para 
a Casa da Criança. Apesar de Clóvis ter providenciado todos 
os cuidados médicos, a menor desencarnou em pouco tempo. 
       Todavia, em uma de suas habituais viagens a Pedro 
Leopoldo para encontrar-se com Chico Xavier, obteve do 
médium a informação de que o visitava um espírito de muita 
luz, chamado Elzinha França. Clóvis Tavares, a princípio 
pasmo, contou ao médium quem era a menina, que Chico 
identificou como sendo uma professora que estava integrando 
a equipe espiritual de serviço na Escola Jesus Cristo e que 
trabalharia na educação dos menores. 
       Fundou o Clube da Fraternidade, espaço artístico e lúdico 
para a realização de jogos infantis, teatros e coros musicais 
nos domingos à tarde, numa época em que não havia televi-
são. Passou a visitar semanalmente os presos, recordando o 
ensino de Paulo aos hebreus: “Lembrai-vos dos encarcera-
dos, como se vós mesmos estivésseis presos com eles. E dos 
maltratados, como se habitásseis no mesmo corpo com eles”. 
(Hb, 13:3). Uma vez por ano, pregava o Evangelho Consola-
dor no cemitério, no dia 2 de novembro, iniciando uma prática 
consoladora e esclarecedora na nossa terra. 
       Foi autor de livros espíritas, renunciando, todavia, aos di-
reitos autorais, pois, aprendeu com Chico Xavier a doá-los às 
editoras que se dedicavam à difusão doutrinária. Escre-
veu: Sementeira Cristã; Vida de Allan Kardec para a Infân-
cia; Meu Livrinho de Orações; Os Dez Mandamen-
tos, e Histórias que Jesus Contou, para o público infantil, 
e Vida de Pietro Ubaldi, Trinta Anos com Chico Xavier, 
Amor e Sabedoria de Emmanuel, Tempo e Amor, De Je-
sus para os que Sofrem, e Mediunidade dos Santos, para 
o público em geral. 
       Tornou-se amigo íntimo de Chico Xavier, com quem con-
viveu por 50 anos, o que é relatado nos referidos livros do 
citados. Frequentava com assiduidade as reuniões do Grupo 
Meimei, em Pedro Leopoldo. Visitou, também, Belo Horizonte 
várias vezes, onde travou contato com Arnaldo Rocha, Joa-
quim Alves, Cícero Pereira e tantos outros que dignificaram o 
Espiritismo nas Minas Gerais e no Brasil. 
       Clóvis veio a casar-se somente 20 anos após a desencar-
nação de Nina, e a jovem Hilda Mussa, que o ajudava na pes-
quisa sobre a vida dos santos católicos, passou a ser também 
a sua fiel colaboradora nos trabalhos da Escola Jesus Cristo. 
Deste matrimônio nasceram cinco filhos: Carlos Vítor, que de-
sencarnou aos 17 anos, após uma vida de sofrimentos para 
ele e para os pais – o que está relatado no livro: A Morte é 
Simples Mudança –, Margarida, Flávio, Luís Alberto e Celso 
Vicente. 
DESENCARNE 
       Clóvis Tavares desencarnou no dia 13 de abril de 1984, 
na Santa Casa de Campos. Exatamente na semana posterior 
ao nascimento de seu primeiro neto, Pedro, primogênito de 
Flávio Mussa Tavares, que traz o relato (base para este es-
corço biográfico).  

 
 Fonte: TAVARES, Flávio Mussa. In: “O Espírita Mineiro”,    
              nº  291, maio/junho, 2006. 
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ROGER PEREZ, ATÉ BREVE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       Roger Perez, francês nascido 22 de janeiro de 1928, 

em Oujda no Protetorado (falsa colônia) francês em Mar-

rocos, portanto, era cidadão francês; desencarnou no dia 
10 de agosto de 2019. Em Marrocos iniciou no grupo Ma-
ria Munoz de Casablanca, 
       Quando da fundação do CEI – Conselho Espírita In-
ternacional, ocorrida durante a realização do CONGRES-
SO MUNDIAL DE ESPIRIISMO (CME- 92), realizado na ci-
dade de Madrid (Espanha), de 27 a 29 de novembro de 
1992; foi constituída a Comissão Executiva Provisória no 
dia 28, a data da fundação. Na formação da Comissão, foi 
criado o cargo de dois secretários: 1º Secretário para a 
América, que ficou com o brasileiro Nestor João Masotti e 
2] Secretário para a Europa, designado Roger4 PEREZ, 
presidente da União Espírita Francesa e Francophone e 
ainda responsável pela publicação da Revue Spirite.   
 

       Roger trabalhou sem tréguas, desde os anos 1980, 
para reconstruir em França um movimento espírita fiel às 
bases legadas por Allan Kardec, lutando contra aqueles 
que o tinham novamente desviado para a parapsicologia 
e a clarividência. Ele retomou a publicação da Revista 
Espírita. Trabalhou na fundação do Conselho Espírita 
Internacional em 1992. Ele animou a coordenação da Eu-
ropa do csi e incentivou a fundação de várias federações 
nacionais nos países da Europa. Presidiu ao 4° Con-
gresso Espírita Mundial, realizado em 2004 em Paris, por 
ocasião do bicentenário do nascimento de Allan Kardec, 
e que reuniu quase 2000 pessoas no palácio da mutuali-
dade em Paris. 
       Foi um dos responsáveis pelo renascimento do 
Espiritismo na França do final do século XX. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
                                                                                            Fonte: Charles Kempf, em 18/08/2019. 
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A alegria e a fraternidade vivenciadas em Brasília–
Brasil, nas dependências da Federação Espírita 
Brasileira por ocasião da realização da 8a. Reunião 
Ordinária do CEI em fevereiro de 2002. 
     O Seminário: “Preparação de Trabalhadores 
para as Atividades Espíritas e Diretrizes de Apoio 
para as Atividades Espíritas” e o Diálogo com 
Divaldo Franco enfocando o tema: “Expectativa da 
Espiritualidade na Difusão da Doutrina Espírita em 
Nível internacional”. 
 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

“Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, 
soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas 

perfeições” (...) “Ao retirar-se uma de suas virtudes 
infinitas, bondade ou justiça retiraríamos a sua 
essência e ele deixaria de ser Deus, se é único é 
consenso que ninguém pode superá-lo ou igualá-lo 
no que quer que seja”. “Deus vingando-se com um 
castigo infinito, seria infinitamente vingativo; se é 
infinitamente vingativo não pode ser infinitamente 
bom e misericordioso porque um desses atributos 
anula o outro” (...) “por que faria para o homem a lei 
do perdão, se ele mesmo não deveria perdoar? ” 
(...) “Deus, que está em toda parte tudo vê, deve ver 
as torturas dos condenados. Se é insensível aos 
gemidos, durante a eternidade, é eternamente sem 
piedade; se não tem piedade, não é infinitamente 
bom”. (1) 
       E numa palavra somos pegos pela dúvida entre 
o que cremos e o que transmitimos. 
       Talvez aos olhos das federativas ou dos mais xiitas 
sejamos classificados como inimigos, talvez o próprio 
satã, opositor, somos mesmo. Nos opomos a toda de-
sordem ou transgressão perante a Doutrina e sua letra, 
o desvio ou o afrouxamento das revelações kardecia-
nas. Nos opomos aos Lúciferes modernos que senta-
dos no trono da representação se acham no direito de 
ditar e ter a palavra final sobre Espiritismo. Mas os ver-
dadeiros “inimigos”, são todos aqueles que não creem 
que “Jesus veio em corpo de Carne por serem os anti-
cristo que estão sobre a terra” (2), ou seja, os 
“Roustainguistas”. Todos os que acreditam na 
dualidade: “o bem e o mal” ou aquelas pessoas que 
insistem em acreditar numa grandeza que não a tem, 
numa santificação ou numa verdade exclusiva ou 
excludente. 
       Esquecem que um dos preceitos "Kardeciano" é o 
de não haver retrocesso no caminho da evolução. Nem 
seres eternamente legados ao mal, por ser transitório o 
mal e não perene. Esquecem que títulos de palestras 
podem confundir o curioso-simpatizante a causa do 
Espiritismo, então lembremos do corolário maior: "O 
amor cobre a multidão dos pecados" (pecado-equívoco, 
imprecisão ao atingir o alvo), a regra de ouro: "Ama teu 
próximo como a ti mesmo", "fazei ou dar ao outro tudo 
que gostaria que fizessem contigo", quem são os 
espíritas? Apenas filhos de um salvador? Ou homens 
de consciência liberta? Seremos apenas os crédulos do 
"aleluia" e da "glória a Deus" ou conscientes de quem 
somos nos ciclos existenciais? Será mesmo que 
acreditamos na mitologia folclórica do Diabo? Seria ele 
o responsável pela morte de Jesus? Será que é ele o 
responsável por essa divisão de esquerda ou direita 
partidária que tem rachado o espiritismo é desmotivado 
seus adeptos? 
       Se cremos no mal tão poderoso, perceberemos o 
quanto infantil e alegórico estamos sendo, mas isso não 
é difícil perceber. A tempos gostamos de nós iludir com 
fantasias místicas., outrora, a menos de três meses, 
precisaram os papas do espiritismo retirar da bainha de  
 

estudos O Evangelho de Roustaing. Nele Jesus era a 
farsa, não veio em corpo de carne, era uma materializa-
ção, não nasceu, não sangrou, não morreu porque nun-
ca viveu era o super “Gasparzinho, o fantasminha 
camarada”, uma caricatura animada e distorcida dos 
Ensinos de Kardec. 
       E nessa alegoria vamos seguindo, e nesse mote 
vamos crendo ser "vanguarda". "E quem crer que Jesus 
não veio em corpo de carne é o falso Cristo que estar 
sobre a Terra" disso não temos dúvida. O próprio evan-
gelho que dizem crê desmente o que acreditavam ser 
uma verdade. Vale aqui a máxima não por vinho novo 
em odres velhos, ou seja, não por coisas novas em 
cabeças velhas. Assim como o vinho é novo e com alta 
acidez romperia o couro do antigo recipiente, odre, 
assim também se sucede com verdades e cabeça de 
velho, ou mata ou degenera. Espiritismo é expandir a 
verdade, mesmo que para isso seja necessário corrigir 
o que cremos.  
       Então com a palavra Allan Kardec porque, segundo 
a Doutrina Espírita, “O homem é filho de suas obras, 
durante essa vida e depois da morte; não deve nada ou 
favor: Deus recompensa pelos seus esforços, e pune-o 
pela sua negligência, tão longo tempo quanto seja a 
negligência” (3). 
 

TIAGO RODRIGUES 
tiagros@hotmail.com 

 
 
Referência 
[1]. O Céu e O Inferno – Capítulo VI “Doutrina das   
      Penas Eternas” – subtítulo: “ Argumentos em   
      Apoio a Penas Eternas”. 
[2]. 1º (Primeira) Carta de João: Cap. 04 vers. 03 
[3]. O Céu e O Inferno – Capítulo VI “Doutrina das 
Penas Eternas” – subtítulo: “ Argumentos em Apoio 
a Penas Eternas” item 21, último parágrafo. 
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"O papel das Mesas Girantes" 
 

       Em 14 de junho de 1853, conforme efeméride publicada 
pela FEB para o mês de junho, [1] o Jornal do Commercio, 
do Rio de Janeiro, publicou matéria sobre as mesas girantes. 
Estavam estas, literalmente, fazendo “girar as cabeças” dos 
desconcertados europeus e norte-americanos, desde as  
mais humildes até as mais coroadas da secular nobreza eu- 
ropeia. 
       Sabe-se ter sido uma verdadeira febre, reunir-se em tor-
no das mesas e aguardar que elas se  “pronunciassem”, des-
pertando, este inusitado fato, a acurada percepção do jornal 
carioca em divulgar, aqui em terras brasileiras, o fenômeno 
surgido no hemisfério norte. 
       O interesse na realização do fenômeno se intensificou a 
tal ponto que obras foram escritas, abordando a prática, in-
clusive manuais com métodos descrevendo como se obter 
sucesso na tentativa de fazê-las girar. 
       Um destes livros detalha por vários passos uma suges-
tão de como proceder. Segue o resumo: [2] 
 

