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   ◘ O Ano Novo está à porta, mas ao Espíritos   
      são velhos, mesmos os que nascerem no   
      primeiro dia do ano. 
 

   ◘ Assim como, o Ano Novo em nada vai   
       mudar a vida das pessoas de imediato 
 

   ◘ As as mudanças ocorrem e são   
      imperceptíveis ao longo ano e dos anos. 
 

    ◘ A Marcha do Progresso não para e,   
       portanto, as mudanças ocorrem  
       constantemente. E toda mudança é   
       sempre para melhorar a vida das pessoas   
       e consequentemente do planeta. 
 

   ◘ Quando se parte para observar a vida   
       social do planeta ao longo de um Milênio,   
       fica claro as mudanças de um século para    
       outro. ▲ 

: ILDEFONSO DO ESPIRITO SANTO 

 
   Na tarde da segunda-feira, 21 de Outubro de 2019, retornou à 
Pátria Espiritual, aos 96 anos, dr. Ildefonso do Espírito Santo. O 
sepultamento ocorreu na quarta-feira (23), às 11h no Jardim da 
Saudade, Aalvador/Ba. 
   Ildefonso do Espírito Santo foi médico sanitarista, presidente da 
FEEB entre os anos de 1982 e 1988, foi ainda presidente e 
fundador da Associação Médica Espírita da Bahia (AME/BA). 
Conhecido pela facilidade em lidar com o ser humano, compre-
ensivo, amoroso, conciliador, amigo, empreendedor, caráter no-
bre, bondade cativante, entusiasmado pelo Espiritismo e grande 
incentivador dos primórdios da juventude da antiga União Espírita, 
em seu discurso na da passagem dos seus 90 anos, quando na 
oportunidade a FEEB e a AME lhe prestaram homenagem no ano 
de 2013,  
   Nasceu no dia 11 de março de 1923.    
 
                               VEJA MAIS PÁG. 6. 

JORNALISTA FAMOSO EXIGE QUE TODO JORNAL ESPÍRITA 
TENHA VIÉS POLÍTICO DE ESTREMA ESQUERdA. 
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Espiritissmo de esquerda? 
     

 
       O silêncio certamente é um remédio pertinente para não 
se aborrecer com a ausência de intelecto ou com a imperti-
nência da euforia de credos alheios, sejam esses em que 
patamar for. Acreditar num tema filosófico ou pode ser nocivo 
ou desenvolver habilidades questionadoras que impulsionam 
o progresso, mas tudo depende da humildade do indivíduo. 
       Em relação a Doutrina Espírita não é diferente, crer na 
imortalidade da alma não leva o homem a deixar de ser ávaro 
ou menos sensual. Acreditar na existência de vários mundos 
e na pluralidade das existências não é força determinante pa-
ra que o ser se transforme de maneira efusiva e deixe vícios 
ou o mergulho intermitente na forma arcaica de louvar com 
ares de irracionalismo. 
       A Doutrina é inteligível a loucura dos tolos, indecifrável a 
ignorância de muitos, imponderável ao estrelismo de alguns. 
O que temos presenciado no Espiritismo é a façanha de con-
verter pessoas crédulas, a outras religiões, ao movimento es-
pírita. Nesse arroubo deixa o recém-chegado bem à vontade. 
O anfitrião acomodado na sua “casa”, os eufóricos e o neófito 
impõe regras e costumes de sua antiga religiosidade insana. 
Mas isso parte da imperfeita tradução do verdadeiro sentido 
de ser espírita. Alguns dizem tentar ser espírita, ninguém ten-
ta ser católico, nem ser João, Maria, José ou é ou não é; dá 
mesma forma o espírita ou é ou não é espírita. Não dá para 
tentar ser, não é um teste ou uma persona do teatro grego ao 
qual vestimos a máscara e somos momentâneos “eus” líricos 
da tragédia ou da comédia. 
       Adotamos os ares de misticismo-fascinação que muitas 
vezes é difícil de se domar ou reverter, sensacionalista em 
busca de fama, aos montes no espiritismo de destaque indivi-
dual. Estamos subjugados ao ego de sabermos tudo, de 
entendermos sobre tudo e de crermos que Jesus chorou e 
não sabia o que fazer com um Brasil que foi descoberto 
por “Cabral” ou de fato “Pizon” e o anjo veio instruí-lo 
sobre o que fazer com as novas terras além mar. Para 
alguns o “VENERANDO (SEM) JUÍZ (O) ” “Sérgio Moro” é a 
reencarnação de Emmanuel, faça as contas você: ele estaria 
cursando direito e ao mesmo tempo sendo mentor de Chico 
Xavier? Talvez isso reflita o ideal do Espiritismo de direita, 
mas é o que dizer da esquerda? 
       Veem em tudo ecumenismo, fazem de tudo pela novi-
dade, tem livro novo aí? “Cadê as novidades?” São as inter-
rogações nas livrarias Espíritas ou nos blogs e “redes so-
ciais”. Tudo tem espiritismo e tudo deve ser incorporado ao 
espiritismo? Mas a final de contas Kardec não é a novidade? 
Será que leram muito Kardec e esqueceram de estudá-lo? A 
cada página relida ou analisada descobrimos algo novo à me-
dida que progredimos ou amadurecemos o nosso conheci-
mento, essa é a ideia do progresso. AS LEIS NO UNIVERSO 

SÃO INVARIÁVEIS, APENAS O HOMEM VARIA EM SEU REPER-
TÓRIO. 
       Ainda guardamos as ideias de um Deus limitado a forma 
física, fragilizado na velhice e associado a fúria, medo e irá. 
Não compreendemos ainda a pergunta basilar do “O Livro dos 
ESPÍRITOS”, “QUÊ É DEUS? E por vezes o QUEM é Deus 
sobressaltado a uma fidelidade dele para com os seus ou nu-
ma exigência de seus súditos: “Determinei a ele se não fizesse 

eu não ia crer mais nele, e ele fez” ou “vou ‘orar’ a Deus e fulano 

vai ver sua justiça”, justiça-castigo que favorece o filho 
mimado e egocêntrico? Deus genioso e submetido a infini-
dade das imperfeições humanas? 
       Nem mesmo sabemos sobre o destino do ser, o porquê 
da vida, a razão da existência tem levado o Espirita a ser 
mais equilibrado. Aliás, isso tem insuflado nele ímpetos de 
uma superioridade. Nada contra o progresso, mas convenha-

mos que estamos mergulhando num exagero sem preceden-
tes. A cromoterapia foi um tema bastante recorrente nas 
cirurgias espirituais realizadas em São Lourenço da Mata 
pelos espíritos materializados usando os fluidos vitais do mé-
dium, Sr. Lyra, alguns dos médicos espirituais eram adeptos a 
técnica, mas jamais a casa espírita pelas mãos humanas foi a 
propulsora de tal técnica. O próprio médium era um grande 
apreciador da yoga como filosofia de educação do corpo, mas 
nunca permitiu que a técnica fosse ensinada nas dependên-
cias do Centro Espírita, também gostava muito das seções de 
“raik”, mas jamais fez da técnica modos operantes ou práticas 
espíritas. Ele sempre afirmava que as coisas são como são, a 
casa é espírita e tem sua finalidade para tal.  
       A técnica em si não está em questionamento, mas a vo-
cação dos adeptos do Espiritismo ao Espiritismo e jamais 
desviar sua finalidade precípua. Os temas seculares devem 
ser tratados com o mais profundo respeito, e taxados em sua 
dimensão de não espíritas. O espiritismo pode ter todas as 
respostas, mas de forma alguma se faz conveniente tratar de 
certos assuntos ou temas nas tribunas pela equidistância de 
repertório dos ouvintes, o que poderia gerar, entretanto outras 
problemáticas. Dentre tantas o mal-estar das lacunas interro-
gativas e a imperfeita compreensão entre o dito e o que de 
fato foi absorvido. 
      Se começarmos pela ideia de assumir como inquestioná-
veis postulados científicos exarados por pessoas que despre-
zam a prece, ignoram a imortalidade da alma e a existências 
de vida após a vida, seremos coerentes quanto a adesão a 
eles o que equivale a aceitar todos os seus princípios? Isso 
não seria relevante enquanto Doutrina Espírita. É como fazer 
uma festa em comemoração ao aniversário de um Centro Es-
pírita e tocar hinos ou músicas gospel da linha pentecostal, a 
mensagem é linda (de gosto duvidoso), mas parte de pessoas 
que degeneram e não apreciam o Movimento Espírita, cha-
coteando-o. Como, então, admitir qualquer postulado deles, 
como acessório à Doutrina Espírita? As referências a consul-
tas periódicas, as hipóteses desses corresponderia a um 
contrassenso. Não se pode respeitar pessoas que não respei-
tam as nossas convicções, nem dá credito a pesquisas ou 
ideias que podem estar eivadas de preconceitos ou direcio-
nadas sem critério científico. Aceitar parcialmente instruções 
sobre determinado assunto se o todo é conflituoso ou frontal-
mente perturbador em relação a Doutrina dos Espíritos simbo-
liza fragilidades.  
       Imaginemos aceitar ideias até pertinentes, mas não con-
venientes à Doutrina por não adotarem a imparcialidade na 
apuração de seus dados, combinados com a “euforia de 
ideias pré-estabelecidas”.  
       Convicções políticas particulares jamais devem inter-
ferir no andamento do Movimento Espírita. Partidos políti-
cos jamais devem bandeirar o sistema de apoio ou a postura 
de aceite formal, nem fazer parte da tribuna por constituir um 
retrato local e não um eco universal nem entre os homens 
nem entre os espíritos. 
       A neutralidade dele se faz necessária quanto a instabili-
dade de ideias tanto de um lado quanto de outro. Alguns 
defendem suas posturas e seus lados, tendenciosos. Esse foi 
o legado de Kardec a França dilacerada pelos efeitos políti-
cos, as graves ameaças e as turbulências do governo instituí-
do.  
       É notório salientar que no “O Capital” a ideia era fazer 
desmoronar o sistema religioso e eclodir um novo movimento 
isento desse dito “ópio do povo”. 
  

(CONTINUA NA PÁG. 07) 
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Por que nos sentimos mal em determinados ambientes? 
 

