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REFLEXÕES  DE  UM 
MÉDIUM  ESPÍRITA 

 

 
   ◘ O debate político à margem do   
       Espiritismo tem prosseguimento. 
 

   ◘ A questão das cismas está de pé, 
      com bom senso há quem apresente   
      uma visão ampla, considerando as   
      dissidências apenas como uma visão   
      diferente de ver o Espiritismo. 
 

   ◘ Sendo assim, esses considerados   
       dissidentes, seriam também espíritas   
       e aí é mais uma cassetada na prática   
       espírita adotada pela FEB, que   
       considera todos que estão fora do seu   
       controle, como Movimento Paralelo. 
 

   ◘ Qual o espírita que imaginou que a   
       FEB seria o coveiro de Roustaing; assim   
       também poderá ser a do Movimento   
       Paralelo. 
     

MADAME DE GIRARDIN 
 

     Delphine Gay ou Madame de Girardin, que nasceu em Aix-La-
Chapelle, em 26 de janeiro de 1804, o mesmo ano do Codificador, e 
desencarnou na capital francesa em 29 de junho de 1855. Casou-se 
com Émile de Girardin, jornalista e político francês, passando então 
a ser conhecida como sra. Émile de Girardin. Ela mesma se tornou 
jornalista, após o casamento em 1831, escrevendo no jornal La 
Presse, no período de 1836 a 1848, sob o pseudônimo de visconde 
de Launay, interessantes crônicas da sociedade do tempo de Luís 
Filipe. Essas crônicas ficaram conhecidas como cartas parisienses. 
     Publicou também romances, tragédias e comédias. Era, positiva-
mente, grande médium inspirada. Personalidade muito conhecida no 
meio poético, frequentando os salões literários de Mme. Récamier, 
onde se reuniam as celebridades do momento, muito natural que ela 
tomasse contato com as mesas girantes. Desde o primeiro contato 
com as mesas, ela se convenceu da veracidade das manifestações. 
Teve oportunidade de se encontrar, pessoalmente, com o professor 
Rivail, possivelmente, em alguma das reuniões que ele frequentava 
nas suas pesquisas em torno dos fenômenos que assombravam 
Paris. 
     Amiga pessoal de Victor Hugo, os acontecimentos políticos do ano 
de 1851 e o exílio de seus amigos a marcaram de forma cruel. 

Ver página 6. 
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O JORNAL INICIA O ESTUDO SIMPLIFICADO  
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Espiritissmo de esquerda? (2ª PARTE) 
     

       Se não somos respeitosos, amoráveis, ou bem mo-
ralizados uns com os outros como lutar por temas que 
pedem por base essas virtudes? Ser espírita e não 
entender isso é como o estudante que deseja ler sem 
saber as letras do alfabeto ou suas articulações silábi-
cas. O regime social se fará eficiente em banir como 
inadequadas as posturas em contrário ou fora de 
“moralidade-espiritual”. As atitudes de desrespeito a es-
ses ou aqueles que julgarem diferentes ou ignorados-
sociais não serão assim aceitos pela força das coisas, 
do tempo e do progresso a sua época, singulares ao 
amadurecimento da sociedade humana.  
       Mesmos os “progressistas” se estranham em 
suas “bases”, trazer padres a casa espírita ou pastores 
se a doutrina deles rechaça o Espiritismo como “dou-
trina demoníaca”, seria algo coerente? Subvertidos as 
suas próprias doutrinas pela fama ou pela bondade? As 
ideias entre direitista e esquerdistas sucumbem ao 
refletirmos a vida do próprio Jesus, SERIA ELE ROTU-

LADO A UM PARTIDO? LIMITADO A UM IDEÁRIOS? Seus 
atos respondem por si mesmo. “Repartir o pão”, soli-
darizar-se com os oprimidos, respeitar o “direito do 
outro”, as posses e as hierarquias sociais- transitórias 
(respeito às leis judaicas, as leis romanas mesmo não 
tendo com elas vinculo algum) e as leis gerais de sua 
sociedade (“Daí a Cezar o que é de Cezar...”).  
       Por quanto tempo mais prosseguiremos com essas 
posturas infrutíferas? “O futuro do Espiritismo será o 
que os Espíritas fizeram dele”, eis a frase original 
adaptada para “o futuro das religiões será o espiri-
tismo”, pretenciosismo. Se a ousadia foi capaz de tran-
substanciar a frase imagine quanto a interpretação de 
alguns pontos da Doutrina? 
       Vivemos apaixonados em demasia e esquecemos 
que a paixão cega, mas o amor liberta. Sentimentos re-
generador eleva e transcende, mas o ódio, raiva, 
vingança atribuída a Deus degenera. Esquecemos da 
lei de causa e efeito e da ação e reação. Elas justa-
mente com a lei de amor regem os mundos e suas 
repercussões são peculiares.  
       Entretanto esse amor rege as desventuras e as 
pseudos felicidades humanas, pueris diante da fortuna 
e das venturas. O exemplo do codificador em se manter 
isento diante de todo turbilhão político que o mundo 
vivia, no século XIX. Sendo assim percebemos que os 
espíritos provavelmente recomendaram a Allan Kardec 
a isenção ante aos fatos para que isso não atrapalhas-
se os rumos da doutrina que ali nascia sobre os brados 
de esperança do além-túmulo.  
       O interesse poderia subverter o objetivo, assim co-
mo acontece atualmente os lados políticos podem 
subverter as ideias humanas que sempre guardam for-
mas opostas de se analisar segundo as paixões pes-
soais. 
       O homem está sobre a égide do seu livre arbítrio, 
mas às consequências de suas ações geram compro-
misso com elas e por sua vez reações naturais como 
consequências a lei de ação-reação, assim como a lei 

de gravidade que equilibra forças e se manifesta de 
forma ligeiramente distintas em cada planeta. Entre-
tanto o amor enlaça suas repercussões e aplicações, 
mas poderemos analisar isso simplesmente quando 
observamos que em nome dessa paixão particular os 
corações se erigissem e as amizades se dilaceram.  
       A limitação humana nos faz crer em deus, nos 
cega pela paixão de palavras, tirando as cancelas de 
previsibilidade enganadora de crer em médiuns que 
andam a tiracolo com espíritos de nome ou patentes 
consideradas “inquestionáveis”. De crer que o egoísmo 
do acúmulo de bens sem repartição equilibrada ou com 
exploração escravocrata possam deliberar sobre esse 
amor equilíbrio em detrimento da paixão sorrateira pelo 
lucro do acumulo desenfreado.  
       Onde homens se reúnam para o assistencialismo 
(feroz sem base no galgar da independência e na reco-
locação social do ser assistido) a caridade passa longe 
(a caridade moral e mesmo a material com suas reser-
vas). Isso definitivamente não é Espiritismo decodifi-
cado por Allan Kardec, mas um cerimonial religioso 
com base em hinário, regras de inflexibilidade, normas 
de regimento religioso com base na exuberância do 
metal que brilha ou na forma mais propensa de se 
vangloriar do quanto é “bom” pelo quanto pode “doar”. 
Compra-se a limpeza de sua consciência em débito 
pela culpa. As roupas, as luzes, os maneirismos ou 
achismo de um “experte ex-pirita” que sabe menos de 
espiritismo que uma criança empenhada que leu o 
“Livro dos médiuns”.  
       Nem direita e nem esquerda, mas o equilíbrio de 
perceber que só a luta contra o egoísmo fará de qual-
quer modelo político-econômico a melhor forma de se 
construir uma sociedade num capitalista-social, visando 
ao máximo o bem comum; livre de amarras, adequada 
as necessidades, amenas as possibilidades de iluminar 
os homens a compreender-se uns aos outros e a per-
ceber que todos são interdependentes. Jamais existirá 
o médico sem professor, o “menor” precisa do “maior” e 
o “maior” nem sempre é tão grande ou poderoso que 
um dia não precise do “menor”. 
       Essa é a cadeia de evolução quando percebemos 
que tudo se conecta e que as posições são transitórias 
e irrelevantes diante das necessidades do progresso 
individual. Repartir, amar, solidarizar-se, a humanidade 
é feita do elo entre sociedade-mérito e luta individuais 
com igualdade de relações entre a aquisição de seus 
espaços. Nenhum modelo político sobrevive ao radicali-
smo de ideias únicas.  
       É preciso que o estado auxilie a criança, o idoso e 
os desalentados de toda sorte e ao mesmo tempo pos-
sibilite ao homem valorizar as conquistas do seu suor e 
trabalho com o advento do mérito, a escalada do 
patamar social, sem a voracidade do lucro demasiado e 
das formas de opressão. 
 

(CONTINUA NA PÁGINA 13) 
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A visão de cada um   
 
       Dois homens muito doentes ocupavam uma mes-
ma enfermaria em um grande hospital. 
       Sua única comunicação com o mundo de fora era 
uma janela. Um deles tinha a sua cama perto da janela 
e, todos os dias, tinha permissão para se sentar em sua 
cama, por algumas horas. Tudo como parte do trata-
mento dos pulmões. 
       O outro, cuja cama ficava no lado oposto do peque-
no cômodo, ficava o dia todo deitado de barriga para 
cima. 
       Todas as tardes, quando o homem, cuja cama fica-
va perto da janela, era colocado sentado, ele passava a 
descrever para o companheiro de quarto o que havia lá 
fora. 
       Falava do grande parque, cheio de grama verde, 
de árvores frondosas e flores mais além, em canteiros 
bem cuidados. 
       Descrevia o lago, onde havia patos e cisnes. Fala-
va das crianças que jogavam migalhas de pão para as 
aves e dos barcos de brinquedo que coloriam as tardes 
de verão. 
       Falava dos casais de namorados que passeavam 
de mãos dadas entre as árvores, dos jogos de bola 
muito disputados entre a criançada. 
       Dizia que, bem além da linha das árvores, ele po-
dia ver um pouco da cidade, o contorno dos altos pré-
dios contra o azul do céu. 
       O homem deitado somente escutava e escutava. 
Houve um dia em que ouviu, preocupado, o caso de 
uma criança que quase caiu no lago, sendo salva a 
tempo por sua mãe. 
       Num outro dia, a descrição minuciosa foi a respeito 
dos lindos vestidos das moças que saudavam a prima-
vera em flor. 
       O homem deitado quase podia ver o que o outro 
descrevia, tantos eram os detalhes e a emoção do com-
panheiro sentado. E, aos poucos, foi se tomando de in-
veja. 
       Por que somente o outro, que ficava perto da jane-
la, podia ter aquele prazer? Por que ele também não 
podia ter aquela mesma oportunidade? 
       Enquanto assim pensava, mais se envergonhava e, 
no entanto, não conseguia evitar que tais pensamentos 
o atormentassem. 
       Certa noite, enquanto estava ali olhando para o te-
to, como sempre, percebeu que o outro começou a pas-
sar mal. Acordou tossindo, parecendo sufocar. 
       Com desespero, o botão de emergência foi acio-
nado. As enfermeiras correram. O médico veio. Nova 
aparelhagem respiratória foi providenciada. Mas, tudo 
em vão. O homem morreu. 
       Pela manhã, seu corpo sem vida foi retirado dali. 
Então, o homem que permanecia sempre deitado, pe-
diu para que o colocassem na cama do outro, próximo 
da janela. 
       Logo que assim foi feito e a enfermeira saiu do 
quarto, ele fez um grande esforço, apoiou-se sobre o 
cotovelo, na tentativa de se erguer no leito. 
 

