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   ◘ Há Médiuns e médiuns, o tempo esclarece     
       as dúvidas. 
 

   ◘ Chico foi denunciado e exposto à mídia da  
       época, mas o tempo se encarregou de   
       provar o contrário e a vergonhaa ficou   
       para os jornalistas, que foram acusados   
       de praticarem o “jornalismo marrom”, ou  
       seja, tudo por dinheiro. 
 

   ◘ João de Deus foi acusado, mas até agora   
       não conseguiu demonstrar que é inocente. 
 

   ◘ Agora aparece mais um – FERNADO BEM -,    
      ae for inocente a justiça será feita.   
      Aguardemos! 

: Emma Hardinge Britten 

 
   Emma Hardinge Britten nasceu Emma Floyd em Londres, 
Inglaterra, em 1823. Seu pai era professor e capitão do mar que 
morreu quando a família morava em Bristol, quando Emma tinha 
apenas onze anos de idade.  Após a morte de seu pai, Emma teve 
que sustentar a família e começou a ensinar música. Emma tinha 
dois irmãos, Tom e Margaret, mas pouco se sabe sobre eles, ex-
ceto que Tom morreu no mar por volta de 1841 e Margaret publi-
cou a autobiografia póstuma da irmã.. Em sua autobiografia, Em-
ma afirma ter conhecimento de suas habilidades psíquicas desde 
tenra idade. Além de ser música, a jovem Emma também era uma 
talentosa vocalista que treinou para uma carreira no palco, atuan-
do principalmente no Adelphi Teatro em Londres. Quando adoles-
cente, também teve algum interesse pelo ocultismo, trabalhando 
como clarividente de um grupo que ela chamava de “Círculo 
Órfico” 

VEJA MAIS PÁG. 6. 

 

 
 

 

Emma Hardinge, 
aos 27 anos de idade 

 

OS “ESPÍRITAS DE PROVETA” DE CARUARU, ORGANIZAM 

EVENTO PARA O NATAL, PENSANDO NO 13º SÁLÁRIO SUADO 

DO TRABALHADOR ASSALARIADO. QUE INFAMES!!! 

http://www.autoresespíritasclassicos.com/


     

 
 
 

 

 
 

Doutrina das elites 
     

       Os bancos da igreja ocupados segundo as posições so-
ciais, recorte da história que parecia distante há mais de cem 
anos de escravidão. Os senhores do ouro, da cana e do café 
sentavam-se nas primeiras filas das catedrais, templos e ca-
pelas, os próximos bajuladores nas filas subsequentes e os 
miseráveis ouvia os sermões nas portas ou nas escadarias 
das igrejas. Essa realidade perdurou durante anos. Os mais 
ricos construíam capelas que logo viravam igrejas e todas 
elas tinham a frente voltada para a matriz. No morro da Sé, 
em Olinda, a “cidade baixa” olhando para a “cidade alta”. 
Realidade vivenciada hoje pelo espelho da religiosidade Es-
pírita. 
       Os eventos que vendem a doutrina a meros "oitenta 
reais", se o passaporte for adquirido com antecedência, fun-
cionam como divisor de águas, o pobre excluído fica a dis-
tância, mendigando a ouvir sem ver e o "rico metálico" 
toma conta de todas as cadeiras. 
       O movimento espírita há anos vem se transformando na 
plataforma de adeptos do poder financeiro. Cadê o Con-
selho Federativo? Cadê o bom senso recomendando e 
orientando por normativas de conduta? Cadê? 
       Somos isso mesmo?  
       A “Mostra Espírita” sediada na "FEP" (1) tem sua cre-
dibilidade afetada. Cobra-se dos espíritas entrada na casa 
espírita para assistir o evento em suas dependências que na 
teoria deveria ter como objetivo mostrar ao movimento, as 
pessoas simpatizantes, o que seria o espiritismo. Esse seria o 
papel diante da sociedade pernambucana e da sociedade dos 
corações desesperançados ou descrentes sobre o que seria a 
vida após a vida e como viver bem a vida. 
       “Jesus expulsou os vendilhões do templo, conde-
nando, assim, o tráfico das coisas santas sob qualquer 

forma que seja”, segundo Kardec1. A Doutrina Espírita na 

casa do Índio Itagiba tem se tornado um acessório, a 
"crentada" (2) vai copiando tudo da Assembleia de Deus 
“Ex-pírita”, até contas em banco nesses vastos anos são 
divulgadas para arrecadar valores para a construção do 
auditório e para mantê-lo, apesar de já tê-lo. Os Tupini-
quins vão perdendo espaço para os colonizadores de 
“além-mar”, espiritismo que presta vem de fora, é do tipo 
importação de showlestrante. A catequese Jesuíta da 
“FEP” encontra na liturgia da unção sacerdotal, santifi-
cada pelos grandiosos nomes dos “bispos do Espiritismo 
no Brasil” toma a frente e a preferência das pratas da casa 
como se soubesse mais de espiritismo que qualquer um. A 
tribuna da novidade paga com moedas de “ouro” palavra 
por palavra. 
       Quem somos mesmo, judas? Entes federados ou casa 
espírita master a concorrer com as filiais? Que doutrina é 
essa que o "mestre" doutrinador Kardec já não é mais citado, 
nem estudado e muito menos vivido? Que ideia é essa que o 
homem tem de vender algo que não é seu com a proposta de 
dizer que a doutrina precisa ser propagada?  Estudamos a vi-
da de Kardec? Mas desconhecemos que ele colocava dinhei-
ro do próprio bolso e nada cobrava a ninguém. Se não tem 
condições de fazer não faça, o espiritismo é sutil como sem-
pre foi e no silêncio ganha adeptos maduros para seguir. As-
sim como Deus não precisa gritar ou de shows, assim é o Es-
piritismo-real.  
       O número de adeptos que não estão prontos esquenta os 
bancos por seis meses, quando muito, em busca de coisas 
maravilhosas e logo se desviam. Como se percebe a quanti-
dade não é testemunha da qualidade. Essa nem foi a ideia de 

 
 

Kardec, Delanne, Flammarion nem mesmo de Chico Xavier 
ou de Ivone Pereira, a multidão era consequência e jamais o 
objetivo. Não viviam de egos, nem de shows para aplausos, 
mas da seriedade da atividade a qual eram apenas o instru-
mento sem ser delas os senhores. Certamente se num evento 
as pessoas fossem ver Chico Xavier, mediante pagamento, 
ele daria todo o dinheiro do bolso e sairia dali. Tamanha a 
simplicidade do Chico, a final de contas não deveremos ter 
espiritismo a preço de circo para pinotes no picadeiro da 
“palhaçada”. O Chico Xavier é Incomparável a esses que 
fazem empiricamente o que querem do Espiritismo. Chiqui-
nho participou de algum evento pago? (3) Deixou que cus-
teassem a passagem de seu médico para que pudesse  rece-
ber o título de Doutor Honoris Causa? Fez exigência que a 
esposa de seu médico também fosse nessa viagem? Não se 
faz mais MÉDIUNS como Chico Xavier, francamente.  
       Se pensarmos no tema dando o sentido de obsedados, 
como rotula Robson Pinheiro, ao grande anfitrião da prata 
em troca da “palavra de ouro” encontraremos os devotados 
pelo metal na justificativa de propagar, mas será que a ideia é 
só esse mesmo? Chega ao absurdo de deturpar as viagens 
de Kardec na França, dizendo que ele cobrava de médiuns na 
Sociedade Espirita Parisiense para participar das reuniões. 
Obviamente essa deturpação para as lagartixas de balança 
cabeça, sem estudo doutrinário, servem para justifica as taxas 
de eventos que o próprio “Robinho das pinhas” promove. 
Se assim Kardec tivesse procedido ele contrariaria todo orde-
namento normativo do “O Livro dos MÉDIUNS” e parte 
considerável de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, 
além claro de “O Livro dos Espíritos”.   
       Vamos então evidenciar o que diz, de fato, o Codificador: 
“ Ainda uma palavra meus amigos. Indo ver-vos, uma coisa 
desejo: é que NÃO HAJA BANQUETES, isto, por vários motivos. 
NÃO QUERO QUE MINHA VISITA SEJA OCASIÃO PARA DESPE-
SAS que poderiam impedir a presença de alguns e privar-me do 
prazer de ver todos reunidos”2.  É bom ressaltar também que: “ 

Os gastos de viagem, com todos os decorrentes das relações 
que estabelecemos em favor do Espiritismo, SÃO COBERTOS 
POR NOSSOS RECURSOS PESSOAIS ACRESCIDOS DO PRO-
DUTO DE NOSSAS OBRAS, se o que seria impossível enfrentar 
todos os encargos consequentes da obra que empreendemos. 
Digo isso sem vaidade, mas unicamente em homenagem à ver-
dade e para edificação dos que imaginam que entesouramos di-
nheiro”. 
       As seleções de público como superatividade do racismo 
provêm de longos anos. A história de Pernambuco não 
omite essa realidade. Pernambuco foi um dos estados em 
que a escravidão colonial reinava, os escravos eram proibidos 
de entrar dentro das capelas e das igrejas. Em Caruaru, no 
agreste, José Rodrigues de Jesus, descendente europeu, 
fundou o município. E na grande fazenda Caruaru os negros 
ficavam nas escadarias da igreja, construída ao lado da casa 
grande, e os pobres a porta com direito apenas de ouvir os 
sermões.  
_________________ 
N.d.R. – (1) – FEP – Federação Espírita Pernambucana, 
sucursal da FEB – Federação Espírita Brasileira. 
   (2) “crentada”, termo criado pelo autor para qualificar 
os “espíritas evangélicos” que estão a imitar os pastores. 
   (3) – Carlos Imbassahy quando convidado a fazer 
palestra em lugar distante, e tivesse dinheiro para bancar 
as despesas, ele ia; se não tivesse, comunicava que não 
poderia comparecer.  

