
  0  

                   

 

 

 

 

 

 
 

ADESO  À  CODIFICAÇÃO  ESPÍRITA 

NÃO COLOQUEIS A CANDEIA DEBAIXO DO ALQUEIRE  
 

SITE: LAMPADARIOESPIRITA.WIX.COM/CEELD 

E AGORA NO SITE: www.autoresespiritasclassicos.com/ 
          

   

 

 

 
                                                                                        
 

   

 

 

  ANO  XV   -   Nº 162  /  MARÇO  -  2020  /  JABOATÃO - PE. 
  

“(...) EM BOA LÓGICA, A CRÍTICA SÓ TEM VALOR QUANDO O CRÍTICO É CONHECEDOR DAQUILO DE QUE FALA. ZOMBAR DE UMA COISA QUE SE NÃO 
CONHECE, QUE SE NÃO SONDOU COM O ESCALPELO DO OBSERVADOR CONSCIENCIOSO, NÃO É CRITICAR. É DAR PROVA DE  LEVIANDADE E TRISTE 

MOSTRA DE FALTA DE CRITÉRIO.”     Allan Kardec (de “O Livro dos Espíritos”, Conclusão, item I) 

BOLETIM  INFORMATIVO  INDEPENDENTE DE  EDUCAÇÃO  ESPÍRITA 
 

 
 

 

NESTA   EDIÇÃO  

 

☼ - EMBATES E DEBATES – TIAGO RODRIGUES     

       Paulo Freire e Kardec?     ..................................................   02 

☼ - PÁGINA DOUTRINÁRIA, pelo Espírito Scheilla   ........   03 

☼ - FATOS ESPÍRITAS – Dâmocles Aurélio   

     - Bezerra de Menezes o Cristianismo Espírita - II ............   04 

☼ - LENDO  E  ANALISANDO – Cândido Pereira  

     - Edmonds John Worth   ......................................................   06 

☼  -... Estudando a Gênese – II  ...............................................   07  

☼  - Carnaval: uma festa espiritual .........................................   08 

☼  - Os Exilados da Terra, Rogério Miguez ...........................   09  
☼  - O CASO EU CONTO, Zenilda Machado – VII  ............   10 

 ☼ - Espiritismo em Movimento     ............................................  12 

☼ - PÁGINAS  DO  ARQUIVO  PE DE ESPIRITISMO                         

     -  Religião e Filosofia – VIII  ................................................  14 

 

 

 

REFLEXÕES  DE  UM 
MÉDIUM  ESPÍRITA 

 

 

   ◘ Chegou o mês de Março, passou o   
      Carmaval. 
   ◘ Agora inicia o ano de 2020. 
   ◘ Nunca o Brasil precisou de tantas   
      orações para ajudar os loucos que o   
      povo colocou no poder.  
   ◘ Vamos orar, pois corremos o risco de    
      o Nero brasileiro tocar fogo no Brasil. 
   ◘ O presidente que criou o cartão  
      corporativo para permitir que a amante   
      gastasse quanto pudesse, chamou os   
      aposentados de vagabundos; ele tem   
      quatro aposentadorias.  
   ◘ O ministro do “Nero” chama o   
       funcionário público de parasita; mas   
       que adjetivo se dá aos 513 deputados   
       federais?  

EDMONDS JOHN WORTH  
   

    A personalidade mais eminente do espiritualismo americano 
no primeiro período. Chegou aos níveis mais altos do judiciário, 
presidente do Senado e depois juiz do Supremo Tribunal de No-
va York, no final de 1850, quando o fenômeno das Irmãs Fox co-
meçou a suscitar interesse e discussão na América, ele queria 
lidar com a crença de que era truques . Mas o estudo direto do 
fenômeno levou-o a conclusões diametralmente opostas, e em 1 
de agosto de 1853, em um artigo "Para o público", que apareceu 
no New York Courier, assumiu uma posição firme a favor do 
espiritualismo, declarando-o um fervor convicto. Pouco tempo 
depois, seguindo a sensação despertada, ele renunciou a sua 
postagem. A certeza definitiva foi obtida por ele nos primeiros 
meses de 1853, quando percebeu possuir faculdades mediúni-
cas. Para a tipologia, o método característico do tempo, obteve 
comunicações de várias entidades espirituais, entre as quais os 
Swedenborg e Bacon apresentaram-se com maior insistên-
cia. Os relatórios das sessões que realizou foram publicados em 
seu vasto trabalho "Espiritismo", que teve uma enorme disse-
minação. Sua filha Laura, tornou-se médium de Xenograssia. 
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CARNAVAL PASSOU, MAS A FAMA NEGATIVA ESTÁ  

FIRME ENTRE OS RELIGIOSOS. 
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Paulo Freire  e  Kardec!? 
 
     

       Existem convergências claras entre o filósofo e a linha de 
pensamento dos Espíritos Codificadores?    
       Provavelmente, a lei universal não está restrita a uma 
verdade, lado ou diretriz. 
       Enquanto Kardec defendia a educação como ferramenta 
de alinhamento de conduta, retificadora das estradas tortuo-
sas dos homens, espelho e subproduto de suas escolhas; 
percebemos em Paulo Freire o ímpeto pelo despertar do 
saber, o “click” do aprendizado que acontece de acordo com a 
maturidade individual, condicionado ao interesse pela produz-
ção e aquisição do conhecimento a partir de elementos do 
cotidiano daquela comunidade, a qual se insere o estudante. 
       Entretanto queiram ou não os mais entusiastas, Freire 
(1921 a 1997) não era tão incrédulo assim quanto as 
questões de uma força maior. Para ele a credulidade em uma 
dinâmica superior regente de todas as coisas não se separa 
da existência e dos frutos da trajetória humana no ambiente a 
qual estamos. Era contra ao que chamava de dicotomia, via 
em tudo interconectores, vida e pós vida era a mesma coisa 
com horizontes ou fronteiras inexistentes. Atingir a divindade 
é produto da existência e do acúmulo de erros, acertos e 
aprendizados como fruto desses tentames. 
       A enfática atuação na “filosofia do oprimido” com a 
produção da tese de impulsão educacional reconhecida no 
mundo inteiro. A meta era acelerar a aquisição de conheci-
mento de pessoas com mais idade e sem oportunidade para 
tal. A acessibilidade do homem deficitário, em termos culturais 
ao conhecimento, partia de um ensino democrático que valori-
zasse as experiências, a dinâmica do cotidiano de cada ho-
mem. Contra a ideia de um currículo padrão-inflexível para 
todas as regiões do Brasil, sem respeitar as especificidades 
culturais, regionais ou o repertório das vivencias de cada 
estudante.  
       Deu alta significância a história de cada um ao despertar 
o interesse pela descoberta mais insignificante e comum. 
Partia do que se sabe para chegar ao conhecimento do des-
conhecido, fazendo eclodir esse interesse natural e jamais 
abstrato, talvez as ideias da filosofia de Montessori (Maria 
Montessori – 1870 a 1952) também tenham feito parte dessa 
dinâmica da “mão na massa” e jamais da “massa na mão”, 
uma fuga do conceito dominador da política em seus mais 
diversos âmbitos partidários. Entra num mundo concreto 
usando-o como ponte entre a abstração do conhecimento e 
sua culminância no efetivo aprender. Nessa via de mão dupla 
e das idas e vindas surge a então “Filosofia do Oprimido”, 
largamente aplicada dentro do “Movimento dos Sem Terras” 
(MST), perseguido durante o Regime Militar no Brasil e no 
exílio no Chile com a impedância da aplicação da tese 
amplamente aceita pela comunidade acadêmica no mundo, 
atualmente.  
       A função social do método de alfabetização “freiriana” é 
vastamente solenizada, apesar de alguns posicionamentos 
políticos polêmicos do autor, hoje largamente utilizado como 
projeto pelo Governo Federal, chamado de “Mais Alfabetiza-
ção” (MALFA) para crianças em idade escolar fora de faixa e 
sem construção de leitura e escrita. Programa que está mi-
grando para o “É Tempo de Aprender” na dança das 
cadeiras do Ministério da Educação, em 2020. Apesar de 
parecer distante, o método Freire empolgou muitos educado-
res, mas não teve ampla acolhida no meio acadêmico prático 
no Brasil, limitado timidamente a adendos dentro do projeto 
político de “Educação de Jovens e Adultos” (EJA).  
       No fim da década de setenta início dos anos oitenta foi 
marcada por uma era em que os pais eram iletrados e os 

filhos incentivados a ir para escola, as famílias eram mais 
presentes na vida escolar dos filhos e cobrava deles notas e 
rendimento escolar, hoje o papel se inverte porque os pais 
cobram dos professores e jogam neles a culpa pelo baixo 
desempenho de seus filhos e neles a responsabilidade de 
educar.  
      Educar em casa para aprender na escola perdeu o 
sentido nos tempos modernos. Entretanto a Lei de Diretrizes 
e Bases (LDB) de 1996 prevê o respeito as diferenças entre 
culturas e povos respeitando as particularidades de cada um 
deles na construção do conhecimento, talvez inspirados por 
Freire e suas ideias, e legando aos pais essa responsabilida-
de civil vinculada a crime enquanto obrigação de manter o 
aluno na escola. Hoje essa responsabilidade obrigatória virou 
um ciclo de dependência no “Bolsa Família”, diferente do 
que a muito vinha sendo feito nos efeitos do “Programa 
Nacional de Alimentação Escolar” (PNAE), baseado na 
absorção da produção da agricultura familiar, desde 2009. 
Uma forma de “ensinar a pescar sem dar o peixe”. Esse 
adendo ocorre no Espiritismo também, alguns buscam a 
figura mística de Jesus, seus ensinamentos, esquecidos de 
Kardec, como se fosse uma “Bolsa Preguiça”, coça a barriga 
sem precisar lutar ou sofrer nunca mais através do árduo 
trabalho de se melhorar. 
       Paulo Freire quando criança externou ao pai (Joaquim 
Temístocles Freire), que era Espírita, o desejo de se batizar 
no catolicismo, seguindo-se a sua conversão. Estudou Karl 
Marx (KM) e segundo ele, isso lhe deu mais subsidio para ver 
o cristo nos “oprimidos”, e oportunizar a eles a ferramenta de 
“guerra” para a libertação de suas consciências, através do 
desenvolvimento da leitura, escrita e compreensão daquilo 
que lê: educação. A fé, católica, aplicada em dicotomia com o 
que leu nos Livros do mister “KM”. A ideia era não fazer 
apenas meros consumidores, mas produtores de conheci-
mento e pensadores, democratizando o argumento do pensar 
para todos a partir dos elementos que produzissem esse 
conhecimento, a leitura e escrita. Apesar das ideias políticas 
era um visionário, sonhador. A ideia não era tirar o homem do 
campo, mas dá a eles os óculos que favorecesse a leitura do 
mundo, fortalecendo a capacidade argumentativa, para pen-
sar e não ser conduzido por pensadores politicamente 
“malignos”. 
       Parece dicotômico, mas estabelece uma linha de pensa-
mento coerente com os postulados de Allan Kardec que ao 
observar os cambres das mesas girantes saiu da incredulida-
de para credulidade debruçando o olhar para o mundo do 
invisível, doravante realidade incontestável do mundo dos 
espíritos que coabitam não num mundo paralelo, mas num 
mundo sutil que se interpenetra ao qual conhecemos, efeito 
lupa. Os Espíritos, aquela época, aproveitaram elementos do 
cotidiano (saraus) para manifestar e afirmarem a imortalidade 
baseado num objetivo de difusão e disseminação do fato-ideia 
de vida pós vida. Uma mesa, um lápis numa cesta e várias 
mãos, letras viravam palavras, frases, ideias materializadas, 
alfabetizando homens perante a dimensão espiritual incon-
teste e universal. 
 