 
A dor era intensa mas ele insistiu. Com muita dificulda-
de, ele olhou pela janela e viu... apenas um enorme, 
alto e feio muro de pedras nuas. 
 

                                     *   *   * 
 
       A vida tem o colorido que a pessoa lhe dá. A pai-
sagem se torna cinzenta ou plena de luz de acordo com 
as lentes de que se serve a pessoa para olhá-la. 
       Sofrer a enfermidade e se fechar na dor ou enfeitar 
de vivas cores o quadro que vive, é opção individual. 
        Há os que sofrem pouco e se desesperam, 
aumentando sua carga de dissabores, com as lentes 
escuras e sombrias de que se servem para contemplar 
tudo e todos. 
Há os que sofrem muito e se dizem tranquilos, pade-
cendo serenos. 
  
(A visão de cada um, de autoria desconhecida. 
Disponível no livro Momento Espírita, v. 1, ed. FEP, do 
Paraná). 
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BEZERRA DE MENEZES E O CRISTIANISMO ESPÍRITA - I 
 

 
       Muito já foi escrito sobre a personalidade do Dr. Bezerra 
de Menezes, haja vista a vasta bibliografia, especialmente de 
caráter biográfico. Não pretendemos e não vamos nos ater a 
este fato histórico. Faremos, é claro, uma ligeira digressão 
histórica com a finalidade de fazer uma espécie de introdução 
ao assunto propriamente a ser estudado. 
       O objetivo do estudo em curso, visa por em relevo o tra-
balho do denodado Espírito Dr. Bezerra de Menezes. Nos 
preocuparemos especialmente com o seu trabalho na vida es-
piritual, após o desencarne. 
       No entanto, poderá ser levantada a questão: 
       - Se já existe vasta bibliografia sobre o Dr. Bezerra, qual 
a razão de mais um trabalho? Não incorrerá no erro de ser 
repetitivo? 
       O motivo básico desse estudo partiu do fato de perce-
bermos que dentre os pioneiros do Movimento Espírita no 
Brasil, o Espírito Dr. Bezerra de Menezes, ao que parece, é 
um dos poucos que continua ativo no Mundo Espiritual. Não 
sabemos o destino dos demais denodados espíritas daquela 
época, apenas que o Espírito Dr. Bezerra de Menezes conti-
nua muito ativo junto aos menos favorecidos, junto aos que 
sofrem. 
       O trabalho do Espírito Dr. Bezerra de Menezes nos dá a 
impressão, que cada vez mais aumenta a abrangência de sua 
tarefa. 
       Outro fato relevante que nos chama a atenção, é o nú-
mero de médiuns pelos quais o Espírito Dr. Bezerra de Mene-
zes lhes transmite mensagens, quer pela psicografia quer pe-
la psicofonia, além de se valer de outros processos mediúni-
cos indiretos. 
       Notamos em destaque, a preocupação do Espírito Dr. 
Bezerra pelo trabalho de Kardequização do Movimento Espí-
rita: 

       •  Desobsessão de encarnados que sofrem; 

       • Loucura de  Espíritos  martirizados pelo ódio e  desejo  
          de vingança; 

       • Orientação ao Movimento Espírita Brasileiro; 

       • Educação da criança e do jovem; 

       • E com o trabalho que o  Centro Espírita  pode  realizar  
          em favor desses pontos elencados. 
 

       Portanto, tentaremos nos ater a essas questões levanta-
das, evitando ilações, mesmo sabendo da dificuldade em 
compreender a abrangência do trabalho desenvolvido pelo 
Espírito Dr. Bezerra de Menezes há um século. A dificuldade 
de compreensão que colocamos prende-se muito mais à falta 
de informações sobre o trabalho desenvolvido por esse Espí-
rito no Mundo Espiritual. Tudo que se pode saber é o que já 
está registrado em seus vários ditados mediúnicos, e muitos 
dos quais, nem sempre tivemos acesso. Muitos são os livros, 
jornais e revistas, que contém mensagens desse Espírito 
iluminado, assim como o número de médiuns pelos quais 
transmite essas informações, ainda é-me desconhecido. 
       Mas, com base em informações que conseguimos reunir, 
mesmo sabendo não ser o ideal para o trabalho que empre-
endemos, tentaremos demonstrar o extraordinário trabalho 
espiritual desenvolvido por esse espírito, que na verdade de 
uma forma ou de outra, já é sabido por todos. 
       Portanto, não trazemos aqui nenhuma novidade, esta-

mos apenas reunindo e lembrando o trabalho do Espírito Dr. 

Bezerra de Menezes, sob um novo enfoque. 
 

PRIMEIRA  PARTE 
 

 

FATOS DA VIDA DE BEZERRA – ENCARNADO. 

 

       Conforme está largamente divulgado, nasceu Adolfo 
Bezerra de Menezes Cavalcante, no dia 29 de agosto de 
1831, na Vila do Riacho do Sangue, hoje cidade de Solonópo-
lis, Estado do Ceará; tendo desencarnado a 11 de abril de 
1900, na cidade do Rio de Janeiro, então Capital da Repúbli-
ca. 
       Foi médico, militar (major-cirurgião) vereador, deputado 
geral; empresário, criou a Companhia de Estrada de Ferro 
Macaé-Campos; presidente da Companhia Carril de São Cris-
tóvão. Casado duas vezes; primeiro casamento com a Dª Ma-
ria Cândida Lacerda, que faleceu cinco anos depois, a 22 de 
março de 1863 (casou-se em 6 de novembro de 1858), dei-
xando-lhe dois filhos; 2º casamento, 21 de janeiro de 1865, 
com a Dª Cândida Augusta de Lacerda Machado, irmã da 
anterior, de quem teve sete filhos. 
 

I. – EVOLUÇÃO  RELIGIOSA. 
       Criado com educação religiosa maciçamente de base 
católica. De acordo com o seu próprio depoimento – narra o 
Dr. Bezerra de Menezes -, em 15 de novembro de 1892 e 
publicado em “Reformador” do mesmo ano (*): 
       “Casei-me com uma moça católica, a quem amava de cora-
ção – e sempre respeitei suas crenças, guardando nos seios da 
minha alma a descrença.” 
        “No fim de quatro anos, fui subitamente abatido pelo tufão 
da maior adversidade que me podia sobrevir: minha mulher me 
foi roubada pela morte.” (...) “Aquele fato produziu-me um abalo 
físico e moral, de prostrarme.” 

       O Dr. Bezerra entrou num estado de depressão pro-
funda. Passaram-se os meses. Até que um dia, um colega de 
profissão, traz para o consultório um exemplar da Bíblia, 
tradução do padre Pereira de Figueiredo, obra quase total-
mente ilustrada. Tomou do livro movido por uma curiosidade 
infantil, não para ler – contou depois -, que já não conseguia 
fixar-se em leitura alguma, mas apenas para ver as ilustra-
ções. No entanto, após passar em revista todas as ilustra-
ções: 
       “(...) senti desejo de ler aquele livro que encerrava minhas 
perdidas crenças.” (...) “Comecei, pois, e esqueci-me a ler o belo 
livro, até perder a condução para minha casa; e, depois que 
cheguei à residência, senti prazer em pensar que voltaria a lê-lo.” 
(...) “Li toda a Bíblia e, quanto mais lia, mais vontade tinha de 
continuar, fluindo doce consolação com aquela leitura.” 
       Continua Dr. Bezerra, conforme está citado em “Vida e 
Obra de Bezerra de Menezes”, pág. 57: 
      “Quando acabei, eu senti a necessidade de crer não nessa 
crença imposta à fé, mas numa crença firmada na razão e na 
consciência.” 

       Passa então a se questionar: 
       “ – Onde lhe descobrir a fonte?” 

       Prossegue ele, em sua narrativa: 
       “Atirei-me à leitura dos livros sagrados, com ardor, com 
sede, mas sempre uma falha ao que meu espírito reclamava.” 

       Como se vê, nascido num lar católico, apenas seguia a 
regra imposta pela educação familiar. Era também católico – 
por educação -, mas intimamente a religião nele ainda não 
havia aflorado. Lendo pela primeira vez a Bíblia aos 34 anos 
de idade, num momento de crise existencial, entusiasmou-se 
pela leitura, especialmente pelos Evangelhos. Isso vai nos 
explicar, conforme veremos no decorrer desse estudo, o seu 
respeito por aqueles livros 
       Igualmente, passamos a compreender o fato de que, ao 
Dr. Bezerra seria impossível uma análise profunda daquela 
obra, tal como o fizera Léon Denis e outros. Daí, também, a 
sua aceitação de maneira incondicional da obra “Os Quatro 
Evangelhos”, de J. B. Roustaing 
--------------------------------------._____________________ 
(*) – Inserido no livro “Vida e Obra  de Bezerra de Menezes”, de Sylvio 

         Brito Soares, edição FEB, pág. 54 e seguintes. 
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       A partir daí, pode-se compreender a sua não aceitação 
da obra “A Gênese”, de Allan Kardec, ou pelo menos, em 
parte, principalmente o capítulo XV. 
       O Dr. Bezerra tinha, como uma espécie de gratidão ao 
Evangelho, pois a sua leitura edificante e gratificante, o retira-
ra do tormentoso estado de depressão. A crise existencial 
passara, o seu soerguimento se dera graças ao Evangelho; 
como poderia depois de curado, fazer uma análise crítica? 
Essa atitude era válida, e principalmente, também, para “Os 
Quatro Evangelhos”, de J. B. Roustaing.. 
 

II. – CAMINHO PARA O ESPIRITISMO. 
 

       Em janeiro de 1875, aparecia nas livrarias do Rio de 
Janeiro, a tradução em português, da obra “O Livro dos 
Espíritos”, de Allan Kardec, realizada pelo Dr. Joaquim 
Carlos Travassos (1839-1915). Médico, primeiro tradutor para 
a língua portuguesa das obras de Allan Kardec. 
       Pois bem! Esse médico, colega do Dr. Bezerra, o pre-
senteou com um exemplar dessa obra, por ele traduzida. 