(continua na página 7) 
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Há um século 
 

       Allan Kardec, o Codificador da Doutrina Espírita, naquela 
triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. 
Fazia frio. 
       Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de 
Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro 
para a obra gigantesca que os Espíritos Su-periores lhe 
haviam colocado nas mãos. 
       A pressão aumentava... 
       Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. 
       Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente 
esposa, Madame Rivail - a doce Gaby -, a entregar-lhe certa 
encomenda, cuidadosamente apresen-tada. 
       O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta 
singela. E leu:  
       “Sr. Allan Kardec: 
       Respeitoso abraço. 
       Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem 
como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir 
em suas tarefas de esclarecimento da Humanidade, pois 
tenho fortes razões para isso. 
       Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em 
grande casa desta capital. 
       Há cerca de dois anos casei-me com aquela que se 
revelou minha companheira ideal. 
       Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e 
esperança, quando, no início deste ano, de modo inespera-
do, minha Antoinette partiu desta vida, levada por sorrateira 
moléstia. 
       Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado 
ao desamparo extremo. 
       Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do 
homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de 
nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros, 
ante a fatalidade... 
       A prova da separação vencera-me, e eu não passava, 
agora, de trapo humano. 
       Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaça-
va-me com a dispensa. 
       Minhas forças fugiam. 
       Namorava diversas vezes o Rio Sena e acabei plane-
jando o suicídio. 
       ‘Seria fácil, não sei nadar’ – pensava. 
       Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. 
       Em madrugada fria, quando as preocupações e o desâni-
mo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie. 
       Olhei em torno, contemplando a corrente... 
       E, ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto 
algo molhado que se deslocou da amurada, caindo-me aos 
pés. 
       Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedece-
ra. 
       Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de 
poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, entre irritado e 
curioso: 
       ‘Esta obra salvou-me a vida. Leia-a com atenção e 
tenha bom proveito. -  A. Laurent.’ 
       Estupefato, li a obra – ‘O Livro dos Espíritos’ - ao qual 
acrescentei breve mensagem, volume esse que passo às 
suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer 
dele o que lhe aprouver.” 
       Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a 
assinatura, a data e o endereço do remetente. 
       O Codificador desempacotou, então, um exemplar de “O 
Livro dos Espíritos” ricamente encadernado, em cuja capa viu  
as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício,  
 

levemente manchada, leu com emoção não somente a 
observação a que o missivista se referira, mas também outra, 
em letra firme: - “Salvou-me também. Deus abençoe as al-
mas que cooperaram em sua publicação. - Joseph Per-
rier.” 
       Após a leitura da carta providencial, o Professor Rivail 
experimentou nova luz a banhá-lo por dentro... 
       Conchegando o livro ao peito, raciocinava, não mais em 
termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de 
radiosa esperança. 
       Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o 
sacrifício e desconhecer as pedradas... 
       Diante de seu espírito turbilhonava o mundo necessitado 
de renovação e consolo. 
       Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela 
à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam 
operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos... 
        O notável obreiro da Grande Revelação respirou a lon-
gos haustos, e, antes de retomar a caneta para o serviço cos-
tumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima...  
  
Do livro O Espírito da Verdade, obra mediúnica psico-
grafada pelos médiuns Waldo Vieira e Francisco Cândido 
Xavier. 
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QUEM  É  O  ESPÍRITO  HILÁRIO  SILVA? 
 

 
        

       A mediunidade de Chico Xavier e sua produção 
mediúnica psicográfica, obedeceu a um cronograma 
previamente preparado, organizado com flexibilidade 
sob a coordenação do Espírito Emmanuel, com a su-
pervisão geral do Espírito Verdade, o coordenador do 
Espiritismo na Terra, sob a tutela de Jesus. 
       Nada foi escrito através de Chico sem a prévia 
autorização do Espírito Emmanuel. Mas, num trabalho 
dessa magnitude, é claro que se fez necessário 
Espíritos outros que o auxiliaram, dentre eles o Espírito 
Humberto de Campos, Bezerra de Menezes, André Luiz 
e outros não declarados. 
       A relação de Humberto de Campos com André Luiz 
vem de quando ambos, ainda estavam no “macacão 
de carne”, na terra ou ainda, de bem antes.  
       Humberto de Campos tem imenso respeito e sem-
pre o teve como o seu padrinho, numa imagem simbóli-
ca representativa da figura do pai, que perdeu logo nos 
primeiros anos de vida. Por ocasião do seu casamento, 
André Luiz então na Terra, foi o seu padrinho de casa-
mento e por ocasião do nascimento do primeiro filho, 
Humberto em homenagem colocou o nome do amigo 
no do filho. E ainda foi esse amigo de todas as horas, 
principalmente nos momentos difíceis, quem indicou 
Humberto para a Academia Brasileira de Letras, sendo 
então, mais uma vez o seu padrinho, tendo conseguido 
em virtude de sua influência, os votos necessários que 
o elegeram. O fardão da Academia, que Humberto não 
tinha dinheiro para comprar, foi conseguido junto a um 
amigo comum a ambos. 
       Tanto Humberto de Campos, quanto André Luiz 
encarnados, utilizavam com muita frequência pseudôni-
mos diversos.  
       Como é do conhecimento geral, André Luiz é um 
pseudônimo. 
        Pois bem, André Luiz ao escrever a série de obras 
ditadas à Chico Xavier, contou com o apoio direto de 
Humberto de Campos. 
       Por sua vez, Humberto ainda não adotara o pseu-
dônimo de Irmão X, uma vez que se fazia necessário 
utilizar o seu nome real para que os leitores do Hum-
berto de Campos, escritor homem, comparace as suas 
obras com as escritas depois de morto. E foi isso que 
fizeram, a esposa do Humberto homem não teve dúvi-
das, tanto que entrou na Justiça comum querendo rece-
ber os direitos autorais das obras escritas pelo Humber-
to Espírito. Ela e todos que leram as obras dos dois 
mundos do referido Autor, não viu descontinuidade nos 
escritos. Nessa pendenga jurídica, a autora da ação ju-
dicial estava correta em sua atitude. Ela não era espí-
rita e tinha três filhos para criar, além do que o marido 
não deixara dinheiro no banco e nem pensão, a época 
não havia INSS. Não se poderia esperar outra atitude 
de uma esposa zelosa pelo trabalho do marido e dos 
filhos. 
       Mas, ´para evitar uma rápida descoberta da real 
personalidade do Espírito André Luiz, Humberto de 
Campos que está presente na obra “Nosso Lar”, deci- 
 

dem juntos e adotam um pseudônimo para o amigo  
querido. E assim, Humberto de Campos, passa a fazer 
parte do enredo do romance “Nosso Lar”, sob o pseu-
dônimo de HILÁRIO SILVA. 
        E assim, Humberto de Campos é Hilário Silva, 
que assim também, livrou-se de uma ação judicial e te-
ria se tornado bem mais complexa, pois, por certo a fa-
mília exigiria direitos sobre as obras da série André 
Luiz. 
       Lamentável é que a FEB, que editou todas essas 
obras de ambos os Espíritos, nunca tenha vislumbrado 
pelos seus maiorais, a estreita ligação entre os dois. 
Nem sequer, perguntaram ao Chico sobre essa relação 
entre os dois. A preocupação era só editar os livros e 
correr para o abraço com o produto da venda comer-
cial. 
       Tanto é que não pensaram duas vezes em escre-
ver um livro atribuindo a autoria ao Espírito Humberto 
de Campos, estavam ensandecidos pela ambição e o 
domínio pelo poder. Eles, os espíritos, devem ter dado 
boas gargalhadas desses paspalhões. 
       Ora, se até Leymarie foi desmascarado, como 
não seria o autor dessa obra de comédia com língua-
gem rebuscada. Como o tal indivíduo conseguiu imitar 
o estilo de H. de C. Só mesmo um lunático pensaria 
assim e o que é pior, convenceu o presidente da FEB – 
Wantuil de Freitas -, que isso era possível. De poliva-
lente e poliglota, tentou tornar-se um exímio imitador. 
Resultado, fracassou completamente. E hoje só é lem-
brado pela sua obra de péssima qualidade cujos “elos’ 
nunca ligou coisa nenhuma e por sua dedicação ao Es-
peranto. Ele foi o homem dos três “E”. 
       Portanto, para aqueles que gostam de desvendar 
os mistérios do Além, nada melhor que começar pelos 
fatos do Aquém. 
       Comparem e analisem as duas obras do Espírito 
Hilário Silva com as do Irmão X ou Humberto de 
Campos. Não há segredo para quem deseja encontrar 
a resposta da charada, é preciso apenas a busca e o 
interesse sem a premeditação da negação.  
       Boa viagem. 
       Conforme o Sr. Gilberto Lepenisck pelo Correio 
Espírita escreveu: Hilário Silva é o pseudônimo de um 
estudioso e aplicado Espírito que conhecemos por in-
termédio do Espírito André Luiz, de quem foi parceiro 
de trabalho e estudo para assistência aos irmãos habi-
tantes das regiões umbralinas. Desde o início de sua 
participação na divulgação do ideal espírita, Hilário Sil-
va compreendeu a necessidade de renovação que a 
popularização da Doutrina demanda, exige novas for-
mas de pensamento para apresentar e ensinar os cami-
nhos para a transformação justa da vida.  Autor de di-
versas obras ditadas a partir do mundo espiritual, algu-
mas das quais faz parte do catálogo da FEB Edito-
ra: Almas em desfile e A Vida Escreve, trabalhou em 
parceria com médiuns Francisco Cândido Xavier e 
Waldo Vieira, ambas em 1960. 
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       A maneira breve dos seus contos facilita sobrema-
neira nas aberturas das sessões públicas, facilitando o 
entendimento de todos por serem páginas cuja leitura 
esclarecedora oferece narrativas e diálogos que asse-
guram o conhecimento. 
       O poder de síntese do autor ratifica a sua vivência 
do campo das ações expostas em seus contos, e todos 
que leem e ouvem conseguem abstrair com naturali-
dade, a ponto de visualizarem os personagens e a si-
tuação cênica tratada por ele. 
       Essa técnica literária é proposital, pois como facili-
tador espiritual, sabe perfeitamente como atender as 
necessidades prementes dos leitores e ouvintes. 
       A querida Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, sempre 
apresentava seus contos em sua programação diária. 
Isso significa dizer que, educar através da leitura aos 
ouvintes, representa valorizar a imaginação dos ouvin-
tes com vista à reflexão doutrinária. 
       Interessante dizer também que a informalidade dos 
seus contos permite o leitor ir mais longe, no tocante 
aos espaços inusitados para sua leitura. 
       Sendo um livro ligeiro e fácil de interpretação, te-
mos visto leitores em ônibus, trens, metrôs e praças se 
deliciando com os seus dramas diversos. 
       NOVO SERVIDOR, assim Emmanuel apresenta 
Hilário no prefácio do livro A Vida Escreve: Incorpo-
rando-se ao trabalho que nos foi concedido, Hilário, 
desde o princípio da tarefa, compreendeu o imperativo 
de renovação, portas adentro de nossa atividade espi-
ritual. Observou que a Doutrina Espírita, alcançando a 
mente popular, exige novas formas de pensamento pa-
ra a transferência justa da vida.”  
       HILÁRIO – Colega de André Luiz em “Nosso 
Lar” (e quando encarnado, também).  
Para se livrar dos curiosos: 
       Conta-se que, vinha sofrendo Chico Xavier uma 
verdadeira perseguição por parte dos beatos indesejá-
veis. É que eles desejavam a todo custo saber quem 
era o Espírito André Luiz. A situação estava tornando-
se insuportável para o médium.  
       Chico Xavier, orientado pelo Espírito Humberto de 
Campos que desejava se livrar daquelas aves de arri-
bação. Propôs e Chico concordou, solicitou à Sra. Su-
zana Maia Mousinho que providenciasse, junto a um 
artista plástico seu colega no Ministério da Educação, e 
frequentador da Escola de Belas Artes, um retrato do 
espírito de André Luiz e que, para tal, se baseasse na 
estátua do cientista Dr. Carlos Chagas, localizada na 
praia de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro. Após a 
feitura do quadro, o médium Chico Xavier escreveu em 
seu verso que aquele era o Espírito de André Luiz, e o 
dedicou à Sra. Suzana. 
       Não tenho informações nem tão pouco qualquer 
dado que garanta a veracidade desse pequeno conto, 
pois nos parece sem qualquer fundamentação. 
       A sra. Suzana Maia Mousinho, presidente e funda-
dora do Lar Espírita André Luiz (LEAL), de Petrópolis / 
RJ, amiga do médium Francisco Cândido Xavier desde 
8 de novembro de 1957. Esta revelação foi publicada  
no livro SEMENTEIRA DE LUZ de Neio Lúcio pela psi-
cografia de Chico Xavier, organizado por Wanda Amo-
rin Joviano em 2006. 