 
 

TIAGO RODRIGUES 
tiagros@hotmail.com 

 

(CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO).
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O capital dos minutos 
   
Pelo Espírito Scheilla. 
Psicografia de Francisco Cândido Xavier. 
Livro: Taça de Luz. Lição nº 41. Página 117. 
Psicografia em Reunião Pública em 04-03-
1957 no Centro Espírita Luiz Gonzaga, na 
cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. 
 

       No amanho da terra, em toda parte, surge a 
erva daninha. Aqui, chama-se tiririca, além é joio 
imprestável, mais adiante guarda o nome de es-
calracho destruidor. No fundo, é sempre mato in-
culto, impedindo a germinação da boa semente e 
consumindo a vitalidade do solo.  
       Extensos tratos de gleba proveitosa perma-
necem dominados por essa relva improdutiva e 
renascente, onde tanta árvore generosa poderia 
crescer e produzir para a alegria e segurança de 
todos. 
       Referimo-nos a esse elemento invasor para 
lembrar o vosso valioso capital dos minutos. 
       Quanta felicidade poderemos plantar com a 
bênção de meia hora? 
       Quanto estudo nobre investir-nos-á na posse 
de elevados conhecimentos com apenas alguns 
instantes de leitura e reflexão? 
       Dez minutos na conversação digna ou na 
visita confortadora podem operar a renovação de 
muitos destinos. 
       Um quarto de hora na assistência aos enfer-
mos ou no trabalho gratuito em favor do próximo 
consegue prodígios na vitória do bem. 
       Entretanto, contra a plantação de semelhan-
tes recursos nas leiras do tempo, encontramos a 
tiririca da maledicência, o joio do azedume ver-
bal e o escalracho das críticas ociosas fanta-
siadas de interesse pela salvação apressada 
dos outros... 
       No fundo, porém, é sempre a conversa inútil 
que aniquila as mais nobres oportunidades de ser-
viço e progresso. 
       Não olvidemos o capital dos minutos, a 
riqueza capaz de comprar-nos a sublimação para 
a vida eterna, se atendermos à edificação da 
verdadeira fraternidade. 
       E com os talentos do amor e da fé, procure-
mos servir sem repouso, recordando a afirmação 
do Mestre Divino: 
       - Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho 
também. 
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BEZERRA DE MENEZES E O CRISTIANISMO ESPÍRITA - Ii 
      

3. – Proclamação  Pública  ao  Espiritismo. 
  

       Durante a fase de observação, estudo e reflexão sobre a 
Doutrina Espírita, o Dr. Bezerra levou dez anos até tomar a 
sua decisão definitiva. 
       No amplo salão da Guarda Velha, vinham sendo reali-
zadas conferências públicas a partir do ano de 1885, sob a 
co-ordenação da FEB – Federação Espírita Brasileira, que 
fora fundada a 2 de janeiro de 1884. Estas conferências 
inicialmente eram realizadas na sede da FEB, como porém, 
tornou-se pequeno o local para o número crescente de 
ouvintes ávidos de notícias de esperanças e consolações, 
passou para aquele lo-cal.  
       E nesse mencionado salão, na noite de 16 de agosto de 
1886, foi registrado um acontecimento de repercussão es-
trondosa no meio político, religioso e principalmente na classe 
Médica. É que o Dr. Bezerra de Menezes, ante um auditório 
completamente lotado, pedindo a palavra, proclamou solene-
mente a sua adesão ao Espiritismo. 
       Nos informa ainda o Sr. Zêus Wantuil (ob. cit., pág. 233), 
que o jornal “O Paiz”, dois dias depois (18 de agosto), 
publicou a respeito que: 
       “O orador, discorrendo sobre os motivos que o levaram a 
abraçar a nova doutrina, fez uma brilhante comparação entre as 
teogonias romana e espírita, concluindo que esta e não aquela 
era o coroamento da teodiceia e da moral cristã. O orador por 
mais de uma hora teve presa à atenção de seus ouvintes, que o 
aclamaram com uma salva de palmas ao deixar a tribuna, O 
salão, que comporta número superior a 1.500 pessoas esteve 
completamente cheio.” 

       O Dr. Bezerra passou a escrever em “Reformador”. Em 
1887, procurado pelos Srs. Carlos Cirne e F. Pacheco, mem-
bros da Comissão de Propaganda da União Espírita do Brasil 
(fundada no Rio de Janeiro a 18 de setembro de 1887), 
solicitaram ao Dr. Bezerra e ele aceitou a incumbência de 
manter uma secção aos domingos no jornal “O Paiz”, sob o 
título – “O Espiritismo – Estudos Filosóficos”, posteriormente 
enfeixado em formato livro, em três volumes. 
       Nessa época, “O Paiz”, sob a direção de Quintino Boca-
iúva, jornal de grande circulação e o de maior tiragem no Bra-
sil, era também “O único jornal que dava lustre à imprensa 
brasileira”. O Senador Quintino Bocaiúva era simpatizante e 
foi depois sincero espírita, acedeu cordialmente ao pedido da 
diretoria da União Espírita do Brasil.  
       Iniciou, portanto, o Dr. Bezerra no mês de setembro de 
1887, prosseguindo até fins de 1894, utilizando-se de um 
pseu-dônimo: “Max”. 
       Os artigos de Max marcaram época. E já no primeiro arti-
go (1), conforme o Dr. Canuto Abreu (ob. cit., p. 40), Dr. Be-
zerra afirmava: 
       “O maior inimigo do Espiritismo, doutrina moral que de-
senvolve e esclarece os pontos obscuros da que foi pregada por 
Jesus Cristo, é o catolicismo.”  
____________________________ 
(1) – O Sr. Zêus Wantuil (ob. cit., p. 232), é o único a afirmar que os 

artigos do Dr. Bezerra, sob o pseudônimo de Max, no jornal “O Paiz”, 

teve início em setembro de 1887. Todos os demais ensaístas afirmam que 

foi no mês de janeiro daquele ano. O Dr. Canuto Abreu se contradiz a 

pág. 40 (ob. cit.): primeiro afirma que foi em janeiro de 1887; e no 

parágrafo seguinte, assevera que “(De novembro de 1886 a dezembro de 

1893), escreveu estes artigos no referido jornal.” Parece que os demais 

escritores se basearam em Dr. Canuto Abreu; apenas o Sr. Zêus Wantuil 

pesquisou no jornal da época. Ora, os fatos demonstram a veracidade do 

Sr. Zêus, pois o Dr. Bezerra iniciou os artigos a pedido dos diretores da 

“União” e esta foi fundada em setembro de 1887. 
 

 
 
 

III. – O  INGRESSO  NO  ESPIRITISMO. 
 

       Judiciosamente, o Dr. Canuto Abreu (ob. cit., pág. 39), 
resumiu sua síntese analítica sobre o Dr. Bezerra: 
       “Bezerra de Menezes levou, portanto, cerca de dez anos 
aprofundando os seus conhecimentos espíritas antes de entrar 
na liça de peito a descoberto. Durante esse tempo não se preo-
cupou com a parte experimental, não procurou nenhuma prova 
para sua crença.” (...) “Nada o impressionava mais do que a 
faculdade mediúnica de João Gonçalves do Nascimento, homeo-
pata espírita notável, cujos diagnósticos e curas trouxeram ao 
Espiritismo um sem número de adeptos. Considerava o mais 
impressionante dos fatos (...) o diagnóstico de sua dispepsia, 
feita por Nascimento (...).” 
       Em 1889, o Dr. Bezerra tendo sido convidado, aceitou a 
presidência da Federação Espírita Brasileira, esperançado de 
fazer um movimento de harmonizar o meio espírita que vivia 
soltando farpas entre si. 
       Como presidente da FEB, seu primeiro ato foi reunir em 
sua sede e realizar o Primeiro Congresso Espírita do Bra-
sil. Nesse conclave, que tinha por objetivo, fundar um Centro 
que reunisse os delegados nomeados pelos grupos espíritas 
de to dos os Estados da União. O congresso teve lugar em 31 
de março de 1889. Compareceram 34 delegações, que acei-
taram a sugestão do Dr. Bezerra de pôr-se de lado qualquer 
das entidades existentes e formar-se um Centro, em que cada 
grupo tivesse um representante. Vinte e quatro grupos espí-
ritas formaram a assembleia que o convocara; e outros dez 
novos grupos compareceram espontaneamente, totalizando 
Trinta e quatro grupos espíritas, que assumiram o compro-
misso de se organizarem. Todos esses grupos estavam locali-
zados na Capital da República – Rio de Janeiro, conforme 
relato do próprio Dr. Bezerra pelo “Reformador” de 1º de maio 
daquele ano.  
       Mais adiante, no referido relatório, conforme o Dr. Ca-
nuto Abreu (ob. cit.), acrescentou o Dr. Bezerra: 
       “Decretando, pois, o regime federativo como lei orgânica do 
Espiritismo no Brasil, o congresso dissolveu-se.”  
        Em 21 de abril de  1889,  o  Dr.  Bezerra  reorganiza  a 
União Espírita do Brasil, em sua segunda fase, com o objetivo 
de pôr em prática o que havia sido decidido no congresso de 
março. Esta sociedade, agora sob a presidência do Dr. Be-
zerra, que por algum tempo buscou orientar e unificar o mov-
imento espírita no Brasil (melhor diríamos, no Rio de Janeiro). 
Esta sociedade reorganizou-se mais uma vez em 4 de abril de 
1894 – terceira fase -, agora sob a denominação de Centro da 
União Espírita de Propaganda no Brasil, sob a direção do 
prof. Afonso Angeli Torteroli. O Dr. Bezerra fez parte da dire-
toria, tendo se retirado em 1896, diante da campanha de 
insultos pessoais que contra ele se desencadeara por ser 
considerado um místico, ou seja, que não se dava ao traba-
lho de raciocinar. 
       Em 23 de maio de 1889, o Dr. Bezerra inicia o Estudo 
Sistemático de “O Livro dos Espíritos”, em sessões 
públicas semanais realizadas na sede da FEB, às sextas-
feiras. Em 1890 e 1891, ficou como vice-presidente da FEB e 
nesses dois anos traduziu para o português o livro “Obras 
Póstumas” de Allan Kardec, cuja publicação se deu em 
1892. 
       Paralelamente, as divergências internas entre os espíri-
tas e ataques de adversários do Espiritismo, se avolumavam. 
Os aspectos filosóficos e científicos do Espiritismo eram des-
prezados. A instabilidade política do país, provocada pela Re-
volta Armada de 1893, ocasionou o fechamento de todas as 
sociedades espíritas ou não. A 25 de dezembro desse mesmo 
ano, o Dr. Bezerra encerrava a série “Espiritismo – Estudos 
Filosóficos”, que vinham sendo publicados pelo jornal “O 
Paiz”. 
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       A confusão dominava o meio espírita. 
       Se por um lado os espíritas não se entendiam, havia to-
da uma pressão externa movida pela turbulência que sacudia 
o país, e o Rio de Janeiro por ser a Capital do Brasil, sentia 
mais rápido e mais forte os abalos. Por outro lado, o Dr. Be-
zerra vinha passando por seguidos dissabores. Primeiro, o 
seu trabalho de unir os espíritas fracassara e a União Espírita 
se reduzia a sua pessoa que ficava só... 
       Na vida pessoal, perdera em um ano e meio, três filhos. 
Resolve, então, afastar-se do meio espírita, permanecendo 
vinculado apenas às reuniões semanais do “Grupo Ismael” e 
dos “trabalhos de desobsessão” do “Grupo Espírita Luz e 
Caridade”, de orientação Kardecista, sob sua direção. 
 