       Confessa, então, o Dr. Bezerra que: 
       “Aceitei, por cortesia.” 
       No regresso ao lar – morava na Tijuca e se encontrava 
no Centro – distando uma hora de viagem de bonde. Aprove-
itou então a ocasião para dar uma folheada.  
       Posteriormente confessou (“Grandes Espíritas do Brasil”, 
de Zêus Wantuil, ed. FEB, pág. 232): 
       “Lia; mas não encontrava nada que fosse novo para meu 
espírito, entretanto tudo aquilo era novo para mim!... Eu já tinha 
lido e ouvido tudo o que se achava n’O Livro dos Espíritos... 
Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim 
mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou, como 
se diz vulgarmente, de nascença...”  
 O Dr. Bezerra leu e estudou então “O Livro dos 
Espíritos”, mas permaneceu equidistante do meio espírita. 
 

1. – Busca da Terapêutica Espírita.  
 

       Apesar da leitura de “O Livro dos Espíritos”, o Dr. 
Bezerra nunca tinha assistido, nem tentado assistir a qualquer 
trabalho prático confirmativo da comunicação dos Espíritos. 
       Pelo “Reformador”, de 15-10-1892, conforme vem nor-
teando nosso estudo, segundo os livros já citados, vamos 
encontrar em “Vida e Obra de Bezerra de Menezes”, pág. 59, 
a seguinte narração do benemérito médico: 
       “Tendo sido atacado de dispepsia (*), que me reduziu a um 
estado desesperador, sem que me tivesse proporcionado o 
menor alívio à medicina oficial, apesar de ter eu recorrido aos 
mais notáveis médicos desta capital, resolvi, depois de um so-
frimento de cinco anos, recorrer a um médium receitista, em 
quem muito se falava, o Sr. João Gonçalves do Nascimento. (**) 
       “Eu não acreditava nem deixava de acreditar na medicina 
mediúnica, e confesso que propendia mais para a crença de que 
o tal médium era um especulador.” 

       Transcorria o ano de 1882 e o Dr. Bezerra em desespero 
de causa, resolveu recorrer ao médium, mesmo que o ta-
chando de “curandeiro”. 
       Toma então todas as precauções, com objetivo de salva-
guardar a sua reputação de médico e político (“Vida e 
Obra...”, pág. 60): 
       “Combinei com o Dr. Maia de Lacerda (***), completamente 
desconhecido do tal médium, ser ele que fizesse pessoalmente a 
consulta, recomendando-lhe que assistisse ao trabalho do 
médium, enquanto este escrevia, e pedisse-lhe o papel, logo que 
acabasse de escrever; porque bem podia ter ele um médico 
hábil, por detrás do reposteiro, que lhe arranjasse aquelas pe-
ças.” (...) “O Dr. Maia de Lacerda fez como lho recomendei, e 
trouxe-me o que, a meu respeito, escreveu o médium, que não 
podia reconhecer-me por meu nome próprio “Adolfo”, não só 
porque há muitas pessoas com este nome, como porque sou 
conhecido geralmente por Bezerra de Menezes, e bem poucos 
dos que não entretêm relação íntimas comigo sabem que me 
chamo Adolfo.” 

       Continua o Dr. Bezerra: 
       “Tomei o papel, que dizia: 

       “O teu órgão, meu amigo (era o Espírito que falava ao  mé-
dium), não é suficiente para satisfazer este consultante, em vista 
das circunstâncias de sua elevada posição social (eu era mem-
bro da Câmara dos Deputados) e principalmente de sua profi-
ciência médica. 
       “Entretanto, como não dispomos de outro, faremos com ele 
o mais que pudermos. “vejo no organismo do consultante...”, 
seguia-se uma descrição minuciosa de meus sofrimentos e suas 
causas determinantes, tão exatas aqueles, quanto perfeitamente 
fisiológicas estas.” 
       “Não posso descrever o abalo que me produziu este fato 
estupendo. 
       “Segui o tratamento espírita, e o que os mestres da ciência 
não conseguiram em cinco anos, Nascimento obteve em três 
meses.”  
       Logo em seguida, a sua esposa (a segunda mulher) é 
considerada tuberculosa por importantes médicos. Retorna ao 
médium Nascimento, com as mesmas cautelas: 
       “Enganam-se os médicos que diagnosticaram tuberculose 
(quem lhe disse que os médicos haviam feito tal diagnóstico?” 
       “ – Esta doente, não têm tubérculo alguma. Seu sofrimento é 
puramente uterino, e se for convenientemente tratada, será 
curada. 
        “ – Se os médicos soubessem a relação que existe entre o 
útero, o coração e o pulmão esquerdo, não cometeriam erros 
como este.” 
 

2. – Comentários  Sobre  o  Catolicismo. 
 

       Em 15 de junho de 1882, fora distribuído ao Episcopado 
brasileiro uma Pastoral do bispo da Diocese do Rio de Ja-
neiro, na qual o Antigo Testamento era astuciosamente citado 
para contraditar as comunicações mediúnicas, e tão anticris-
tão e violento era o zelo daquele prelado, que com naturali-
dade escreveu, referindo-se aos espíritas (conforme Zêus 
Wantuil, em “Grandes Espíritas do Brasil”, pág. 173): 

“Devemos odiar por dever de Consciência.” 
       Vale ressaltar que antes dessa Pastoral, surgira, em 15 
de julho de 1881, uma outra do mesmo bispo, em que quali-
ficava os espíritas de possessos dementes e alucinados. 
       Augusto Elias da Silva (4), recém-chegado ao Espiritis-
mo, indignou-se com tal prática agressiva e foi quem primeiro 
escreveu, ainda no mês de junho de 1882, uma réplica à 
Pastoral do bispo. Mas, não conseguindo inserir o artigo em 
nenhum jornal, passou a alimentar o desejo de possuir um 
jornal próprio ao serviço das ideias liberais. E quase sozinho, 
fazendo sacrifícios acima das possibilidades, concretizou a 
ideia seis meses depois. Fundava, portanto, em 21 de janeiro 
de 1883, com os recursos tirados do seu próprio bolso. 
       Em seu primeiro número, o jornal fundado por Augusto 
Elias da Silva com a denominação de “Reformador” – “pro-
punha-se a renovar os costumes.”  
       Elias conhecendo e sabendo do cabedal de conheci-
mentos do Dr. Bezerra sobre a Igreja Católica, foi bater à 
porta deste. Com as iniciais A. M. (5), o Dr. Bezerra passou a 
comentar o catolicismo do ponto de vista geral, revelando 
grande cabedal teológico e de história da Igreja. 

________________ 
(1) – Dispepsia – distúrbio da função digestiva. 
(2) – João Gonçalves do Nascimento, faleceu  a  21  de  dezembro  de   

          1916.  Médium receitista  que “assombrou”  a sociedade carioca  

          com a sua mediunidade extraordinária de cura. 
(3) – Dr. Maia de Lacerda  (João Batista Maia de Lacerda)  –  (1851- 

          1902). Engenheiro, foi levado ao Espiritismo pelo Dr. Bezerra          

          de Menezes, seu tio. 

(4) – Augusto Elias  da  Silva, nasceu em Portugal  (1848-1903). Fotó-  

        grafo, fundador do jornal “Reformador” e da Federação  Espírita  

        Brasileira. 
(5) - As palestras, segundo Zêus Wantuil em (“Grandes Espíritas    
       do Brasil”, p. 232), eram então realizadas no salão da Guarda    
       Velha, localizada na Rua do mesmo nome e que posterior-  
       mente passou a denominar-se Av. 13 de Maio, no Rio de Ja-  
       neiro. O Dr. Canuto Abreu em seu livro (“Bezerra de Me\ne-   
       zes”, p.38), afirma que era na Rua Senador Dantas. Outros cro-   
       nistas, em sua maioria, seguem a informação do Sr. Zêus    
        Wantuil;  (CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO) 
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 DE VOLTA AO PASSADO – I 
 

Madame de Girardin  
 
       Delphine Gay ou Madame de Girardin Quem foi Del-
phine Gay? Esse nome, pouco mencionado nos meios espí-
ritas, foi de uma grande defensora das obras de Allan Kardec!   
       Século XIX. Na França os salões aristocráticos da época 
abriam-se para os literatos renomados do sexo masculino, 
tais como, Victor Hugo, Lamartine, Musset, Alfred de Vigny, 
Honoré de Balzac, Théophile Gautier, Alexandre Dumas e 
muitos outros. O preconceito fazia com que as mulheres es-
critoras e poetisas não pudessem mostrar, através da arte, 
seus dotes artísticos, pois, de imediato, eram apontadas co-
mo fúteis ou levianas. As jornalistas, porém, faziam-se pre-
sentes e ousavam confrontar essa sociedade machista, por 
meio das matérias publicadas pelos periódicos, que também 
lutavam contra esse absurdo preconceito contra as mulheres, 
às quais não deixavam de ser boas esposas e mães dignas.   
       O nosso Criador, Pai da Humanidade, faz com que, vaga-
rosamente, o ser humano evolua trazendo, através da reen-
carnação, aqueles que possam ajudá-Lo a vencer os vícios 
de muitos séculos. E assim, Delphine veio ao mundo, no dia 
26 de janeiro de 1804, completando a alegria do casal Jean 
Sigismond Gay e Marie Françoise Sophie Nichault de La 
Valette. Dona Marie era frequentadora assídua dos belos as-
raus realizados nos salões da aristocracia francesa, principal-
mente, as festas realizadas por Madame Ricamier. E dona 
Marie sonhava em tornar sua bela filha numa gloriosa mulher, 
reconhecida por toda França. Só que a Espiritualidade havia 
dado a oportunidade a Delphine de ensinar, pelo desenvolvi-
mento de sua inteligência, o caminho do Amor. Delphine cres-
ceu tornando-se uma bela jovem, educada sob os olhos pro-
tetores dos pais. Impressionava a todos pela sua inteligência 
e forte personalidade. — Nossos estudos, dizia aos colegas 
da escola, devem se voltar sempre com objetivos elevados, 
porque creio que não nascemos para viver sob o comando do 
inútil.  
       Deus não perderia seu tempo em criar coisas tão belas 
na Natureza inultelmente. Ele espera algo de bom dos seres 
criados para evoluírem durante a existência terrena. Dona 
Marie convenceu seu esposo, o senhor Jean Sigismond, a 
mudar a residência fixada em Aix-La Chapelle, província de 
Saint-Adalbert, onde nascera Delphine, para o centro dos 
encontros dos nomes famosos da época. Seu interesse era o 
de apresentar Delphine para a sociedade parisiense, embora 
não compartilhasse com os ideais da jovem. Porém, ela que-
ria que Delphine brilhasse nos saraus. A mudança aconteceu 
e, aos dezesseis anos, foi ela apresentada à sociedade de 
Paris. Delphine a todos encantava com seus gestos elegantes 
em meio a alguns traços de timidez. Os dons intelectuais 
dessa mulher, ousada para a época machista, não a impedia 
de levar ao público seus ideais nas composições poéticas, 
nas comédias, tragédias, novelas e crônicas que, além de se-
rem editadas nos periódicos europeus, eram interpretadas por 
ela e outros artistas teatrais.  
       Como pioneira do jornalismo do humor, na França, assi-
nava suas edições com o pseudônimo de Vicomte de Lau-
nay. Tudo isso ela foi conquistando com o passar do tempo, 
mas, seu ideal maior ainda não aflorara. Seu espírito não 
havia encontrado respostas às indagações de algo, que ela 
ainda não definia, embora sua certeza da existência de Deus. 
Em 1822, pleno verão europeu, Delphine recebeu um prêmio 
acadêmico com um poema intitulado, Les Soeurs de Saint 
Camille, As irmãs de Santa Camila. 
       Estava presente nesse evento Alfred de Vigny, escritor 
literato, que desde que vira o surgimento da bela adolescente 
e, agora transformada numa personalidade tão admirável,  
 