       Outro ponto a ser esclarecido: a primeira menção 
de Emmanuel ao espírito de André Luiz, nas reuniões 
da Fazenda Modelo, foi na data de 31 de Março de 
1943, data que nos relembra a desencarnação de Allan 
Kardec. Esta informação está no livro DEUS CONOS-
CO, publicado em Junho de 2007. Curiosamente o pre-
fácio de Emmanuel é datado de 3 de Outubro, aniver-
sário de Kardec.    
       Essas informações foram trazidas pelo sr. Geraldo 
Lemos Neto, que nos parece muito solto em sua língua-
gem; quanto a sra. Suzana, também é meio destram-
belhada, haja visto afirmar que o médico Carlos Chagas 
foi seu pai em três existências. 
       Ambos, no entanto, defendem a suposição de que 
o médico Carlos Chagas é o Espírito André Luiz. Ora, 
o referido médico não foi escritor; e agora é assim, o 
cara quando morre pode fazer o que quer? Escritor é 
um trabalho longo de lapidação; assim, como o médico 
ou outro profissional de qualidade que exija preparo.  
       Ora, Carlos Chagas (1879-1934) foi um médico 
sanitarista e pesquisador brasileiro. Dedicou-se ao es-
tudo das doenças tropicais. Descobriu o protozoário 
causador da doença de Chagas, ao qual deu o nome 
Trypanosoma Cruzi. 
       Sobre a questão do desenho do retrato de André 
Luiz é meio confusa, haja vista a médium espírita Dino-
rah Azevedo de Simas Enéas, nascida em 24 de de-
zembro de 1888, na cidade do Rio de Janeiro (antiga 
capital federal); tendo desencarnado na mesma cidade 
no dia 15 de janeiro de 1973. Fez curso na Escola de 
Nacional de Belas Artes. deve-se registrar que os retra-
tos tão conhecidos dos Espíritos Emmanuel e André 
Luiz, foram desenhados por ela, confirmado por Chico 
Xavier: “... é assim que eles aparece-me em minha 
vidência”. 
       Igualmente foi a pintora do quadro do Espírito Ra-
matis, deveras conhecido entre seus admiradores e do 
Dr. Fritz.  
       Nessa médium as informações parecem ser segu-
ras, livres de fantasias. ▲ 
 
 
 

   
 

QUEM É O ESPÍRITO HILÁRIO SILVA?  
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 O PASSADO, HOJE - XV  
                                  

       Nenhuma história do Espiritismo seria completa sem re-
ferências a essa notável escritora, que foi denominada 
Apóstolo Paulo feminino do Movimento Espírita sendo que 
nasceu em Londres no ano de 1823. Ela era uma mocinha 
inglesa que havia ido para Nova Iorque com uma empresa de 
teatro e tinha permanecido nos Estados Unidos, onde viveu 
em companhia de sua mãe. 
       A inglesa Emma Hardinge Britten foi uma destas mu-
lheres que a despeito de tudo e de todos lutou pela causa es-
piritualista de forma contundente, apesar da oposição machis-
ta que vez por outra tinha que enfrentar.  Até então Emma, 
cuja família era protestante, tinha grande aversão pelos fenô-
menos mediúnicos e pelas ideias dos espiritualistas.  
       Em 1850, Emma Floyd começou a aparecer no palco co-
mo Emma Hardinge. Como não havia evidências de que ela 
havia se casado, era presumivelmente um nome artístico. Em 
1855, Emma Hardinge e sua mãe se mudaram para Nova 
York ostensivamente para Emma começar uma carreira na 
Broadway. No entanto, uma vez em Nova York, Hardinge des-
cobriu o Espiritismo, desistiu de sua carreira no palco e co-
meçou a realizar sessões na Sociedade de Difusão do Co-
nhecimento Espiritual de Horace Day, no centro de Manhat-
tan. Como médium teve suas habilidades solicitadas para 
sessões de liderança, mas ela também gostava de falar em 
público e começou a viajar no circuito de palestras espíritas, 
dando sua primeira palestra pública em Troy, Nova York, em 
1857. Depois da palestra em Troy, grande parte da carreira 
de Hardinge foi caracterizada por viagens. Antes da Guerra 
Civil Americana (1861-1865), Hardinge viajou pelo Sul para 
elevar o perfil do Espiritismo, mas suas palestras foram rece-
bidas com hostilidade por parte do público local, que não 
gostava do fato de ser uma abolicionista. Em 1864, o partido 
da União da Califórnia contratou Hardinge para fazer uma 
palestra em favor da reeleição de Abraham Lincoln. Em 14 de 
abril de 1865, apenas três dias após o assassinato de Lincoln, 
Hardinge elogiou-o em um discurso proferido na cidade de 
Nova York. 
       Em 1869, Hardinge publicou dois volumes Modern Spiri-
tualist Spiritualism , uma obra que fornece uma história das 
duas primeiras décadas do movimento espírita. Em 1870, 
Hardinge casou-se com William Britten, um espiritualista de 
Boston, e em 1872, o casal tentou iniciar um jornal espíri-
ta, The Western Star . A revista parou de publicar quando as 
assinaturas caíram após um incêndio devastar Boston no 
mesmo ano. Os britânicos retornaram à cidade de Nova York 
e, entre 1875 e 1876, ajudaram a fundar a Sociedade Teosó-
fica, atuando como membros do conselho. Devido a alegadas 
diferenças de opinião entre Emma Hardinge Britten e a co-
fundadora Helena P. Blavatsky (1831 a 1891), os britânicos 
deixaram a Sociedade Teosófica e retornaram ao Espiritismo. 
Em 1876, os Brittens publicaram dois livros juntos: Art 
Magic, um tratado sobre a história da magia e um romance 
intitulado Ghost Land . Entre 1878 e 1879, os britânicos 
viajaram para a Austrália e Nova Zelândia para divulgar o 
Espiritismo. Eles se mudaram para Manchester, Inglaterra, 
em 1881, e lá Emma Hardinge Britten terminou seu li-
vro Milagres do Século XIX , documentando a disseminação 
do Espiritismo fora dos Estados Unidos. Em 1887, os britâni-
cos iniciaram a publicação espírita Os Dois Mundos e, em 
1894, William Britten morreu. Emma Hardinge Britten morreu 
cinco anos depois, em 1899. Sua autobiografia foi publicada 
postumamente em 1900 por sua irmã. 
       Emma Hardinge Britten foi uma das primeiras a escrever 
breves guias “oficiais” para a prática espírita, incluindo instru-
ções sobre como realizar uma sessão espírita e sobre como 
investigar médiuns por fraude.  

       Assim como fizeram outras mulheres de sua época, lide-
rando sessões privadas e divulgando mensagens espiri-tuais, 
Emma também o fez. No entanto, como muitos médiuns do 
século XIX, Britten alegou ter recebido um chamado sobre-
natural para comparecer perante um público maior e, portan-
to, apesar das proibições daquela época de mulheres falarem 
em público. começou a ministrar palestras públicas para au-
diências mistas. Grande parte de sua prática como oradora 
espírita significava, entrar em um estado de transe, no qual 
ela era controlada por um guia espiritual que lhe daria a pers-
picácia de defender todos os tipos de tópicos. Notavelmente, 
após uma palestra em Londres em 1871, Hardinge Britten 
afirmou que havia recebido os “Dez Mandamentos do Espi-
ritismo” pelo filósofo e socialista Robert Owen (1771–
1858). Mais tarde, esses se tornariam os “Sete Princípios do 
Espiritismo” adotados pela Igreja Espiritualista e referencia-
dos até hoje.  
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto provável de 1860, ou seja, aos 37 anos ou um pouco mais. 