 

       Você já esteve em ambientes em que se 
sentiu mal, constrangido, pouco à vontade? 
       Ao comentar essas coisas com alguém 
pode ser que tenham dito que é coisa de sua 
cabeça, ou, então, má vontade de sua parte 
para com aquela "turma". 
       Até pode ser, mas... nem sempre é má 
vontade de nossa parte. 
       Ocorre que nossa alma sente, por inter-
médio da expansão do perispírito, se aquele 
ambiente ou aquelas pessoas têm fluidos 
simpáticos aos nossos. 
       O corpo engana, os gestos podem ser 
perfeitamente traçados e planejados para 
agradarmos os outros, mas o mesmo não 
ocorre com os fluidos que não podem ser ma-
nipulados por algo que não seja o pensa-
mento. 
       Os fluidos não se corrompem com as apa-
rências e os sorrisos falsos, eis porque pode-
mos sentir uma estranha sensação de mal 
querer mesmo com todos nos tratando de for-
ma simpática. 
       Nossos fluidos, pois, conforme ensina 
Kardec, interpenetram-se com os de outros 
Espíritos e sentimos bem ou mal-estar, a de-
pender dos Espíritos encarnados ou desen-
carnados que estejam ao nosso redor. 
       Eis a razão pela qual buscamos, até de 
forma inconsciente, estar ao lado de pessoas 
que possuem valores semelhantes aos nos-
sos. 
        É que nossa alma anseia a calmaria e 
busca ficar longe dos embates, principalmente 
os embates psíquicos, internos, que ocorrem 
longe da vista de todos. 
       Em nossa relação com as pessoas, ou 
com os Espíritos, há muito mais do que atra-
ção dos corpos, há, sobretudo, uma busca da 
alma, da essência que existe em nós por flui-
dos que se combinem com os nossos. 
       Nosso ser almeja a felicidade mesmo que 
relativa, e impossível é ser feliz num ambiente 
de constante intriga, mal querer, inveja, por-
tanto, de fluidos que não se combinam. 
       Não é sem razão que os Espíritos infor-
mam ser uma das maiores felicidades da 

Terra estar ao lado de almas amigas, que têm 
valores muito próximos aos que temos. 
       Entretanto, vale salientar que, conforme 
crescemos, levaremos em nós somente o 
amor e a simpatia, de tal modo que teremos 
poucas antipatias e muitas afeições. 
       Mas isto é fruto de um intenso labor do 
Espírito por conquistar a capacidade de amor 
incondicional. 
       Um dia chegaremos lá e teremos apenas 
afetos, amores, pessoas pelas quais simpatia-
zamos, pois pouco importará o fluido que 
emana do outro, porquanto o fundamental 
será o fluido que nós emanamos, e este será, 
tão somente, salpicado de amor e bem querer. 

        
Wellington Balbo, 

Salvador BA 
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LAMPADÁRIO LUSCO-FUSCO? 
 

 

        

       Recebi com grande apreço, e-mail do ilustrado professor, 
jornalista e escritor Wilson Garcia, ao qual ne reservo o direito 
de não o publicar, uma vez que se trata de uma correspon-
dência pessoal. Mas, no entanto, quanto a sua análise do 
nosso jornalzinho, faço questão de inseri-la, a qual ele clas-
sifica como lusco-fusco, na verdade ele questiona se seria 
isso. 
        Não gosto quando o jornalista ou escritor escreve com 
raiva ou faz ilações tendo por base o seu olhar vesgo; Escritor 
tem que escrever com bom senso, sem deixar se levar pelas 
emoções que é sempre péssima conselheira. E ao que 
parece, toda erupção de cólera emocional ao escrever, acaba 
por levar o indivíduo ao arrependimento. O espírita de longa 
trajetória como é o caso do mestre em jornalismo em apreço, 
não pode se dar ao luxo de exigir que se leia por sua cartilha. 
E não tenho que concordar com todas as suas ideias, mesmo 
reconhecendo que possui muitos saberes, adquiridos com 
méritos e esforços pessoais, isso é louvável.  
       Não vamos nos alongar e vou inserir a análise do carís-
simo jornalista: 
 

Lampadário lusco-fusco? 
 

       Em nota de canto de página (página 10), edição 159, de-
zembro-2019, este Lampadário repercute matéria do Kardec 
ponto com sobre o Encontro espíritas à esquerda, ocorrido em 
Salvador no mês de novembro último. A matéria do Kardec ponto 
com surgiu a partir de um texto meu sobre o evento, também 
publicado no meu blog expediente-on-line.com.br em novembro, 
onde reúno diversos depoimentos dos participantes. O que este 
Lampadário diz? 
       Que eu participei do evento. Errou. Não participei. 
       Que o “grupo “Espíritas à Esquerda” apresenta Jesus, em 
sua página, como um guerrilheiro cubano comunista”. Não foi 
motivo de abordagem minha, não faz parte das minhas preo-
cupações ou dos meus conceitos. 
       Que “Em suas postagens estão evidenciadas as suas reais 
intenções políticas, usando o Espiritismo - filosófico – como “boi 
de piranha” para atrair novos integrantes para o grupo”, 
conforme escreveu Carlos Barros, o dinâmico redator da revista 
KARDEC.COM, de João Pessoa, edição de Novembro/2019”. 
Carlos Barros foi o único jornalista espírita que se propôs a 
discutir o assunto com coragem. Enganou-se, porém, por ficar 
ao largo do foco principal por conta da pressa em fazer a 
matéria. Fez deduções equivocadas para as quais já lhe enviei 
resposta, que será publicada na próxima edição. 
       “Dentre os convidados estavam, por exemplo, o ex-ministro 
da saúde do governo Dilma Russef, Ademar Chioro dos Reis, 
cuja grande obra foi viajar durante o carnaval, junto com a 
esposa por Recife e Salvador”. Afirmação irresponsável, ba-
seada em fake news com retratação dos próprios veículos da 
época. Ademar é um espírita de vida exemplar com uma folha de 
serviços irreprochável. 
       “O prof. Wilson Garcia me decepcionou”. Pela nota sobre 
Espíritas à esquerda, este Lampadário também me decepcionou. 
Mas vamos repor as coisas em seus devidos lugares para não 
valorizar preconceitos e mentiras, não é mesmo? 
       “Que espírita de proveta, meu!!!”. Não sei a quem se refere 
essa frase exclamativa nem o seu significado, sequer o objetivo 
da ironia. 
       Encerrando: o que fiz em minha publicação que deu origem à 
do Kardec ponto com foi analisar o que disseram alguns dos 
integrantes daquele Encontro de Salvador e sobre os depoi-
mentos deles nem o Kardec ponto com nem este Lampadário 
fizeram qualquer menção, o que descaracteriza o bom jornalis-
mo. Mas ainda é tempo para isso, a fim de contrapor o espiri-
tismo à esquerda ao espiritismo à direita enrustido que vige no 
movimento e que faz do Espiritismo aos olhos do mundo uma 
doutrina transformada em religião institucionalizada, contrária ao 
pensamento progressista de Allan Kardec 

       Wilson Garcia. 

        Alguns pontos precisam ser bem explicados e não ficou 

claro a razão da nota do Lampadário, senão vejamos: 
       No já citado blog Expediente On line, do Sr. WGarcia: 
       “A notícia do Encontro Espíritas à Esquerda foi uma coisa 
curiosa: encontrou eco e divulgação por esforço apenas dos 
espíritas à esquerda, mesmo depois de sua realização. Os 
espíritas que militam na comunicação jornalística, especialistas 
ou não, mantiveram silêncio em relação ao evento, antes e de-
pois, mas não o fazem quando de comemorações de eventos de 
cunho conservador, o que deixa evidente a opção à direita. 
Recebo inúmeras publicações digitais e físicas, mas não vi em 
nenhuma delas – repito – em nenhuma delas sequer a notícia do 
evento. Foi como se não existisse. Todas elas, porém, divulgam 
com destaque e boa dose de ufanismo – até como furo de 
reportagem.” 

       Não é bem assim, o Lampadário não entra nessa ge-
neralização, não divulgamos eventos quer de cunho reli-
gioso, ecumênico e muito menos político.  
       Logo se vê, que o experimentado jornalista também é 
meio lusco, é vesgo ou como se diz na boa linguagem popular 
é zarolho, logo tem muita competência para detectar os 
iguais. 
       Foi essa generalização que deu margem à nota do Lam-
padário, isso não foi explicada. Como também não foi publica-
da nenhuma fake. Ora, o emérito jornalista, na verdade, está 
provocando a polêmica para por na crista da onda esse “mo-
vimento” de políticos sem cargos e “ex-píritas”. Ora, uma vez 
espírita, se o abandona é porque nunca foi, não compreendeu 
a essência.    