 
Apaíxonou-se perdidamente por ela. O afeto retribuído en-
cheu o coração de Delphine, que tudo transportava para suas 
crônicas, agora com experiência no amor sentido por alguém. 
Vigny, embora tendo Delphine como sua amada, tentava dis-
suadi-la em continuar se defrontando com a sociedade. Ele 
queria que Delphine vivesse só para ele. Ela jamais aceitaria 
ser submissa a quem quer que fosse. Esses atritos geraram 
profundos desentendimentos entre eles. A mãe de Vigny 
aproveitou da ocasião e proibiu o filho a seguir com esse rela-
cionamento, pois, dizia que seu filho amado e pertencente à 
sociedade da alta aristocracia francesa, deveria ter uma es-
posa à altura do seu padrão social e econômico. Aconteceu o 
rompimento e Delphine amargou solitária sua dor que a 
acompanhou até o fim de sua existência física. Seus versos 
eram cheios de mágoas através do romantismo que a inspira-
va, revelando seu sofrimento por um amor incompreendido 
       Reunindo seus versos, em 1824 publica uma obra que 
intitulou de Essais Poétiques e, logo após, Nouveaux Essais 
Poétiques, que foi considerado um clássico pelo estilo ele-
gante que Delphine utilizou nessas publicações, tão bem acei-
tas pelo público e críticos da época.  
       Tempos depois, Delphine veio a conhecer o senhor Émi-
le de Girardin, fundador do Jornal La Presse e muito famo-
so, considerado o Napoleão da imprensa francesa. Também 
era jornalista e político, sendo deputado em Bourganeuf,  
Émile de Girardin admirava os dotes físicos e intelectuais da 
moça. Sabedor do rompimento do namoro com Vigny, aproxi-
mou-se de Delphine, expondo seus ideais em fazê-la sua es-
posa. Embo-ra surpresa, mas conhecendo Girardin nos 
saraus e sua ca-pacidade nobre em suas atitudes, aceitou o 
pedido e no dia 1° de junho de 1831 o matrimônio aconteceu. 
Uma festa muito concorrida, com a presença da elite france-
sa. Após a pomposa cerimônia, Delphine volta aos seus 
ideais, agora como jornalista, escrevendo com assiduidade no 
periódico La Presse, pertencente a ela e a seu marido, 
juntando seus interesses. Delphine também se dedicou à car-
reira política. Suas crônicas ficaram conhecidas como Lettres 
Parisiennes (Cartas Parisienses). Elas eram escritas sob 
uma visão crítica da época. Apresentava um aspecto dirigido 
aos trabalhos realizados na área política, numa linguagem 
maliciosa e de alfinetadas aos “senhores sábios” e aproveita-
dores, pela posição exercida perante o povo francês. E, inspi-
rada nesse campo político, escreveu as poesias: L´Epêtre, À 
La Chambre, La Diatribe contre Le Général Cavaignac. Pu-
blicou vários romances como: Le Lorgnon Marguerite, Con-
tes d´une vieille fille à sés neveux, entre outros. As obras 
dramáticas fizeram parte dessa produção literária, tão bem 
aceitas por seu particular amigo Honoré de Balzac, como: 
Cléopâtre.   
       Como prova de grande amizade por Balzac, que era fre-
quentador assíduo de seus saraus, ela dedicou-lhe um exem-
plar simples de sua autoria, cheio de humor, intitulado La can-
ne de Monsieur de Balzac. Este, retribuindo ao gesto fraterno 
da amiga, dedicou-lhe um exemplar, Albert Savarus, com  de-
dicatória. 

       Entrou num estado de desânimo ao saber, através 
dos laudos médicos, que era estéril e que por esse e 
outros comprometimentos, não poderia ser mãe. E para 
completar seu estado físico e mental, veio a ter conhe-
cimento que seu marido, Émile de Girardin, a traia, 
mantendo relacionamentos escusos, mas, obscurecidos 
pelos homens da época, como fato natural dos homens 
franceses.▲ 
 

LENDO E ANALISANDO 
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A GÊNESE ADULTERADA - I 
 

 

 
 

 

 
 

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

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

 
  

Autor – anônimo. 

(extraído em 7.8.2019 – de Notícias do Movimento 
Espírita – blog do Ismael).  
====================================== 

A Gênese Adulterada - I 
Caracteres da revelação espírita 
Comentários sobre as alterações da 5ª edição de A 
Gênese – Capitulo I. 
Por Marco Milani. 
       Conforme H. Sausse, a adulteração ocorreu em 3 
etapas: 
1. – Passagens modificadas da edição de 1868, num total   
       de 11 adulterações. 
2. – Passagens adicionadas na 5ª edição: cinquenta. 
3. – Passagens suprimidas da 4ª edição: Sessenta e   
       Cinco. 
. 
 

Marco Milani é de São Paulo - SP, mas atualmente reside no 
interior paulista, onde preside a USE Regional de Campinas. 
Marco é professor da Unicamp, onde coordena atualmente o 
programa de pós-graduação stricto sensu em administração.  
 

       A partir desta edição, vamos transcrever os comentários 
do confrade Marco Milani sobre os itens adulterados de A 
Gênese, que vem sendo publicado no Boletim Dirigente 
Espírita da USE-SP). 
 

       Nos boletins anteriores do Dirigente Espírita 
(nºs 167, 168 e 169), foram apontadas alterações significati-
vas na 5ª edição da obra A Gênese, publicada 3 anos após a 
desencarnação de Allan Kardec e que fragilizaram o conteúdo 
doutrinário em seus respectivos capítulos 14, 15 e 18. 
       Desta vez, analisa-se as alterações ocorridas no capítulo 
1 da 5ª edição, intitulado “Caracteres da revelação espírita”. 
        Nas quatro primeiras edições francesas de A Gênese, as 
quais são idênticas e podem ser atribuídas sem qualquer dú-
vida a Allan Kardec, o referido capítulo foi estruturado em 62 
itens, sendo que os itens de 1 a 55 foram reproduzidos inte-
gralmente do texto de mesmo nome publicado na Revista Es-
pírita de setembro de 1867. Os demais itens (56 a 62) foram 
acrescidos por Allan Kardec. 
       Na 5ª edição da obra, mantém-se a composição do pri-
meiro capítulo em 62 itens, porém com modificações nos 
itens 14, 16, 25, 36 e 62. A seguir, são comentadas as prin-
cipais alterações. 
    O item 14, em todas as edições, inicia-se com a afirmação 
de que “como meio de elaboração, o Espiritismo procede exata-

mente da mesma maneira que as ciências positivas, isto é, aplica 

o método experimental”. Na 5ª edição, acrescentou-se no 
último parágrafo o seguinte trecho: 
       “As ciências não fizeram progressos sérios senão depois 
que os seus estudos se basearam no método experimental; mas 
acreditava-se que esse método não poderia ser aplicado senão à 
matéria ao passo que o é igualmente às coisas metafísicas”. 
(GEN, 5ª ed, Cap. I, i.14). 

       O respectivo trecho acrescentado reforma o primeiro pa-
rágrafo do mesmo item 14 para destacar a relevância e apli-
cação do método experimental, porém é questionável a afir-
mação de que as ciências não fizeram progressos “sérios” 
antes do uso desse método. Certamente, a revolução científi-
ca iniciada no século XVII e onde tal método se desenvolveu 
gerou inegável desenvolvimento do conhecimento humano, 
porém afirmar que não houve progressos sérios antes disso é 
desconsiderar a relevância dos avanços ocorridos nas ciên-
cias antiga e medieval.   

(Ver página 11) 
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PSICOLOGIA DA GRATIDÃO, NÃO É OBRA ESPÍRITA.  
 
 

       Confesso que não tenho acompanhado a evolu-
ção dos escritos do Espírito Joana de Ângelis através 
da mediunidade psicográfica do médium Divaldo Pe-
reira Franco.  
       Ora mediunidade pode ser suspensa e quando isso 
ocorre e o médium não aceita, quase sempre ele passa 
a fraudar.  
       Bem como, pode ocorrer que o Espírito se afaste 
do médium, ou seja, deixar de lhe transmitir mensagens 
psicografadas. 
       Não sei se esses pormenores da mediunidade po-
de ocorrer com o médium Divaldo.  Mas, não posso dei-
xar de lembrar que no livro “Triunfo Pessoal”, edição de 
2002, trazia a informação de que seria a última obra da 
Série Psicológica; no entanto, estranhamente tenho à 
frente o livro – “Psicologia da Gratidão”, vol. 16, 4. 
edição de 2019. 
       Não é necessário dizer que de Espiritismo não há 
nada, apenas a ventilação, às vezes do nome. Poderia 
se aventar a possibilidade de haver sido fruto do fenô-
meno mediúnico, mas nem isso me encoraja a suscitar 
tal ideia. 
       Para quem disse em “Triunfo Pessoal” que conti-
nuava estudando na ERRATICIDADE, era de se espe-
rar assuntos estudado em profundidade. E o que ve-
mos, é o Espírito discorrer sobre assuntos já batido e 
repetitivos na linguagem e no conteúdo contidos na 
Série Psicológica. 
       Ora, se o Espírito quer realmente trazer contribui-
ção à Doutrina Espírita, disserte sobre o trabalho de-
senvolvido pelo sábio Aksakoff; ou sobre o PERISPÍ-
RITO, dando continuidade ao estudo iniciado por De-
lanne em “Evolução Anímica”, O estudo do Perispíri-
to parou em Delanne. Ou sobre o ANIMISMO, que 
estagnou em Bozzano. 
       Nada disso é tratado. O Espírito se satisfaz em 
apresentar historietas: a de Perseu, que faz parte da 
rica Mitologia grega; e as estorinhas de fundo místico, 
muito comum no linguajar do ocultismo e esoterismo.  
       Não quero ofender o médium Divaldo, mas essa 
psicografia intitulada “Psicologia da Gratidão”, me 
parece elementar e está ganhando as raias da imagina-
ção de um autor que está se mostrando fantasioso. Não 
sei se é o Espírito ou o médium, 
       Se o conteúdo de linguagem é do Espírito Joana, é 
claro, está necessitando se recolher e se submeter a 
uma reciclagem, porque chegou ao seu limite e não 
está mais aprendendo nada em seus estudos na 
erraticidade; se é do médium, é pior, deve suspender a 
‘psicografia’, pois isso vai leva-lo ao descrédito geral, 
talvez não agora de imediato, mas quando melhor se 
conhecer o mecanismo  mediúnico. 
       Divaldo não tem mais necessidade de escrever 
(psicografar), pára enquanto é tempo. Permaneça 
apenas fazendo palestras, pois ainda consegue fazer a 
plateia se divertir e sem usar de palavras ou de língua-
gem vulgar, como fazem os “contadores de causos. 