 
       Na primeira sessão mediúnica que participou em 1856, 
repelia com energia qualquer aproximação com os espíritos, 
entretanto, sendo posta posteriormente em contato com o Es-
piritismo, onde obteve provas irrefutáveis das verdades por 
ele apregoadas. Por fim se converteu e passou a exercer sua 
mediunidade de clarividência. 
       Como médium ela protagonizou um dos casos mais bem 
documentados de sua época, quando em transe afirmou que 
o Navio Pacific tinha naufragado no Oceano Atlântico e que 
todos os seus passageiros tinham sido mortos. Por conta des-
ta revelação ela foi perseguida pela empresa proprietária da 
embarcação. Emma afirmou que suas declarações se basea-
vam em depoimentos de Espíritos desencarnados na tragé-
dia. Por fim todas suas informações foram confirmadas.  
       Após o incidente ela seguiu suas atividades mediúnicas 
viajando por todos os lugares dos Estados Unidos, fazendo 
propaganda do Espiritualismo Moderno e exercendo seus 
dons.  
Fonte: 

LENDO E ANALISANDO 
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       E não muito obstante da tradição “racista-separatista-
escravocrata”, nos dias atuais, o Encontro Espirita: “REVI-
VENDO JESUS, II” (4), naquela cidade, quando cobra entra-
da única de R$ 120,00 reais (cento e vinte reais). Um pai de 
família que vá com a esposa, sem considerar os filhos, gasta-
rá de entrada R$ 240,00 reais (duzentos e quarenta reais) 
sem levar em conta o deslocamento e a alimentação. A mo-
dernidade nos faz repetir a história que nunca deixou de se-
parar a cor da pele pelo peso do bolso. 
       Definitivamente a “senzala” ficará bem longe até mesmo 
das escadarias da “igreja ex-piríta”, a história se repete com 
crueldade ainda mais voraz, não são mais os negros que so-
frem do racismo da “separatividade”, mas os “negros-pobres” 
ou “pobres-nego” após a abolição da escravatura agora na 
falsa promoção da fraternidade igualitária dos excluídos pela 
hipocrisia. Convenhamos que em nome dessa caravana de 
“showlestrante” os mais badalados do Brasil, fomentamos 
algumas selvajarias doutrinarias com ares de naturalidade. 
Coitado do apóstolo Tiago quando recomendou: “Não fazei 
acepção de pessoas” se contorcendo nos túmulos. 
       O samba do “criolo doido” começa assim como termo 
aqui usado, “racista-social”, na forma e na atitude. Nesses 
grandiosos eventos várias mesas de diálogos concorrentes, 
todas funcionando quase que ao mesmo tempo, todo mundo 
circula por todo o lugar e nada fica no “miolo-mole”. Para 
segurar o público cria-se a preferência e engorda-se o ego do 
mais “estrelista” assim quem não tem tanta visibilidade é 
preterido em relação ao que aparece nas telinhas da Globo 
no horário do almoço, assim as anedotas vão sendo contadas 
com ares de novidade. 
       Aliais o Cristo a quem dizem seguir afirmou: "Daí de 
graça o que de graça recebestes". Não estranharemos se 
daqui a algum tempo estivermos cobrando por "consultas 
espirituais", água fluidificada, passe, a final de contas pre-
cisamos pagar a energia seja essa elétrica ou "Biotônica". 
       Dentre as justificativas mais baratas para a manutenção 
das atividades pagas está que a Doutrina precisa de divulga-
ção e quem é contra a cobrança tem “espírito de Porco”, 
pirangueiro, ou está obsedado e seria esses os que estão 
com o “Demônio – o opositor”. A justificativa é complexa e 
infundada, mas real. O que chama a atenção é a inobser-
vância do mesmo capítulo do livro “O Evangelho Segundo o 
Espiritismo”, as características do falso profeta descritas por 
Erasto, Paris em 1862,  primeiro parágrafo é determinante: 
“desconfiai dos falso profetas, essas recomendação é útil em 
TODOS OS MOMENTOS DE TRANSIÇÃO, em quem como 
neste se elabora uma transformação da humanidade (turbu-
lência em seus valores), porque então uma MULTIDÃO DE 
AMBICIOSOS E DE INTRIGANTES SE COLOCA COMO RE-
FORMADORES (renovadores) e como messias. É contra 
esses impostores que é preciso manter a guarda”1. Será que 
Erasto mesmo assim não foi tão claro? 
       O mais grave encontramos no: “Dai Gratuitamente o que 
recebeste gratuitamente” 2  “Deus não vende os benefícios 
que distribui (...). A razão, o bom senso, a lógica, dizem que 
Deus, a perfeição absoluta não pode delegar a criaturas 
imperfeitas o direito de PÔR PREÇO em sua justiça (co-
nhecimento consciente). A justiça de Deus é como o Sol, 
que está para todos, para o pobre como para o rico. SE COM-
SIDERA IMORAL TRAFICAR AS GRAÇAS DO SOBERANO 
DA TERRA, seria lícito vender as do soberano do Universo? ” 
3Estamos tão envolvidos com os problemas da "terra" 
que o dinheiro tem brilhado nos olhos humanos mais que 

 
 
 
 

o objetivo principal. Vamos cobrar por tudo mesmo? Viramos 
moda ou estamos na moda?  
       Essa ideia fora de moda tem tomado conta do movimen-
to, em três meses são diversos eventos com preço único, sem 
meia entrada, que viraram palco de "palestrante-de-anedo-
tas" ora anunciados por suas atividades civis, a final de 
contas o fato de ser juiz, médico, psicólogo preconiza co-
nhecimento acima de qualquer questionamento dentro do Es-
piritismo? O fato de ser esquenta banco a trinta anos feito 
“passarinho de galho em galho” (ciganos-retirantes), compro-
vam autoridade de conhecimento-vivencia ou interpretação 
fidedigna sobre o que seria espiritismo? É falha de formato e 
fundo bastante peculiar dessas "formas de se fazer Espiri-
tismo". Temos muitos juízes sem juízo por aí e muitos 
psicólogos fazendo da "cleridade" um meio de vida aos mol-
des da pastoral protestantista; angariando clientelas. Estamos 
muito mais preocupados com o erro do sobrenome do que 
com os equívocos de atitudes da indomável língua ou do 
"ressobiar" do pai pajé-lança, complexo toque dos atabaques 
“egóicos”, talvez.  
       A alguns anos misturamos umbanda a espiritismo e era 
normal, agora a moda é separar o pobre do rico a final de 
contas o paraíso é dos "abastados". O clube dos “abana-
dores do Showlestrantes” está pronto para bater palmas a 
qualquer preço que seja a entrada. Pobre mesmo é o aposto-
lo Tiago esquecido em sua afirmativa: "não fazei acepção de 
pessoas" vivemos fazendo isso e somos "seguidores de 
Jesus, na doutrina sacrossanta do ungindo" somos isso; é 
ou, não é? 
       Assim vamos assistindo à evolução dessa “escola de 
samba partidária” se “amostrando na tribuna”, deixando 
as naves sulistas repousarem em terras tupinambás só presta 
o que vem de fora, “bem-vindo colonos”. Vamos excluído 
os miseráveis eles só servem para aliviar a consciência pesa-
da através da caridade do sopão ou das moedas depositadas 
no fundo das sacolas. A final de contas os pobres e escravos 
tem dinheiro a rodo e podem comprar ingressos para 
“Mostra”, “(Des)encontrando com Jesus, II” e demais ou-
tros seminários com as mesmas figurinhas do álbum de fotos. 
O “público” além de se beneficiar com a parceria do estacio-
namento a menos de 300 metros da sede da “FEP” por míse-
ros R$ 10,00 reais (dez reais), pode ficar à vontade e pagar 
para entrar na “Casa Espírita”, olha só o bônus. 
       Limitar o ensinamento apenas a quem possa pagar foi 
um dos ensinos de Jesus? Ele jamais cobrou para se fazer 
presente nas “Bodas de Caná”, e quando fazia o grande 
“seminário da vida” nunca cobrou ao público pobre que 
enchia a relva, quanto a moeda disse: “Daí a César o que é 
de César”. Viúvas, crianças, mulheres, leproso e pescadores, 
os ricos ficavam a distância com medo de serem vistos e 
envergonhados pela pompa diante da simplicidade. Cobrou 
ao repartir o pão do conhecimento? Cobrou para oferecer 
alívio e Consolo? Cobrou as viagens as quais circulou por 
toda Judeia e Galileia? Ao contrário recebeu voluntarias 
doações; mas “todo espirita está pronto para gastar o 
dinheiro que não é seu sem pôr a mão no próprio bolso”. 
Então vamos na contramão e reinventando a dicotomia entre 
o que ensinamos e o que vivemos de fato, sendo assim 
hipócritas e falsos profetas. Invertemos a ordem das coisas, 
será mesmo que esse cristianismo-espírita “serve a Deus ou 
a Mamon” (9). 
 
(4) – O evento foi idealizado e executado por um grupo de 
“ESPÍRITAS DE PROVETA”, ou seja, pessoas entubadas, 
para não dizer com “Viseiras de burro”.  
 