IV. – O  CRISTIANISMO ESPÍRITA. 

 

       Em 1895, a Federação Espírita Brasileira apesar dos es-
forços de alguns abnegados, atingia o ápice de uma crise; 
declinava rapidamente quer por divergências internas quer 
por colapso financeiro. 
        O Dr. Dias da Cruz estava à frente da FEB desde 1890; 
logo nos primeiros dias de 1895 renuncia em virtude de não  
se sentir capaz de harmonizar as discordâncias então reinan-
tes. Assume Júlio César Leal, ficando o Dr. Dias da Cruz na 
vice-presidência. A crise aumenta e em julho desse mesmo 
ano, Júlio César Leal renuncia. 
       Com a vacância da presidência da FEB, o Sr. Alfredo 
Pereira, então gerente de “Reformador”, Augusto Elias da 
Silva, o guardião da FEB, Fernandes Figueira e o Dr. Dias da 
Cruz, o vice-presidente, apresentaram o nome de Bezerra de 
Menezes. Os quatros foram então convidar o Dr. Bezerra para 
assumir a presidência. 
        O Dr. Bezerra desculpou-se ante o convite. Estava can-
sado e cheio de obrigações. Insistiram os emissários. Não era 
um convite, era um apelo. 
       Bezerra retrucou da impossibilidade de reunir num só blo-
co, “Místicos” e “Científicos”. Além do mais, como Karde-
cista, só compreendia o Espiritismo como complemento do 
Cristianismo, isto é, defendia o Cristianismo Espírita. 
       Para o Dr. Bezerra, primeiro o Cristianismo, depois o Es-
piritismo. 
       Segundo a ótica do Dr. Bezerra, os Princípios Funda-
mentais do Espiritismo (2), servem a muitas religiões. Adap-
tando esses princípios à moral de Jesus e explicando uma 
parte da doutrina cristã à luz do Espiritismo, tem-se uma nova 
interpretação do Cristianismo. Assim, para o Dr. Bezerra, o 
Kardecismo é o Cristianismo Espírita.  
       Ora, se Bezerra de Menezes defendia e só compreendia 
o Espiritismo como Cristianismo Espírita, é natural e com-
preensivo que fosse também roustainista. A hipótese de 
Roustaing é a mesma e a definição também: Espiritismo 
Cristão. O Dr. Bezerra, apenas havia invertido a ordem. 
       Igualmente se percebe, que a hipótese do Dr. Bezerra é 
na verdade a de Roustaing, ele apenas a divulgou. Assim co-
mo Roustaing, o Dr. Bezerra fazia distinção entre Doutrina 

Espírita e Espiritismo, quando é sabido hoje por todo 
principiante espírita, que os termos são sinônimos. 
       Ainda não tive acesso a todas as obras do Dr. Bezerra. 
Mas, observando-se o romance “A Casa Assombrada”, per-
cebe-se que ele não cita os termos: Espiritismo ou Doutrina 
Espírita; em “A Loucura Sob Novo Prisma”, poucas vezes, 
e só na forma de Espiritismo; e em “Uma Carta de Bezer-
ra”, mais de quarenta vezes – Espiritismo; e Doutrina Espí-
rita, uma vez. Isso confirma que quando Bezerra escrevia a 
palavra Espiritismo, tinha para ele, o significado de Karde-
cismo ou Evangelho. 
       J. B. Roustaing, em sua obra “Os Quatro Evange-
lhos”, já dizia no vol. I, nº 53, p. 268 (ed. FEB): 
       “O Espiritismo é o complemento da lei de amor que 
há tanto tempo calcais aos pés.” 

 

       E no nº 77 (p. 415) do Vol. I: 
        Doutrina Espírita e Espiritismo, quando é sabido hoje por 
todo principiante espírita, que os termos são sinônimos. 

        Ainda não tive acesso a todas as obras do Dr. Bezerra. 
Mas, observando-se o romance “A Casa Assombrada”, perce-
be-se que ele não cita os termos: Espiritismo ou Doutrina 
Espírita; em “A Loucura Sob Novo Prisma”, poucas vezes, e 
só na forma de Espiritismo; e em “Uma Carta de Bezerra”, 
mais de quarenta vezes – Espiritismo; e Doutrina Espírita, 
uma vez. Isso confirma que quando Bezerra escrevia a pala-
vra Espiritismo, tinha para ele, o significado de Kardecismo ou 
Evangelho. 
       Em nota à margem, conclui o tradutor, Guillon Ribeiro: 
 “O Espiritismo é o Cristianismo”.  
       Portanto, concluí-se que, na verdade, a teoria é de 
Roustaing, assim como a definição de Espiritismo Cristão. 
       Roustaing, assim como Bezerra, também não conseguiu 
apreender o que é Doutrina Espírita. Para o Dr. Bezerra, 
Doutrina Espírita e Espiritismo não são sinônimos, daí, ja- 
mais haver utilizado o termo Doutrina Espírita.  Utilizava-se 
apenas do sinônimo Espiritismo, crendo ser específico e que 
definia a sua hipótese; ou melhor, sua hipótese se encaixava 
no termo. 
       Mas, retornando ao convite recebido pelo Dr. Bezerra, os 
emissários insistiram. Ofereceram plena liberdade de ação, 
carta branca e poderes discricionários. Faria o que quisesse e 
nenhum dos quatro aceitaria qualquer cargo administrativo, 
para deixá-lo à vontade. 
       Diante de tanta insistência e de tais prerrogativas, pro-
meteu dar uma resposta após ouvir seu guia espiritual – 
Santo Agostinho. 
       Rumou para o “Grupo Ismael” (que ainda não funciona-
va na sede da FEB), e após a prece inicial dialogou com os 
presentes, especialmente com Bittencourt Sampaio.  
       Relata o Dr. Canuto Abreu (ob. cit,, p. 69), que a conver-
sação girava em torno da assistência, sobre a questão do  
tratamento homeopático utilizado pelos espíritas e da qual, 
confessava Dr. Bezerra não saber patavina: 
       “ – E por que não te tornas médico homeopata? – 
disse Bittencourt. 
       “ – Não entendo patavina de homeopatia. Uso a dos 
Espíritos e não a dos médicos.” 
        Nisto o médium Frederico Júnior, incorporando o Espírito 
Santo Agostinho, deu um aparte: 
       “ – Tanto melhor. Ajudar-te-emos com maior facilida-
de no tratamento de nossos irmãos. 
       “ – Como, bondoso Espírito? Tu me sugeres viver do 
Espiritismo? 
       “Não, por certo! Viverás de tua profissão, dando ao 
teu cliente o fruto do teu saber humano, para isso estu-
dando homeopatia como te aconselhou nosso compa-
nheiro Bittencourt. Nós te ajudaremos de outro modo: 
trazendo-te, quando preciso, discípulos de matemática...” 
       Bezerra compreendeu em que consistiria o auxílio e 
contou ao grupo aquele episódio ocorrido ao tempo de 
estudante. Esse episódio nos é relatado pelo Sr. Sylvio Brito 
Soares em “Vida e Obra de Bezerra...” (p. 39), que informa 
haver transcrito (sem indicar a fonte) de Leopoldo Cirne: 
       - “Numa ocasião em que se achavam totalmente es-
gotados os recursos, de par com a urgência de pagar o alu-
guel da casa (pagar à faculdade de medicina a taxa de exame 
para não - perder o ano) e acudir a outras necessidades ina-
diáveis, reclinado em sua rede, sem grandes sobressaltos, 
mas seriamente preocupado com a solução do caso, dava tra-
tos à imaginação, em procura dos meios com que sair da difi-
culdade, quando ouve bater à porta. 
__________________ 
(2) - Os Princípios Fundamentais ou Básicos do Espiritismo, 
conforme a Codificação Espírita, são cinco: 1. – Deus; 2. – 
Evolução; 3. – Existência e Sobrevivência do Espírito; 4. – 
Reencarnação e 5. – Comunicabilidade dos Espíritos. 
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 DE VOLTA AO PASSAD0 – II  
 

EDMONDS JOHN WORTH   
 

       John Worth Edmonds nasceu em 13 de março de 1799 

em Hudson, Nova York. Morte 5 de abril de 1874, em Nova 
York. Foi admitido na Ordem dos Advoga-dos de Nova York 

em 1819 antes de ingressar na política. Ele serviu na Câmara 
dos Deputados do Estado de Nova York e no Senado do 
Estado de Nova York de 1831 a 1836, durante algum tempo 
como presidente do Senado. Em 1843, ele foi nomeado ins-
petor das prisões estaduais e instituiu uma série de reformas, 
ganhando  reputação. Em 1845, ele foi nomeado juiz do 
Tribunal do Circuito de Nova York e, em 1847, foi ele-vado à 
Suprema Corte do Estado de Nova York, eventual-mente 
servindo como Chefe de Justiça. Renunciou em 1853 e voltou 
à prática da lei.   
       Advogado, juiz e político americano (1799-1874), 
lembrado como um dos primeiros investigadores sérios de 
médiuns de sessões espíritas. 
  