Mesmo que o show tenha valor simbólico de R$ 
3.000,00 a entrada com acomodações em hotel de 
luxo. E há muitos parvos que pagam com a maior 
satisfação, pois o objetivo é para manutenção da “Man-

são do Caminho”.. ▲   
 
 

Paulo de Almeida 

lampadárioespirita@bol.com  
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INGRESSO: 50,00 (CINQUENTA 
REAIS. 
 
INSCRIÇÃO: Livraria Renascer – 
Praça Machado de Assis, 63, 1º 
andar, sala 105. Ao lado do 
cinema São Luiz.  
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Adeus às armas  
 
 

 

       O planeta se aproxima do momento da transformação 
em Mundo de Regeneração, tantas vezes profetizada como 
consequência natural da lei de evolução regendo não so-
mente o princípio material, quanto o espiritual. Há uma ex-
pectativa imensa dos que há bom tempo tomaram conheci-
mento desta tão esperada realidade, e assim aguardamos.     
       Quando poderemos avançar, moral e eticamente, e en-
contrar, finalmente, um pouco de paz em nossas vidas diante 
de tantas incertezas presentes? indagamos ansiosos.  
       Quanta esperança poder viver mais próximos uns dos 
outros, aproximando-nos mais da condição de verdadeiros 
irmãos, juntos progredindo a passos largos, um ajudando o 
outro na corrida da vida rumo ao prêmio maior: a perfeição 
relativa e a completa integração com o Pai!  
       Nada obstante, exatamente quando a Humanidade como 
um todo almeja ardentemente dias melhores, alguns enxer-
gam como solução o uso da força para conquistar a tal alme-
jada felicidade, esquecendo-se de que, ao possuir uma arma, 
está implícito o desejo de usá-la, lamentavelmente, contra 
outro ser humano.  
       O mais surpreendente é que muitos dos apoiadores 
desta estapafúrdia proposta são religiosos, outros, pasmem, 
religiosos também e adeptos e seguidores da proposta for-
mulada por Allan Kardec, Doutrina que cataloga, entre muitos 
dos seus nobres princípios, exatamente o que ratifica a não 
violência, priorizando sempre a busca pela pacificação. 
       Conta-se que perguntaram a um espírita se ele algum 
dia compraria uma arma e a resposta foi categórica e real-
mente sábia: Jamais! Diante de tão positiva e pronta respos-
ta, dita com plena convicção, formulou-se outra, questionan-
do agora por qual razão? e a nova e correspondente respos-
ta foi extremamente lúcida: Não desejo matar ninguém nesta 
vida! Espantosamente, este mesmo dito discípulo do mestre 
lionês e, portanto, cristão, anos mais tarde votou contra o 
proposto estatuto do desarmamento, pois não comungava 
com as ideias políticas dos idealizadores daquela campanha.   
       Observa-se, neste curto relato, a sabedoria baseada em 
conceitos espíritas, quando o irmão acima referido justificou 
a sua primeira posição expressando o desejo de não abreviar 
a existência de ninguém, nesta vida, porquanto sabemos 
que, em função de nossa forte ligação com este planeta de 
provas e expiações, é extremamente provável já termos tira-
do a vida não de apenas um, mas de muitos semelhantes em 
existências pregressas; no entanto, ele anulou o exemplo 
cristão oferecido na primeira resposta dada, quando votou 
contra o desarmamento, agora em função de posicionamen-
tos políticos. Uma pena...  
       A violência jamais impedirá a violência, como os postula-
dos espíritas, traduzindo as Leis Divinas, já nos orientaram 
reiteradamente. Mesmo assim, em pleno século XXI, temos 
muitos – vamos alargar um pouco mais o universo dos 
adeptos desta proposta – cristãos, alegando só poderem 
conter os atos violentos perpetrados corriqueiramente, ar-
mando-se, lutando de igual para igual, fogo contra fogo, arma 
contra arma, em uma demonstração inequívoca de que ainda 
não consolidaram certos entendimentos doutrinários, que 
nada mais são do que expressões das Leis do Criador, 
muitas delas trazidas há dois mil anos pela personificação 
máxima da brandura: o inesquecível Cristo Salvador.  
       Façamos um ligeiro e despretensioso exercício de imagi-
nação: 
       Como a “grande alma” – Mahatma Gandhi –, poderia ter 
sobrepujado o poderoso império britânico, aquele sobre o 
qual diziam que o Sol jamais se punha, se houvesse utilizado 
da violência como ferramenta de luta e libertação, e não 
apenas os seus ideais da não violência? É de se notar ter  

Gandhi morrido pela ação de uma arma de fogo manuseada 
por um adversário cruel.  
       Como os verdadeiros cristãos poderiam ter deixado à 
posteridade exemplos tão eloquentes de fé quanto os que 
deram ao se entregarem resolutos, pacificamente, felizes, 
aos desatinados romanos que os imolaram aos milhares?   
       Francisco de Assis seria hoje tão conhecido e venerado, 
se houvesse usado de atitudes agressivas contra aqueles 
que não entendiam o alcance de sua proposta de viver com 
humildade e na pobreza?  
       Teria Jesus alcançado o patamar por Ele atingido de 
exemplificação de uma vida inteira de cordura e mansuetude, 
se tivesse enfrentado com violência os obcecados fariseus 
que o combatiam sistematicamente, bem como o mundo 
antigo que de modo algum o compreendia?  
       Sim, pacificadores vêm se apresentando no caminhar da 
Humanidade, legando incomparáveis modelos de mansidão 
à posteridade, plenamente contrários aos amantes da violên-
cia, da selvageria, da iniquidade, resquícios bem vivos ainda 
por depurar, oriundos das primitivas e bárbaras encarnações 
pelas quais todos nós passamos.  
       É de se lamentar assistir a cristãos ávidos por matar os 
poucos que ainda vivem segundo ferozes princípios, por-
quanto, estes, nada mais são do que frutos amargos de nos-
so próprio modo de vida, da nossa própria semeadura, de 
como temos mal dividido os generosos recursos oferecidos 
pela mãe Terra, resultados diretos da negligência que temos 
tido com os mais fracos e necessitados, mormente com a 
educação de nossas crianças, por séculos.  
       Qual é a nossa participação neste cenário moderno e 
aparentemente caótico a nos caracterizar? Somos nós mês-
mos que por aqui estivemos em pregressas existências e, 
quem sabe, neste mundo estaremos no futuro.  
       A propósito, enquanto escutamos insistentemente sobre 
propostas de armamento, absolutamente nada ouvimos so-
bre novos e ajuizados projetos visando à Área da Educação, 
mormente endereçados àqueles agora aportando mais uma 
vez na escola Terra. Precisamos de professores motivados, 
adequadamente remunerados, livros, salas de aulas, em su-
ma, boas escolas, e não de armas!  
       Quem fere com a espada, com a espada será ferido! 
Esta máxima, pronunciada há muitos séculos pelo amorável 
Rabi da Galileia e plenamente ratificada pelo monumental 
edifício do conhecimento espírita, não é suficiente para 
acalmar o nosso íntimo, aplacar esta sede de vingança, este 
fogo destruidor que queremos lançar sobre os nossos 
agressores? Após a publicação dos compêndios espíritas, há 
mais de 150 anos, alguém ainda acredita no acaso?  
       Sobre esta impossibilidade podemos recordar o Espírito 
André Luiz (1) quase ao final de uma, entre tantas, lúcidas 
mensagens de sua autoria:  
       O espírita está informado de que o acaso não existe. 
 

       Esquivar-se do uso de armas homicidas, bem como do 
hábito de menosprezar o tempo com defesas pessoais, seja 
qual for o processo em que se exprimam. 
 

       Será crível tal posicionamento de seres humanos!? Qual 
exemplo daremos às nossas crianças quando assumimos a 
posição de que precisamos nos defender a qualquer preço, 
mesmo sendo ao custo da morte do pecador?  
       Onde está o bom senso? O equilíbrio? O perdão? 
Tamanho desatino!  
 
 

(CONTINUA NA PÁGINA 13) 
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KARDEC, FUNDADOR OU CODIFICADOR? 

 
       Trata-se de pergunta aparentemente simples, 
mas uma busca mais aprofundada gerou inúmeros 
levantamentos, como seguem abaixo: 
       A palavra 'codificar' vem do francês codifier. 
Codificar significa, segundo o Houaiss:  
1 - Reunir numa só obra textos, documentos,  extra-  
      tos oriundos de diversas fontes; coligir, compilar;  
2 - Reunir em código. Mas daí vem a pergunta:  
     O que Kardec juntou, reuniu? 
 

      Justamente o fruto de sua pesquisa. De início, 
apenas como curiosidade pessoal, querendo enten-
der o que havia por trás do fenômeno das mesas 
girantes; depois, algo que se transformou num traba-
lho metódico e lógico para desvendar e divulgar de 
forma filosófica e organizada a existência do espírito.     
       Kardec foi, portanto, muito mais do que um 
codificador. Foi um pensador, um cientista. 
       Sabe-se que o termo 'codificador', para qualifi-
car Kardec, foi consolidado no Brasil. Na Europa, ele 
era mais conhecido como fundador do Espiritismo. É 
assim, aliás, que está em sua lápide no formato de 
dólmen, em Paris: fundador do espiritismo. 
       Segundo o pesquisador Eugênio Lara, quem 
popularizou essa expressão no Brasil e América 
Latina foi provavelmente Carlos Imbassahy, em seu 
livro Missão de Allan Kardec, publicado em 1957. 
Mas ele adverte: "Seria preciso uma pesquisa 
mais apurada e rigorosa nos periódicos espíritas 
e não espíritas do final do século 19 e início do 
século passado. No final do século 19, o grupo 
de Torteroli referia-se a Allan Kardec como o 
fundador do espiritismo, fundador da ciência 
espírita etc. Isso pode ser conferido nos jornais 
diários da época. Para se ter certeza, seria neces-
sária uma comparação terminológica entre a re-
vista Reformador, cujo redator por muitos anos 
foi Carlos Imbassahy, e a Revista Espírita do 
Brasil, cujo editor-gerente era o Affonso Angeli 
Torteroli". 
       Ainda não sabemos ao certo quem foram os 
espíritas que introduziram essa expressão para se 
referir a Kardec. Recentemente, alguns pesquisado-
res da Lihpe (Liga de Pesquisadores do Espiritis-
mo), com ajuda da FEB e outros estudiosos, levan-
taram os seguintes dados. Em edições antigas da 
revista Reformador (1883 a 1907), foram encontra-
dos termos como fundador, mestre e missionário, em 
referência a Kardec. Somente em 1908, dois artigos 
assinados por Vianna de Carvalho utilizavam os 
termos 'codificando' e 'codificador', conforme 
transcrições abaixo: 
       "Allan Kardec, codificando tão admirável-
mente o ensino dos espíritos, precisara de modo 
irrefutável a existência de um princípio intermé-
dio que, servindo como meio de transição entre o 

corpo e a alma, completa a synthese do ser 
humano em suas mínimas particularidades."  
(Reformador, fevereiro de 1908, "Caracteres 
funcionais do perispírito") 
"Reformador, março de 1908, p. 108, Coluna: 
Colaboração, Título: 'Humilde Apologia',  
Subtítulo: 'A Allan Kardec, venerado Mestre e 
excelso codificador do Espiritismo'." 
 