(referências  Na PÁGINA 13) 

 

 Doutrina das elites 
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Palestrante HEREGE   
 

       Convidado que fora, o palestrante chegara cedo ao cen-
tro espírita, onde faria a palestra da noite. Não conhecia nin-
guém naquelas paragens, estava ali graças a um amigo que o 
indicara ao secretário da instituição, que tinha como uma de 
suas tarefas, organizar a escala de palestras mensalmente. 
       Estácio, jovem tímido, simples, de classe pobre e desco-
nhecido no meio espírita. Travara conhecimento com o Sr. 
Carlos no trabalho, onde ambos exerciam tarefa árdua na 
labuta diaria pelo pão. Apesar das dificuldades da vida diária, 
o jovem Estácio encontrava disposição para estudar à noite e 
ainda, buscava tempo para se dedicar ao estudo do Espiritis-
mo. Essa vida dinâmica, apesar dos esforços empreendidos, 
chamou a atenção do Sr. Carlos, que passou a admirar a 
garra daquele jovem em busca de um melhor bem-estar 
social e do esforço empreendido em busca do porquê da vida. 
       Em conversação no horário de descanso após o almoço 
no próprio local de trabalho, o Sr. Carlos sentia-se bem ou-
vindo o jovem Estácio. Sendo simpatizante do Espiritismo, 
certo dia fez o convite ao jovem para este ir fazer uma pa-
lestra no centro espírita que esporadicamente frequentava. 
Meio receoso, mas diante das ponderações do Sr. Carlos, 
acabou por aceitar o convite. E no dia aprazado, lá estava. O 
tema havia-lhe sido facultado, haja vista naquela noite o tema 
era livre. 
       O jovem, após meditação e prece sincera a Deus, rogara 
orientação para a escolha do tema a ser dissertado. Ao acor-
dar-se naquela manhã, decidiu-se pelo tema: O Espiritismo é 
o Cristianismo Redivivo? 
       Chegara o momento esperado. 
       O jovem Estácio é convidado, gentilmente pela secretá-
ria da sociedade a comparecer à mesa. Feita a prece inicial 
seguido de curto exórdio e ligeira apresentação do convidado 
da noite e indicando o tema a ser abordado, fora-lhe dada à 
palavra. 
       Iniciando, dirigiu-se o jovem Estácio à plateia atenta: 
       - Que a paz do meigo Rabi da Galileia esteja conosco. 
       Senhoras e Senhores. 
       - O professor no seu primeiro contato com a turma nova 
ao iniciar o ano letivo, às vezes, faz uma espécie de aferição 
dos alunos para se situar com relação ao ritmo que pode em-
pregar. 
       - Para mim, neste momento, é difícil a minha situação, 
pois desconheço o grau de conhecimento dos irmãos com 
relação ao tema da noite. Com a permissão da mesa, me 
atrevo a perguntar aos amigos. Por favor, levantem a mão os 
que não concordam que o Espiritismo é o Cristianismo Redivi-
vo. 
       - Silêncio absoluto na plateia. Nem uma só mão levantou-
se. 

       - Muito bem. Maravilha! Comentou o palestrante. 

        Por favor - repetiu o jovem -, levantem a mão os que 
concordam que o Espiritismo é o Cristianismo Redivivo. 
        Alegria geral. A plateia em peso levantou a mão com sor- 

riso de satisfação. 
        - Ótimo. Isso demonstra que vocês – falava Estácio -, 
chegaram a essa conclusão depois de estudos continuados e 
apurados, de análise e comparações do que lê. Como é bom 
saber, que não foram induzidas por palestrantes de língua-
gem estereotipada; que bom saber que não sofreram e não 
estão passando por um processo de condicionamento; como 
é bom saber que não chegaram a essa conclusão pela 
indução, massificação da ideia, mas porque realmente estu-
dam. 

       Este é exatamente o objetivo da palestra na reunião pú-
blica na Casa Espírita – continuava o jovem Estácio – provo-
car a aprendizagem nos adeptos espíritas: - Levá-los a pen-
sar por si, fazendo uso dessa prerrogativa e da liberdade de 
expressão a todos concedidos. Esse é o espírita que Kardec 
preconizou. Que pensa e fala o que pensa; que não é covar-
de, que enfrenta as situações e não faz barganha em assun-
tos doutrinários. Sem agredir e trabalhando pela união, busca 
a compreensão no debate, na pesquisa, no estudo. 
       Silenciou um pouco o palestrante, temperou a garganta  e 
reiniciou, agora confiante e a plateia atenta, satisfeita por 
haver sido elogiada. O ego dos ouvintes estava enorme. 
       - Pois bem, meus irmãos! 
        Embalde, revirei as páginas da Codificação Kardeciana e 
não encontrei o dístico: Espiritismo é o Cristianismo Redivivo. 
       Pensei, talvez, haja me enganado. Vou perlustrar nova-
mente as páginas de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, a 
obra basilar da Moral Espírita. Nada. Quem sabe, nas entreli-
nhas? Nada. Ali Kardec afirma, na belíssima obra de maneira 
clara e insofismável, que a Moral trazida pelo Cristo, tanto 
serve para o espírita, como para o cristão, tanto serve para o 
budista, como para o muçulmano, xintoísta, porque é Uni-
versal. 
       - Quem sabe, pensei Léon Denis – o Apóstolo do Espiri-
tismo -, que escreveu a portentosa obra – “Cristianismo e 
Espiritismo”? Nada. Nessa obra só divisei na última página, 
uma nota da editora (FEB), informando que as interpretações 
constantes no livro, não passam de opinião pessoal do au-
tor, e portanto, não levasse o leitor em conta a assertiva de 
que o Espiritismo não é Cristão, dita pelo autor. 
       Recorremos em seguida, sob a orientação do próprio De-
nis que indicara a obra – “Depois da Morte”. E lá encontramos 
Léon Denis, afirmando que Jesus foi homem igual a nós, 
com carne e osso, sangue nas veias; que Jesus chorou ao 
ver a cena dantesca que o esperava em seu calvário: 
       - OH! Pai! Afasta de mim esse cálice! 
       Jesus voltou a orar. Levantou-se e partiu para enfrentar a 
vida. A desistência naquele momento, seria um ato de covar-
dia e destruiria todo o seu trabalho e ele perderia a condição 
de bússola para a Humanidade. Com coragem, Jesus enfren-
tou. 
       E Gabriel Delanne, quem sabe? 
       Ora, ora, quem escreveu: 
       “Segundo penso, o Cristo é um Espírito eminente-
mente superior; é o modelo pelo qual nos devemos con-
formar, porém, entre Deus e ele, a distância é ainda maior 
do que de nós para ele.” 
       Não se pode esperar uma assertiva como a que encima o 
título da palestra. Além do mais, se bem que Delanne com-
preendesse o Espiritismo Moral na sua mais profunda con-
cepção, não hesitou em afirmar em “O Fenômeno Espírita” 
(FEB, pág. 225), que “O Espiritismo é uma ciência”. Bem 
como a página 245, que “O Espiritismo não é uma 
religião”. 
       Logo Delanne, que foi o filho que Kardec não teve; cria-
do, sentado ao colo do mestre, ouvindo suas histórias edifi-
cantes, jamais faria a afirmativa de que o Espiritismo é o 
Cristianismo redivivo. 
       Concluímos então, que da Equipe da Codificação, só nos 
restava Camille Flammarion. Nem adiantava buscar em seus 
livros. 

(CONTINUA NA PÁGINA 12) 
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150 anos de Ciência ao alcance do povo 
 

 

       A Gênese - os milagres e as predições segundo o Es-
piritismo, última obra do Pentateuco espírita, longe de ser 
vista como a de menor valor, materializou-se no mundo no 
ano de 1868, trazendo intensa e esclarecedora luz a todos os 
ávidos de entendimento das eternas questões mais próximas 
à Ciência. 
       Sim, a Filosofia e a Religião espíritas ganhavam a der-
radeira conotação fundamental, pois sem a contribuição da 
Ciência jamais se chegaria à fé raciocinada, condição tão 
pouco entendida pelas correntes do conhecimento religioso e 
filosófico de então, e porque não dizer de agora também. 
Jamais se ajuizou que esta virtude teologal, a Fé, as outras 
sendo a Esperança e Caridade, pudesse ter a sua real 
sustentação em posições e explicações científicas, pois os 
dois ramos do conhecimento humano: Religião e Ciência, 
que vinham se digladiando ao longo dos séculos, e ainda o 
fazem, sugeriam ser inconciliáveis; água e óleo, se podemos 
nos expressar desta forma, jamais se misturariam, muito 
menos se entenderiam, afirmavam categóricos os mais eru-
ditos. 
       O Codificador, auxiliado pelas inteligências do Universo, 
na figura de Espíritos superiores, todos coordenados por 
Jesus, consolida nesta obra conceitos científicos sobre a 
Gênese, os Milagres e as Profecias, isto em pleno século 
XIX, no âmago da cultura francesa, a mais intelectualizada 
da época. 
       Lança naquele caldeirão do saber a sua contribuição 
sobre Ciência analisada sob o ponto de vista da Doutrina dos 
Espíritos. O professor de matérias básicas de ensino na 
França, diretor de educandário, apresenta ao Mundo uma 
nova concepção de temas tão antigos quanto a nossa própria 
História, mas que permaneciam quase estagnados, 
prisioneiros pelo interminável duelo de forças polarizadas 
entre a Igreja e a Cátedra. Que desafio! Que coragem! Que 
confiança! 
       Discorre sobre as leis divinas, explicando-as, esmiuçan-
do-as, investigando-as, traduzindo-as ao entendimento do 
povo, trazendo a lume aspectos jamais imaginados destas 
leis que existiram, existiam e sempre existirão unindo os dois 
campos até então inconciliáveis: Religião e Ciência. 
       Espírito e matéria encontram uma utilidade recíproca, 
um auxiliando o outro, nada se perdendo na grandiosidade 
das leis divinas, no grande laboratório do Universo. Tudo se 
encadeando e mutuamente se apoiando. Uma nova visão do 
antigo mundo a nos cercar se apresentou e quantas dúvidas 
elucidou? Como ampliou o estreito horizonte do pensamento 
de então! 
       A Gênese do mundo foi debatida, bem como a espiritual 
e a orgânica. Nós, Espíritos imortais, ganhamos conheci-
mento sobre nós mesmos, pudemos melhor entender o 
nosso corpo físico, que tanto nos ajuda na promoção de 
nossa própria evolução, e com este conhecimento temos 
novo enfoque sobre o mesmo, respeitando-o como insupe-
rável empréstimo de Deus para, trabalhando com ele, 
alcançar a relativa perfeição, meta fatal a que chegaremos, 
mais hoje, mais amanhã. 
       Os milagres tão propalados da Antiguidade que funda-
mentavam e ainda lastreiam várias teorias obtusas e 
distanciadas da plena razão, usados para dominação das 
massas, foram desmistificados, desmaterializados, se pode-
mos nos expressar desta forma, particularmente os chama-
dos milagres produzidos pelo Meigo Carpinteiro. 
       O incrível e o deslumbrante se apagaram, dando lugar 
às explicações científicas, às razões da Ciência, comprova-
das em grande número, posteriormente, por notáveis pes- 
 
 

quisadores que se seguiram a Kardec, na esteira do Mestre. 
O Codificador havia aplainado o terreno, fornecendo as 
informações básicas e mostrando os caminhos por onde os 
cientistas da época, seguramente enviados de Deus, deve-
riam seguir para bem embasar as teses espíritas. 
A reviravolta foi tamanha que nós pudemos nos reconhecer 
também como “Deuses”, capazes de realizar feitos “mila-
grosos”, o mais humilde de todos se viu como uma 
Divindade, pois aqueles tão divulgados prodígios nada mais 
representavam do que o resultado da atuação de leis divinas 
até então desconhecidas, e percebeu-se que estas, quando 
compreendidas e dominadas, facultam a qualquer Espírito 
sincero e confiante em Deus, a realização também dos seus 
particulares “milagres”. E muitos de nós os temos feito há 
bom tempo. 
       O Enviado de Nazaré não foi mais visto como um mági-
co vulgar, um prestidigitador comum, um embusteiro, como 
tantos já vistos e ainda presentes explorando as muitas 
misérias do povo. Jesus passou a ser visto na condição de 
um Espírito imortal como todos nós, contudo, já havia há 
bom tempo adquirido ciência dos mecanismos que regem a 
vida, sabia como manipulá-los em nome do Pai Excelso. 
Mostrou-nos Kardec que os cegos que passaram a ver, os 
paralíticos que passaram a andar e os leprosos que 
deixaram as deformidades de seus corpos no passado 
haviam sido curados por meio de providências naturais, atos 
de bondade e compaixão, sem que qualquer das imutáveis 
leis de Deus houvesse sido derrogada. 