Introdução à Mediunidade 
       Em 1851, logo após a morte de sua esposa, Edmonds foi 
persuadido a participar de uma sessão com os amigos. "Na 
época eu era um descrente", escreveu ele mais tarde. "Eu 
tinha todo o meu juízo sobre mim e estava atento a 
fraude."   
       Em sua primeira sessão, Edmonds observou mensagens 
vindas pelo método rap: Três coisas me pareceram notáveis.  
1. -  Uma era que, dadas as circunstâncias, estava além de 
qualquer problema que os sons não fossem produzidos pela 
instrumentalidade de qual-quer pessoa presente.  
2. - Outra foi que minhas perguntas mentais foram respondi-
das, quando eu sabia que nenhuma pessoa presente sabia o 
que eram, ou mesmo que eu estava perguntando; e um ter-
ceiro foi que fui instruído a corrigir um erro que cometi em 
meu memorando escrito sobre o que estava ocorrendo, quan-
do soube que ninguém presente sabia que havia cometido um 
erro ou o que era. 
       O erro foi ter escrito 'Ninguém. Não wo', que uma comu-
nicação rápida apontou deveria ter sido escrita como  “Núme-
ro um. Número dois.'  
    Nos dois anos seguintes, Edmonds testemunhou várias 
centenas de manifestações mediúnicas de vários tipos e fez 
registros detalhados. Mais tarde, ele escreveu: 
       “Eu fui de um lugar para outro, vendo diferentes médiuns, 

encontrando-me com diferentes grupos de pessoas; muitas ve-
zes com pessoas que eu nunca tinha visto antes, e às vezes 
onde eu era totalmente desconhecido, às vezes no escuro e às 
vezes na luz; freqüentemente com incrédulos inveterados, e mais 
freqüentemente com crentes zelosos. Bem, Aproveitei todas as 
oportunidades oferecidas para minuciosamente analisar o as-
sunto. Durante todo esse tempo, fui incrédulo e tentei a paciên-
cia dos crentes com muito ceticismo, cativeiro e recusa obstina-
da em ceder à crença. Vi ao meu redor alguns que renderam uma 
fé pronta apenas em uma ou duas sessões; outros novamente 
nas mesmas circunstâncias, declarando uma incredulidade de-
terminada; e alguns que se recusaram a testemunhar, e ainda 
assim eram crentes confirmados. Eu não poderia imitar nenhuma 
dessas partes, e me recusei a ceder, a não ser com o testemunho 
mais irrefragável. Finalmente, chegaram as evidências, e com 
tanta força que nenhum homem são capaz de reter sua fé.  
 

Os fenômenos descritos por Edmonds incluem: 
1. - Uma mesa de pinho com quatro pernas que levitava e 
pousava no chão de cabeça para baixo, depois se ergueu 
novamente e ergueu-se sobre as cabeças das cadeiras circu-
lares, antes de ser recolocada no chão em um local diferente 
da sua posição original.  
2. - Uma cadeira de mogno que, intocada por qualquer pes-
soa, movia-se rapidamente para frente e para trás no chão, 
parando repetidamente a alguns centímetros dele e sem  
 

 
machucá-lo. 
3. - Uma mesa de mogno que levitava e depois balançava 
para trás e para a frente sem deslocar a lâmpada iluminada 
que repousava sobre sua superfície. Indivíduos sendo puxa-
dos pela sala com uma força que não puderam resistir. Uma 
vez ele tentou ajudar outro homem a resistir à força, mas não 
teve sucesso.   
4. - Um violino foi colocado em sua mão e tocado por mãos 
invisíveis. Um violino foi colocado na outra mão e também 
tocado. 
5. -  O aperto de uma 'mão de ferro' em volta do braço, que o 
deixou impotente para se mover.    
       Edmonds afirmou ainda que perguntas em sua mente, 
mas não expressadas em voz alta, eram frequentemente res-
pondidas pelo médium. Às vezes, seus 'pensamentos mais 
secretos, aqueles que eu nunca proferi para homens ou 
mulheres mortais' foram repetidos para ele, também relatou 
o fenômeno da xenoglossia: 
       Conheço palavras latinas, francesas e espanholas escri-
tas nos rappings e ouvi médiuns que não conheciam outra 
língua, além de falarem nessas línguas, e em italiano, alemão 
e grego, e em outras línguas desconhecidas para mim, mas 
representadas em árabe, chinês e indiano, e tudo feito com a 
facilidade e rapidez de um nativo.  
       Um dos médiuns observados por Edmonds era sua pró-
pria filha Laura, que além do inglês sabia apenas um pou-
co de francês, mas, enquanto estava fascinada durante as 
sessões, ouvia-o falar fluentemente espanhol, francês, grego, 
italiano, italiano, português, latim, húngaro e indiano . Ela can-
tou em línguas estrangeiras, e também em inglês, 'improvi-
sando palavras e melodia à medida que avança - a melo-
dia é muito única e perfeita, e os sentimentos, no mais 
alto grau, elevando e enobrecendo'.  
       Durante suas investigações, Edmonds começou a desen-
volver suas próprias habilidades clarividentes e pré-cogniti-
vas, descrevendo visões vívidas que foram impressas em sua 
mente. No entanto, muitas vezes ele achava difícil interpretar 
as mensagens ou transmitir a ideia. 
       Frequentemente, tenho consciência de que falho, por 
falta de linguagem, em transmitir o sentimento que recebo 
com o mesmo vigor e clareza com que me ocorre ... Às vezes 
a influência é tão forte que me são dadas, não apenas as 
idéias, mas as idéias. muitas palavras em que elas estão 
vestidas, e estou inconsciente do que vou dizer até que 
realmente diga. Outras vezes, o pensamento me é dado 
sentença por sentença, e eu não sei que idéia ou sentença 
deve seguir, mas a linguagem usada é minha e é selecionada 
por mim no depósito de minha própria memória. E outras 
vezes, toda a corrente de pensamento ou processo de 
raciocínio é dada antecipadamente, e eu escolho para mim a 
linguagem e as ilustrações usadas para transmiti-la e, às 
vezes, a ordem ou a apresentação. Mas em todos esses 
modos, há mais ou menos eu neles, mais ou menos da minha 
individualidade subjacente a tudo.  
 

Fonte: 
Doyle, A. Conan – História do Espiritismo, editora   
            Pensamento, s.Paulo. 
Godoy, Paulo Alves – Os Grandes viltos do Eswpiritismo. 
Revista Espírita – Tradução Evandro Noleto, edição FEB, 
p. 521; - Tradução Salvador Gentille – p. 318. 
Wantuil, Zêus. – Asa mesas Girantes e o Espiriismo,   
             editora FEB, 1959, 
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4. - Comentários sobre as alterações da 5ª edição 
de A Gênese – Cap. IV 

O Papel da Ciência na Gênese 

por  Marco Milani 
(Texto publicado no boletim Dirigente Espírita nº 
173 - p.5). 
 
       Trata-se de capítulo fundamental para se conhecer os 

limites e equívocos do conhecimento religioso baseado em 

sistemas absolutos de crença para a compreensão da reali-

dade. Allan Kardec contextualiza, ainda, o uso das religiões 

como instrumentos de poder e dominação apoiados na fé 

cega e declarações normativas inquestionáveis por trazerem 

a roupagem de palavra divina. 

       Contrapondo-se às asfixiantes imposições religiosas, o 

conhecimento produzido pelo método científico é caractere-

zado como aquele que pode romper as superstições e inter-

pretações dogmáticas sem evidências para, efetivamente, 

promover a revelação das Leis da Natureza, em marcha 

segura e progressiva. Certamente, a Ciência, tanto no século 

XIX quanto no atual, não se propõe a apresentar verdades 

absolutas, mas a edificar o conhecimento baseado em fatos e 

na razão. A própria Ciência evolui e, necessariamente, para 

continuar a revelar a Natureza de maneira adequada, deve-se 

considerar o elemento espiritual. 

       As religiões que não acompanharem os avanços 

científicos por estarem cristalizadas em crenças que colidem 

com os fatos destinam-se à autodestruição no tempo, pois 

somente o que estiver fundamentado na verdade se susten-

tará. Assim, como afirma Kardec, se as religiões se recusa-

rem a caminhar com a Ciência, a Ciência prosseguirá 

sozinha. 

       Importante destacar que Kardec também não dogmatiza 

a Ciência, transformando-a em um oráculo infalível, mas 

compreendendo-a como um conjunto de conhecimentos em 

evolução produzidos por métodos racionais conforme as 

especificidades de seus objetos de estudo. 

       Assim como em todos os capítulos do livro A Gênese em 

sua 5ª edição (1872) e posteriores, o capítulo IV sofreu 

alterações quando comparadas à edição original (1868). No 

caso, destacam-se quatro eliminações de trechos ou 

itens, apontados a seguir. 

       O item 2 da edição original foi integralmente elimina-

do na 5ª edição. 

       A religião era, então, um freio poderoso para se governar; 

os povos se curvavam facilmente sob as potências invisíveis 

em nome das quais eram subjugados e das quais os gover-

nantes diziam ter seu poder, quando não se consideravam 

iguais a essas mesmas potências. Para dar mais força à reli-

gião era preciso apresentá-la como absoluta, infalível e imu-

tável sem o que ela teria perdido sua ascendência sobre 

seres quase brutos, apenas nascendo para a razão. Não era 

preciso que ela pudesse ser discutida, não mais que as 

ordens de um soberano, daí o princípio da fé cega e da 

obediência passiva que tinham assim, na origem, sua razão 

de ser e sua utilidade. A veneração que se tinha pelos livros 

sagrados, quase sempre considerados como descendidos do 

céu, ou inspirados pela Divindade, impedia, por outro lado, 

todo exame. (A Gênese, cap. IV, i.2, 1868). 

     A supressão do item 2 faz com que se perca a análise 

crítica de Kardec sobre o uso da religião como instrumento de 

poder e dominação atrelada à fé cega. Essa alteração, 

portanto, ainda que não afete o conteúdo doutrinário do 

capítulo, fragiliza a reflexão sobre esse problema que ocorre 

até os nossos dias. 

Nota da Redação: 

O Item 2 eliminado: 

2. – A religião era, nesse tempo, um freio poderoso para 

governar. Os povos se curvavam voluntariamente diante 

dos poderes invisíveis, em nome dos quais eram subju-

gados e cujos governantes diziam possuir seu domínio, 

quando não se faziam passar por equivalentes a esses 

poderes. 