       Mas há também algumas referências mais anti-
gas, em francês, como a seguinte, do livro O fenô-
meno espírita (1893), de Gabriel Delanne: 
       "Em vez de apresentar aos incrédulos toda a doutrina 
formulada pelos Espíritos e codificada por Allan Kardec 
(...)". No original: "Au lieu de présenter aux incrédules 
toute la doctrine formulée par les Esprits et codifiée par 
Allan Kardec (...)". 
       Em nova consulta do Correio Fraterno sobre o 
assunto, a FEB respondeu o seguinte, em 23/9/2013, 
através de José Carlos da Silva Silveira: 
       "Diz-se que Kardec é o codificador do espirits-
mo porque o seu trabalho foi o de reunir, compilar e 
sistematizar os ensinos dos Espíritos. Na verdade, 
ele mesmo não se atribuiu esse título. No livro Allan 
Kardec, o educador e o codificador, Zeus Wantuil e 
Francisco Thiesen (volume I, capítulo I, item 1) 
dizem o seguinte: 'Embora houvesse, em 1858 (RS, 
p 206), declarado que 'as mesas girantes são como 
a maçã de Newton, que, na sua queda, encerra o 
sistema do mundo', o fato de ele ter sido o sistema-
tizador não lhe subiu jamais à cabeça, pois declinou 
da honra de ter fundado o espiritismo. Em 1861, 
aspirava apenas ao 'modesto título de propagador.' 
(RS, p.7). Nada obstante, em Obras Póstumas 
(Projeto 1868), ao falar do "desenvolvimento teórico 
da doutrina e os meios de popularizá-la", ele se 
atribui o título de fundador da teoria, quando diz, re-
ferindo-se a si mesmo: 'Ora, creio que seria 
conveniente que aquele que fundou a teoria pudes-
se ao mesmo tempo impulsioná-la, porque então 
haveria mais unidade'.  
       Assim, Kardec fazia diferença entre ser fundador 
do Espiritismo e fundador da teoria espírita. Quanto 
aos termos 'codificador' e 'codificação', têm origem, 
ao que parece, no próprio movimento espírita, ao 
que tudo indica, no Brasil. Seria interessante, do 
ponto de vista histórico, que se descobrisse quando 
foram as expressões 'codificador' e 'codificação' 
usadas pela primeira vez e quem as introduziu." 
       A pesquisa, portanto, continua em aberto. ▲ 
 
(*) Colaboraram na pesquisa Alexandre Caroli 
Rocha, Herivelto Carvalho e Eugênio Lara. 
 
(Publicado no jornal Correio Fraterno,  - edição 
453 - setembro/outubro 2013 - 

sábado, 29 de novembro de 2014.) 
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       Ainda que doutrinariamente o parágrafo acrescentado no 
final do item 14 não comprometa o texto, a frase sobre a ine-
xistência de “progressos sérios” antes da aplicação do mé-
todo experimental é inapropriada. 
       No item 16 foi acrescida a afirmação de que “o estudo 

das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, 
porque a matéria é que primeiro fere os sentidos”.     
       Doutrinariamente não há comprometimento do texto, po-
rém é uma frase desnecessária, uma vez que o item já esta-
va finalizado, na edição original, com a afirmação de que “se 
o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, 
teria sido uma obra abortada, como tudo o que surge antes do 

seu tempo”. 
       No item 25, para todas as edições, sinaliza-se que a 
doutrina do Cristo está fundada sobre o caráter que ele, 
Jesus, atribui à Divindade e explicita a relação de amor que o 
Homem deve ter com Deus. Na 5ª edição, neste item, 
acrescenta-se a afirmação de que não era possível amar o 
Deus de Moisés, uma vez que apenas se podia temê-lo. O 
conceito de amor pode sofrer algumas variações em seu sen-
tido amplo ou específico, mas será que não se poderia amar a 
Deus, conforme já destacado no decálogo? Esse acréscimo é 
questionável, ainda que se tente compreender o desejo do 
autor de se contrastar o Deus apresentado por Jesus e 
aquele já apontado por Moisés. Quando Jesus resumiu os 
dez mandamentos, ele manteve a necessidade de se “amar a 
Deus” como já era amplamente conhecido. 
       A eliminação do último parágrafo do item 36, constante 
na edição original, não prejudicou o conteúdo doutrinário, 
apesar de reforçar o dever de se tratar a todos com bondade, 
benevolência e humanidade. Se, porventura, a modificação 
não foi feita ou autorizada pelo próprio Kardec, caracteriza-se 
o ato como adulteração, assim como todas as outras modifi-
cações. O parágrafo eliminado diz: 
       “Somente pelo corpo os homens nascem inferiores e subor-
dinados, pelo Espírito são iguais livres. Daí o dever de tratar os 
inferiores com bondade, benevolência e humanidade, porque, 
aquele que é nosso subordinado hoje, pode ter sido nosso igual 
ou nosso superior, talvez um parente ou um amigo, e porque nós 
mesmos podemos chegar a ser a subordinados daqueles que 
comandamos.” (GEN., 4ª edição, 1868, Cap. I, i.36.  

       Ainda que doutrinariamente o parágrafo acrescentado no 
final do item 14 não comprometa o texto, a frase sobre a 
inexistência de “progressos sérios” antes da aplicação do 
método experimental é inapropriada. 
       No item 16 foi acrescida a afirmação de que “o estudo 

das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, 
porque a matéria é que primeiro fere os sentidos”. 
 item 36. 
       O capítulo 1 encerra-se com o item 62 e, justamente, o 
último parágrafo que resume a finalidade da revelação espíri-
ta, mas o mesmo foi eliminado na 5ª edição. Segue o texto 
suprimido. 
       "A revelação, portanto, tem por finalidade dar ao homem a 
posse de certas verdades, que ele não poderia adquirir por si 
mesmo, e isso para acelerar o progresso. Essas verdades, geral-
mente, se restringem aos princípios fundamentais destinados a 
colocá-lo no caminho das pesquisas, e não a conduzi-lo pela 
borda; são os marcos que lhe mostram o objetivo: para ele, a 
tarefa de estudá-los e deduzir-lhes as aplicações; longe de 
libertá-lo do trabalho, são novos elementos fornecidos para a 
sua atividade." (GEN, 1ª ed, Cap. I, i.62) 
       Além de eliminar o relevante trecho acima, o capítulo 1 
da 5º edição termina com outra alteração. Ao se referir ao 
Reino de Deus, acrescentaram-se as palavras “anunciado 
pelo Cristo”. Trata-se de acréscimo desnecessário ao senti-
do da frase e, ainda, foi acrescentada uma nota explicativa 
para se justificar o uso da expressão “o Cristo”. 
 

 

2. - Comentários sobre as alterações. Cap. II 
 

       Considerando-se que A Gênese é o livro mais maduro de 
toda a Codificação, pois foi lançado quase onze anos depois 
de O Livro dos Espíritos e após o desenvolvimento dos 
ensinamentos doutrinários apresentados nas obras anterio-
res, compreende-se o porquê de Kardec ter afirmado na 
introdução deste livro que ele representava um passo à frente 
nas consequências e aplicações do Espiritismo. 

     Nesse sentido, é de fundamental relevância a todos os 
adeptos e demais interessados em conhecer o corpo teórico 
espírita que A Gênese seja estudada meticulosamente. Uma 
vez que há sérias dúvidas sobre a autoria das alterações no 
texto encontradas a partir da 5ª edição, publicada em 1872, 
três anos após a desencarnação de Allan Kardec, faz-se mis-
ter compará-la com o conteúdo original. 

       Desta vez, comenta-se sobre o capítulo II, cujo título é 
“Deus” e subdivide-se em quatro partes, a saber: a) Existên-
cia de Deus; b) A natureza divina; c) A Providência e; d) A 
visão de Deus. 

     Dos 37 itens existentes nesse capítulo, em 17 deles 
apontam-se modificações no texto da 5ª edição. Além de 
alguns reordenamentos, contam-se 12 exclusões e 2 
acréscimos de trechos ou parágrafos. 

     No capítulo II da 5ª edição, basicamente, foram cortados 
diversos exemplos apresentados por Kardec na edição origi-
nal que favoreceriam a compreensão do leitor sobre os pos-
tulados tratados. A seguir, destacam-se algumas passagens. 

     Logo no item 1, da 1ª edição, ao apontar-se Deus como a 
causa primária de todas as coisas, afirma-se ser “um princípio 

elementar que se julgue a causa pelos seus efeitos, mesmo que 

não seja possível vê-la” e, imediatamente, Kardec exemplifica 
de maneira simples e objetiva esse argumento, ao discorrer 
sobre a presença de planetas em determinadas regiões do 
espaço, mesmo que os mesmos não possam ser observados 
diretamente, baseando-se somente no conhecimento das leis 
astronômicas. Esse exemplo foi eliminado na 5ª edição. 
       Nos itens 2 a 7, igualmente, mantém-se o argumento 
sobre a existência de Deus mesmo sem sua observação dire-
ta, mas mais uma vez reduzindo-se os parágrafos ao eliminar 
exemplos simples que poderiam oferecer aos leitores com 
diferentes formações elementos mais familiares para a com-
preensão do sentido filosófico do conteúdo 

     Alguns, talvez, considerem essas eliminações bem-vindas 

para se evitar uma suposta prolixidade, porém, quanto mais 
enxuto e sem exemplos é o texto, maior o risco da mensagem 
não ser assimilada plenamente por todos. 