◘ O número de pessoas para produzir o movimento deve ser 
ímpar, de preferência, e não deve ficar abaixo de cinco. Es-
te número pode ser aumentado de acordo com o tamanho da 
mesa; 
 

◘ Pessoas dos dois sexos são escolhidas, tomando-se ho- 
mens de 18 a 20 anos, e senhoras de 16 a 40. As crian-
ças parecem não ter ajudado efetivamente a experiência 
senão em casos excepcionais; 
 

◘ É bom colocar os experimentadores de tal maneira que 
pessoas ligadas por sangue ou amizade estejam próxi-
mas umas das outras. Assim, colocar casais, amigos de am-
bos os sexos, lado a lado; 
 

◘  A mesa deve ser de madeira, sem distinção da madeira ou 
forma. Experimentos feitos com mesas de mogno, pinheiro  
ou carvalho, redondas ou ovais, tiveram muito sucesso. Não 
é necessário que a mesa seja dobrável ou fixa. O peso é 
indiferente, no entanto, uma mesa muito pesada exigirá um 
número maior de pessoas e, consequentemente, maior 
necessidade de fluidos, bem como um tempo maior; 
 

◘ As mesas que até agora produziram o melhor efeito são 
as chamadas mesas de sala de estar, de tamanho médio e 
de forma oval, cujo tampo repousa sobre um eixo, termi-
nando em si mesmo por três ou quatro ramos (pés) com ro-
das. As rodas ajudam a acelerar o resultado; as mesas 
com apenas um pé no meio são as melhores, é mais fácil 
evitar tocá-lo; 
 

◘ Não é necessário que a mesa esteja sobre um tapete. No 
entanto, a experiência mostrou que é melhor em um tapete;  
 

◘ A temperatura da sala deve ser média e seca. [3] Corren- 
tes de ar repentinas suspendem a ação de fluidos; 
 

◘ Os experimentadores sentam-se ou ficam em pé ao re-
dor da mesa, na ordem indicada em três, cuidando para que 
as cadeiras estejam longe o suficiente da mesa para que 
cada pessoa esteja isolada e não possa tocar seu vizinho ou 
a mesa com pés, braços ou roupas. A cadeia magnética 
é então formada da seguinte maneira: as mãos repousam so-
bre a mesa; os dedos estão espalhados de modo que o dedo 
mínimo da mão direita repouse sobre o dedo mínimo da mão 
esquerda do vizinho. As próprias mãos não devem se tocar; 
 

◘ A partir desta hora esperar. É bom que os assistentes 
não cheguem muito perto dos experimentadores, porque 
qualquer contato interromperia a transmissão do fluido. Uma 
mão estranha que se interponha entre a corrente e mesmo 
sem tocá-la, basta para interrompê-la. Quanto mais os ope- 
radores fixarem e concentrarem a sua vontade e a sua ideia 
na experiência, mais ela será favorável e rápida; 
 

◘ Os primeiros fenômenos que ocorrem são uma sensa-
ção de calor, como uma corrente através das mãos, braços e 
peito. Este sintoma é seguido por um formigamento nos 
braços e dedos. Agora a mão sobre a mesa sente uma sen-
sação peculiar, como se o tampo da mesa se levantasse for-
mando ondas, e logo depois o tampo começa fracamente 
primeiro, então cada vez mais visivelmente a oscilar e virar 
da esquerda para a direita. Sente-se perfeitamente o flui-
do saindo dos dedos e entrando na mesa. Se a cadeia con-
tinuar bem fechada, aumenta gradativamente a rotação da 
mesa; 
 

◘ Quando a mesa começa a se mover, as cadeiras são 
removidas pelos assistentes nas quais os experimentadores 
estavam sentados. Então, em pé, segue-se a mesa, tomando 
cuidado para manter a corrente de mãos. Se a corrente for 
interrompida, seja pelo deslizamento dos dedos, seja pelo 
contato das roupas entre eles ou contra a mesa, o movi-
mento mágico cessa imediatamente. Para restaurá-la, basta 
refazer a cadeia; 
 

◘ O tempo necessário para o desenvolvimento do fluido qui-
ro-elétrico varia de acordo com a maior ou menor suscetibili-
dade e atividade nervosa dos experimentadores. Em geral, 
são necessários quase 20, raramente mais de 60 minutos, e 
certamente não é demais sacrificar uma experiência tão sur-
preendente quanto empregar tão pouco tempo para produzi-
la. Os efeitos produzidos nos próprios experimentadores tam-
bém são muito variáveis. Alguns experimentam grande esgo-
tamento e sonolência. Assim, vimos uma dama adorme-
cer durante o experimento. Outros sentem um mal-estar ge-
ral e uma excitação nervosa tais, sendo obrigados a inter-
romper a cadeia. Outros não experimentam absolutamente 
nada. Além disso, todos esses efeitos geralmente cessam 
assim que o experimento termina. No entanto, devemos dizer 
aqui que algumas pessoas nervosas preservaram, mês-
mo após o experimento, por um curto período de tempo, uma 
pequena sensibilidade. 
       Simultaneamente à ocorrência daqueles fenômenos, 
vivia na Europa um pedagogo francês que, diante de 
acontecimentos tão insólitos, se propôs a estudá-los em 
profundidade, sobretudo ao ser informado estarem as mesas 
não apenas girando, mas, surpreendentemente, se tornando 
“mesas falantes!”. 
       E quanto tinham elas a dizer! Eram os rudimentares 
porta-vozes dos Espíritos, habitantes do mundo imaterial, ao 
qual nós outros também um dia voltaremos, a promoverem, 
através das mesas, ruídos variados, escrevendo frases intei-
ras letra a letra, respondendo mil perguntas, para um público 
perplexo diante de evento tão incomum. 