       Para dar mais força à religião, era necessário apre-

sentá-la como absoluta, infalível e imutável, sem os quais 

ele teria perdido a ascendência sobre esses sere4s quase 

primitivos, apenas iniciados para a racionalidade. Ela não 

poderia ser discutida, assim como as ordens de um sobe-

rano. Disso resultou o princípio da fé cega e da obediên-

cia passiva, que tinha, na origem, sua razão de ser e sua 

utilidade. A veneração aos livros sagrados, quase sempre 

considerados como tendo descido do céu, ou inspirado 

pela divindade, proibiram qualquer exame. (65) 

(da Primeira edição autêntica de – a Gênese, de Allan 

Kardec; tradução de Carlos de Brito Imbassahy, com 

notas de Pauloo9 Henrique de Figueiredo. Traduzida da 1º 

edição de 1868. Fundação Espírita André Luiz, 2018, 

Guarulhos,SP. Pág. 95.        

       Outra alteração ocorreu no item 3 da edição original. O 

primeiro parágrafo, apresentado a seguir, foi integralmente 

cortado. 

Item 3 – 1º parágrafo: 

       - “Nos tempos primitivos, os meios de observação 

eram inevitavelmente imperfeitos, de modo que as primei-

ras teorias sobre o sistema do mundo estavam repletas 

de erros grosseiros.” – Frase eliminada na 5ª edição. 

       Da mesma maneira que para compreender e definir o 

movimento correlativo dos ponteiros de um relógio é preciso 

conhecer as leis que presidem o seu mecanismo, avaliar a 

natureza dos materiais e calcular a magnitude das forças 

envolvidas, para compreender o mecanismo do Universo é 

preciso conhecer as leis que regem todas as forças postas 

em ação nesse vasto conjunto. (A Gênese, cap. IV, i. 3, 

1868) 

       Considerando que o parágrafo eliminado introduzia o ar-

gumento lógico de Kardec sobre a necessidade de se conhe-

cer as leis que regem as coisas e o Universo, ainda que não 

impacte negativamente o conteúdo doutrinário do restante do 

item ou do capítulo, tal supressão afeta o desenvolvimento 

das ideias do autor e priva o leitor de conhecer esse aspecto 

lógico. 

       A terceira alteração foi a eliminação do trecho presente 

no item 15 da edição original. 

       E isso não podia ser diferente, com as religiões preten-

dendo possuir, cada uma, sozinha, toda a verdade; uma afir-

mando-a de um modo, e outra, de maneira diversa, sem dar 

provas suficientes de suas afirmativas para converter a 

maioria. Na indecisão, o homem se restringiu ao presente. 

       Apesar de não haver consequências doutrinárias signifi-

cativas para a compreensão do item, novamente retira-se do 

leitor a oportunidade de conhecer a crítica às posturas dog-

máticas e desprovidas de fundamentação nos fatos das reli-

giões tradicionais.  

                                           Pág. 11.   
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Carnaval: Uma Festa Espiritual 
 

 
 

       É natural que queiramos saber a visão espírita 
sobre o carnaval. O que o Espiritismo diz sobre o 
assunto? 
       Opiniões materialistas de apoio e espiritualistas 
de condenação reforçam a consagrada dicotomia 
entre o mal e o bem, a sombra e a luz, o errado e o cer-
to, o material e o espiritual. A visão maniqueísta o a 
favor ou do contra, do conflito entre dois lados opostos, 
é tendência comum para registrar o posicionamento de 
adeptos e críticos ante a curiosa temática. 
       Por mais que argumentemos, eis uma questão que 
continuará suscitando acerbas discussões durante mui-
to tempo, até que ela deixe de ter importância. Ainda 
não é a nossa situação. Falar sobre o carnaval é neces-
sário, pois vivemos a festividade anualmente, com data 
marcada: a mais comemorada e outras tantas, que se 
prolongam no decorrer do ano em várias regiões do 
país e do planeta. 
       Para que possamos entender melhor o tema, é ne-
cessário que percebamos o seu real significado. A par 
de todas as movimentações de planejamentos e pre-
parativos, ações e zelo – que denotam certa arte e cul-
tura na apresentação de desfiles com seus carros ale-
góricos e foliões -, somadas as festividades de matizes 
diversificados, em que grupos se reúnem para come-
morações sem medida, não podemos deixar de reco-
nhecer que o carnaval é uma festa espiritual. 
       O culto à carne evoca tudo o que desperta maté-
rialidade, sensualidade, paixão e gozo. O forte apelo do 
período que antecede, acompanha e sucede o evento 
ao deus Mamon guarda íntima relação com o conúbio 
de energias entre os dois planos da vida, o físico e o 
extrafísico, alimentado pelos participantes, “vivos de cá 
e de lá”, que se deleitam em intercâmbio de fluidos ma-
terialmente imperceptíveis à maioria dos carnavales-
cos encarnados. 
       Vivemos em constante relação de intercâmbio, co-
nectando-nos com os que nos são afins pelos pensa-
mentos, gostos, interesses e ações. Sem que nos aper-
cebamos, somos acompanhados por uma “nuvem de 
testemunhas”, que retrata nossa situação íntima. 
       Não cabe a análise sob a ótica de proibições ou 
cerceamento de vontades. Todos somos livres para 
fazer as escolhas que julgarmos convenientes. Porém, 
não podemos nos esquecer de que igualmente somos 
responsáveis, individual ou coletivamente, pelas opções 
definidas em nossa vida. 
       O Espiritismo não condena o carnaval, mas, 
também, não estimula suas festividades. Nesse 
período são cometidos excessos de todos os graus, 
com abusos e desregramentos no âmbito do sexo, das 
drogas, da violência; exageros que extravasam desse-
quilíbrio e possibilitam a atuação de espíritos inferiores 
que se locupletam com a alimentação de fluidos densos 
formadores de uma ambiência espiritual de baixo teor 
vibratório. 

       Carnaval é, de fato, uma festa espiritual. Porém, eu 
não quero participar dessa festa. E você? 
       O espírita verdadeiro pode e deve aproveitar o 
feriado prolongado para estudar, trabalhar, ajudar aos 
outros e conectar-se com o Plano Maior da Vida em 
elevada festividade espiritual que nos faz bem, propor-
cionando real alegria e plenitude ao Espírito imortal. 
 

       Geraldo Campetti Sobrinho, Vice-

Presidente da FEB. Inserido em Notícias FEB, em 
segunda-feira, 25/02/2019. 

 
Nota:  O conteúdo de linguagem do referido autor do 
texto supra é bastante controvertido; ora é vulgar, co-
mum à linguagem dos políticos mais sórdidos; ora diz 
uma coisa, mas está pregando outra. Essa linguagem é 
comum aos dominadores, e talvez, ele se ache que é um, 
haja vista ser vice-presidente da FEB. É um cargo sem 
importância perante a Doutrina Espírita. 
       O título do texto é uma ironia. 
       Nos anos 50, o “Reformador” dava publicidade a um 
poema intitulado “Carnaval” do pastor Jerônimo Gueiros, 
que condenava ao inferno todos os que participassem de 
tal festa comandada pelo Satanás. O Sr. Geraldo Campetti 
é mais moderno e, portanto, mais modesto: ele manda o 
espírita ir trabalhar, porque assim se livra dos espíritos 
inferiores. Há pessoas que preferem se esconder no que 
chamam de “retiro espiritual”, pois temem que se usar o 
seu livre arbítrio na festa popular não será capaz de agir 
racionalmente.   
       O que ninguém pode negar é que se trata de uma fes-
ta belíssima e pode-se participar sem sofrer qualquer 
atentado. No Rio de Janeiro, morre pessoas pelas chama-
das “balas perdidas” o ano todo. 
       Há pessoas doentes no meio espírita que afirmam 
que nessa época os Espíritos Inferiores invadem os 
locais onde se brinca carnaval. Isso é de uma estupidez 
horrorosa, assim como as mais maldosas e impensadas 
notícias terroristas sobre a prática carnavalesca.  
       No período natalino há crimes horrorosos, barcos 
afundam, morrendo dezenas de pessoas e o mais. No 
Carnaval não vai ser diferente. 
       O que não se pode é fazer terrorismo, usando para 
isso a Doutrina Espírita por pessoas cuja tarefa é 
esclarecer. Essas pessoas não tem o direito de concorrer 
para o fim dos festejos carnavalesco; para o fim do frevo 
e sua música eletrizante. Conseguindo o seu intento, vai 
depois atacar as festas de São João e terminar tirando do 
povo o direito de se divertir num mundo de provas e 
expiações.    
       Esses doentes acham pouco viver na terra? E ainda 
desejam tornar a vida mais rude? 

 

Paulo de Almeida 

lampadárioespirita@bol.com 
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 Os  exilados  da  Terra 
 
 

 

   
  devem ser muitos aqueles que militam    
  no meio espírita sem conhecimento do   
  deslocamento de alguns milhões de Es-

píritos, “convidados”, há milênios, a deixar a estrela de Ca-
pela e migrarem para a nossa Terra, na época, provável-
mente, um mundo primitivo.  
       A referência básica para a descrição desse fato foi feita 
por Emmanuel na obra A caminho da luz. Nesse trabalho, o 
guia de Francisco Cândido Xavier discorre, em detalhes, 
entre outros interessantíssimos temas de nossa história, so-
bre a massa de Espíritos rebeldes transferidos, tempora-
riamente, para o nosso planeta. 
       De acordo com Emmanuel, eram Espíritos dessajusta-
dos aos novos ritmos de evolução daquele orbe distante, 
devido ao alto grau de egoísmo e orgulho que até então os 
caracterizava, dificultando sobremaneira a caminhada daque-
la parte da Humanidade residente em Capela.  
       Nada acontece sem a permissão de Deus, tendo sido 
mesmo oportuna a retirada destes Espíritos recalcitrantes 
com a correspondente transferência para outro mundo, por 
se tratar de outra escola, outro educandário, como parte do 
continuado processo educativo do Criador. Como já foi dito 
há dois milênios, nenhuma ovelha do Pai se perderá; tanto 
isso é verdade que nesse novo mundo os Espíritos retró-
grados poderão acertar-se moralmente e, quem sabe, até 
retornar ao orbe de origem. Aqueles afinizados com os 
habitantes dessa nova casa, como resultado de suas reali-
zações durante o período de permanência no novo mundo, 
podem mesmo aí permanecer, caso desejem e lhes seja 
permitido pelo governador do planeta para o qual foram 
transferidos.  
       Deve, pois, ter havido incontáveis migrações de Espíritos 
entre as muitas moradas da Casa do Pai, atendendo ao 
imperativo de evolução das criaturas de Deus. 
       Da mesma forma que para cá vieram Espíritos que nos 
ajudaram muitíssimo, visto serem bem mais evoluídos 
intelectualmente do que aqueles que por aqui já se encon-
travam àquela época, igualmente é possível que da Terra 
muitos Espíritos também sejam “convidados” a se retirar, 
provisória ou definitivamente, em razão da persistência no 
mal, dificultando ou quase entravando a marcha dos homens 
de boa vontade, aplicados e dedicados, que se destacam por 
suas qualidades morais e pela prática do bem.  
        Coincidentemente, a Terra atravessa um período propí-
cio a estas maciças migrações, ou seja, é chegada a hora de 
o planeta alcançar a condição de mundo de regeneração, 
uma categoria acima da ocupada atualmente, permanecendo 
entre nós apenas os Espíritos comprometidos com o bem e 
com a verdade.  
       E como há candidatos a daqui partirem, passando a ser 
conhecidos no mundo para o qual serão enviados como os 
Exilados da Terra!  
       Basta observarmos o noticiário dos nossos jornais e tele-
visões para nos convencermos da existência de incontáveis 
criaturas não dispostas a evoluírem moralmente, preferindo 
ainda agir sob o antigo lema de retribuir as possíveis injusti-
ças com a espada. Mas, como bem advertiu Jesus a Pedro, 
os que ferirem com a espada também por ela serão feridos. 
Em outras palavras, os contumazes no mal serão transfe-
ridos para mundos bárbaros, nos quais a única lei vigente é a 
da força, ou seja, da espada. 
       São os belicosos habitantes de variadas nacionalida-
des, mantendo ainda a conduta voltada ao conceito, à beli-
gerância, às conquistas materiais, aos abusos de toda  