       Ora, estavam presentes ao evento os ex-minitros: 
Ademar Chioro, Carlos Gaba e Miguel Rosseto.  
       Vejamos, isso não é fake: 
        Ademar Arthur Chioro dos Reis, nascido em Santos/SP, 
em 5 de dezembro de 1963, é um político, médico sanitarista 
e professor universitário. 
        Foi ministro da Saúde do Brasil entre 2014 e 2015 no 
governo de Dilma Rousseff, é do PT; foi secretário da saúde 
do município de São Bernardo do campo, sendo então indi-
cado por Lula para ocupar a vaga de Alexandre Padilha que 
se afastou para candidatar-se ao governo de São Paulo. 
       Assumiu o ministério em 3 de fevereiro de 2014 mas em 
21 de fevereiro, foi exonerado do cargo de Ministro da Saú-
de para assumir a vaga de professor da UNIFESP. O proce-
dimento fez parte de uma transação para legalizar o ilegal e 
Dilma o fez com uma canetada: o que é ilegal, se tornou legal, 
uma vez que ele não poderia tomar posse como professor já 
ocupando um cargo público, porém, na condição de pro-
fessor, pode acumular o cargo de ministro. A renomeação co-
mo ministro ocorreu após a posse como professor. Em 31 de 
dezembro de 2014 sua permanência no comando do minis-
tério foi confirmada para o Segundo Governo Dilma Rous-
seff, onde permaneceu até 29 de setembro de 2015, quando 
então foi demitido por telefone. 
. Ministro da Saúde viajou com mulher em jato da FAB no 
carnaval. (O GLOBO de 08/03/2014). 
   “Arthur Chioro é alvo de inquérito de improbidade adminis-
trativa; Roseli Regis dos Reis vai assumir o controle da com-
sultoria que presta serviços na área da saúde a várias cida-
des do Estado de S. Paulo; segundo ele, “é a medida mais 
adequada a ser tomada; a pior coisa que pode acontecer 
é ficar sob suspeição” 
   RIO - O ministro da Saúde Arthur Chioro, nomeado há um 
mês ao cargo, levou sua mulher Roseli Regis dos Reis em 
viagens que fez a três capitais, no carnaval, em avião da 
Força Aérea Brasileira. O fato foi revelado hoje pelo jornal 
“Folha de S. Paulo”. Chioro viajou de São Paulo para Recife, 
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Rio de Janeiro e Salvador para promover o uso de 
camisinhas, através de ações do ministério. Em Salvador. O 
ministro foi ao camarote do governador Jaques Wagner (PT) 
e ao Expresso 2222, do ex-ministro da Cultura Gilberto Gil, 
onde, alega, houve distribuição de preservativos. No Rio de 
Janeiro, compareceu ao bloco Sargento Pimenta, onde o 
ministério promoveu ação de prevenção à Aids. 
       O decreto 4.224/2002, que disciplina o uso de aviões da 
FAB por autoridades, diz que os jatos podem ser requisitados 
por “motivo de segurança e emergência médica, em via-
gens a serviço e deslocamento para o local de residência 
permanente”. O decreto não determina quem pode ou não 
acompanhar as autoridades. Ainda assim, na agenda do mi-
nistro, sua mulher não apareceu entre os integrantes da co-
mitiva. 
       Procurado pelo jornal “Folha de S. Paulo”, Chioro afirmou 
ter “absoluta convicção” de que agiu “dentro da lei, 
inclusive com aval da Consultoria Jurídica do Ministério 
da Saúde”. Segundo a assessoria do ministério, sua esposa 
o acompanhou “nos compromissos oficiais sem qualquer 
custo adicional aos cofres públicos”. Chioro recebeu R$ 
2.541,88 em diárias pelo passeio de carnaval.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ademar Chioro 
       Este é o ex-ministro de Dilma, de caráter irreprochável, 
segundo o jornalista WGarcia. 
       Outro ex-ministro do Brasil que faz parte deste grupo de 
livre-pensar e que estão se imiscuindo no movimento espírita 
é o Sr. Carlos Eduardo Gabas (Araçatuba/SP, 27/02/1965) 
é um contador brasileiro. Foi ministro da Previdência Social 
do Brasil, entre março de 2010 e janeiro de 2011 e entre 
janeiro e outubro de 2015. 
       Ao ser citado na Lava Jato, a presidente Dilma o em-
possou na secretária da Aviação Civil e assim ele alcançou 
foro privilegiado e livrou-se do japonês da federal. 
        Miguel Soldatelli Rossetto (São Leopoldo/RS, 4 de 
maio de 1969). sindicalista, metalúrgico e petroquímico, aju-
dou a fundar a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e o 
Partido dos Trabalhadores (PT), sociólogo. Foi ministro do 
Desenvolvimento Agrário nos governos Lula e Dilma; foi pre-
sidente da Petrobras Biocombustível (responsável por álcool 
e biocombustíveis da estatal) de maio de 2009 até março de 
2014; e ministro da Secretaria-Geral da Presidência da 
República e do Trabalho e Previdência Social, no governo 
Dilma.  
       Cerveró, aquele senhor de um olho fechado e o outro 
bem aberto, apontou que Rossetto em tentativa de beneficiar 
a Copersucar: "As propinas passariam todas a ser con-
troladas pela Copersucar", afirmou Cerveró no termo de 
delação 19, prestado em dezembro e tornado público 
depois (Agência Estado, postado em 07/06/2016). 
, 

O ex-diretor de Internacional da Petrobras e da BR Distribui- 
dora Nestor Cerveró afirmou em sua delação premiada que o 
ex-ministro Miguel Rossetto (Desenvolvimento Agrário, Traba-
lho e Previdência/governos Lula e Dilma) fez lobby para que a 
Copersucar S.A. se tornasse a única vendedora de álcool 
para a estatal. Os depoimentos de Cerveró foram gravados 
em áudio e vídeo pela força-tarefa da Operação Lava-Jato na 
Procuradoria-Geral da República 
       Só não entendi o que levou o Sr.WGarcia ao se referir ao 
jornalzinho como “Este Lampadário”. Porque desdenhar? 
       Sendo assim, não há mais porque publicar artigos do 
honrado Sr. Wilson Garcia, seria uma incoerência que “Este 
Lampadário” deve evitar. 
       Atendi ao pedido, inseri a sua análise e ainda farei se ele 
se sentir ofendido ainda, a não ser assim, até breve. 
       Ele questiona o que significa: “espiritas de proveta”, 
não sei; lembro que Kardec denominou “espíritas de Contra-
bando”, a essas pessoas que vivem criando um Espiritismo 
Independente, um Espiritismo sem espíritos. Aliás, na 
Revista Espírita de abril de 1866, esses dois assuntos são 
tratados. No artigo Espiritismo sem espíritos, afirma Kardec 
       “Vimos recentemente uma seita tentar se formar, ostentan-
do por bandeira: A negação da prece. Acolhida, em seu início, 
por um sentimento geral de reprovação, nem mesmo viveu. Os 
homens e os Espíritos se uniram para repelir uma doutrina que 
era, ao mesmo tempo, uma ingratidão e uma revolta contra a 
Providência.” 

       No artigo “espiritismo independente”: 
       “Uma carta, que nos foi escrita há algum tempo, nos falava 
do projeto de dar a uma publicação periódica o título de Journal 
du Spiritisme indépendant. Esta ideia, sendo evidentemente o 
corolário daquela do Espiritismo sem os Espíritos, vamos tentar 
colocar a questão sobre seu verdadeiro terreno. Primeiro, o que 
é o Espiritismo independente? Independente de quê? Uma outra 
carta o diz claramente: é o Espiritismo livre, não só da tutela dos 
Espíritos, mas de toda direção ou supremacia pessoal, de toda 
subordinação às instruções de um chefe, cuja opinião não pode, 
tendo em vista que não é infalível.” 

       E aqui aproveito para dizer ao editor do jornal online de 
João Pessoa, que não nutro qualquer ojeriza pela cisma 
Laica. Cisma é dissidência, portanto trata-se de um grupo 
que se consideram que são eles que devem tomar as rédeas 
do movimento espirita internacional.  
       Esses grupos políticos que estão surgindo aos montes, 
acreditam que precisam mudar o paradigma do espiritismo, 
como se tudo estivesse errado e eles são as pessoas que 
podem mudar. A cisma era prevista por Kardec, pois sempre 
vai haver os que invejam e sempre vai aparecer os que 
querem tomar o seu lugar. Até o Chico é achincalhado. 
       Aliás, em “Obras Póstumas”, tradução de Guillon. Ribeiro, 
12ª edição FEB, 1964, a pág. 313 – Dos Cismas, diz Kar-
dec: 
       “Uma questão que desde logo se apresenta é a dos cismas 
que poderão nascer no seio da Doutrina Espírita. Estará 
preservado deles o Espiritismo? 
       Não, certamente, porque terá, sobretudo no começo, de lutar 
contra as ideias pessoais, sempre absolutas, tenazes, refratárias 
a se amalgamarem com as ideias dos demais; e contra a 
ambição dos que, a despeito de tudo, se empenham por ligar 
seus nomes a uma inovação qualquer; dos que não lhes sofre o 
amor próprio que ocupem uma posição secundária. 
       Se, porém, o Espiritismo não pode escapar às fraquezas 
humanas, com as quais se tem de contar sempre, pode todavia 
neutralizar-lhes as consequências e isto é o essencial.”  
       A Doutrina Espírita é indene à política e o espírita como 
cidadão pode ser político, mas não pode misturar Espiritismo 
com política, é um conta senso, é pura maldade. Muitos espí-
ritas foram políticos profissionais, tais Bezerra de Menezes, 
Campos Vergal, Freitas Nobre, Herculano Pires, mas jamais 
escreveram quer artigos ou livros incitando os espíritas a ado-
tarem a política nos centros espíritas. Pra que tanta inteligên-
cia, se não aprendeu ainda a pensar? ▲ 

Dâmocles Aurélio. 
Damocles.aurelio49Gmail.com 

   
 

LAMPADÁRIO LUSCO-FUSCO?  

 

     

  

 

 

 

ro 

5 ANO XIV Nº 158 / Novembro/ 2019 / JABOATÃO -PE. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Contabilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_ministros_da_Previd%C3%AAncia_Social_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_ministros_da_Previd%C3%AAncia_Social_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sindicalista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Lula
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Dilma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Dilma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Arthur_Chioro_29_jul_2014_Agencia_Brasil.jpg


 

    
 

RETORNO À PÁTRIA ESPIRITUAL  
                                  

1. - Ildefonso do Espírito Santo 
 

       Ildefonso declarou ter gratidão pelo que aconteceu 
em toda a sua jornada, sendo o mais importante 
evento, o ato de ter conhecido a Doutrina Espírita ainda 
na infância, 
e acrescentou que as experiências vividas superaram 
todas as expectativas, e que aguardava o momento de 
passar para o outro lado, para ver as surpresas que a 
verdadeira vida o prepararia. 
       Ildefonso do Espírito Santo: 11 de março de 1923 a 
21 de outubro de 2019. Mas isso… Isso é apenas o 
começo. Os seus companheiros de lá dizem “bom 
retorno, seja bem-vindo!”, e os companheiros daqui 
dizem, “até breve, irmão”. 
Em 2013 quando completou 90 anos, recebeu 
homenagens da Federação Espírita da Bahia e também 
da AME-Associação Médico-Espírita (BA) sendo 
fundador desta última (vide foto abaixo). Nessa 
oportunidade ele fez uma declaração ao estilo 
Ildefonso: ” declarou ter gratidão pelo que aconteceu 
em toda a sua jornada, sendo o mais importante 
evento, o ato de ter conhecido a Doutrina Espírita ainda 
na infância, e acrescentou que as experiências vividas 
superaram todas as expectativas, e que aguardava o 
momento de passar para o outro lado, para ver as 
surpresas que a verdadeira vida o prepararia”. 
Expressamos os nossos sentimentos aos familiares 
desse querido irmão e aos confrades baianos. Que ele 
tenha um despertar calmo e sereno e seja acolhido 
pelos benfeitores espirituais e votos para continuar 
trabalhando na seara do Mestre Jesus.  
 

2.  - Dr. Alexandre Sech. 
 