       Por outro lado, as apavorantes profecias, que nos 
amedrontaram e continuam a amedrontar os que se 
recusam a estudar e aprender as leis do Eterno, perde-
ram o seu caráter misterioso, assustador. Percebeu-se 
que com o conhecimento espírita qualquer um pode 
profetizar, ou seja, dizer o que acontecerá no futuro em 
grandes aspectos, pois já entende ser a semeadura de 
agora determinante para a colheita do amanhã. E isto 
não é a essência da profecia? 
       A gênese, este tratado de lições eternas, manan-
cial de explicações e esclarecimentos, elucidador de 
variadas questões, está ao nosso alcance, das nossas 
mãos. Honremos estes 150 anos de sua existência e, 
simultaneamente, glorifiquemos o seu autor, lendo, es-
tudando, esquadrinhando cada parágrafo, cada frase, 
cada palavra, retirando a seiva duradoura destes escri-
tos, libertemos os seus ensinos, ainda prisioneiros 
e desconhecidos das grandes massas. 
       Neste ano em que se completa mais um aniver-
sário do lançamento desta obra imortal, reverenciemos 
o esforço do Mestre Lionês, não deixando para ama-
nhã, tampouco para a próxima reencarnação, o estudo 
deste extraordinário livro: A gênese. 
 

 Rogério Miguez 
 
Fonte: Luz Espírita contato@luzespirita.org.br 
Edição n. 147. Equipe da Fraternidade Luz Espírita.  
 
 
N.d.R.: O livro A Gênese, foi publicada em 1868 e completou  
150 anos de sua publicação em 2018, mas o texto é atua- 
líssimo. 
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O CASO EU CONTO, COMO O CASO FOI – v 
 

A  Finalidade  da  “Sopa”  
 
 

       Certo manuscrito na minha trajetória de trabalha-
dora na casa espírita, onde existia uma carência muito 
grande de tudo o que se possa imaginar e usando um 
viés onde todos buscam realizar para minimizar situa-
ções do próximo e até para compartilhar os problemas 
daquela comunidade na qual a instituição espírita esta-
va fazendo parte. Não basta saber apenas que a finali-
dade da Doutrina Espírita é transformar o outro, levan-
do consolação, mas também precisa saber que do ou-
tro lado esbarra na condição socioeconômica daquelas 
criaturas necessitadas.  
       O que fazer para ser a isca da “casa espírita” e 
chegar perto desses Espíritos encarnados, temos que 
oferecer algo e surgiu em reunião de trabalhadores da 
casa a “sopa”. Era um modo de dentro de um mínimo 
espaço físico e de tempo, nós poderíamos fazer que 
aquelas pessoas tivessem um pouco de conhecimento 
e saber na realidade o que é o Espiritismo, que não só 
consola, mas que também liberta e esclarece pessoas 
a ser uma nova semente.  
       Depois de várias reuniões para que pudéssemos 
iniciar o trabalho não para diminuir a fome do corpo, 
mas para alimentar do pão consolador de Jesus, tive 
fome... tive sede... precisei de te e lá aparecia a casa 
espírita ao consolidar toda proposta da sopa e inicia-
rmos o trabalho. Pasmem, geralmente esses trabalhos 
são literalmente procurados por senhoras, até porque 
são elas que carregam a maior carga emocional na fa-
mília.  
       Pronto começamos com as inscrições, avisos per-
manentes e começamos o labor da fraternidade, vieram 
se inscrever dois homens em situação de extrema ne-
cessidade, além de tudo devido a dura realidade que a 
vida lhe oferecia, eram viciados em alcoolismo. Mas 
gente em tudo há um propósito, vamos ao menos ofe-
recer-lhe não só a ‘sopa”, mas o principal que é o calor 
humano e assim em enfrentamos vários desafios nesse 
trabalho e pasmem quem mais nos ajudou nesse 
trabalho foi o  nosso irmão “Bruno’ (*), ex-presidiário 
que bebeu na fonte regeneradora dessa e de outras ati-
vidades da nossa benfeitora instituição.  
       Creio que aquela casa é pescadora dessas almas 
em desalinhos. Tocamos o barco de vez em quando 
enfrentando tempestades, motivadas pelos espíritos até 
para ver até aonde vai a nossa perseverança.  
       Certo dia fazendo uma avaliação da “sopa’ e de ver 
e assistir todo tipo de problema, até para continuar a 
realização do trabalho – a sopa; tomei a decisão de 
acabar, era um sábado e já saí da livraria determinada, 
pois cada vez mais ficava muito difícil em todos os sen-
tidos a continuidade; o melhor mesmo era tomar a de-
cisão de ser aquele dia o último sábado da sopa. 
       Como já expliquei, o nosso irmão Bruno foi o pri-
meiro que fiz ciente, depois os trabalhadores da casa.  
Me recolhi, fiz as minhas últimas avaliações e me protegi com 
justificativas que era a minha defesa. Joguei a culpa do que 
considerava fracasso do trabalho nas pessoas beneficiadas, 
pois muitas não eram assíduas, outras não compareciam, 

mandava os netos ou vizinhos, e daí achei que o trabalho 
estava improdutivo, estava cheia de ferramentas para propor 
o fim do trabalho da sopa. 
       Iniciamos com a prece, seguida de leitura do evangelho. 
Mandei uma mãe abrir o livro “O Evangelho Segundo o 
Espiritismo” e pasmem caiu para nós o cap. XVII – ‘O homem 
de bem”, gente meu coração gelou, era para mim aquela 
lição, será que eu tinha esse direito. Só a minha avaliação era 
a mais certa, a mais correta, não ouvi ninguém que fazia parte 
do trabalho, então mudei o jogo e falei;  
       - Vocês sabem que hoje, talvez será o nosso último en-
contro... 
       Notei o espanto no rosto dos presentes. Falei, indagando 
alguns presentes os motivos de tantas faltas; ai o quadro mu-
dou, foi necessário essa sugestão porque eles tinham tanto 
problemas que impediam de irem, dentre tantos teve a nossa 
irmã Necy falou com a voz tremula, tinha mal de parkson e 
disse: 
       - Ela e tantas outras tinham problemas que nós não sa-
bíamos. 
       E foi dessa infrutífera decisão que renovamos esse tra-
balho dando mais atenção, mais vida de qualidade a esses 
irmãos da sopa e conseguimos. 
 

 Zenilda Machado    
___________________ 
N.d.R. (*) – Bruno, ex-presidiário, cuja história será em 
outra ocasião, devidamente delineada.  
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ZENILDA  MACHADO, ESCREVE:   
 

 

   Agradecemos com toda sinceridade ao amigo Bruno 
Tavares, por expor no seu blog o jornal Lampadário 
Espirita. Muito obrigado pela gentileza e ainda escre-
veu: 
   “Meus queridos amigos e irmãos, eis aqui, para 
apreciação de vocês, o respeitabilíssimo “Lampadário 
Espírita”, boletim informativo feito com muito idea-
lismo por um grupo de amigos da querida Jaboatão 
dos Guararapes, aqui no nosso Pernambuco. 
   O querido amigo Dâmocles Aurélio da Silva, um 
profundo conhecedor do Espiritismo e secretário do 
Lampadário, me passou esta excelente edição de ou-
tubro. 
   Fiquei feliz também em encontrar no “Lampadário” 
uma querida amiga que me conheceu criancinha na 
AIP – Associação da Imprensa de Pernambuco, espí-
rita de longa data, Zenilda Machado, que com sua vi-
vência espírita vem abrilhantar ainda mais as páginas 
deste jornalzaço! 
   “Um sonho que se sonha só é apenas um sonho 
que se sonha só, agora e porém: Um sonho que so-
nha junto é a mais absoluta REALIDADE!” 
   Que Jesus abençoe a todos que lutam pela divulga-
ção do Ideal Espírita! 

Bruno Tavares 
 



 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

       
                                             

 
 

A  INTERNET  E  OS  PSEUDOMÉDIUNS. 