ordem, alguns mesmo se inspirando nos grandes líderes 
guerreiros e sanguinários que fazem parte da nossa história 
em todos os tempos; outros, ainda, por incrível que pareça, 
armam- -se para dizimar os seus “possíveis inimigos”, inclu-
sive os que habitam a Pátria do Cruzeiro.  
       Todavia, não são apenas estes, mas, igualmente, os 
amantes da licenciosidade; os que desfrutam das ilusórias 
delícias oferecidas pela matéria; os adictos inveterados; os 
desvirtuados do sexo, mantendo continuados e extravagan-
tes conúbios com a espiritualidade inferior; os detentores de 
riquezas mal ganhas e mal empregadas, que não se compa-
decem dos que passam fome; os políticos alucinados, os que 
desfrutam de seus cargos em detrimento do bem-estar da 
coletividade... Todos estes, e muitos mais, são candidatos a 
degredo compulsório em mundos inferiores.  
       Diante de um quadro de tal natureza, em breve atingire-
mos o fundo do poço, fruto da continuada violência, da 
sensualidade exacerbada, dos escândalos de toda ordem, da 
corrupção desenfreada, das doenças em massa, que dessa-
fiam os especialistas, surgindo em todos os cantões como 
resultado direto dos destrambelhos morais característicos do 
tempo em que vivemos. Não foi sem razão que o mestre de 
Lyon asseverou: “[...] É preciso que o mal chegue ao 
excesso, para tornar compreensível a necessidade do 
bem e das reformas”. 

       Nesta hora grave, é sempre bom recordar o capítulo 20 
do extraordinário livro O evangelho segundo o espiritismo, 
de Allan Kardec, por ele intitulado “Os trabalhadores da 
última hora”. 
       Sim, os espíritas, os seguidores do mestre lionês são 
exatamente os últimos chamados mencionados no título do 
capítulo da obra referida, alguns talvez reconvocados, rece-
bendo agora a derradeira oportunidade de adquirir o direito 
de continuar embarcados na Nau Terra, rumando inexorável-
mente para águas mais calmas e tranquilas, na imensidão 
dos mares siderais, onde a brisa fresca destes novos ocea-
nos substituirá as intermináveis borrascas e tempestades 
que há bom tempo enfrentamos. 
       E o que têm feito os espíritas, a fim de que seus nomes 
não sejam inscritos no rol dos candidatos que mais tarde 
serão expulsos da Terra? 
       O expurgo já começou. A Espiritualidade nos dá notícias, 
desde meados do século passado, de que muitos desencar-
nam e não mais retornam; não conseguem o bilhete de 
volta... Para seus lugares foram e são destinados novos Es-
píritos de outro orbe, nem todos, ao que entendemos, 
exilados propriamente ditos, mas missionários, abnegados 
trabalhadores desejosos de nos dar uma mãozinha, reencar-
nando em massa para que saiamos em definitivo deste ciclo 
de repetição de provas e infindáveis expiações. Outros, 
entretanto, aportando agora na Escola Terra, experimentarão 
uma forma de exílio temporário, repetindo o padrão dos 
antigos exilados de Capela, intelectualizados, mas tardios 
quanto à evolução moral, com vistas à oportunidade singular 
de aprenderem  
       Na elucidativa obra Transição planetária, Manoel Philo-
meno de Miranda informa que muitos dos Espíritos que 
desencarnaram durante o purificador tsunami que atingiu 
certas regiões asiáticas alguns anos atrás, já não retornam 
mais, e a razão se funda na conduta licenciosa vivenciada na 
região, tanto por parte dos habitantes locais, como dos de 
outras nacionalidades, que para lá se dirigiam com o objetivo 
exclusivo de experimentar os desvios de toda ordem na 
esfera sexual. 
 
                   (CONTINUA NA PÁGINA 13) 
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O CASO EU CONTO, COMO O CASO FOI – vII 
 

ENCONTROS DA VIDA – 2ª PARTE 
 

 

       Vimos na edição de janeiro último, a primeira parte 
desse capítulo da vida de Bruno, ex-presidiário que na 
Casa Espírita encontrou a paz que tanto ansiava e o 
caminho para a libertação das correntes que o aprisio-
nava em forma de vício. 
       Podemos elencar alguns fatos que ficaram grava-
dos nos porões da intimidade de cada um de nós quan-
do assim passamos por momentos de desafios; 
1. – Tendo Bruno vindo ainda jovem para o Recife 
tentar novas conquistas, começou sendo acolhido pela 
tia materna, ficando alojado na casa dela, onde a 
experiência não foi o que lhe prometera. 
 

2. – Bruno teve que se virá quase sozinho em todas as 
situações, que possamos imaginar. Mais nessa grande 
luta de vencer sem auxílio ou com escassa ajuda da-
queles que se propuseram ajudá-lo. Mas, veio o dia 
(negro) que levou-o à prisão por três anos, que dá início 
a outro capítulo da sua amargurada história de vida e o 
mais eficaz para Bruno é que pouco a pouco foi se inte-
grando à Doutrina Consoladora, que lhe ofereceu novos 
horizontes fazendo com que ele aproveitasse o mo-
mento de transformação  em sua vida.  
       Nesse instante, a Livraria Renascer, como nessa 
e em outras histórias, entra como ponte de recursos 
para tal finalidade, porque não é fácil encontrar na 
sociedade a famosa integração social na condição de 
detento com a chamada liberdade condicional. A liber-
dade é a coisa mais valiosa para nós, porém lhe faltava 
o que a sociedade não lhe oferecia: oportunidades. O 
vazio que lhe ocupava a mente efervescente ocupava o 
espaço com os porquês (?). 
       A liberdade chegou, mas lhe acompanhava a fragi-
lidade. Bruno precisava sim da liberdade, mas necessi-
tava muito mais de uma mão que lhe reerguesse moral-
mente, que o abastecesse de prestígio, o prestígio que 
só a solidariedade, a fraternidade que nos oferece estí-
mulo da continuação da rota, pois até ai não sabemos 
como irá ser concluída o finalmente da nossa existência 
cheia de surpresas... Chegou a mão que tanto lhe faltou 
(a Doutrina Espírita): que provocou a transformação de 
presidiário em homem de bem, passando a ser voluntá-
rio numa Casa Espírita preenchendo o tempo. O seu 
espaço vazio acabou nas atividades que ofereceria 
mudanças, dando-lhe em primeiro lugar tranquilidade, 
equilíbrio, firmeza, autoestima, isso balançou tanto a 
sua intimidade que certa vez me disse: 
       - Zenilda, porque não conheci a Doutrina Espírita 
antes? 
       Respondi: - Porque meu irmão a hora sanativo pa-
ra o teu Espírito era agora. 
       Por atuar como artesão e outros valores que pos-
suía, o seu lado criativo realizou belíssimos trabalhos 
com crianças, jovens e adultos da comunidade. 
       Com crianças: ajudou com o reforço escolar intro-
duzindo ou desenvolvendo a criatividade; 

       Com os jovens: embalava os seus sonhos alimen-
tando que a necessidade o do ser despertando que 
precisamos do saber para ser. 
       Com os adultos, consolava-os com a leitura do 
“Evangelho segundo o Espiritismo”. 
       E assim prezados amigos, o Bruno deixou seu 
exemplo de verdadeiro colaborador na Causa Consola-
dora que preencheu o seu amago, revertendo sua si-
tuação de um ex-presidiário, onde sofreu todas as in-
tempéries do preconceito muito presente em nós, 
rejeitado pela sociedade que lhe cobrava ações que a 
própria sociedade se omite. Mas foi na Casa Espírita 
que lhe ofereceu a oportunidade regenerativa, reconhe-
cendo o Irmão Bruno o tempo que perdeu ausente 
desse grandioso conhecimento.  
                  
 Zenilda Machado. 
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ZENILDA  MACHADO, ESCREVE:   
 

Os Espíritas são como Sapos na Panela? 
 

     Existe uma metáfora inserida na cultura popular que, se 
pusermos um sapo em uma panela de água fria e a aque-
cermos lentamente, o sapo vai se adaptar, sem perceber 
que a água vai ferver e acabar o matando. Se jogasse-
mos o sapo diretamente na água quente, ele sentiria o 
calor e saltaria fora. 
     Sobre o Espiritismo parece ter ocorrido algo seme-
lhante. Fomos assimilando equívocos, interpretações 
tendenciosas, fatos históricos errados, entendimentos 
distorcidos e fomos aceitando tudo como verdades 
inquestionáveis, sentindo até medo de pensarmos 
diferentes e sermos acusados de opositores à união 
dos espíritas, contra- as instituições abençoadas por 
Ismael, contra até mesmo de Jesus! 
     Impuseram-nos o pensamento único, o modo padro-
nizado de agir. A qualquer tentativa de reagir, tentam 
nos convencer de que ter outro entendimento é radica-
lizar, entrar em sintonia com obsessores e se afastar da 
fraternidade e de Jesus. 
     Hierarquização, engessamento, aceitação sem ques-
tionamento, manutenção de cargos e posições de 
prestígio, religiosismo exacerbado, crença na oração 
com forma de adoração, gratidão e recebimento das 
benesses divinas, busca de notoriedade, comercializa-
ção da mediunidade, elitização. 
     É preciso bom senso, discernimento, análises e 
críticas firmes em seus argumentos e isentas de agres-
sividade. É preciso oferecer outras visões e entendi-
mentos, não na certeza de sua veracidade, mas na cer-
teza de que contribuirão, de algum modo, para a busca 
da verdade que se revela gradativamente à medida do 
nosso empenho. 
 