       Como o Criador, por intermédio de Jesus, o nos-
so Governador planetário, transformou temporária-
mente uma peça de mobília tão básica em um instru-
mento para se conversar com os chamados mortos? 
Como uma simples mesa serviu de instrumento para 
fazer chegar aos homens uma multidão de ideias que 
iriam marcar indelevelmente a História desta Humani-
dade? 
       As mesas girantes foram os elementos catalizadores do 
surgimento de uma revolução de conceitos, provocando o 
despertar do amanhecer de uma Nova Era para o nosso pe-
quenino planeta Terra. 
 

[ 
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O CASO EU CONTO, COMO O CASO FOI - III  

O DESVIO  
 

 

       Desde cedo, quando não havia incentivo para o 
voluntariado, eu já era: visitava hospitais, dentre eles 
o Hospital da Mirueira, Alberto Maia, do Câncer nas 
décadas de 80 e daí me envolvi nessa tarefa de visi-
tar enfermos. Foi nessa jornada que decidi  ser vo-
luntária no Hospital Barão de Lucena, fazendo par-
te do SAR – Serviço de Assistência Religiosa, em 
dias alternados e tive a oportunidade de ser volun-
tária dos pacientes ostomizados (1), indo com mais 
frequência, pois a necessidade era muito grande e o 
descaso com os pacientes, nem se fala. Doía-me na 
alma, mas como não existe acaso, tem aqueles que 
sentimos uma aproximação sem explicação maior. 
Fui sabedora que um paciente do “Barão” teve que 
se internar no Hospital Agamenon Magalhães.  
       Resolvi ir visitá-lo. Em uma tarde deixei a livraria 
(“Banca Espírita”) e fui visitar o ‘‘amigo”, mas mal 
sabia eu o que me aguardava. Ao adentar na recep-
ção daquele hospital me deparei com uma cena cho-
cante: - vejo um homem magérrimo, todo encolhido, 
chorando dramaticamente e sua esposa tentava lhe 
acalmar. Passei e fui ao meu destino visitar o meu 
amigo ostomizado, entrei na enfermaria dei boa tarde 
a todos, e aí fiquei sabendo da história do homem 
que encontrei na entrada.  
       Disse-me o amigo internado que o seu vizinho 
de enfermaria tinha recebido “alta médica”, por ter se 
desentendido com o médico e por esse motivo o mé-
dico o mandou ir embora.  
       Então indaguei: – Será que é aquele senhor que 
está chorando na recepção e a esposa lhe consola-
va?   
       - É ele mesmo, diz o meu amigo. É o Assis, que 
pediu ao médico que resolvesse sua situação e a re-
solução do médico foi mandá-lo embora.  
       O referido paciente não conhecia o Recife, são 
do alto sertão de Pernambuco. Ipubi é a sua terra 
natal, vítima de câncer no esôfago, com uma prole 
de dez filhos, jogado para fora do hospital nessa si-
tuação e sem dinheiro. 
       O serviço social do hospital não lhe deu atenção. 
Já estava no fim do horário das visitas e eu não 
podia me ausentar dali sem uma solução. Tomei a 
iniciativa de intervir junto ao médico que por sinal 
ainda se encontrava no hospital. Fui ser a madrinha 
do Sr. Assis Cícero, natural de Ipubi, cidade produ-
tora de gesso. Adentrei na sala dos médicos e dando 
boa tarde, falei gostaria de falar com o Dr. Ricardo.    
       De imediato um jovem simpático com idade de 
ser meu filho, respondeu: - sou eu, o que a madame 
deseja?   
       “- Faço um apelo para o seu coração humano: 
não quero falar com o doutor, quero fazer o apelo ao 
ser humano que sei que o senhor é: trata-se do seu 
paciente Assis Cícero, que o Senhor o mandou ir pa- 

ra casa. Acontece doutor que ele e a esposa não 
conhece o Recife e estão sem um centavo. Eu peço 
doutor que o senhor permita que o senhor Assis e a 
esposa pernoitem aqui no hospital, que amanhã virei 
buscá-los.      
       Nunca senti tamanha emoção que invadiu o meu 
coração ao receber a resposta positiva. O doutor 
estava arrependido, pois aquela ação que tomou foi 
impulsionada pela vaidade. 
       Com a permissão do Dr. Ricardo, o Sr Assis foi 
reconduzido ao leito de onde fora retirado; fui para 
casa com tranquilidade, pois sabia que naquela noite 
aquele homem magro, vítima não só das suas con-
dições econômicas, mas também pelo câncer que 
corroía o esôfago. 
       Promessa é promessa. No outro dia, as 6 horas 
da manhã, estava no hospital e procurei de início o 
Dr. Ricardo que ainda não havia chegado, mas logo, 
logo aparecia nos corredores e fui ao seu encontro. 
Só que partiu dele: - Cadê o Assis, diga para ele vir 
que iremos solicitar os exames e marcar a cirurgia 
dele. 
       Que espanto me causou aquela mudança de ati-
tude do Dr. Ricardo. Deus fez ele sentir nas minhas 
palavras que aquele homem era massacrado pela 
vida difícil e a cruel doença de que ele era portador, 
e ai meus amigos iniciou para nós uma outra página 
de acontecimentos.  
       Tudo corria a favor do Sr. Assis, consegui atra-
vés de amigos, colocá-lo em uma casa de apoio aqui 
no Recife; consegui um transporte para levar o Sr. 
Assis no pós-operatório de quimioterapia e o de rádio 
terapia. Como existe tanta gente boa; um outro ami-
go, ajudou na alimentação, pois a casa de apoio for-
necia só o básico com muitas restrições. Assis pas-
sou por todas as etapas do seu tratamento. O que 
impressionava a Dra. Jurema do Hospital Osvaldo 
Cruz, era quando o inquiria:  
       - E aí  “Seu” Assis, os cabelos estão caindo, os 
dentes, etc, e ele com toda inocência, respondia:    
       - Não doutora está tudo bem. ▲ 
  

 Zenilda Machado. 
________________________  
(1) – Ostomia - é um procedimento cirúrgico que 
consiste na abertura de um órgão oco como, por 
exemplo, algum trecho do tubo digestivo, do apare-
lho respiratório, urinário, ou outro qualquer. 
 