       Desencarnou Alexandre Sech, em Curitiba, no dia 
2 de outubro de 2019. Nasceu em Ponta Grossa (Para-
ná) no dia 17/10/1936. Era casado com Maderli, sendo 
pais de oito filhos, tendo netos e bisneto. 
       Atuou no movimento espírita desde os tempos de 
Mocidade Espírita em Ponta Grossa. Participou da reor-
ganização do Centro Espírita “Luz Eterna”, de Curitiba, 
na década de 1960. Neste local, junto com a esposa, 
amigos como dr. Célio Trujillo Costa, Ney de Meira 
Albach e Neuton de Meira Albach, deram início em 
1970 ao programa de estudos conhecido como COEM 
– Centro de Orientação e Educação Mediúnica. 
       Antes disso, estiveram em Uberaba onde recebe-
ram mensagem de Bezerra, psicografada por Chico Xa-
vier, no dia 17/5/1969, de onde destacamos um trecho:     
       “Trabalhemos, visando a essa bendita realização: a 
mediunidade ajustada a Kardec, para que o ensinamento 
de Jesus seja realmente vivido”.  

       No Centro citado criaram também o “Programa 

Básico de Doutrina Espírita”. 

       Com o filho médico, Dr. Marcelo. (Foto: CRM-PR) 
Formado pela Universidade Federal do Paraná em 
1963, ele recebeu em 2013, na solenidade do Dia do 
Médico, o Diploma de Mérito Ético-Profissional por ter 
alcançado os 50 anos de formado com histórico exem-
plar. Na ocasião, foi o filho médico quem lhe entregou a  
comenda.  

       Ligado à Federação Espírita do Paraná, foi durante anos 
médico e também diretor do Hospital Psiquiátrico Bom Retiro, 
tendo a esposa como diretora administrativa. Teve partici-
pação ativa na constituição de entidades representativas do 
setor hospitalar.  
       Autor do livro “Encontro com a cultura espírita”. 
Em fevereiro de 1974, fomos responsáveis pela implantação 
do programa "Centro de Orientação e Educação Mediúnica" 
(COEM), no Centro Espírita "Luz e Fraternidade", em Araçatu-
ba (SP). Esta foi a adoção pioneira no Estado de São Paulo 
do programa elaborado pelo Centro Espírita "Luz Eterna" (de 
Curitiba), sob a liderança de Alexandre Sech, Célio T. Costa, 
Ney e Neuton Albach. 
       “O COEM é um programa de estudos que tem por base O 
livro dos médiuns e demais obras da Codificação, bem como 
algumas obras subsidiárias e utiliza o processo preconizado 
por Allan Kardec do aprendizado gradativo e sistemático, 
partindo do simples para o complexo. Os bons resultados da 
aplicação do referido programa foram evidentes favorecendo 
a formação de equipe de trabalho e a expansão de atividades 
do Centro Espírita. Em seguida esse programa de estudos foi 
adotado em vários locais do Estado de São Paulo, como o 
Grupo Espírita Batuíra, de São Paulo, e instituições de San-
tos, Bauru, Araraquara, Osasco, Rancharia e Franca; também 
de vários outros Estados e alguns países” (Cesar  Perri).. 

 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
       O COEM, não conseguiu ser unanimidade e uma parte 
significativa do movimento espírita rejeita o referido programa 
de estudo. 
 
Fontes: 
 
1) Carvalho, Antonio Cesar Perri. Centro Espírita. Prática 
espírita e cristã. Cap. 5.4.4 . São Paulo: USE. 2016. 
3) https://www.crmpr.org.br/Nota-de-pesar-psiquiatra-Dr-
Alexandre-Sech-CRMPR-1469-11-52515.shtml. ▲ 
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       O partido ao qual se interligava Marx se envolveu com o 
sacrifício humano, com sangue ofertado pela e para a causa, 
talvez o homem fosse honesto em suas intenções, mas 
conduzido por forças estranhas, assessorado por ideias que 
degeneraram em alguns pontos. Talvez por isso Marx não te-
nha tido espaço nos livros Codificados, mesmo sendo com-
temporâneo de Kardec. É provável também que os Espíritos 

codificadores” quiseram manter a Doutrina Espírita longe das 
turbulências de governos transitórios e de filosofias políticas 
(para não se restringir a lados), as quais podem sofrer influên-

cias da exaltação fanática de encarnados. Quando não é do afã 
emblemático dos desencarnados fragilizando o objetivo maior 
da Doutrina, que é a fomentação do bem sem ruídos ou tem-
dências transitórias e humanas. 
       Vale lembrar que em 1860 os Estados Unidos da América 
viviam o ápice das eleições e da condução de Abraham 
Lincoln, em 1861 a Guerra de Secessão naquelas terras 
colocou o povo em profunda guerra civil (norte-sul). Em 1862, 
o estadista ficou profundamente abalado pela morte prema-
tura do pequeno rebento (Willie Lincoln – 1862). Durante dias 
reclusos em seu escritório lamentando a morte do filho. O 
acontecimento serviu para despertar nele o interesse velado 
pelas coisas espirituais, em meio ao turbilhão dos “eventos 
girantes no mundo” sentia a presença do filho na casa e no 
escritório. Até que Mary Todd, primeira-dama, conheceu a 
médium HENRIETTA “NETTIE” COLBURN (1841-1862), cujo 
nome de casada era HERIETTA MAYNARD. Segundo, 
“História do Espiritismo”, a primeira dama impressionada com 
as habilidades da médium, após encontrar com ela no Hospi-
tal do Exército Federal, a médium procurava o irmão enfermo 
que possivelmente estaria ali interno. Então foi convidada, pe-
la primeira-dama, a encontrar com Mrº Lincoln na Casa 
Branca (1).  
       “Durante mais de uma hora fizeram falar com ele e, pelos 
amigos, soube mais tarde que a conversa girava sobre coisas 
que ele parecia entender muito bem, ao passo que eles pouco 
entendiam, inclusive a parte relacionada com a próxima Pro-
clamação da Emancipação. Foi-lhe ordenado com a maior 
solenidade e força de expressão que não modificasse os 
termos da sua proposição e não adiasse a sua transformação 
em lei até o começo do ano; foi-lhe assegurado que isso seria 
o coroamento de sua administração e de sua vida; e que 
enquanto ele estava sendo aconselhado por fortes elementos 
para adiar aquela medida, substituindo-a por outras medidas 
e por uma dilatação, não deveria dar atenção a tais conse-
lhos, mas firma-se nas suas convicções e destemerosamente 
realizar  o trabalho e cumprir a missão para a qual tinha sido 
elevado pela providência. Os presentes declararam que es-
queceram a presença da jovem tímida, em face da majestade 
de sua advertência, a força e o poder de sua linguagem e a 
importância da sua mensagem, que dava a impressão de que 
uma poderosa força espiritual masculina falava sob um co-
mando divino”.    
       O evento marcou de fato o governo Lincoln, o estadista 
nem era socialista, apesar de ter recebido cartas de Marx 
nem direitista por pensar no estado mínimo e na defesa e 
economia como primazia, não levantava bandeiras, mas efe-
tuava ações. Dos fatos percebemos que as coisas seguem 
seu fluxo de maneira a orientar-se em suas particularidades, 
sem reservar a elas qualquer compromisso com a Doutrina, 
mas a fenomenologia sempre esteve e atuou nos momentos 
mais oportunos e cruciais da história. Nem se abstém a envol-
ver silenciosamente e com o máximo de diplomacia com os 
meandros nefastos dela, a fim de trazer luz sobre o óbvio e 
evitar um mal maior.  
       Dessa maneira podemos perceber que o Espiritismo não 
tinha a função de estrelismo dos médiuns ou tribunos da atua- 

lidade, não objetiva atuar em razões sociais, mas nas diretriz-
zes que tornem o homem serem melhores e esses se portem 
em suas vidas e obrigações sociais com racionalidade, igual-
dade para com todos e equilíbrio nas atividades promovendo 
sua transformação. É notório que o fato de ordem espiritual 
ocorrido em Washington (1862), com culminância 1863 teve 
sua razão de ser quando pela força do homicídio Lincoln em 
1865.  
       Ainda no contexto histórico é possível percebermos que 
em 1864 a Guerra do Paraguai encabeçada pelo Marechal, 
Luiz Alves de Lima e Silva (1803 – 1880), Duque de Caxias, 
com a bandeira da famosa “Pátria do Evangelho” cegou a 
lâmina das suas espadas e os estopins de sua arma com o 
sangue de seus irmãos sul americanos. Além disso a enorme 
dívida em relação a escravidão que ainda era a força motriz 
do país.  
       Por esse único motivo poderemos concluir que o Brasil 
não seria o coração do mundo nem tão pouco a pátria do 
Evangelho no momento em que o Espiritismo florescia no 
mundo. Tendo em vista que em 1864 na França, foi lançada, 
a primeira edição de “O Evangelho Segundo o Espiritismo” 
falando de Amor, perdão, paz e misericórdia. Essa parte polí-
tica de direita que o Espiritismo deve rejeitar a todo custo, 
nem o sangue, nem a tortura, jamais a vitória sobre mortes e 
assassinatos devem fazer parte de uma política universal dos 
“espíritos” que margeiam o amor sem fronteiras materiais. E 
nunca uma felicidade baseada na vitória de uma “pátria sobre 
cadáveres humanos” que tornem o rio prata turvo de sangue, 
não estamos nas “Cruzadas religiosas” promovidas pela igreja 
em nome de Deus ou estaríamos? 
       Em contrapartida se persistimos a vinculação do Espiri-
tismo à esquerda observaremos no mesmo Evangelho (2) que 
“a desigualdade das riquezas é um problema que inútilmente 
procura-se resolver, se consideramos apenas a vida atual. “Por 
que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por 
uma razão muito simples: não são igualmente inteligentes, ativos 
e laboriosos para adquirir. Sóbrios e previdentes para conservar. 
Além disso é matematicamente demonstrado que a fortuna igual-
mente repartida, daria a uma quantia mínima e insuficiente. Ima-
ginando-se a repartição feita o equilíbrio seria rompido em pouco 
tempo, devido à diversidade de caracteres e atitudes. Imagi-
nando-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, 
isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que 
ajudam no progresso e no bem-estar da humanidade. Imagine-se 
se ela desse apenas o necessário, não mais existiria o estímulo 
que impede às grandes descobertas e os empreendimentos 
úteis. Se Deus as concentra em certos pontos, é para que ela se 
espalhe a partir deles, em qualidade suficiente segundo a 
necessidade”. 
 