Ivan Franzolim 
10 de fevereiro de 2020. 
 
       Baseado no artigo de Alexandre Garcia publicado 
no Correio Braziliense em 05/02/2020: Sapo na panela 

 

https://www.facebook.com/ivan.franzolim?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARC-kG3funAUuvIdGjUkYwGH1ftEUX34yTm1EVxULRQZkY-9uwav84PI9WIHW-iOIXvdc3MLvNtUPf3e&hc_ref=ARS1gI2tr7YKK0tzRzqAMK_bTogaizUytLYdzabO1zZFPQW6tbdSG6k3jT_FFUZ5qEw&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2746072485468739&set=a.388215894587755&type=3


 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

       
 
                                                
 
          

Essa constatação é relevante para diferenciar a proposta 

espírita e o próprio dinamismo doutrinário, o qual amplia o 

horizonte do conhecimento humano e lastreia-se no avanço 

científico. As questões filosóficas fundamentais (quem somos, 

de onde viemos e para onde iremos) podem, segundo Kar-

dec, serem desvendadas mediante o progresso do conheci-

mento científico, deixando de estar restritas às discussões 

metafísicas nem as respostas serem artigos de fé. 

       Quanto à solução definitiva, talvez jamais seja dado ao 

homem encontrá-la sobre a Terra, por se tratar de coisas que 

são segredos de Deus. 

       O trecho eliminado sinaliza as próprias limitações do 

conhecimento humano em nosso estágio evolutivo. O capítulo 

encerra-se sem essa reflexão. 
 

5. - A Gênese: Capítulo 14 – item 1 

Natureza e matéria não são sinônimos 

Por Marco Milani 
Texto publicado originalmente no boletim Dirigente 
Espírita, n.169, jan/fev de 2019, p.5) 
 
       Natureza e matéria não são sinônimos. Para a presente 

análise, escolheu-se o primeiro item do Capítulo 14 da 5ª 

edição francesa que, também, evidencia um grave problema 

semântico que distorce o significado doutrinário. Ao se 

discorrer sobre os limites da ciência para investigar os 

fenômenos espirituais, Kardec destaca que esses não podem 

ser explicados únicamente pelas “leis da matéria”. As altera-

ções sofridas na 5ª edição francesa distorceram essa afirma-

ção, apontando que aqueles fenômenos não podiam ser expli-

cados apenas pelas “leis da natureza”. A seguir, os trechos no 

original: 1ª edição (1868) –  

Cap. 14, item 1: “... mais les phénomènes où l'élément 

spirituel a une part prépondérante, ne pouvant être expliqués 

par les seuleslois de la matière, échappent aux investigations 

de la science: c'est pourquoi ils ont, plus que les autres, les 

caractères apparents du merveilleux.”  

5ª edição (1872) – Cap. 14, item 1: “... mais les phénomènes 

où l'élément spirituel a une part prépondérante, ne pouvant 

être expliqués par les seuleslois de la natu-re, échappent aux 

investigations de la science: c'est pourquoi ils ont, plus que les 

autres, les caractères apparents du merveilleux.”  

       Uma vez que matéria e natureza possuem significados 

diferentes e não são conceitos que foram utilizados como si-

nônimos por Kardec em suas obras, o texto modificado apre-

senta um claro contraste semântico.   

       Por “natureza”, entende-se o conceito amplo que envol-

ve tudo o que é natural, ou seja, todos os elementos do uni-

verso: espírito e matéria. Os fenômenos espirituais estão, 

portanto, dentro das leis naturais e podem ser explicados por 

elas.  

       Na 5ª edição francesa de A Gênese, a alteração da 

frase faz com que se negue essa explicação natural e afirme-

se que os fenômenos espirituais estariam fora na própria 

natureza. Na questão nº 617, de O Livro dos Espíritos, 

destaca-se a associação direta de que “todas as leis da 

Natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O 

cientista estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e 

pratica as da alma.” Ainda nesta questão, reforça-se o conceito 

de que, dentre as leis divinas, “umas regulam o movimento 

e as relações da matéria bruta: as leis físicas, cujo estudo  

 

pertence ao domínio da Ciência” e “as outras dizem 

respeito especialmente ao homem considerado em si 

mesmo e nas suas relações com Deus e com seus 

semelhantes. Contêm as regras da vida do corpo, bem 

como as da vida da alma: são as leis morais.”  

       No item 41 do capítulo 1, em todas as edições de A 

Gênese, destaca-se que as leis da natureza reveladas pelo 

Espiritismo confirmam, explicam e desenvolvem tudo quanto 

Jesus disse e fez, elucidando os pontos obscuros do ensino 

cristão. As leis morais, portanto, são naturais. Essa condição 

impede qualquer tentativa de substituição semântica de leis 

da natureza por leis da matéria. No capítulo 12 de A Gêne-

.se, em todas as edições, Kardec discorre sobre o conceito de 

milagre, o qual seria uma derrogação das leis da natureza. 

Uma vez que as leis da natureza são imutáveis, não existiriam 

milagres ou fatos não naturais. Essa frase seria distorcida se 

a mesma fosse reescrita substituindo-se leis da natureza por 

leis da matéria. Igualmente, há muitas outras passagens em 

todas as obras da chamada Codificação que Kardec e os 

Espíritos reafirmaram o uso de leis da natureza para tudo o 

que é natural, inclusive abrangendo as leis morais e todos os 

fenômenos espirituais. Assim, ao se substituir “leis da maté-

ria” por “leis da natureza”, tal qual ocorrido no item 1 do 

capítulo 14 da 5ª edição de A Gênese, afirma-se que os fe-

nômenos espirituais não seriam naturais e isso distorce 

seriamente o conteúdo lógico do texto original escrito por 

Kardec.  
       Reafirmando a proposta de estudo e esclarecimento so-
bre as inconsistências doutrinárias encontradas na 5ª edição 
francesa da obra A Gênese: os milagres e as predições 
segundo o espiritismo, a USE-SP vem publicando tópicos 
comparativos de capítulos selecionados. 
       No Dirigente Espírita, nº 167, p.5, apresentou-se a fragi-
lização lógica do conteúdo do Capítulo 15 de A Gênese, 
ocorrido na 5ª edição francesa, decorrente da supressão do 
item 67 presente na 1ª edição da obra. Tal modificação não 
mais permitiu que se conhecessem as hipóteses propostas 
original-mente por Allan Kardec para se explicar o desapare-
cimento do corpo de Jesus. 
       No Dirigente seguinte, nº 168, p.5, evidenciou-se a de-
turpação do conteúdo do Capítulo 18, destacando o viés 
místico e supersticioso provocado pelas alterações de trechos 
na 5ª edição francesa que associavam as transformações 
morais da humanidade às transformações físicas do globo ou 
a fenômenos naturais como estrelas cadentes. Tal associação 
não faz parte dos ensinamentos dos Espíritos contidos nas 
obras de Kardec. 
       Para a presente análise, escolheu-se o primeiro item do 
Capítulo 14 da 5ª edição francesa que, também, evidencia 
um grave problema semântico que distorce o significado 
doutrinário. 
       Ao se discorrer sobre os limites da ciência para investigar 
os fenômenos espirituais, Kardec destaca que esses não po-
dem ser explicados unicamente pelas “leis da matéria”. As 
alterações sofridas na 5ª edição francesa distorceram essa 
afirmação, apontando que aqueles fenômenos não podiam 
ser explicados apenas pelas “leis da natureza”. A seguir, os 

trechos no original: ▲ 
 

(CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO) 
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ESTUDANDO A GÊNESE - II 

 
 

 
   

 
 
 

https://educadorespirita1.blogspot.com/2018/09/comentarios-sobre-o-capitulo-xv-de.html
https://educadorespirita1.blogspot.com/2018/12/inconsistencias-doutrinarias-da-5.html
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INFORMATIVO LUZ ESPÍRITA, DO PORTAL FRATERNIDADE ESPÍRITA, SOB A BATUTA DO PARAIBANO 
ERY LOPES, PRESTA HOMENAGEM PELA SEGUNDA VEZ AO LAMPADÁRIO ESPÍRITRA, O QUE NOS 
DEIXA BASTANTE SATISFEITOS. E EM UNÍSSONO, DIZEMOS: OBRIGADO.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
       E logo abaixo com as seguintes palavras: 
       “Já está à disposição de todos a edição d e 
fevereiro de 2020 do já tr4adicional jornal Lampadário 
Espírita, editado por mossos confrades do Estado de 
Pernambuco. 
       No present5e volume do Lampadário, destaque 
para um recorte histórico sobre a francesa Madame de 
Girardin, jornalista, médium contemporânea de Allan 
Kardec. 
       Tem ainda a continuação de uma interessante 
matéria sobre uma vertente corrente no mov9imento 
espírita brasileiro: “Espiritismo à esquerda”. 
 
Postado por: 
 Luz Espírita (Ery Lopes). 
 
       Aliás, esta é segunda homenagem que o amigo Ery 
Lopes presta ao nosso jornal. A atitude carinhosa, não 
comprometida com qualquer pensamento de barganha, 
nos deixa verdadeiramente agradecido. E vejam, são  
 
os de fora que nos acalentam com tal mimo. Bem diz o 
ditado: “santo de casa não faz milagre”. Essa 
homenagem, que fique bem claro, é exclusivamente  
extensiva aos que colaboram e tornam possível a 
existência do nosso jornalzinho.  
       Ema homenagem anterior, disse:  
        “Uma década de efetiva contribuição ao Movimento 
Espírita não pode deixar de ser apreciado por todos nós, 
especialmente nesses tempos de ideias líquidas e modis-

mos dos mais variados, em que tudo é muito efêmero, 
sem substância, num meio onde há "muita iniciativa" e 
pouco "terminativa", ou continuação. Mas eis que estamos 

a comemorar os 10 anos de Lampadário Espírita - Boletim 

Informativo Independente de Educação Espírita.   
       O Informativo é mensal e a edição corrente é a de n° 
150, de março de 2019, que está repleta de matérias 
qualificadas e úteis para o estudo, pesqui-sa e divulgação 
do Espiritismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       E para completar a homenagem de que o Lampa-dário 
vem sendo alvo por parte de amigos que foram surgindo, 
irmanados por um só pensamento de amor à Doutrina 
Espírita. Ainda nos brindaram com uma foto que reflete a 
união de pensamento que une os “discípulos de Kardec” 
pelo pensamento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Na foto vê-se ROGÉRIO MIGUEZ (de cabelos 
brancos), ao centro – WANDERLEY (gestor do AEC -
aurores espíritas clássicos) e ERY LOPES (gestor do 
Informativo LUZ ESPÍRITA). Tem cabeça chata, mas é 
paraibano. Trio de ouro dedicados à divulgação do 
Espiritismo em larga escala. ▲       
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Os  exilados  da  Terra  

 

 
       Exemplos, pois, não faltam; a renovação dos habi-
tantes do planeta já se faz de modo contínuo, gradativo, 
inexorável, incluindo a vinda de Espíritos que não pos-
suem qualquer vínculo com a Terra, mas dispostos, em 
nome da solidariedade e do amor ao próximo, a mergu-
lharem num mundo ainda marcado por significativas 
turbulências sociais e morais. 
       E nós, os que habitamos a Terra? Por que ainda 
continuamos vacilantes, a despeito de recebermos as 
mais elucidativas explicações e orientações sobre o 
funcionamento das Leis de Deus? Por que não pega-
mos com vontade a charrua e aramos o solo duro das 
próprias vidas, a „m de que dê frutos saborosos, quem 
sabe a cem por um?  
 