Ostomizado - É aquela pessoa que precisou passar 
por uma intervenção cirúrgica para fazer no corpo 
uma abertura ou caminho alternativo de comunica-
ção com o meio exterior, para a saída de fezes ou 
urina, assim como auxiliar na respiração ou na ali-
mentação. 
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Assembleia Extraordinária da FEB - Brasília, DF 
        
 

       Foi realizada no último sábado, 10 de agosto 
(2019), a da Assembleia Geral Extraordinária que 
aprovou alteração no seu Estatuto retirando o artigo 
que previa o estudo das obras de J. B. Roustaing. 
César Perri que participou do importante evento nos ex-
plica sobre o encontro e o que nele foi decidido. 
  

Redação: Qual o objetivo da Assembleia da FEB do   
                  dia 10 de agosto (2019)? 
Perri: O presidente da FEB Jorge Godinho convocou 
Assembleia Geral Extraordinária para dar continuidade 
à análise de propostas que foram interrompidas por 
medida judicial na abertura de Assembleia realizada em 
outubro de 2003. Na época pretendia-se retirar a cita-
ção de estudos das obras de J. B. Roustaing num pará-
grafo único do Artigo 1 do Estatuto da FEB. Houve 
uma morosa tramitação e após o transitado e julgado a 
FEB ganhou a causa movida por Luciano dos Anjos. 
Então a FEB ficou liberada para alterar qualquer artigo 
de seu Estatuto.  
  

Redação: Qual foi a decisão desta recentissima    
                  Assembleia Geral?  
Perri: A Assembleia Geral aprovou as mudanças pro-
postas pelo Conselho Diretor da FEB com apenas um 
voto contrário.  
  

Redação: Então foi aprovada a reforma do Estatuto   
              da FEB retirando-se a citação a Roustaing?  
 Perri: Sim. Na nova redação do Estatuto da FEB cons-
tará apenas as obras da Codificação e o Evangelho 
de Jesus. Foi criado um artigo definindo que o estudo 
de obras subsidiárias e coerentes com a Codificação 
será decisão do Conselho Diretor da FEB. Houve tam-
bém atualização de finalidades da FEB como organiza-
ção religiosa, e atendendo preceitos do Código Civil.  
  

Redação: Quem votou na Assembleia Geral da   
                  FEB?  
Perri: A Assembleia Geral da FEB é formada por 
sócios efetivos, pessoas físicas. Assinaram a Ata 59 
sócios, sendo 13 por procuração.  
  

Redação: Como estava o ambiente na Assembleia?  
Perri: Bem tranquila.  Estávamos presente e bem 
atento. Houveram apenas duas manifestações sobre o 
artigo do Estatuto em análise. Mas apenas um voto 
contrário à nova redação. Ocorreram também contri-
buições num artigo relacionado com características de 
organização religiosa.  
  

Redação: Então foi uma reunião histórica?  
Perri: Sem dúvida.  Era um antigo anseio do movi-
mento espírita brasileiro. Em 2003 o então presi-
dente Nestor Masotti tentou e a realização da Assem-
bleia Geral foi suspensa por medida judicial. Estávamos 
presentes naquela Assembleia convocada e aberta na 
Sede Histórica da FEB no Rio de Janeiro. Testemu-
nhamos o ambiente de frustração naquela oportunida-
de. O processo tramitou por mais de 11 anos.  
       Em Encontro realizado em outubro de 2018 em 
São Paulo, comemorativo aos 70 anos do Congresso 

Brasileiro de Unificação Espírita, na palestra de aber-
tura focalizamos a história da unificação e as dificulda-
des criadas pela insistência da FEB em Roustaing. Se-
guiram-se mesas redondas. A vice-presidente da FEB 
Marta Antunes estava presente e de público assumiu o 
compromisso de trabalhar pela convocação de Assem-
bleia Geral da FEB. Tudo foi gravado e rapidamente 
divulgado junto à mídia. Agora houve o momento do im-
portante passo histórico. 
  

Redação: E o que fazer agora? 
Perri: Valorizar e intensificar mais a Campanha 
Comece pelo Começo, criada pela USE-SP nos idos 
de 1975 e aprovada pelo Conselho Federativo Nacio-
nal da FEB em novembro de 2014.  
  

Legendas das fotos: 
Foto do grupo sócios presentes na Assembleia Geral 
da FEB; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: A assembleia teve início as 14 horas, fizeram parte 
os sócios efetivos integrantes do Conselho diretor da 
FEB. Foram 58 votos pró e 1 contrário; 13 membros vota-
ram por procuração. A Entrevista acima foi concedida por 
Perri a Ismael Gobbo. 
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A festa, o Embate e a Razão 
                                                                                                    No espiritismo, a autonomia prevalece sobre a heteronomia. 
 