Paralelo histórico 
 

       Jamais concordemos com Espíritas “(in) sensatos”, na 
afirmação: “o futuro de todas as religiões é o Espiritismo”, 
limitar a isso é convergir em promessas igualitárias as reli-
giões tradicionais. Não há pretenciosismo ou destinação se-
gura, não é tema de separação dos povos “escolhidos” em 
relação aos homens esquecidos. As verdades são universais 
ou irrestritas a um homem, uma raça ou a meros credos que 
desaparecem com algumas línguas faladas, países, culturas e 
orgulho de nacionalidade? 
________________ 
(1) - “História do Espiritismo”, capítulo VI – Primeiras    
     Manifestações na América - pagina 136 de Arthur   
     Conan Doyle.  
(2) Capítulo XVI – Não se Pode servir a Deus e a Mamon    
      subitem desigualdade das riquezas 
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teco-teco da bandeira vermelha com estrela branca 
 

       Decaídos e inconformados no grife da filosofia. Acalenta-
dos no colo dos "ex-pirita" vivemos essa "transição apaixo-
nada". Que bom Espiritismo é esse que para combater a 
"direita", se impõe como "esquerda" que não pode ser 
questionada? 
        Assim "Este Lampadário Espírita" foi classificado com 
"o comportamento de quem agi com falsidade ou dissi-
muladamente num momento de transição". Eis que à es-
querda faz essa transição? quando "o sol está apontando 
no horizonte" a falsidade se levanta? E isso próximo ao 
amanhecer; todas essas ideias fanatizadas do eu certo, 
sempre!  Definição que foi dada a "Este Lampadário Espíri-
ta", como se tivéssemos a pretensão desses "gigantes", 
arautos de todos os tempos. Ao tempo se acham o sol, o pró-
prio faraó "Manassés", será? Peculiar aos frutos de irritabili-
dade dos que se acham grandes mesmo em si reduzidos. 
Está na chuva e não quer se molhar? Só aplausos, padrões 
de obsessão taxados aos outros nunca a si. 
       Quem tem feito bandeira política ao usar "Espiritismo" 
como bengala? De esquerda? De "centro da discórdia"? 
Ou de direita? São perguntas justa com respostas óbvias. 
 Alguns por sua notoriedade no meio tem tomado o condão de 
serem os idealistas da "reforma espírita", a cisma do ociden-
te ou os "Martim Lutero", acho que para grafar seus nomes na 
história. 
      É fato que políticos podem deixar de ser, aderir e frequen-
tar grupos espíritas, mesmo sendo, mas sem jamais fazer de-
les a base de suas articulações ainda que inconsciente ou ve-
ladas. Uma vez na vida pública-politizada a imagem, automa-
ticamente, se associa ao partido rubo-apaixonado. 
       Vivemos de escolhas, debates de ideias, sempre! Infeliz-
mente o palco das "guerrilhas" jamais deve ter como púlpito 
de seus palanques "Centro Espírita". O objetivo é tornar pes-
soas melhores e tirar, ainda que naquele momento, os pesos 
sociais da nefasta manifestação prostituída da política em to-
das as épocas da humanidade. Esses debates não torna o 
homem melhor, apenas acirram seus ódios e antipáticas ceti-
cas-partidárias. 
       O quartel "general", usa a proposta edificante da Doutrina 
Espírita? Nem deveria a lei eleitoral proíbe, por que será? 
Essa insistência em formar militantes de simpatia deste ou 
daquele ideário político é lamentável. Bem pelo mal? Mal 
como bem? Sem as "cacofonias" ou as lamentações de quem 
ver ferido seu emotivo e apaixonado credo político. 
       É inevitável associar a imagem do político a sua postura 
defensiva. Observemos os casos de conflito, a maioria quer 
pôr o partido, as ideias partidárias dentro de grupos e casas 
espíritas, isso é justo? Inaceitável. 
       Assim como os Espíritos, à época de Kardec silenciaram 
e recomendaram isso a ele, mesmo a França vivendo uma 
prostituição política sem precedentes. Não cabia à Doutrina 
Espírita militar em temas transitórios alimentados por paixões 
humanas sorrateira do entreguismo e da euforia transitória e 
diluivel no tempo. 
        Usar a religião, doutrina para base eleitoreira, jamais 
será aprovável. Mesquinho como o "boi de piranha", o seria o 
cavalo de "Tróia"? Equívocos são normais nas maiores reda-
ções jornalísticas do país que não se furgão as "barrigadas".  
"Este Lampadário" não tem essa pretensão de jamais os 
cometer. Não somos infalíveis quanto os governos da "ban-
dalheira" ou da "milicidade" ao rótulo de tudo saber e resolver 
ainda que na condução de governos ou fora deles.   
       Corrigir é ampliar os horizontes, sem se deixar levar 
pelos gritos apaixonados do "partido" "A" ou "B", nem pegar a 
imagem partidária e pôr como santo do "pau oco", no troca- 

dilho popular, ou "sepulcro caiados" brancos e límpidos por 
fora e cheios de rapina por dentro, essa foi a classificação de 
Jesus aos fariseus e publicanos, políticos e religiosos de sua 
época. Hoje como ontem, os santinhos aos pés da "missa 
para a massa". Esse persona pode ter ótimas intensões, 
exemplar conduta espírita no "trocado", mas representa, ain-
da que em momentos de "lazer", a imagem de seus pares. 
       Será que a "Xuxa Meneguel" se daria ao luxo de não falar 
com o fã nas toadas do "culto ou missários"? Todo mundo 
cantaria uma palhinha do "ilariê" e quem tem ojeriza ou trau-
ma dessa medonha modinha? A final de contas não tem nada 
a ver com Espiritismo, mas acaba além de confundir causar 
mal-estar. 
       Espiritismo político não é a ideia, dividido como se fos-
se os lotes de ideias partidárias também não é seu objetivo 
principal, antes de tudo cabe a ele o combater do egoísmo e 
orgulho envaidecido, as grandes chagas da humanidade. Aos 
utópicos nos delírios apaixonados por seus partidos que 
possam fazer neles suas "showlestras", ou segurar suas velas 
como coroinhas. 
       Lembremos que a Doutrina é voltada a outros modelos 
de ideais que miram a perfeição humana e não para defender 
paixões de bandas ou opiniões políticas passageiras, volúveis 
e transitórias como as frágeis opiniões sobre o incerto ou o 
parcial. Trincável cristal ante os fatos revelados ante a fanfar-
ras do lamaçal ou dos acórdãos do "toma lá dá cá". 
       O ex-ministro ali calado gritaria mais que as "vulvuzelas" 
distorcida e os "panelaços" da elite desloucada, longe esta-
mos de classificar o certo ou o errado, "o pão e o circo", o 
"Papai Noel" vermelhinho da terra da cachaça  e o "mito, que 
virou mico" com as cores verde-amarelo, na toga que escon-
de a língua frouxa e os crimes inconfessáveis. 
       A imagem da "Ave Maria" ou as “aleluias” e "glória a 
Deus" são admitidos nos templos espíritas? Ora, "partidos" 
diferentes de onde se origina quase todos os espíritas da 
atualidade, "cola" lá no "templo" a foto dos "santos", colocá-
las na contracapa de sua propaganda ineficaz? Tem ou faz 
sentido? Jamais ao Espiritismo. 
       Para se escrever sobre algo é preciso ser jornalista? 
Não. Entretanto para se fazer Espiritismo é preciso ser equili-
brado o suficiente ao ponto de não se fazer ou usar, mesmo 
que indiretamente, a imagem de um partido no bojo de sua tri-
buna. Confiemos na ingenuidade, sejamos então enganados 
por ela? Rejeita tudo que voz parece duvidoso, ainda que o 
tempo prove ser verdadeiro. Melhor recusar mil verdades a 
aceitar uma única incoerência apaixonada. 
       O PENSAMENTO progressista de Kardec não beirava a 
irresponsabilidade de tudo aceitar ou se sujeitar isso seria 
irresponsabilidade. Por ventura Kardec não tomou conheci-
mento dos pensamentos de Karl Marx? Certamente, era seu 
contemporâneo. Mas, por que será que em nenhuma linha 
tem alusão a esse pensamento ou doutrina política? Porque 
essa não era a finalidade da Doutrina Espírita, como não o é 
ainda hoje. 
       Progressão não se alia a paixão, simpatias ou desejos. 
Um pai por muito amar seu filho transgressor por emoção 
poderia habilita-lo a seguir, mas por método e equilíbrio torna 
a necessidade do mérito e da corrigenda um papel elementar 
a sua ascensão. 
       Não estamos discutindo a beleza da filosofia política, nem 
suas utopias perante as ações dos que dizem ser seus exe-
cutores fiéis, mas sua enxertia na árvore doutrinária, lamen-
tável por sinal. ▲ 

 Tiago Rodrigues 
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No ano novo, a vida é nova? 
 

 