     Outros itens que merecem destaque são os de número 22 
e 23, os quais discutem as propriedades e efeitos do fluido 
universal e a atuação dos Espíritos. 

     No item 22, foi eliminado um parágrafo robusto, no qual se 
esclarece sobre o mecanismo fluídico pelo qual os Espíritos 
agem em todos os lugares, ressaltando-se o fluido como o 
veículo do pensamento, das sensações e percepções espiri-
tuais. 
       Parágrafo eliminado; 
       “Esse fluido, não sendo inteligente, age mecanicamente, so-
mente pelas forças materiais; mas, se o supusermos dotado de 
inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, já não agirá 
às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade; ele 
verá, entenderá e sentirá.  
        As propriedades do fruido perispiritual podem nos dar uma 
ideia sobre isso Ele não é inteligente por si próprio, porque é 
matéria, mas serve de veículo do pensamento, das sensações e 
das percepções do Espírito. È por causa da sutileza desse fluido 
que os Espíritos penetram em tudo, examinam nossos pensa-
mentos – os mais íntimos -, veem e agem a distância.  
 
 Continua p. 12                                                                      
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       “É utilizando-se desse fluido, já num estado de maior 
depuração, que os Espíritos superiores adquirem o dom de 
ubiquidade; basta um raio de seu pensamento dirigido sobre 
diversos pontos para que possam manifestar sua presença de 
forma simultânea. A extensão dessa faculdade depende do grau 
de elevação e purificação do Espírito. É ainda com a ajuda desse 
fluido que o próprio homem age a distância, sobre certos indiví-
duos, pelo poder da sua vontade, que modifica, dentro de certos 
limites, as propriedades da matéria, dá propriedades determina-
das a substâncias inativas; repara desordens orgânicas e opera 
curas pela imposição das mãos.” 

       No item 27, há a supressão dos dois primeiros pará-
grafos: 
       “Temos, incessantemente sob os olhos, um exemplo que 
pode dar uma ideia da maneira pela qual Deus exerce sua ação 
sobre o íntimo de todos os seres e, por consequência, como as 
impressões, as mais sutis de nossa alma, chegam até ele. Foi 
tirado de uma instrução dada por um Espírito sobre esse 
assunto. 
       “Um dos atributos da divindade é ser infinito; não se pode 
representar o Criador como tendo uma forma, um limite, um 
marco qualquer. Se ele não fosse infinito, poderíamos conceber 
alguma coisa maior que ele, e esse algo seria Deus. Sendo 
infinito, Deus está em toda parte porque, se não estivesse, não 
seria infinito, não se pode sair desse dilema, pois, se há um 
Deus, e disso ninguém duvida, esse Deus é infinito e não pode 
conceber a extensão que ele ocupa. Ele se encontra, por 
consequência, em contato com toda a sua criação, ele a envolve 
e ela está nele; é, pois, compreensível que ele esteja em rela-ção 
direta com cada criatura, e para vos fazer compreender, também 
materialmente, por qual maneira essa comunicação acontece, 
universal e constantemente, examinemos o que se passa no 
homem, entre seu Espírito e seu corpo.”   
 

3. - Comentários sobre as alterações da 5ª edição    
de A Gênese – Cap. III.; Por Marco Milani. 
(Texto publicado no boletim Dirigente Espírita nº 
172 - p.5). 
       Assim como em todos os demais capítulos da 5ª edição 

de A Gênese: os milagres e as predições segundo o Espiritis-

mo, o capítulo III, intitulado O Bem e o Mal, teve parte de 

seu texto alterado e não há evidências de que teria sido Allan 

Kardec o autor dessas modificações, uma vez que o codifica-

dor desencarnou três anos antes da publicação dessa versão 

e não deixou qualquer registro de que estivesse atualizando a 

obra. Além do mais, algumas dessas modificações fragilizam 

a compreensão ou representam contradições doutrinárias, 

como demonstrado em análises anteriores dos capítulos XIV, 

XV e XVIII, publicados em números anteriores do Dirigente 

Espírita. 

       Dos 24 itens presentes no capítulo III da edição original, 

16 sofreram algum tipo de alteração na 5ª edição, como 

eliminação, reordenamento ou adição de palavras, tre-

chos ou parágrafos inteiros. 
       Destaca-se a eliminação integral do item 3, reproduzi-
do a seguir, no qual Kardec analisa e critica a crença de al-
gumas denominações religiosas sobre a existência de entida-
des criadas para a prática do mal ou que retroagiram moral-
mente: 

       “Segundo uma doutrina, o Espírito do mal, criado bom, teria 

se tornado mau, e Deus, para puní-lo, o teria condenado a per-

manecer eternamente mau, dando-lhe, por missão, seduzir os 

homens para induzi-los ao mal. Ora, podendo um único erro 

custar-lhe os mais cruéis castigos pela eternidade, sem espe-

rança de perdão, haveria aqui mais que uma falta de bondade, 

seria uma crueldade premeditada porque, para tornar a sedução 

mais fácil, e melhor ocultar a cilada, Satã seria autorizado a se 

transformar em anjo de luz e a simular as próprias obras de 

Deus até ao ponto de se enganar. Aí haveria mais iniquidade e  

 

imprevidência da parte de Deus, porque dando a Satã toda a 

liberdade para sair do império das trevas e de se entregar aos 

prazeres mundanos, para a eles arrastar os homens, o provoca-

dor do mal seria menos punido que as vítimas de suas astúcias, 

que nelas caem por fraqueza, visto que, uma vez dentro do 

abismo, dele não conseguem mais sair. Deus lhes recusa um 

copo de água para saciar a sede, e durante toda a eternidade 

escuta, ele e seus anjos, os gemidos dessas vítimas sem se 

deixar comover, enquanto permite a Satã ter todos os prazeres 

que deseje. De todas as doutrinas sobre a teoria do mal, esta é, 

sem dúvida, a mais irracional e a mais injuriosa para a Divindade. 

(KARDEC, A Gênese, Cap. III, item 3, 1ª edição, 1868) 

       Didaticamente, Kardec recorria a exemplos para apresen-

tar os argumentos lógicos sobre os tópicos tratados. O item  

eliminado, acima, expressa um desses exemplos para se dis-

correr sobre a origem do bem e do mal. 

       Essa argumentação está diretamente vinculada ao capí-

tulo IX do livro O Céu e o Inferno, bem como se relaciona ao 

capítulo XI, de A Gênese, o qual aborda a questão dos 

“anjos decaídos”. 

     A não-retrogradação espiritual também relaciona-se às 

questões 118, 612 e 805, dentre outras, de O Livro dos 

Espíritos. Sob a perspectiva da progressão espiritual, é 

inconcebível que um ser perca as suas conquistas morais e 

seja punido por isso. 

       A eliminação do item 3 talvez agrade aqueles que acre-

ditem em ideias antidoutrinárias como a metempsicose, as-

sim como fazem os roustanguistas, os quais abraçam supo-

sições esdrúxulas de que Espíritos que faliram em suas pro-

vas são forçados a reencarnar como larvas (criptógamos car-

nudos) em mundos primitivos (J.B. Roustaing – Os quatro 

evangelhos, Tomo 1, N.58). 

       O item 19 de A Gênese, em sua 5ª edição, também foi 

mutilado significativamente. Ao discorrer sobre a relação entre 

instinto e inteligência, o trecho, a seguir, foi eliminado: 

       Todos os homens passaram pelas fileiras das paixões; 

aqueles que não as têm mais, que, por natureza, não são nem 

orgulhosos, nem ambiciosos, nem egoístas, nem rancorosos, 

nem vingativos, nem cruéis, nem coléricos, nem sensuais, que 

fazem o bem sem esforço, sem premeditação e, por assim dizer, 

involuntariamente, é porque progrediram na sequência das suas 

existências anteriores; eles se livraram desse incomodo peso. É 

injusto dizer-se que eles têm menos mérito ao fazer o bem do 

que aqueles que precisam lutar contra as suas tendências, é que 

estes já alcançaram a vitória e os outros ainda não, mas, quando 

a alcançarem, eles serão iguais aos primeiros: farão o bem sem 

pensar nele, como as crianças que leem corretamente sem terem 

a necessidade de soletrar; são como dois doentes dos quais um 

está curado e pleno de forças, enquanto que o outro está 

convalescente e cambaleia ao caminhar; são, enfim, como dois 

corredores dos quais um está mais perto do ponto de chegada 

que o outro. (KARDEC, A Gênese, Cap. III, item 19, 1ª 

edição, 1868). 

       O trecho acima desenvolve as ideias tratadas no item 19 

e sua eliminação, além de deixar o item muito curto, não se 

justifica como ato de síntese. 

       Interessante apontar que até a nota de rodapé que 

encerra o capítulo III sofreu alterações. Foram acrescidos co-

mentários contendo críticas válidas ao materialismo, porém, 

com uma afirmação irreal de que o fanatismo já teria sido ex-

tinto da humanidade.   

(CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO) 
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. Posso usar o rubi da praticada Paciência, a esmeralda 
da exercitada Tole-rância, a safira da vivenciada  
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CVV 

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

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

VOCÊ NÃO PRECISA NEM SE IDENTIFICAR.  BASTA 
QUERER AJUDA. 

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

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

188 
A LINHA DA VIDA 

 

LIVRARIA RENASCER 

NOVO ENDEREÇO 

PRAÇA MACHADO DE ASSIS, 63 

1° ANDAR, SALA 105. 

TELEFONE: (81) 9.8748-9190. 

OBS.: ESTA RUA FICA AO LADO DO 

CINEMA SÃO LUIZ.  

 

ESPIRITISMO DE ESQUERDA 
(CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 2) 

 

     Por quanto tempo mais prosseguiremos com essas 
posturas infrutíferas? “O futuro do Espiritismo será o 
que os Espíritas fizeram dele”, eis a frase original 
adaptada para “o futuro das religiões será o espiritis-
mo”, pretenciosismo. Se a ousadia foi capaz de tran-
substanciar a frase imagine quanto a interpretação de 
alguns pontos da Doutrina? 
       Em muitos pontos o cantor só aprimora seu canto 
após a insistência moderada e guiada para isso. É 
preciso que obtenha a simpatia do seu “instrutor” e que 
siga as regras de não se envaidecer tomado pelo entu-
siasmo ao qual os cancioneiros iniciantes se veem 
impulsionados. Todo o cuidado com o instrumento de tra-
balho, “a voz”, como: não gritar, consumir os “alimentos” 
que preservem as cordas vocais, se habilitar a respirar 
de maneira adequada, trabalhar a ansiedade.   
       Tudo, materialmente falando, por igual a todos não é 
a lei dos planos espirituais, valorizar o preguiçoso tanto 
quanto o destemido trabalhador não serão jamais postu-
lados do mérito bandeirado nos mais diversos planos da 
vida maior. Posto que “A cada um será dado conforme 
as suas obras” ou adaptaremos essas ideias de Jesus 
ao “daí tudo conforme a sua fé? ”Ou “o senhor é o 
meu pastor e nada me faltará” em vez do “...e não me 
faltará? ”.▲ 
 

 Tiago Rodrigues 

 
Referências: 
 
(1) O livro: “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 

(3) Do Outro Lado – História do Sobrenatural e do   

      Espiritismo de: Mary del Priore, editora planeta,   

      página 94. 