       Como fica a doutrina espírita após a retirada, neste 
dia 10 de agosto de 2019, do artigo sobre as obras de J.-
B. Roustaing, dos Estatutos da Federação Espírita Brasi-
leira?  
       Em 1904, quando a FEB realizou no Rio de Janeiro, eN-
tão capital da República, o evento para comemorar os 100 
anos do nascimento de Allan Kardec, a defesa da obra Os 
quatro evangelhos dentro daquela instituição já estava esta-
belecida e foi este o motivo para que a instituição tentasse, 
com êxito parcial, introduzir a aceitação de tal obra nas con-
clusões do evento. O objetivo, então, era colocar a doutrina 
de Roustaing como a indicada para os estudos “relativos à 
fé” no que diz respeito ao espiritismo, considerando-a como 
superior aos Evangelhos segundo o espiritismo. 
       Diz-se que o êxito foi parcial porque a reação contrária à 
obra de Roustaing impediu a aceitação simples da proposta, 
determinando-se que ficaria a critério dos espíritas utilizar ou 
não. Os quatro evangelhos, permanecendo, pois, com o estu-
do de O Evangelho segundo o espiritismo. Reconheça-se, 
mesmo que o êxito tenha sido parcial, foi uma vitória para os 
líderes da FEB de então e um desastre de grandes propor-
ções para a doutrina espírita. 
       O fato, contudo, é que o grupo de espíritas que no Rio de 
Janeiro tomou a decisão de estudar e defender Os quatro 
evangelhos desde a década de 1880, de início pequeno, ha-
via já logrado implantar tal obra na FEB quando no final do 
século XIX alcançou ali o poder. O objetivo do grupo era de 
espalhar o pensamento roustainguista para todo o Brasil e 
não fosse a reação firme de muitos espíritas esclarecidos 
teria alcançado tal desiderato. 
       Como mostram agora os estudos de Paulo Henrique Fi-
gueiredo com seu acesso ao acervo de Canuto de Abreu, am-
pliando sobremaneira a visão da situação do espiritismo ao 
final do século XIX e primeira metade do século XX, a FEB 
não era, inicialmente, constituída por defensores destas teses 
combatidas por Kardec já ao seu tempo, mas torna-se a por-
ta-voz delas após a chegada ao poder daquele pequeno gru-
po. 
       A mudança estatutária que proporcionou a instalação de 
Roustaing no documento maior da FEB ocorreu em 1917 e 
desde então tornou-se oficial. Esta digressão se mostra 
necessária aqui para deixar explícito que a retirada da citação 
roustainguista dos Estatutos ocorre 102 anos após a sua 
fixação ali, tempo este que aumenta de mais de duas déca-
das quando se vê a penetração de Roustaing ainda antes do 
começo do século XX. Temos, assim, no mínimo 120 anos de 
presença das teses roustainguistas no movimento espírita 
brasileiro. 
       Um fato curioso ocorrido sábado, dia 10 de agosto, foi 
que a obra de Paulo Henrique Figueiredo – Autonomia, a 
história jamais contada do espiritismo – ao mesmo tempo 
que era lançada em São Paulo ocorria na FEB, em Brasília, a 
assembleia que discutia e ao fim logrou aprovar a retirada dos 
Estatutos da menção aos Quatro evangelhos e seu autor. E 
fica ainda mais interessante observar que esse livro apre-
senta, documentadamente, estudos e conclusões que põem 
por terra, em definitivo, qualquer argumento em defesa de 
Roustaing e sua doutrina. Atente-se para o termo –Autono-
mia – apresentado no livro, pois ele é a chave para o enten-
dimento da diferença entre as teses defendidas por Roustaing 
e a obra espírita assinada por Allan Kardec. 
 
 

       Durante a palestra do autor, Paulo Henrique Figueiredo, 
no Centro Espírita Nosso Lar, em São Paulo, quando foi 
anunciada a decisão sobre Roustaing tomada em Brasília, a 
plateia não se conteve e aplaudiu efusivamente a supressão 
roustainguista dos Estatutos da FEB. Um sentimento contido 
por mais de século explodiu, num ambiente de profundas 
emoções, como a dizer que Roustaing nunca deveria existir 
no seio do espiritismo. Mas existiu e existe, e desde que aí 
está faz parte de uma história que não é simples e não se 
extingue apenas com a borracha que apaga palavras, mas 
não elimina as consequências dos fatos graves que tais 
palavras expressaram num tempo tão extenso quanto destru-
tivo. 
       Para entender a importância dos fatos e sua possível 
extensão, será preciso responder a questões amplas que se 
acham presentes, cultural e socialmente, no espiritismo bra-
sileiro, a começar por uma necessária compreensão de que a 
doutrina roustainguista, defensora do pensamento heterônimo 
oposto ao pensamento autônomo expresso em Kardec, 
carreou para o meio espírita não simplesmente dissensões 
entre homens, mas profundas marcas cuja supressão não se 
dará, se o der, num espaço curto de tempo. Essas marcas se 
expressam por uma cultura que contaminou de maneira 
inequívoca a proposta dos Espíritos interpretada por Kardec, 
desenvolvendo um caldo de contradições que não se escoará 
senão com mudanças que demandam tempo, vontade e 
coragem. 
       A primeira pergunta está respondida com a eliminação de 
Roustaing dos Estatutos da FEB. Mas esta mudança é a 
coisa mais simples e menos importante de quantas são 
necessárias, embora tenha demorado mais de século para 
ocorrer. A da mudança cultural necessária à produção de 
efeitos duradouros será respondida apenas com o tempo. 
Entre elas, surgem outras questões tão graves quanto: a 
mudança estatutária é feita a partir do reconhecimento por 
parte da FEB do erro doutrinário em que incidiram? Ou sim--
plesmente para atender ao pedido de troca de uma camisa 
suja por uma limpa, sem, contudo, tratar do corpo doutrinário 
adoecido? Se, porventura, a FEB estiver consciente do erro 
fará conhecer o movimento todo de modo direto e transpa-
rente dessa nova consciência, propondo mudanças amplas e 
necessárias à correção dos rumos? Se, entretanto, a FEB 
está agindo protocolarmente e politicamente, para sustentar 
por mais tempo o poder em suas mãos, sem nenhuma pre-
tensão de extirpar o nódulo canceroso, tudo continuará como 
antes e a contradição entre a autonomia e a heteronomia 
prosseguirá alimentando a mentira na sua luta contra a verda-
de. 
       As consequências da adoção das teses anti-doutrinárias 
de Roustaing que desembocam na dominação são mais evi-
dentes e desastrosas, de forma coletiva, do que se imagina. 
Contra a doutrina que destaca a Autonomia uma outra 
contrária se fez prevalecer, direcionando indivíduos e centros 
espíritas à subserviência e modulando de maneira inequívoca 
a sustentação da religiosidade amesquinhada, retrógrada, de-
pendente, que hoje se manifesta por todos os lados, tornando 
ilhas isoladas as manifestações amparadas apenas e tão 
somente na proposta de Allan Kardec. 
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"O papel das Mesas Girantes" 
 