       
       Quando o final de mais um ano se aproxima, surge 
muita expectativa sobre o próximo, quando acreditamos que 
tudo será diferente. Começamos a sonhar, idealizando as 
coisas boas desejadas e não realizadas no período a se 
findar, entretanto, segundo o nosso entendimento, certa-
mente no próximo ano se tornarão realidade. É de se esperar 
esta posição, nada a condenar. Enchemo-nos de esperança, 
afinal, o que passou, passou, agora é olhar para frente com 
fé, e nada melhor do que um ano novinho em folha para nos 
insuflar a confiança. Não há a menor dúvida sobre a pro-
priedade do pensamento positivo, faz bem e é salutar, 
contudo, reflitamos: como esperar uma existência melhor se 
não construirmos os caminhos a nos conduzir para estes 
momentos de alegria, satisfação e de prazer em viver? A 
natureza não dá saltos, ensina a Doutrina, e a nossa evolu-
ção também não se dá aos pulos. Tudo acontece gradativa-
mente, em resposta direta aos nossos esforços em nos me-
lhorarmos, se não fosse assim, algo estaria errado na provi-
dência divina, pois, por acaso, sem empenho e trabalho, 
poderíamos acordar melhores do que somos, ao longo de 
apenas uma noite, exatamente a noite da virada do ano: o 
espírita está muito bem informado sobre a inexistência do 
acaso. 
       Esclarece o Espiritismo ser necessário repetir testemu-
nhos de aprendizado e renovação, dia após dia, em razão de 
ninguém evoluir em um dia apenas e para um dia somente. 
De modo a consolidar reais avanços em nossas virtudes e 
conhecimentos, deve haver trabalho e dedicação persisten-
tes de nossa parte para com convicção esperarmos algo 
melhor do futuro. Por outro lado, não basta apenas pedir a 
Deus, é preciso dar sustentação ao pedido através de boas 
ações, continuamente, por largo tempo. Tomemos como 
exemplo o querido Francisco Cândido Xavier. No livro No 
Mundo de Chico Xavier, Elias Barbosa fez um exercício 
matemático aproximado descortinando alguns números da 
vida do médium mineiro, após 40 anos de atividades me-
diúnicas, isto se deu em 1967. Chico teria participado de 
6240 reuniões; haveria realizado 1.000.000 de contatos 
pessoais; totalizava 73.000 horas de serviço doutrinário, na 
base de cinco horas diárias, equivaleria a 8 anos, 12 dias e 
10 horas de tempo integral de vida dedicado à Doutrina, 
entre outras muitas atividades, inclusive profissionais. É claro 
não se esperar obra de tamanho vulto de todos nós, Espíritos 
ainda muito acanhados e noviços na prática do bem, nada 
obstante, nos dão uma dimensão, a ser atingida no futuro, do 
significado de trabalhar na seara bendita. 
       O ano novo se apresentará com novas oportunidades de 
aprendizado, é fato, pois a Divindade sempre nos proporcio-
na novas chances de evolução, assim, não nos aprisionemos 
ao passado, somos imortais, nunca é tarde para recomeçar, 
aproveitemos, porquanto, outras portas se abrirão, avance-
mos, sejamos agora vitoriosos. Confiemos em Deus, em 
razão de já haver sido dito: Ajuda-te e o céu te ajudará. E co-
mo nos ajudaremos? Trabalhando, nos esforçando, vigiando, 
orando, estudando, sem estes requisitos, jamais poderemos 
aguardar novos e iluminados horizontes, pois tudo fica como 
está, quando não promovemos mudanças. Sabemos ser o 
tempo relativo, uma convenção, teremos todo o tempo que 
se fizer necessário para alcançar a relativa perfeição, con-
tudo, quando não aproveitamos a oportunidade oferecida na 
existência atual, o cenário no futuro se modifica, e a nova 
ocasião favorável de aprendizado voltará, porém, segura-
mente modificada, normalmente mais limitada.  
 

 
       Quando for ano novo aqui, em outras regiões do mundo  
ainda é ano velho, e em outras partes já estão no ano novo  
faz algumas horas, então, por maior seja a magia empres-
tada àquela badalada do sino soando à meia noite do dia 31 
de dezembro, observemos ser tudo relativo, nada se modifi-
cou no primeiro segundo do primeiro minuto da primeira hora 
do primeiro dia do ano que se inicia, tudo está como sempre 
esteve. A diferença aparecerá como resultado de nossa atitu-
de ao longo deste novo ano. 
       Alguns, mais “precavidos”, acreditam nos velhos costu-
mes criados ao longo do tempo, assim, deliberam segui-los à 
risca, sob pena de, não os praticando, serem “amaldiçoados” 
no futuro, afinal, se não fizer bem mal não faz, argumentam! 
Há muita superstição e fantasia, entre tantas, podemos elen-
car as seguintes:  
  

● Entrar o ano com o pé direito traz sorte e felicidade, toda-  
    via, para muitos é com o pé esquerdo; 
  

● Comer bolinho japonês;  
 

● Vestir-se de branco, afinal a cor branca é a cor da paz,  
    vestindo-se assim, certamente se encontrará a tão   
    almejada pacificação interior;   
 

● Pular sete ondas, mas só se for de costas;  
 

● Tomar sopa de lentilha traz fartura à mesa;  
 

● Colocar uma nota de dinheiro dentro do sapato é garantia   
   de mais riquezas ao longo do novo ano;  
 

● Fazer oferendas, usar fitas multicores no pulso, andar com   
    patuás... 
  

       Nada disto tem qualquer valor, já tendo afirmado Emma-
nuel: o melhor talismã é o bom coração. 
       Inventamos todo o tipo de esdrúxulas práticas e atitudes, 
em função de nossa significativa ignorância, visando viabili-
zar a presença da saúde, paz, fortuna e alegria em nossas 
existências, porém, esquecemos: Deus não se impressionará 
e jamais se sensibilizará com ações exteriores, toda trans-
formação deve acontecer no nosso interior.  
       Outros ainda se deixam enganar pelos autointitulados 
bruxos, quiromantes, feiticeiros, magos, avidamente os pro-
curando em suas tendas. Iludidos, assim o fazem, de modo a 
serem informados sobre o próprio futuro, cruzando os braços 
após as consultas, porquanto o porvir, segundo estes apro-
veitadores da fé pública, já estaria delineado.  
       Quão distantes estamos de Deus para darmos crédito a 
supostas previsões realizadas pelos embusteiros de todos os 
tempos. Ajuda menos quem tarde serve, sendo assim, sirva-
mos agora, a hora é esta, nem precisamos esperar o próximo 
ano, não deixemos para amanhã aquilo a ser feito agora. Se 
realmente desejamos um ano novo repleto de alegrias, 
modifiquemo-nos para melhor, porquanto, ninguém poderá 
promover a nossa evolução, a não ser nós mesmos.  
 

 Rogério Miguez 
 
Referência:  
BARBOSA, Elias. No mundo de Chico Xavier. 1. ed. São 
Paulo: Editora Calvário, 1968. cap. 6. Diálogo com Chico 
Xavier. 
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O CASO EU CONTO, COMO O CASO FOI – vi 
Encontros   da   vida 

 
 

       As vezes na minha caminhada fico surpreendida 
pelo fato de como as coisas acontecem de forma subje-
tiva, porém direta, que me falta todas as possibilidades 
de fuga. Como explicar? Sabemos que o acaso não 
existe; quando surgem os acontecimentos Á lei da natu-
reza, ninguém escapa. Através da Doutrina Espírita co-
nheci uma criatura que por se interessar pelos estudos 
que a Livraria Espírita Renascer oferece, despertou 
obter mais conhecimentos, tornou-se assídua e daí a 
sua aproximação e nasceu a confiança e certo dia Lú-
cia é o seu nome, desabafou, contando a sua história 
de todas que sei mais uma; em sua infância ficou órfã 
de pai aos cinco ano, com mais cinco irmãos, a partir 
dai a família enfrentou situações muito difíceis. Dai o 
seu irmão mais velho tomou a frente para ajudar a mãe, 
nesse momento de viuvez, que caracterizou para Bruno 
seu irmão passou a ter por ela uma atenção e proteção 
que pudesse preencher a lacuna paterna. O tempo 
passou. 
       Certo dia, estava eu na Livraria quando o telefone 
tocou, atendo era uma voz em prantos e em soluços. 
De imediato, confesso não consegui identificar, mas no 
desenrolar do drama, me colocou a pá de suas lágri-
mas  e do desespero, era realmente uma situação 
difícil, difícil por que envolvia sentimentos de carinho, 
respeito e acima de tudo de terna gratidão, pois se 
tratava da prisão do seu querido irmão Bruno.  
       Diante do problema que acabara de ouvir, não 
poderia me omitir. Lúcia estava sem chão, fragilizada, 
teria de unir forças para buscar a ajuda não só do 
campo emocional da nossa irmã, mas também ver 

quais as soluções no lado jurídico que a problemática 
exigia.  
        Enfrentamos duas situações de âmbito muito 
difícil:  
1. – a condição sócioeconômica; 
2. – a situação judicial para quem é pobre sofre todo 
atentado de desrespeito, é desumano, porém essa 
parte fica para que todos reflitam. 
       Finalmente chegou a liberdade de Bruno.  
       Ai começa um outro capitulo, sendo esse o mais 
eficaz para o espírito (Bruno) que pouco a pouco foi se 
integrando com a Doutrina Espírita. Mesmo com a 
liberdade, Bruno precisava preencher o seu tempo com 
atividades que lhe oferecesse tranquilidade, firmeza; 
mais uma vez a Doutrina Espírita ofereceu a Bruno sua 
integridade. Passou a usar o seu lado criativo na 
condição de artesão, realizou belíssimo trabalho com 
crianças, adultos e jovens da comunidade. Deixou o 
irmão o seu exemplo de verdadeiro colaborador na 
causa consoladora, revertendo sua situação de ex-
presidiário, onde sofrem os homens de bem. Todo tipo 
de preconceito, foi rejeitado pela sociedade, foi porém, 
na casa espírita que lhe ofereceram a oportunidade de 
se regenerar, abraçando a causa reconhecendo o tem-
po que perdeu, ausente desse grandioso conheci-
mento. 
----------------------------------- 
N.da A.: Bruno ficou preso po tráfico de droga por três 
anos. E o Espiritismo muito ajudou a reencontrar o seu 
caminho através da Casa Espírita.  
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ZENILDA  MACHADO, ESCREVE:   
 

 

PRIMEIRO CONGRESSO 

DO 

ÁGORA ESPÍRITA 
 

     Atendendo ao pedido do amigo 
Alexandre Júnior, estamos inserindo o 
bonito comercial do anúncio do Primeiro 
Congresso do ÀGORA ESPÍRITA, situado 
na cidade do Recife e que funciona 
(temporariamente) na LIVRARIA RENAS-
CER, o mesmo local onde participamos de 
um grupo de estudos sobre a REVISTA 
ESPÍRITA, às segundas-feiras, à noite. 
     O evento se realizará nos dias 16 e 17 
de maio de 2020, no auditório do antigo 
Colégio Nossa Senhora do Carmo, na Boa 
Vista. Valor do Ingresso: R$ 50,00 (cin-
quenta Reais)▲ 



 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

       
                                             

 
 

Espíritas progressistas?... Que coisa mais estranha! 
 