 
       Sob o título “A Internet, Redes Sociais e os 
Pseudomédiuns, ambiciosos e mistificadores”, escreveu o 
prof. Jorge Hessen: 
       Atualmente coexistimos com a volúpia da era digital e 
recebemos exageradas e detalhadas informações de dados 
pessoais que são fornecidos desadvertidamente aos bancos 
de dados virtuais e às diversas redes sociais da Internet. Tal 
realidade cibernética tem sido um verdadeiro MANÁ para as 
tramoias “mediúnicas” dos pseudomédiuns, ambiciosos e mis-
tificadores. 
       É verdade! 
       De algum tempo para cá, venho recebendo e registrando 
considerável quantidade de insinuações advindas de pessoas 
honestas, porém indignadas, revelando-me as malandrices e 
ciladas “pseudopsicográficas” artificiosas provindo de alguns 
celebrizados pseudomédiuns nos territórios espíritas. Por esta 
razão, utilizo-me deste alerta, a fim de prevenir os confrades 
desavisados do Movimento Espírita Brasileiro. Faço isso por 
causa dos protestos de inúmeras pessoas, que expressam 
recriminações ponderadas, como testemunhas que abalizam 
indícios sobre os atos ardiloso da “psicografia” censurável. 
       Divulgo aqui o alerta, avaliando os episódios irregulares 
(e cibernéticos) contra os ilegítimos artifícios “psedomediúni-
cos” de “pseudopsicografias” praticados por pseudomédiuns , 
ambiciosos e mistificadores. 
       Advirto que entre tais pseudomédiuns, ambiciosos e mis-
tificadores existe os que oferecem livros “psicografados” para 
comercialização, alguns pseudomédiuns são proprietários de 
editoras inscritas com próprio nome e há os que não têm se-
quer um emprego fixo. 
       Existem os pseudomédiuns “injuriados e caluniados” que 
permanecem reclamando contra ilusória “perseguição” provin-
da de investigadores probos. Aliás, tais pseudomédiuns, 
ambiciosos e mistificadores (que deveriam estar nos cárce-
res), empregam os escudos protetores das ameaças judiciais 
contra os que o denunciam.  Na verdade, sob delírio, os pseu- 
domédiuns, ambiciosos e mistificadores não conseguem ultra-
passar o estereótipo de atores de tragicomédias e vêm 
arremessando no lixo a mediunidade dos médiuns sinceros, 
iludindo pessoas de boa-fé, valendo-se sempre do embuste 
das informações “pseudopsicográficas” advindas das redes 
sociais. 
       O clímax das suas armadilhas ocorre através de repre-
sentações e mímicas de camufladas “pseudopsicografias” 
advindas das redes sociais, sempre armadas nos tablados 
para shows de prestidigitações teatrais ornamentadas nos 
impregnados palcos das incautas instituições “espíritas” (ou 
não espíritas).  
       A fartura dos subsídios de informações pessoais sobre a 
identificação do “morto” são previamente memorizados e 
esquadrinhados após serem extraídos das redes sociais da 
Internet. 
       O processo de memorização fica condicionada ao con-
texto de nomes, CPF, número do telefone, endereço, apeli-
dos, sobrenome, alusão a times de futebol, preferências, 
gostos pessoais, frases e descrição de conduta de 
parentes e amigos que compõem um farto conjunto visivel-
mente transcrevidos das redes sociais (Facebook, What-
sApp, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, 
Google+, Messenger, Snapchat) eis aí as fontes da paródia 
“pseudopsicográfica” dos pseudomédiuns , ambiciosos e mis-
tificadores.. 
       Nada é mais cruel do que pessoas em luto receberem 
falsas notícias dos seus “falecidos” através das embusteiras  

informações (arrancadas da Internet) considerando os ridícu-
los números de CPF’s, endereços e números de telefones dos 
“finados”. 
       Como disse, tais informações são públicas e estão dispo-
níveis nos bancos de dados virtuais. 
        Conquanto alguns se “refugiem” na enganação do con-
sentimento das “entradas francas” para seus shows de 
falcatruas, não conseguem disfarçar os capciosos projetos de 
arrecadação financeira, através das vendas de livros “psico-
grafados” de conteúdo doutrinário não-confiável. Além disso 
recebem os generosos donativos destinados a hipotéticos fins 
de assistencialismo em nome de instituições, muitas vezes só 
de “fachada”, considerando que tais entidades não possuem 
inscrição estadual e nem CNPJ. Por isso mesmo e   por moti-
vos óbvios, os recursos financeiros doados são depositados 
em conta corrente particular. Isso é crime fiscal. 
       Sobre os embustes dos pseudomédiuns, ambiciosos e 
mistificadores, sugiro aos leitores que propaguem os 
seus gritos de alerta. Divulguem para seus amigos e dirigen-
tes espíritas a fim de não convidarem tais embusteiros para 
eventos “psicográficos” de faz-de-conta. Até porque, os pseu-
domédiuns , ambiciosos e mistificadores cobiçam a fama, a 
popularidade e as vantagens pecuniárias. 
       Sem embargo, apesar deste alerta, se continuarem a 
convidá-los para o palco da psicografia de coisa nenhuma, 
eles prosseguirão com suas tapeações, iludindo, matando 
esperanças, destroçando os corações debilitados de mãezi-
nhas e familiares sedentos de notícia do além para 
consolação de suas almas. 
       Não obstante os fatos supramencionados serem extre-
mamente graves, por questão de JUSTIÇA é necessário 
separar o joio do trigo, urge, portanto, considerar o fato de 
que obviamente existem médiuns, em plena atividade 
mediúnica, exercendo suas tarefas com dignidade e 
compromisso com as diretrizes basilares e insuperáveis 
da Doutrina Espírita. 
       Porém, cabe destacar algumas características funda-
mentais destes médiuns psicógrafos honrados que podem ser 
convidados para suas casas espíritas.  Eles consentem as 
pesquisas científicas a qualquer momento, aliás, desejam 
ser pesquisados; São médiuns incorruptíveis e exercem suas 
atividades nas Casas Espíritas idôneas; eles exercem digna-
mente suas profissões, vivendo de seus proventos pro-
fissionais ou os que estão aposentados vivem de seus as-
lários; eles mantêm as suas tarefas conforme vivenciou e 
exemplificou Chico Xavier no Grupo Espírita da Prece em 
Uberaba/MG, sendo este o maior médium de todos os tem-
pos. 
       Chico Xavier efetuava o atendimento das pessoas 
que o buscavam, uma a uma, consolando e expressando 
de forma respeitosa os recados advindos da espirituali-
dade e após o atendimento, culminava a reunião 
psicografando as cartas consoladoras, trazendo os “fale-
cidos” para a terra nas notícias fiéis que confirmavam a 
nossa imortalidade. 
 

Jorge Hessen 
jorgehessen@gmail.com - Brasília-DF 
publicado em Luz espirita, DO LIVRO “Responsabilidade e 
Nós”, pág. 23 
 
https://espiritismoemmovimento.blogspot.com/2019/02/artigo-
internet-redes-sociais-e-os.html 
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       A obra espírita de Flammarion funciona como uma 
espécie de arrecife, na proteção da Doutrina Espírita contra 
os arroubos emocionais de principiantes mal avisados do 
Espiritismo que procuram torná-lo exclusivamente de caráter 
religioso ou que colocam este aspecto acima dos demais. 
       Se tal assertiva não nasceu no seio da Codificação Espí-
rita, onde poderia ter surgido? 
       O orador suspira, para em seguida continuar. 
       Talvez, com Bellemare, em seu “Espírita e Cristão”, mas 
nessa obra do escritor francês, o que há de importante é a 
definição dada por um Espírito, que afirma ser o Cristo, o 
Médium de Deus. Definição esta que Kardec foi autorizado a 
fazer citação em “A Gênese” (cap. XV, item 2). 
       Onde então encontrar tal assertiva, de que o Espiritismo 
é o Cristianismo Redivivo. 
       Vamos para a Itália. Lá tem Bozzano, Lombroso e outros 
sábios. 
       Mas, o “Espiritismo – dizia Bozzano – é a doutrina desen-
volvida por Allan Kardec, que tem como finalidade levar aos 
aflitos a Consolação.” 
       E acrescentava:  
       “Se é verdade que o Espiritismo seja tomado num 
sentido religioso por uma multidão, aliás, muito respei-
tável, de almas simples, não quer dizer isso que ele seja 
religioso, mas tão-somente que as conclusões rigorosa-
mente experimentais e, portanto, científicas, a que condu-
zem as investigações medianímicas, tem a virtude de re-
confortar grande número de almas atormentadas pela 
dúvida.”  
       E Lombroso?  Este não teve tempo nem para estudar  em 
maior profundidade a mediunidade extraordinária de Eusápia 
Paladino, quanto mais para averiguações filosóficas. 
       E na Inglaterra, tem Conan Doyle com “A Nova Revela-
ção”; Oliver Lodge, preocupado e estudando a morte do filho 
– “Raymond”; ou Fredéric Myers, com a “Personalidade 
Humana”. 
       Na Alemanha, há Carl Du Prel, o russo Aksakof. E nada, 
nada. Estes sábios estavam preocupados em provar a exis-
tência do Espírito e a sua sobrevivência após a morte do 
corpo físico e a sua comunicabilidade com os chamados vi-
vos. 
       Será que a ideia veio de Portugal? Lá teve o médico An-
tonio J. Freire, estudioso do Espiritismo. Mas, o médico portu-
guês, igualmente, estava preocupado em estudar o intercâm-
bio entre o Mundo Físico e o Mundo Espiritual. Não terá sido 
trazido pelo médium Fernando de Lacerda, que foi de certo 
modo exilado no Brasil?  
       E na Argentina? Na Argentina teve Cosme Mariño, Hum-
berto Mariotti. Não. Eles estão interessados na Filosofia 
Espírita e com as consequências morais que resultam do 
aspecto religioso espírita. 
       O orador parou. E disse: 
       O negócio é ir para o Brasil. Mas, antes, voltemos a Fran-
ça. Quase ia esquecendo. Faltou passar em revista a obra do 

Sr. Jean-Baptiste Roustaing. Como vocês devem saber, 
transformaram aquele senhor em um concorrente de Kardec. 
De aluno, o elevaram a professor; de discípulo que se sentia, 
o colocaram acima do mestre; de vassalo que era, se lhe 
imputaram maior que o rei. 
       Pois bem! Vasculhamos suas duas mil páginas da “Reve-
lação da Revelação”. Estranho! Não consta o dístico que 
orienta, dirige e controla o movimento espírita no Brasil. Em 
“Os Quatro Evangelhos”, o autor, coordenador ou compilador, 
como queiram, criou apenas o ESPIRITISMO CRISTÃO, 
como se isso fosse pouco. Mas, ele também asseverou que o  
 
 