       Foram os instrumentos de que inicialmente se serviram 
os Espíritos para descortinarem leis  e princípios divinos, des-
conhecidos ou mesmo esquecidos pela grande maioria como 
atesta a História, e, depois de revelados, foram materializados 
em escritos, que a genialidade de Allan Kardec soube muito 
bem consolidar por meio da observação, registro, compara-
ção e análise, elaborando após estas etapas conclusões perti-
nentes, culminando com a publicação em livros, abordando 
detalhadamente questões variadas sobre o mundo imaterial e 
seus habitantes. 
       Mais do que explicar onde estavam e o que faziam es-
tas entidades desencarnadas, os Espíritos, as obras espíritas 
reviveram a moral do Cristo, que havia sido esquecida e de-
turpada. 
       Conseguimos a partir de então, recuperar em essência o 
entendimento dos preceitos e ensinos deixados por Jesus, 
possibilitando reviver aqueles gloriosos tempos, quando o 
Mestre de Nazaré por aqui esteve encarnado. 
       Os próprios Espíritos nos orientaram e explicaram co-
mo entrar seguramente em contato com eles. Consolidando 
estas orientações, Allan Kardec publicou o inigualável trata-
do sobre mediunidade: O livro dos médiuns. Nesta obra, o 
mestre de Lyon, catalogou inúmeros depoimentos e elucida-
ções das chamadas almas, nos deixando um legado incom-
parável sobre como deve se dar a interação entre os dois 
mundos. A excepcionalidade do artifício empregado na época, 
com as mesas girantes e falantes, é um procedimen-
to totalmente superado e não mais recomendado na atualida-
de. 
       Quanto devemos a estas singelas peças do mobiliário 
de qualquer moradia, presentes desde a mais rudimentar 
choupana, ao mais reluzente salão dos resplandecentes 
castelos europeus! 
       Agradeçamos a Deus, a Jesus, e a Allan Kardec esta dá-
diva oferecida, construída cuidadosamente, em seu início, por 
meio dos grosseiros ruídos, toscas pancadas, primitivas bati-
das, que se transformaram no mais reluzente compêndio 
de livros constituindo a inigualável Doutrina dos Espíritos. 
       Honremos o esforço do Codificador, bem como de incon-
táveis e valorosos médiuns espalhados pelo mundo de então, 
todo o aparato construído para oferecer à Humanidade obras 
de incomparável valor, nos ensinando como funciona a vida, 
de onde viemos, por qual razão aqui ainda nos encontramos, 
para onde vamos, por qual razão e como nos salvaremos e, 
finalmente, o que Deus espera de cada um de nós.  
       Assim sendo, mais do que simplesmente ler, estudemos 
as obras espíritas, incansavelmente, ininterruptamente, até o 
final de nossos dias desta nossa atual e nova existência. É o 
mínimo que podemos fazer em agradecimento. Entretanto, 
mais do que apenas conhecer o Espiritismo, folheando os 

compêndios doutrinários, se pudermos começar a vivê-lo, 
mesmo timidamente, em toda sua grandiosidade, em todo o 
seu esplendor, esta será, não há dúvida, a melhor forma de 
dizer: Obrigado por tudo Allan Kardec! 

Rogério Miguez 
REFERÊNCIAS: 
[1] - Disponível em: 
  http://www.febnet.org.br/blog/geral/noticias/efemerides-  
  de-junho/ Acesso em: 26 abr. 2018. 
[2] - Disponível em: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5438709d/f1n34.texteB
rut Acesso em: 28 abr. 2018. 
[3] - Deve-se considerar ser a descrição do autor não téc-
nica, pois não determinou qual seria a temperatura média, 
bem como especificando um parâmetro que define a umi-
dade do ambiente, em vez de temperatura. 
Fonte: informativo Luz Espírita, 9 de maio de 2019.   
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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 
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       A heteronomia prevalecente mantém a direção de um 
espiritismo como religião instituída, contra tudo e contra 
todos os intérpretes dos significados colocados por 
Kardec, cuja compreensão do que representam as 
religiões tornou claras as oposições. A religião instituída é 
causa de dominação, enquanto o espiritismo é uma 
proposta de autonomia como base de evolução ou pro-
gresso. Aliada dos heterônomos, a FEB construiu todo 
um arcabouço ao longo dos mais de 100 anos de his-
tória, arcabouço sobre o qual se erigem ideias que vão de 
encontro às petições de autonomia amparadas nas Leis 
Naturais. 
       A instituição proeminente do espiritismo brasileiro, 
que tomou sobre si a condução dos rumos do movi-
mento, trabalhou muito mais para manter o poder do que 
para colocar o espiritismo na rota das grandes ideias. 
Cuidou desde cedo de fazer prevalecer suas propostas 
coibindo e desestimulando ações progressistas. Colo-
cou-se contra os eventos que poderiam causar-lhe des-
conforto, mesmo sabendo que eles eram necessários ao 
progresso do espiritismo. Condenou congressos até o 
momento em que os condicionou aos seus interesses, 
contribuindo para o estado deles nos tempos atuais, em 
que são eventos festivos, coloridos pelo consumo de 
bens e mitos. 
       O que se espera da FEB, quando decide alterar os 
seus Estatutos é a coragem de romper com o passado, 
assumindo os erros. Igual comportamento se espera 
daquelas instituições que, obedecendo ao comando da 
FEB, ajudaram a descaracterizar a doutrina da autono-
mia e instituir o seu contrário. Mas isso só o tempo dirá.▲  
Wilson Garcia 