 

Estaria o chamamento de Jesus acima de nossas 
forças? Precisamos de algo mais? Bons livros os temos 
aos milhares, exemplos também são inúmeros, provin-
dos dos incansáveis batalhadores que nos antecede-
ram e de alguns que conosco ainda partilham a jorna-
da. Muitos deles ofereceram literalmente as suas pró-
prias vidas, foram martirizados, torturados, humilhados. 
Perderam a saúde, todavia, não descansaram, troca-
ram as alegrias de uma família para viverem solitários, 
abraçando a família maior, representada pela Humani-
dade inteira, enfrentando com muita nobreza as 
dificuldades da vida mundana e daqui se retirando co-
mo vencedores deles mesmos. 
       Já dispomos do Evangelho de Jesus e da rica lite-
ratura espírita, norteando as nossas ações; igualmente 
conhecemos as vidas dos mártires, testemunhos inolvi-
dáveis em todos os tempos, para nos incentivar e ins-
pirar! De que mais precisamos? 
 

Rogério Miguez 

 

(do “Reformador”, Janeiro de 2020, págs.  42 a46). 
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1 XAVIER, Francisco C. A caminho da luz. Pelo Espírito 
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2 KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. Trad. Evandro 
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3 ______. O evangelho segundo o Espiritismo. Trad. 
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LEAL, 2010. cap. 2 – O visitante especial. p. 26.  
5 ______ ______. cap. 3 – A mensagem revelação. p. 35 e 
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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.  

 

 
NOTÍCIA DA VIDA SOCIAL 

 
       O Governador do Estado de Pernambuco Paulo 
Câmara, o popular “Papel de Parede”, iniciou o pro-
cesso de desmonte e desativação dos T.I. (terminal 
de integração) Matrô-Onibus, tendo começado pe-
los T.I. de Cosme e Damião, Cavaleiro e Santa 
Luzia.  
     Até o fim do ano, não haverá mais cobradores, 
tarefa que será executada pelos motoristas; os ôni-
bus contarão com duas catracas e o governo acaba 
de criar o cartão vemidoso, que vai controlar a 
andança dos velhos e dificultar o direito de ir e vir. 
       Se soubéssemos o significado da palavra faz-
cista, diríamos que estamos diante de um. Como, 
porém, essa é uma palavra que não tem significado 
definido, dizemos que trata-se de um indivíduo à 
serviço dos empresários do transporte público de 
ônibus. Nunca ganharam tanto dinheiro.    
     “Papel de Parede” acabou com a meia passa-
gem aos domingos para o trabalhador e nesses 
dois anos que ainda lhe resta no poder, há expecta-
tivas de muita perversidade contra a população as-
salariada. Na área da saúde, o salário do “peão” é 
menor que o “salário mínimo”, e não há remédio.  
     E na área de competência municipal, o “prefeito 
bobão” é um desastre. Ainda bem que o Recife fica 
livre dele em janeiro de 2021. 
 

Dâmocles Aurélio. 



 

  

 
    

 

              

RELIGIÃO E FILOSOFIA - VIII  
                

04 de janeiro de 1947 – Sábado – pág. 5 
 

RELIGIÃO E FILOSOFIA – V 

 
       O escritor italiano L. Friso, em sua “Filosofia Morale”, 
referindo-se às doutrina filosóficas e religiosas da velha Chi-
na, escreve: “Dois livros contêm a doutrina, em que se 
baseiam as suas crenças e religiões: O Y-King, livro das 
transformações, atribuído a Fou-Hi, que compreende a meta-
física, e o Chou-King, livro dos anais de Ki-Tseu, antigo texto 
moral, rico de preceitos, de uma casuística mínima, que pro-
curava regular todos os atos da vida pública e particular. A 
moral de Chou-King é inteiramente racional não se apoia em 
dogmas, que é superior a todas as doutrinas ateístas ou pan-
teístas, ou espiritualistas, assim como também ao materialis-
mo supersticioso do vulgo ignorante. 
       Assim as doutrinas religiosas da velha China encerra-
vam uma moral perfeitamente racional e não continham dog-
mas, isto é, princípios indiscutíveis, que não podiam suportam 
o livre exame e nem por isso nunca se disse que essas doutri-
nas deixassem de constituir respeitáveis religiões do povo chi-
nês. Ainda L. Friso, na mesma obra já citado, estudando as 
doutrinas do grande moralista Confúcio, declara, com a sua 
autoridade de estudioso desses assuntos, o seguinte: - “Tam-
bém Confúcio procurou nos antigos livros religiosos os 
princípios da ciência e da virtude. Depois de vinte e cinco 
séculos, a China ainda venera e segue os ensinamentos do 
seu grande moralis-ta... Desdenhando-se apoiar nas bases da 
superstição, só falou em nome da razão, confiando na 
bondade e na evidência de seus preceitos”. 
       César Cantú, em sua magnífica “História Universal”, 
muito conhecida dos estudiosos, comentando as doutrinas 
filosóficas e religiosas de Lao-Tseu, escreve: - “Este (capitu-
lo), só por si, encerra os elementos de uma religião, e não é 
de  estranhar que os sectários de Lao-Tseu, hábeis como 
todos os asiáticos em tirar de um princípio estabelecido todas 
as consequências que dele derivam logicamente de deduzi-
rem um culto e um sacerdócio das doutrinas do filósofo, pois 
que, se existe um Deus supremo, e as boas ações e o conhe-
cimento que dEle se tem são os únicas meios de alcançar a 
eterna ventura no seu seio, é evidente que são necessários 
medianeiros que guiem as inteligências ignorantes e débeis, 
Pode dizer-se, usando da linguagem de muitos padres da 
Igreja e de escrito-res católicos modernos, que a doutrina de 
Lao-Tseu, como todas as da Ásia com que tem mais afinida-
des, são um cristianismo primitivo. 
       De fato, se nos fosse dado traduzir, aqui, todo o Tao-te-
King, mostraríamos que nele se contêm os princípios funda-
mentais do cristianismo, expostos de um modo peculiar a Ásia 
Na religião e na filosofia de Confúcio não encontraríamos 
aqueles requisitos a que se refere Alfredo Bertholet, em sua 
“Encyclopedia of the Social Sciences”, porque naquelas cren-
ças, como nas de toda a China, não há nada que se pareça 
com o sobrenatural, com o milagre, com o maravilhoso ou 

com os dogmas católicos. E o que é verdadeiramente notável 

é a semelhança que apresentam essas crenças com o 
cristianismo, que ninguém poderá contestar ser uma religião, 
aliás, a religião.   
 

 Djalma Farias. 
 
 

08 de janeiro de 1947 – Quarta-feira – pág. 5 
 

RELIGIÃO E FILOSOFIA – VI 

 
       Estamos afirmando nestas crônicas que as doutri-
nas filosóficas e religiosas de Confúcio, como os da 
velha China, não encerram dogmas (considerando o 
vocábulo no sentido teológico), nem mistérios, nem tem 
coisa alguma que se pareça com o sobrenatural ou o 
maravilhoso. Dissemos, também, que elas, considera-
das universalmente como religiões, que satisfazem 
aqueles requisitos formuladas por Alfred Bertholet em 
sua “EncIclopedia of the Social Sciences”, quando 
escreve: - “Qualquer conceito de religião envolve um 
processo de relações vitais entre a criatura humana e o 
sobrenatural”. A cada passo teremos de provar, como o 
estamos fazendo agora, que há muitas, velhas e 
respeitáveis religiões que desmentem aquele conceito, 
genuinamente católico. “A filosofia de Confúcio”, diz 
Pauthier, é essencialmente prática; impõe ao homem a 
perfectibilidade, a obrigação de se aperfeiçoar; - todos 
devemos aperfeiçoar-nos por atingir a perfeição ideal, 
que se encontra realizada no próprio Confúcio, o 
instituidor por excelência, perfeição que se chama a 
virtude da humanidade”. 
       Ainda Pauthier escreve: “ – O grande fim dessa 
filosofia, o fim por assim dizer único, era a melhoria 
constante de si próprio e dos outros”. 
       Em nenhuma das obras de filosofia, de religião e 
de moral dos mais antigos e célebres filósofos 
chineses, no Ta-hio ou o Grande Estudo, nem no 
Toung-Young ou a Invariabilidade no Meio, nem no 
livro de Meng-Tseu há lugar para o sobrenatural, o 
mistério e maravilhoso ou os dogmas. E nem por isso 
essas doutrinas antigas e respeitá-veis da velha China 
deixaram de ser consideradas filosofias e religiões. 
Estudiosos de responsabilidade sempre designaram 
essas doutrinas, religiões e filosofias, inclusive o próprio 
Budismo. 
       Theodoro H. Robinson, em sua “Introduction a 
l’Histoire des Religions”, afirma: “- Notamos que em um 
sistema politeísta, os homens que pensam tem tendên-
cia a destacar-se das crenças e das práticas admitidas, 
para encontrar uma for-ma de culto que lhes dê uma 
satisfação pessoal. Essa tendência age em duas 
direções, uma metafísica, outra moral, e duas das mais 
importantes religiões atuais mostram como esse duplo 
impulso pode desviar inteiramente os homens da 
religião no sentido estrito da palavra para os conduzir 
finalmente a uma fé nova e quase independente. São o 
Budismo, que conta hoje mais adeptos que qualquer 
outra religião, e o Confucionismo, que está espalhando 
não só em a China, como conta numero-sos partida-
rios”. 
 

Djalma Farias. 
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