ESPIRITISMO É O CRISTIANISMO.  
       Pronto! Descobrimos a origem. 
       Falta-nos, agora, descobrir o autor do dístico do Espiritis-
mo religioso: CRISTIANISMO REDIVIVO.  
        Amigos, confessa o palestrante, sinto-me na impossibili-
dade de realizar tal tarefa. Não só sinto-me impotente, como 
verdadeiramente sou impotente para indicar-lhe o nome, caso  
vos interesse, do autor de tão pouco verdadeira frase. Digo 
impotente, porque não há como lhe fazer tal revelação. O 
autor, encontra-se acobertado por um véu, que no mais, o 
que podemos é especular. 
       O que podemos dizer-lhe e isso vamos fazer, é 
demonstrar quem é o suposto autor ou pelo menos, aquele 
que carrega às costas o estigma de haver escrito a “BÍBLIA 
DA FEB – O livro sagrado do poder”. 
       Antes, porém, é necessário dizê-lo: apenas um só espí-
rita no Brasil, levantou-se e por toda a sua vida, apregoando 
alto e em bom som: 
     “O ESPIRITISMO NÃO É O CRISTIANISMO REDIVIVO”. 
       Esse grande escritor foi Carlos Imbassahy. 
       Agora sim, feita à ressalva, podemos continuar. 
       Pois bem! 
       A assertiva de que – O ESPIRITISMO É O CRISTIA-
NISMO REDIVIVO -, foi criado – diz a FEB -, pelo Espírito 
Humberto de Campos ou Irmão X, que ditou um livro só para 
fazer tais revelações que confirmam e garante que o BRASIL, 
É A PÁTRIA DO EVANGELHO.  
       No capítulo XXVIII, do livro “Brasil, Coração do Mundo, 
Pátria do Evangelho”, intitulado – A Federação Espírita Brasi-
leira -, a página 220, inicialmente, tímidamente, escreveu o 
autor, o que o Senhor dissera: 
       “(...) Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo 
será o Cristianismo revivido na sua primitiva pureza...”. 
       E no capítulo seguinte – O Espiritismo no Brasil -, agora 
com firmeza, assevera o autor, a página 226: 
       “(...) o Espiritismo penetrava o Brasil com todas as 
suas características de Cristianismo redivivo, levantando 
as almas para uma nova alvorada de fé.”  

       A primeira edição desta obra é de 1938 e a partir 
daí, o dístico – O Espiritismo é o Cristianismo redivi-
vo, tornou-se a locomotiva do Espiritismo pregado pela 
Federação Espírita Brasileira. 
       Estava comprovado o ESPIRITISMO CRISTÃO, introdu-
zido indevidamente pelo Sr. J. B. Roustaing, na França, que 
ganhou cidadania no Brasil. Agora, a FEB tinha respaldo na 
autoridade do maior médium que o Brasil já viu – Chico Xa-
vier. Conseguia assim, enfrentar Imbassahy e todos aqueles 
que negavam e não aceitavam o Espiritismo Cristão. 
       E com o “Pacto Áureo”, a FEB elevou o livro “Brasil, 
Coração do Mundo, Pátria do Evangelho” à condição de 
modelo e guia para o movimento espírita brasileiro. 
       Nesse momento, aproximou-se um garotinho, entregando 
ao orador um cartãozinho muito do sem vergonha, com os 
dizeres: “Falta 3 minutos”.  
       O orador levantou a cabeça e iniciou as despedidas. Es-
tava encerrada a palestra da noite. 
       Acompanhava-o com o olhar à distância, a saída do cen-
tro espírita. 
        Enquanto entre os ouvintes, o comentário se estendia. A 
presidente do centro espírita decretou que o orador jamais 
voltaria a fazer palestra ali. Aqui, dizia ela, não admitimos 
hereges. Os ouvintes concordavam entre si, que o orador era 
ante espírita e os comentários prosseguiram...▲ 

Paulo de Almeida. 
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(Continuação da página 2) 
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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 

A Livraria Renascer, mudou-se, agora está 

na pça. Machado de Assis, ed. Tereza 

Cristina, 1º andar, sala 105. 

A sala está localizada em cima da antiga 

sala, que funcionava no térreo desse 

prédio. O fone continua o mesmo. 

Doutrina das Elites 
Referências 
1. - VEDILHÕES EXPULSO DO TEMPLO, CAP. 26 DAI DE   
       GRATUITAMENTE O QUE RECEBESTE GRATUITA-   
       MENTE 
2 - ALLAN KARDEC – VIAGENS ESPÍRITAS – 1862 
3. - CAP. 21 HAVERÁ FALSOS CRISTO E FALSOS PRO-  
       FETAS 
4. - CAP.26 EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO 
5. - Idem item 4 parágrafo 2º 
6. - CAP. 21 HAVERÁ FALSOS CRISTO E FALSOS 
PROFETAS 
7. - CAP.26 EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO 
8. - Idem item 4 parágrafo 2º 
9. - Dinheiro em tradução simples do hebraico para o 
português 

tiagros@hotmail.com 

VALOR DO INGRESSO: R$ 80,00 
(OITENTA REAIS POR CABEÇA) 

 

 

 
 

VALOR DO INGRESSO – R$ 120,00 
Aproveite o 13ª salário e ajude os espíritas de 

proveta de Caruaru. 
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NEM RELIGIÃO NEM FILOSOFIA - III 
 
       O marulho da revelação, e estas fantasias têm 
alvoroçado tantas consciências, tantas afeições rompi-
das e tantas famílias desligada que devemos escolher o 
bem e a verdade e tirarmos uma doutrina segura ou por 
outra, uma conclusão do espiritismo. Segundo o espi-
ritismo as respostas dadas pelos espíritos e por vezes 
falsas e, frequentemente, vagas e desatadas. Certos 
espíritos mentem por divertimento; parece que a sua 
felicidade está em lograrem os homens. Alguns resis-
tem às mais rudes chacotas e despejadas maldades. 
Outros mentem por ignorância e afirmam o que não 
sabem. Somente os espíritos superiores, igualmente 
puros e inteligentes ensinam a verdade e inspiram 
confiança. Tudo nos indica logo à primeira vista que o 
espiritismo poderá ser tudo menos uma religião. E 
como afirma o autor anteriormente citado, Deus sobera-
no e perfeito permitiria que em tais meios viesse a 
verdade dos homens? Os profetas, continua dizendo 
ele, não ousaram com ambiguidades; as suas revela-
ções não eram assim obscuras e perigosas. Se Deus 
quisesse abrir à humanidade veredas, esclarecê-los-ia 
abrindo-se para todos e ao abrigo de ilusões e fraudes. 
Indigno seria da sua providência, enviando tais instruto-
res à terra, livres em suas fantasias, submissos aos 
caprichos inconsistentes do homem e funcionando tão 
pouco em harmonia com a importância e gravidade da 
vida sobrenatural. Semelhante doutrina que, apesar de 
fatos, à primeira vista, incontestáveis, dificilmente se 
pode ter em séria conta, não pode ser o último resulta-
do do trabalho filosófico do homem,  o  complemento 
das revelações que Deus resolva à ilustração do 
mundo. Creio que com essas palavras do ilustre 
Puchesse está bem esclarecido o verdadeiro conceito 
desse sistema que nem pode considerar-se como uma 
religião nem mesmo como uma filosofia, pois no 
primeiro caso suprime os três elementos de que toda 
religião deve constar: dogma, uma moral e um culto. É 
verdade que aparentemente admite a imortalidade da 
alma e implicitamente a existência de Deus, mas a 
verdade é que bem considerado tudo, deturpa a pri-
meira e nega a segunda... 

 
(continua) 

 
Romeu Peréa. . 
-  
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NEM RELIGIÃO NEM FILOSOFIA - IV 
 
       No segundo caso, ou seja, como filosofia, o espiritismo 
seria na frase de Mercier: “uma espécie de vago panteísmo 
materialista”. Vale a pena transcrever a página que o 
eminente purpurando e profundo filósofo dedica na sua 
Psicologia (edição de 1940, Madrid, tomo IV pág. 29 e ss.) às 
denominadas teorias espiritista. “Vários são os autores que 
trataram de reduzir à unidade os fenômenos multiformes 
mencionados (pelo autor em parágrafos – anteriores): 
hipnose, sugestão, telepatia, escritura automática, fenô-
menos espíritas. Para esse fim imaginaram algumas 
explicações que consideram como ideias mestras duma 
“psicologia do futuro”. O seu pensamento resume-se em 
três proposições: a) no homem existem várias consciências 
distintas entre si e distintas da consciência normal. b) Por 
cima desses eu parciais existe uma alma imaterial no pas-
sado e no futuro. Esta alma é o eu sublimal. c) As cons-
ciências imateriais de diversas pessoas agem diretamente 
uma sobre a outra. Para sustentar a primeira proposição 
alegam que, no curso da vida normal, na infância, durante o 
sono, a consciência ordinária sofre interrupções; que em 
alguns indivíduos hipnotizados a consciência se desdobra: 
que após o sono o sujeito não conserva nenhuma lembrança 
do efetuado durante a hipnose, e realiza, sem ter consciência 
das ordens recebidas, sugestões pós-tripnóticas. A segunda 
proposição combina com panteísmo mal definido a antiga 
teoria da metempsicose. A terceira em fim não deve ilusionar-
nos. O novo espiritualismo é materialismo disfarçado, na 
maior parte dos partidários. Além disso a comunicação entre 
os espíritos efetua-se por transmissão de influências 
materiais”. Creio que está bem claro. Bastaria a última razão 
dada pelo eminente psicólogo para convencer-nos de que o 
espiritismo é mesmo uma espécie de vago panteísmo 
materialista. Devem por conseguinte os seguidores desse 
sistema que se deu em chamar espiritualismo nome que nem 
de longe lhe convêm começar por provar os princípios em que 
se apoia como filosofia e os postulados em que se funda-
menta como religião, pois do contrário o espiritismo não se 
poderá considerar nem como uma nova religião nem mesmo 
como uma nova filosofia... Os fenômenos em que os espíritas 
se apoiam para confirmar a sua doutrina tem uma outra 
explicação muito diferente à que eles pretendem dar... 
 

 (continua). 
 
 Romeu Peréa. 
 

 

(CONTINIUA NO PRÓXIMO NÚMERO). 
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