 
       Doutrinariamente falando, seria o espírita de “esquerda” 
ou de “direita”? Nem uma, nem outra. Ou melhor, no mínimo, 
um estudioso de Kardec deve ser de “centro” espírita (é lógi-
co!). Humor à parte, nas hostes do Espiritismo não deveria 
haver espaços para militâncias ideológicas de “esquerda” ou 
de “direita”. Lembrando que longe (bem longe mesmo!) das 
instituições doutrinárias não é vedado ao espírita a participa-
ção do movimento político-partidário. Isso é uma questão pes-
soal. 
       Nas hostes espíritas, porém, não se deveria adotar qual-
quer confraria política. Atrair militância política partidária de 
“esquerda” ou “direita” para o ambiente espírita seria tão es-
drúxulo quanto uma roda quadrada. Em face disso, não se 
deveria tratar duelos eleitorais (no sentido de desinteligên-
cias) nos recintos espíritas. A Doutrina Espírita encontra-se 
acima de nuances políticas transitórias. 
       Assistimos com estupefação promoção de “seminários” 
entre os tais espíritas “progressistas”, aqueles que se decla-
ram espíritas “socialistas”, mas que, de praxe, não abrem 
mão de um requintado “caviar”. Tais “espíritas” “socialistas” 
/“progressistas” / “protetores dos pobres e oprimidos”, via de 
regra, estão pouco se lixando com os deserdados e não mo-
vem uma palha para conhecerem de perto e ou improvisarem 
uma visitinha às instituições doutrinárias especializadas em 
prestação de serviços à comunidade de indigentes econômi-
cos. 
       Tais “espíritas progressistas” apontam Kardec como um 
ingênuo por ter explanado em O Evangelho Segundo o Espi-
ritismo sobre a desigualdade das riquezas explicando-a sob a 
lei da reencarnação. Evocam tais “espíritas progressistas” que 
o proprietário dos meios de produção gera riquezas só para 
si, enquanto aos que trabalham resta o salário, representando 
apenas uma parte da riqueza gerada. 
       Creem no lema “de cada qual, segundo sua capacidade; 
a cada qual, segundo suas necessidades", por isso os “espí-
ritas progressistas” divergem de Kardec, dizendo que o Codi-
ficador se equivocou quando afirmou que é um ponto mate-
maticamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida 
daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente. 
       Kardec assegurou também que se houvesse a repartição 
dos bens materiais (riqueza), o equilíbrio estaria rompido em 
pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões. 
Tal verdade kardeciana é insuportável para os “espíritas pro-
gressistas”, pois estes defendem a distribuição irrestrita dos 
bens produzidos pelas empresas,  a fim de que os proletários 
possam viver na prerrogativa e violência ideológica do infaus-
to igualitarismo; os “espíritas progressistas” idealizam uma so-
ciedade altruísta (à base de caviar), sem valorizar as legíti-
mas conquistas individuais para a boa performance das estru-
turas sociais. 
       Quando Kardec afirmou que se a repartição da riqueza 
fosse possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, 
e que seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos 
que concorrem para o progresso e o bem-estar da Humanida-
de, os “espíritas progressistas” alardearam que isso repre-
senta uma blasfêmia, pois as tecnologias produzidas têm 
atendido fundamentalmente às necessidades supérfluas da 
grande massa de consumidores – portanto, pessoas que já 
possuem o necessário podem utilizar a sua riqueza para o 
consumo do supérfluo. 
       Regurgitam os tais “espíritas progressistas”, questionan-
do por que supor que Deus é o agente da concentração de  
 

riquezas? Protestam, então, que a riqueza se concentra pelo 
simples fato de que quem já possui fortuna tem mais chances 
de vencer num mercado competitivo, e assim acumular mais 
riqueza num movimento crescente de concentração de capit-
al. Como se observa uma, dedução horizontalizada, leviana, 
mecanicista e nada razoável dos “insurgentes progressistas”, 
que insistem em dizer que isso não significa que devamos “ler 
a realidade” como um “plano de Deus”. 
       Acreditam os “progressistas” que a riqueza pode e deve 
ser concentrada sob a propriedade coletiva (sic), visando ex-
clusivamente o benefício geral da humanidade, não permitin-
do a desigualdade de riqueza, pois assim toda a sociedade 
acaba “refém” da decisão do endinheirado de bem ou mal 
utilizar a riqueza. Além do que, a sua apropriação fica sendo 
necessariamente injusta, já que os trabalhadores que rece-
bem salário como remuneração pela venda de sua força de 
trabalho não ganham integralmente por toda a riqueza por 
eles produzida. 
       Expõem ainda os “progressistas” que no Brasil as desor-
dens distributivas estão na ordem do dia, pois os ricos se tor-
naram mais ricos, os pobres se tornaram menos pobres e 
uma certa classe média tradicional viu sua posição relativa 
em relação a essas duas outras camadas prejudicada. A clas-
se média perdeu status. Os ricos se distanciaram e os pobres 
se aproximaram, daí o conflito atual. Que saibam utilizar a 
inteligência a fim de entenderem que “as classes [sociais] 
existiram e existirão sempre, o que, porém, deve preocupar, e 
é racional estabelecer a solidariedade entre elas, a concilia-
ção de seus interesses, a multiplicação urgente das leis de 
assistência social, únicas alavancas mantenedoras da ordem.' 
' [1] 
       É bem verdade que a desigualdade social ou econômica 
é um problema presente em todos os países (ricos ou po-
bres), decorrente da má distribuição de renda e, ademais, 
pela falta de investimento na área social. Compreendemos 
que uma repartição mais equitativa dos “bens” é imprescin-
dível. Há “trocentas” teorias sociológicas, mil sistemas dife-
rentes, tendendo a reformar a situação das classes despro-
vidas, a assegurar a cada um, pelo menos, o estritamente 
necessário. Ótimo! 
       Mas, infelizmente, noutro cenário, ao invés da recíproca 
tolerância que deveria aproximar os homens, a fim de lhes 
permitir estudar em conjunto e resolver os mais graves 
problemas sociais, tem sido com violência que o militante 
reivindica seu lugar na ágape social. Outrossim, é uma lás-
tima ver o endinheirado aguilhoado no seu egoísmo e recu-
sando a ofertar aos famintos as menores migalhas da sua 
fortuna. Dessa forma, um muro tem separado ambos, e os 
quiproquós, as selvagerias, as cupidezes, as animosidades, 
os desrespeitos acumulam-se dia a dia. 
       Politicamente sabemos que as leis elaboradas pelos le-
gisladores podem, de momento, modificar o exterior, mas não 
logram mudar a intimidade do coração humano; daí vem 
serem os decretos de duração efêmera e quase sempre 
seguidos de uma reação mais depravada. A origem do mal 
reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie 
cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. 
Para confirmar as magníficas teses de Kardec sobre o 
assunto, reflitamos com Emmanuel: 
 

(CONTINUA NA PÁGINA 13) 
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ACONTECIMENTOS HISTÓRICOS E ENTRELACES 

FRANÇA E 
ESPIRITISMO 

LINHA 
CRONOLÓGICA 

MUNDO 

 1848 O Manifesto Comunista -  Karl Marx e Engels. 

 1849 O Trabalho Assalariado e o Capital -  Karl Marx 

 1852 O 18 Brumário de Luís Bonaparte -  Karl Marx 

O Livro dos Espíritos 
(18 abril) 

1857 Pouncy: Dorsetshire photographically 
illustrated (primeiro livro ilustrado por 
fotografia) 

Início (primeiro ano) 
da Revista Espírita 
Construída por Allan 
Kardec 

1858  

 1859 Contribuição à Crítica da Economia Política -  
Karl Marx  

 1860 Os Estados Unidos da América viviam o ápice 
das eleições e da condução de Abraham 
Lincoln. 

O Livro dos Médiuns 1861 Início da Guerra de Secessão (Estados 
Unidos); 
Rompimento de relações Brasil X Inglaterra. 

Viagens Espíritas 
(Allan Kardec) 

1862  

O Evangelho 
Segundo o 
Espiritismo (15 abril) 

1864 Declaração Guerra do Paraguai ao Brasil; 
 

O Livro: “O céu e o 
Inferno” 

1865 Assassinato de Abraham Lincoln; 
Fim da Guerra de Secessão; 
Libertação dos Escravos (Estados Unidos) 

 1867 O Capital -  Karl Marx  

Última edição da 
Revista Espírita 
(Allan Kardec) 

1869 Tomada de Assunção, Capital do Paraguai, 
marcando a vitória da tríplice Aliança na 
Guerra do Paraguai. 

 
       Espiritismo limitado é o que vemos nos vernáculos e nas 
palavras dos tribunos, colocando o “pecado”, a “salvação”, as 
“trevas” e o “demônio” como elementos doutrinários acessó-
rios, nessa ductilidade de direita-espírita. A falta de estudo ou 
de preciosismo tem levado homens inteligentes a serem en-
golidos por suas vaidades sem freios e a absorver sem filtros 
ou “glotes” tudo quanto lhes oferecem como alimento ditos da 
“alma” que paralisam o intelecto e a forma equilibrada do 
questionamento elucidativo. 
       Mas ao que percebemos Kardec era esquerdista? “.... 
Socialista? Não exatamente. A leitura de Fourier, o grande 
defensor do cooperativismo, não faria dele um homem de 
esquerda. Mas sim alguém profundamente interessado em 
reformas de educação ou que sugeria, em lugar de tribunais 
de justiça, instâncias que “encorajassem o bem”. Em ambos 
os lados do Atlântico Norte, o Espiritismo se associou à luta 
pelo divórcio, pelo fim da escravidão, da pena de morte e 
pelos direitos da mulher – “a inteligência não tem sexo” 
dizia Kardec”  
       Essas discursões deveriam ter sido superadas dentro do 
Espiritismo. Não escassearia a ele discutir sobre: homos-
sexualidade, feminicídio, preconceito racial, tortura, desma-
tamento e não preservação da natureza ou desmoralizar os 
índios, isso deveria ser o ideal de uma sociedade movida pelo 
respeito. Careceria a observância desses temas nos eixos 
intrínsecos do verdadeiro espírita, “O HOMEM DE BEM” co-
mo preconiza o próprio “Evangelho Segundo o Espiritismo”. 
As expressões nos últimos parágrafos quanto ao respeito da 
ordem social – usa a autoridade para erguer lhes o moral e 

não para esmagá-los – são recomendações terminativas ao 
bom espírita, assim como todo texto. Não são classes minori-
tárias a serem “privilegiadas”, mas o justo, o equilibrado e o 
amor em todas as circunstâncias para com todos indistinta-
mente.  
       Assim como a escravidão hoje é tema de ojeriza, esses 
mesmos serão tema de repúdio como todos os outros temas 
citados, sem questionamento e por unanimidade de opiniões. 
Entretanto salientamos que a escravidão não foi bandeira do 
Espiritismo em sua formação ou finalidade. Por ser assunto 
transitório e fadado a desaparecer das contendas humanas. 
Assim quanto a quaisquer outras matérias que afligem a 
humanidade e aos espiritas de bom coração e bem-intencio-
nados.  
       Dessa forma não é conveniente envolver Doutrina com 
elementos sociais transitórios, nem fazer desses pontos basi-
lares de discursões, a fim de não trazer turbulências desne-
cessárias aos flancos de desarmonia. Isso se fará natural-
mente à medida que a moral, o amor, o respeito se faça cons-
truir socialmente com entendimento amplo exilando sombras 
e imperfeições “egóicas”.  
______________ 
(3) Do Outro Lado – História do Sobrenatural e do   
      Espiritismo de: Mary del Priore, editora planeta,   
      página 94. 
(4) CAP.XVII -  SEDE PERFEITOS. 
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A diferença de doida e doída é um acento. 
Assento não tem acento. 
Assento é embaixo, acento é em cima. 
Embaixo é junto e em cima é separado. 
Na sexta comprei uma cesta logo após a  
    sesta. 
É a primeira vez que tu não vês. 
Vão tachar de ladrão se tachar muito alto a  
     taxa da tacha. 
Asso um cervo na panela de aço que será  
   servido pelo servo. 
Vão cassar o direito de caçar de dois pais  
    no meu país. 
Por tanto nevoeiro, portanto, a cerração  
    impediu a serração. 
Para começar o concerto tiveram que fazer  
    um conserto. 
Ao empossar permitiu-se à esposa empoçar  
    o palanque de lágrimas. 
Uma mulher vivida é sempre mais vívida, 
     profetiza a profetisa. 
Calça você bota, bota você calça. 
Oxítona é proparoxítona. 
 