(4) CAP.XVII -  SEDE PERFEITOS 

 
 

ADEUS ÀS ARMAS 
(CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 9) 

 
        Imaginemos se os cristãos não tivessem se imolado 
com alegria, nos deixado aquele testemunho eloquente de fé, 
pois convictos estavam sobre a continuidade da vida? Qual 
resultado esperamos alcançar, tirando a vida do semelhante?   
       Alguns desatinados, tresloucados pelo materialismo vi-
gente, parecendo imperar nos corações e mentes, poderiam 
argumentar: antes ele do que eu!  
       Tempos sinistros estes caracterizando o início do século 
XXI. A Humanidade avançou sobremaneira no entendimento 
dos deveres e direitos, boas leis são promulgadas a todo o 
momento para tentar ajustar a sociedade na busca da paz e 
da tranquilidade, contudo, a nossa parte da Humanidade, os 
brasileiros, estão desejosos de possuir uma arma, um instru-
mento de morte, quando Jesus sempre nos ensinou existir 
apenas vida, e vida em abundância.  
       Recordemos o livro mundialmente conhecido – Adeus 
às armas –, escrito por famoso pacifista, o escritor américa-
no Ernest Hemingway. A obra se desenvolve como um 
romance, entretanto, aborda os horrores da Primeira Guerra 
Mundial, deixando uma mensagem para a Humanidade: a de 
que não há nada glorioso nos conflitos armados. Creio que 
podemos usar a advertência desse talentoso escritor para 
igualmente afirmar: não há nada cristão na conduta de se 
armar para matar o seu próximo.  
       Assim caminha a humanidade há milênios, entre mo-
destos acertos e fragorosos enganos. Contudo, não precisa 
ser assim, não há por que ser desta forma; porém, se esco-
lhermos as armas, na suposição de que estas detêm o poder 
de nos trazer a tão almejada paz do Cristo, estejamos certos 
de que muito em breve estaremos desejando impaciente-
mente livrar-nos de todas elas, mais uma vez, plenamente 
cônscios de que jamais a violência poderá ser usada para 
combater a própria violência.  
       Lembrando ensinamento antiquíssimo, recordemos ain-
da uma vez mais: Bem-aventurados os mansos, porque 
herdarão a Terra (Mateus, 5:5; grifo nosso); e, se a nossa 
memória não nos trai, esta profecia não foi revelada pelo 
Cristo de Deus!? 

Rogério Miguez.  
 

(Publicado em Reformador, Agosto de 2019, pág. 464-
466). 
 
REFERÊNCIA:  
(1) VIEIRA, Waldo. Conduta espírita. Pelo Espírito André Luiz.   
      32. ed. 6. imp. Brasília: FEB, 2015. cap. 18 – Perante nós   
      mesmos. 
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20 de dezembro de 1946 – Sexta-feira – pág. 5 

RELIGIÃO E FILOSOFIA - III 
 

       Lemos há poucos dias neste órgão que seria provado – 
em consequência de um descuido de paginação, que colocou 
indevidamente uma crônica espírita na coluna reservada para 
o “Boletim Religioso” – que o Espiritismo não pode ser consi-
derado religião nem filosofia, porque, entre outros motivos, 
nega a existência material do inferno, de um reino de trevas 
povoado de espíritos maus e malévolos empenhados sempre 
numa luta infinda contra os bons, que constituem o Reino de 
Deus. 
       Não é razão para uma religião ou filosofia deixar de ser 
considerada como tal pelo simples fato de não admitir a exis-
tência material do inferno, de um lugar de tormentos e sofri-
mentos eternos, materialmente circunscritos no espaço. Tam-
bém disse que toda a religião deve constar de três elementos: 
dogma, uma moral e um culto. 
       E se escreveu literalmente: “No marulho da revelação, que 

tantas fantasias têm alvoroçado, tantas consciências tem pertur-
bado, tantas afeições rompido e tantas famílias desligado, deve-
mos escolher o bem e a verdade e tirarmos uma doutrina segura 

ou por outra uma segura conclusão do espiritismo...” Confesso 
francamente que  tudo  fiz  para  interpretar esse período, pa-
ra compreender o que ai está escrito e não me foi possível 
conhecer o pensamento do autor e muito menos a segura 
conclusão do Espiritismo no marulho da revelação... Efetiva-
mente a doutrina espírita não nos apresenta o inferno como 
um reino material de trevas, dirigido por Satanás, o príncipe 
do mal, que tem a incumbência infeliz de perder as almas. O 
inferno é um estado de consciência, um estado d’alma, que 
irá cedendo lugar ao reino dos céus – à medida – que a 
criatura for alijando de si as imperfeições, as maldades e as 
fraquezas, e, portanto, purificando-se espiritualmente. Que o 
reino dos céus está dentro de nós é uma verdade que nin-
guém pode contestar, verdade revelada clara-mente por N. S. 
Jesus Cristo.  
       Aliás, a astronomia tem avançado a passos largos no 
estudo do universo, descobrindo novas terras, novos mundos, 
novos sistemas planetários, decompondo, à força do telescó-
pio, a Via-Láctea, e encontrando, somente, por toda a parte, 
astros, mundos girando no espaço, governados por leis sá-
bias e providenciais de impulsão e repulsão, que mantêm a 
harmonia e o equilíbrio no universo, Por toda a parte, em 
qualquer direção, a ciência só tem encontrado o movimento, a 
atividade, a vida universal palpitando em toda a criação; mas 
ainda não pode descobrir o céu beatífico das religiões, a 
região materialmente circunscrita no espaço, e de acordo com 
a concepção da igreja. O céu não é mais do que o espaço 
onde se movem os astros, no conceito da ciência, e um esta-
do d’alma e da consciência, no conceito da religião e da 
filosofia. O inferno deveria ter sido encontrado, também, pela 
ciência, pela astronomia ou pela geologia, porém, nem uma 
nem outra conseguiram, com as suas descobertas maravilho-
sas, chegar até os domínios de Satã. A geologia está estu-
dando detidamente as camadas geológicas, terreno por 
terreno, desde a crosta terrestre até as mais profundas 
regiões do planeta, tem nos narrado a história misteriosa da 
terra, e não nos revelou ainda, no interior deste mundo, onde 
está o inferno. 
       O que ela vai encontrando é o calor central, o fogo que 
ainda existe a poucos metros de nossos pés e que está redu-
zindo as suas proporções. Onde está, pois, o Céu, lá em ci-
ma, e o Inferno, lá em baixo? Mas, que representam “lá em 
cima e lá em baixo”? As posições de cima e de baixo de-

pendem tão somente da posição do observador. O que está 
em cima agora, daqui a horas estará em baixo e vice-versa. 
  

 Djalma Farias. 

21 de dezembro de 1946 – Sábado – pág. 5 

RELIGIÃO E FILOSOFIA – IV 
 

       Dissemos que o Céu é o espaço indefinido onde os as-
tros se movem. Também este termo é empregado para expri-
mir, em um sentido exclusivamente teológico, a morada espe-
cial de Deus e de seus anjos. Mas, nesse, como em todos os 
outros dogmas, a teologia está em oposição manifesta à pala-
vra sábia e autorizadíssima de Jesus Cristo, que nos ensinou 
que o céu está dentro de nós. Enquanto o Céu está em cima, 
o Inferno deve estar em baixo. Entre o Céu e o Inferno está o 
Purgatório, instituído depois pela Igreja Católica, que a Refor-
ma de Lutero não incorporou às suas crenças. Segundo os 
princípios da teologia, o purgatório é a região, no além, por 
onde passam as almas dos defuntos, os quais, conquanto 
saiam desta vida com a graça santificante, se purificam de 
pecados veniais e penas temporárias ainda não cumpridas 
antes de serem admitidas à visão beatífica. As almas no pur-
gatório, diz a teologia, são membros vivos do Corpo Místico 
do Cristo – Igreja padecente – e estão em comunicação com 
os cristãos na terra – Igreja militante – por meio das missas. 
Preciso, porém, observar que nenhuma referência, ainda que 
vaga fizesse o Cristo ao purgatório. 
       Quero, aqui, lembrar aos meus prezados leitores que to-
dos os que creem em Deus sabem que Ele possui o atributo 
da Ubiquidade: Que Ele, possuindo a faculdade de estar em 
toda a parte, enche todo o universo da sua divina essência, 
penetra em todas as regiões, banha de luz toda a Criação; 
todos os as-tros, todos os corpos, a natureza inteira, estão 
saturados dos seus divinos fluidos. Assim, estando em toda  a  
parte,  está  no Céu, segundo a teologia, mas, não pode 
deixar de estar tam-bém, no inferno, e no purgatório porque 
nenhuma região lhe é interdita, e estando no inferno e no 
purgatório, transformou mi-lagrosamente, desde o primeiro 
instante, o inferno e o purgató-rio em um Céu. Ninguém 
suponha que pretendemos reduzir a grandeza de Deus e 
combater as religiões, cujos preceitos não estão em concor-
dância com a doutrina do Espiritismo. Respeitamos sincera e 
dignamente as crenças religiosas dos nossos irmãos e não 
ousaríamos jamais ridicularizá-las, porquanto sabemos que 
toda a religião é boa quando o crente é sincero. 
       Entretanto, precisamos provar a todos que o Espiritismo é 
religião e filosofia. Aqueles ensinos dos dogmas a que acima 
nos referimos, não tem fundamento nenhum nos Evangelhos, 
interpretados em espírito e em verdade, pois, são meros prin-
cípios instituídos pelos homens. 
       E agora me ocorreu um trecho muito significativo da 
“Grande Síntese”, de Pietro Ubaldi, de autoria de “Sua Voz”. 
Ei-lo: “A todas as crenças digo: o que é divino permanecerá, o 

que é humano cairá, toda a afirmação temporal é uma perda espi-
ritual, toda vitória na terra é uma derrota no céu. Evitai os 
absolutismos e preferi as sendas da bondade. A imposição não é 
aplicável ao pensamento, a força não o alcança e produz o afas-
tamento. Exemplificai o desprendimento das coisas da terra. As 
vossas verdades relativas não são mais que pontos de vista di-
versos e progressivos do mesmo princípio único. O porvir não 
está na exclusão recíproca, mas na coordenação das vossas 
aproximações da verdade. Não discutais; a convicção não se im-
põe com a ameaça: difunde-se com o exemplo e com o amor”. 
 

  Djalma Farias. 
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