 

http://www.febnet.org.br/blog/geral/noticias/efemerides-
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       Embora pareça um paradoxo tanto maior quanto mais 
intensa e generalizada é a propaganda que, aproveitando-se 
de todos os meios, se vem fazendo de certo tempo a esta 
ante em seu nome, a verdade é que o espiritismo nem 
constitui uma religião nem chega, mesmo, a formar uma 
filosofia... O grande incremento que conseguiu, fato que se 
não pode negar por estar à vista, envolvendo até católicos 
que nunca souberam distinguir entre a fé que professam e os 
velhos ou novos erros religiosos que a deturpam e desfigu-
ram, obedece à marcha de todos os desvios humano proce-
dentes na sua imensa maioria mais do coração do que do 
cérebro. Essa marcha, no caso que nos ocupa, vem resumida 
nas suas diversas fases por A. Polz (*) no seu belo estudo 
“Cristo e os demônios”. Partindo da origem das religiões e 
apoiado na investigação dos exploradores e na erudição dos 
sábios, chega aos dois seguintes princípios amplamente do-
cumentados pela criteriosa voz da experiência:  a)  que a reli-
gião de todos os tempo, no patrimônio de uma crença a con-
vicção universal e arraigada da existência de um reino de 
trevas, povoado de espíritos maus e malévolos empenhados 
sempre em invectivas tenazes contra os bons, que constituem 
o Reino de Deus; b) que esta convicção básica descambava, 
mormente na Idade Média, para formas extravagantes, absur-
das e doentias de feitiçaria e artes mágicas, projetando som-
bras tétricas pelos tempos em fora. Após ter estabelecido 
esses dois princípios, o autor mencionado, continuando no 
que poderíamos denominar os antecedentes do espiritismo ou 
os fatores que mais concorreram para o seu desenvolvi-
mento, coloca num dos primeiros lugares o Protestantismo: 
“Não se pense, escreve ele citando Lecanu, que o Protestan-
tismo libertasse a humanidade da tutela de satanás: nada 
disso tem jeito. Não se argumente que reformasse os costu-
mes abolindo usanças de feitiçarias e de artes mágicas; 
nunca em tal tem cogitado. Não se afirme, tão pouco, que 
fosse inimigo dos processos contra a feitiçaria ou que 
tornasse mais humanas as normas da justiça de então. 
Absolutamente. Promoveu, ao invés, essas extravagâncias 
tristíssimas de psicose de massas, tornando-se seu autor e 
apologista. Nunca ninguém se ocupou mais com Satanás que 
os discípulos do patriarca da heresia em terras da Alemanha”. 
Merece depois o racionalismo que, em face dessa influência 
manifesta do antigo Protestantismo sobre a correição do 
conceito genuinamente cristão dos espíri-tos maus, destaca-
se, como fato curioso, a doutrina inteiramente nova de 
exegetas protestantes, ao cabo do século XVIII no que diz 
respeito ao assunto... Chegado teoricamente a estas alturas, 
termina dizendo o autor citado, não pode o mundo moderno 
todavia manter sua posição. Sustentando abertamente a 
negação de Deus e dos espíritos recebeu de braços abertos o 
fantasma exótico do espiritismo tributando-lhe todas as 
honrarias de ciência e pondo-lhe à disposição bom número de 
inteligências e de dedicados servidores... 
  

 Padre Romeu Peréa. 
 

N. do O. (*) – Padre espanhol Amando Polz. O livro foi 
editado  no  Brasil em 1942, pela Editora Vera Cruz. 
 
 
 
 

 
       Essa, a marcha, seguido pelo espiritismo que, digamos 
de passagem, não é hoje como pretendem os seus seguido-
res pois no berço do gênero humano ele fez adeptos no 
oriente todo sendo, mais tarde, introduzido pela Grécia em 
Roma e, ter seguindo, vez por outra, apavorar o mundo em 
certos ciclos da história com os seus ardis tenebrosos e com 
as suas perigosas senão culpáveis maquinações revestiu-se, 
agora, de certo caráter científico e de certo matriz religiosos... 
As famílias implorando os manes, as sombras errantes pedin-
do aos vivos o descanso e a felicidade que a morte não lhes 
dera, as lúgubres evocações, enfim, que provocavam a cupi-
dez, a ambição e a vingança são como outros tantos depoi-
mentos da passagem do espiritismo através de raças e 
povos. É o caso de sempre. É a lei de todo erro político, 
econômico, social ou religioso. “Os que rejeitam, teórica-
mente, o espírito das trevas já se acham, praticamente, 
sob o seu poder. Como a avestruz ao enterrar a sua 
cabeça na areia em avistando o inimigo , julgam os tais 
que o inimigo já não existe porque o não querem ver”... O 
espiritismo, pois, a luz dessa síntese histórica (*), aparece co-
mo a negação do verdadeiro e puro espiritualismo simples-
mente porque o despoja daquele caráter elevado e nobre de 
que se revestem os seus princípios. Erro e verdade, bem e 
mal, luz e trevas misturam-se no mundo espírita. E não 
mereceria a pena trabalhar, sofrer, cumprir a justiça sobre a 
terra para depois da morte obter como única recompensa o 
direito de nos perdermos em estéreis debates e pueris 
intervenções, como acertadamente observa Puchesse (*) no 
seu estudo “A morte e a Vida”. Fora de que o espiritismo 
priva de ser à lei, priva o bem e o mal do seu caráter absoluto 
que marca, precisamente, o seu antagonismo e a sua 
realidade, ao mesmo tempo: “derranca a moralidade nesta 
vida, arranja quimeras para idear existências anteriores; e, na 
série de transformações futuras, dissabores à virtude, suprime 
o temor do castigo, torna inútil a supervivência e ilusória a 
imortalidade, tornando-se, assim, não tanto antimoral como 
antissocial pelas consequências funestas que neste sentido 
acarreta...”. 
 
 (continua). 
 

 Padre Romeu Peréa. 
 
N. do O.: (*) – Como historiador do Espiritismo, o frade se   
                mostra, como diria Vianna de Carvalho, escritor   
                para analfabetos. 
 
N. do O. (*) – M. Fernand Baguenault  de  Puchesse  (1814   
                 - 1889). A sua obra “Imortalidade – A Morte e a   
                  Vida  –  Estudo acerca do destino do homem”,   
                  foi publicada em Portugal em 1865, numa   
                   tradução de Camillo Castello Branco. 
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