Realmente não é para amador. 
 

Jorge Hessen, 
No seu Facebook. 
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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. 

Espíritas 
progressistas?... Que 
coisa mais estranha! 

 
       “A desigualdade social é o mais ele-
vado testemunho da verdade da reen-
carnação, mediante a qual cada espírito 
tem sua posição definida de regenera-
ção e resgate. Nesse caso, considera-
mos que a pobreza, a miséria, a guerra, 
a ignorância, como outras calamidades 
coletivas, são enfermidades do orga-
nismo social, devido à situação de prova 
da quase generalidade dos seus mem-
bros. Cessada a causa patogênica com 
a iluminação espiritual de todos em 
Jesus-Cristo, a moléstia coletiva estará 
eliminada dos ambientes humanos”. [2].      
 
 

Jorge Hessen 
              jorgehessen@gmail.com –  

Brasília-DF 
 

Referências bibliográficas: 
[1] Xavier Francisco Cândido. Palavras do   
     infinito, III parte, ditado pelo Espírito   
     Emmanuel, SP: Ed. LAKE, 1936 
[2] Xavier , Francisco Cândido. O    
     Consolador, pergunta 55, ditado pelo   
     Espírito Emmanuel, RJ: Ed. FEB, 1978 

 

 

A GÊNESE ADULTERADA 
   Se você é espírita, frequenta Centro espírita, então já sabe que o livro “A GÊNESE” de Allan Kardec a 
4ª edição foi adulterada pelo Sr. P. G. Leymarie, um amigo de Kardec, que o fez tudo por dinheiro. Henri 
Sause e Gabriel Delanne denunciaram o fato, mas no Brasil ninguém deu importância. Agora a questão 
voltou a ser tratada com seriedade, tendo reiniciado com a diplomata Simone Privato no livro de 
pesquisas “O LEEGADO DE KARDEC”.  A FEB nega o fato que sempre soube e continua vendendo o 
livro adulterado. Se no seu centro há aqueles que negam o fato, não se permita ser enganada por esses 
energúmenos. Reaja e mande o parvo se coçar com urtiga branca, que é um remédio para os 
desmiolados▲   

mailto:jorgehessen@gmail.com


  

 
 
     

 

RELIGIÃO E FILOSOFIA – VI 
A RÉPLICA DO ESPÍRITA - Djalma Farias 

 
 

18 de dezembro de 1946 – Quarta-feira – pág. 5 
 

RELIGIÃO E FILOSOFIA – I 
 

       Dizem que o Espiritismo nem constitui uma religião, nem 
chega mesmo a formar uma filosofia. O grande incremento do 
Espiritismo, fato que os próprios gratuitos e respeitáveis 
adversários não podem negar por estar à vista de todos, obe-
dece, segundo a opinião de alguns, à marcha de todos os 
desvios humanos procedentes, na sua grande maioria, mais 
do coração do que do cérebro. 
       Esses desvios são constituídos pelo Espiritismo, e pelo 
Protestantismo. 
       Este último, conforme a opinião respeitável de um estu-
dioso deu lugar a todos os desvios por causa da liberdade de 
pensamento que tanto defendeu. De modo que agora esta-
mos sabendo que foi o Protestantismo que deu origem e aos 
outros desvios. Mas, não é assim que pensamos. Muito deve 
a humanidade ao grande Martinho Lutero, que tentou a volta 
da religião à doutrina primitiva, sem os dogmas, regras e cos-
tumes instituídos depois pela Igreja; que nos proporcionou o 
conhecimento da Bíblia em todos os idiomas em que a tradu-
ziu, defendendo a liberdade de crer e interpretar os livros as-
grados, pregando sempre a livre manifestação do pensamen-
to, chegando mesmo a proclamar: “a todos os cristãos e a 
cada um em particular pertence julgar a doutrina”.  
       Mas, o próprio Paulo, o vidente da estrada de Damasco, 
não aconselha o uso da razão quando em uma de suas epís-
tolas escreve: “Examinai tudo e escolhei o que for bom”? O 
Cristo não nos ensinou que só a verdade nos tornaria livres? 
Cada um, por isso, deve procurar a verdade ao seu modo e 
como possa. Considerar o movimento da reforma religiosa do 
século XVI, chefiado, com segurança, pelo professor de fi-
losofia de Witemberg, como um desvio, uma heresia, é 
proclamar que a liberdade de religião é um mal, o livre exame, 
um perigo ao direito de crer nos preceitos da religião que lhe 
agrada, um cisma. 

Lutero não foi um herege, um apostata, porém, um 
renovador de crenças, e a sua atividade espiritual, o produto 
da Renascença, que sucedeu à noite da Idade Média, por-
tanto, o resultado de um movimento provocado pelo estudo 
dos livros sagrados e conhecimento perfeito da Igreja primiti-
va, movimento que teve seus precursores em João Wiclif, na 
Inglaterra, João Huss e Jerônimo de Praga, na Boêmia, e 
Savanarola em Florença, os quais foram perseguidos e quei-
mados pela Igreja. A Martinho Lutero devemos o conheci-
mento da Bíblia; ele possibilitou o estudo e meditação dos 
velhos ensinos de Moisés, da palavra tradicional dos profetas 
e dos preceitos divinos do Cristo de Deus. 
       Por esse motivo todos os homens livres admiram e exal-
tam a obra de Lutero e lhe rendem a justa homenagem que 
merece. Somente os que concordam com o “Sillabus” (*) não 
tem essa avisada opinião sobre Lutero. E que proclama o “Sil-
labus”? Ele declara guerra de morte às ideias liberais e ao 
progresso. 
       E quem combate o progresso e a liberdade defende a es-
cravidão do homem e do espírito e tenta por uma barreira ao 
desenvolvimento das inteligências, ao esclarecimento dos es-
píritos, o que é absolutamente impossível. 
 

Djalma Farias 
___________ 
N. do Org.: (*) – Sillabus – Lista de erros que o Papa   
                            condenou. 

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

RELIGIÃO E FILOSOFIA - II 
 

       As doutrinas novas, aparentemente, novas. Porém, na 
realidade apenas, renovada, adaptada à compreensão do ho-
mem dos nossos tempos, que o Espiritismo corporifica de mo-
do admirável, não poderiam escapar ao imperativo do comba-
te determinado, de um lado, pelos sacerdotes que lutam pela 
conservação dos dogmas das suas velhas religiões, e, do ou-
tro lado, pelos cientistas materialistas que defendem intransi-
gentemente o “conhecimento adquirido”, que é, por assim di-
zer, o dogma da ciência. 
       Os sábios materialistas que teimam em evitar o estudo do 
Espiritismo, como ciência, porque, dizem eles, funda-se na 
fraude e no embuste, de sorte que todos os cientistas de res-
ponsabilidade, que estudaram, examinaram, e investigaram 
os seus complexos e interessantes fenômenos, renderam-se, 
proclamaram a veracidade  sinceramente à evidência dos fe-
nômenos, aceitando a explicação oferecida pelo Espiritismo, 
foram, todos eles, grosseiramente iludidos na sua boa fé 
pelos espíritos que teriam interesse naquela valiosa adesão? 
E assim, sem a menor cerimônia, são todos considerados, 
ingênuos, fracos, imbecis incompetentes e inaptos. Camillo 
Flammarion, Paul Gibier, William Crookes, Alexandre 
Aksakoff, Gabriel Delanne, César Lombroso, Oliver Lodge, 
Russel Wallace, prof. Hislop, Frederick Myers, Richard Hodg-
son, William Barrett, prof. Duclaux, Charles Richet, Crowel 
Harley, Ernesto Bozzano, e inúmeros outros cientistas foram 
todos enganados do mesmo modo bem ridículos. Incontesta-
velmente é preciso ser-se mais prudente, mais comedido, 
para não avançar tanto, a tal ponto de considerar esses e 
outros sábios ilustres uns pobres idiotas e imbecis, que se 
deixaram embair pelo primeiro aventureiro, prestidigitador e 
trapaceiro que apareceu. 
       Também, os sacerdotes das religiões do passado, mes-
mo os mais liberais e tolerantes, os mais ponderados e sere-
nos, não lhe permitem o luxo de se apresentar com o manto 
da filosofia e a túnica da religião. 
       Entretanto, esses nossos queridos irmãos, sacerdotes 
das religiões dogmáticas, defendem e representam às ideias 
do passado, eles são os homens do passado e estão esqueci-
dos ou não sabem que o passado não volta, não pode voltar. 
E quando ocorrem “descuidos providenciais”, levantam-se, 
decididos e resolutos, por ter sido esgotada a sua paciência, e 
lançam as suas setas contra o pobre Espiritismo, que nunca 
tem feito mal a ninguém, que somente o bem, a verdade, o 
amor e a caridade defendem por toda a parte, e afirmam que 
ele não é não constitui uma religião, nem chega mesmo a for-
mar uma filosofia.  
       Se o Espiritismo não é ciência, nem religião, nem filo-
sofia, que vem a ser afinal? Alguma coisa ele há de ser. 
 Os nossos inteligentes leitores, por certo, desejaram 
sa-ber o que o Espiritismo vem a ser. 
 Veremos. 
 

  Djalma Farias. 
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