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REFLEXÕES  DE  UM 
MÉDIUM  ESPÍRITA 

 

   ◘ Mais que de repente, o Mundo se   
      viu no olho do furacão. 
  ◘ Açoitado por uma Pandemia sob a   
     ação de uma Gripe. 
  ◘  A Gripe de nome CORONA VIRUS ,       
     (covid-19), surgiu na China. 
  ◘ Rapidamente espalhou-se pelos   
     quatro continentes: Àsia, África,   
     Europa e América.  
  ◘ Ainda não sabemos o desfecho,   
     mas no momento está exigindo de   
    todos, cuidado, paciência e a   
    certeza do Amor de Deus pela   
    Humanidade. 
 

 OFHELIA CORRALES 

   Nascida na cidade de San Jose, Costa Rica, medium cuja 
mediunidade apresentou os mais surpreendentes  fenômenos 
de materializaçãocomo o da foto: o Espírito está de branco 
com uma toca e se chamava MARIA. A Médium  estava atrás 
do lado direito, em pé. A foto foi publicada nos Annals of 
Psychic Science, Vol. IX., 1910, em uma reimpressão de 28 de 
março de 1908, The Spiritist Century, o órgão da Federação 
Espírita Mexicana e de La Voz de la Verdad de Barcelona. 
   Aos 18 anos, em memorável sessão, manteve a consciência 
plena enquanto uma entidade, com o nome de Miguel Ruiz, 
se materializava. Ele podia ser tocado, seu coração estava ba-
tendo, elo podia ficar mais alto à vontade ou reduzir seu tama-
nho, e se uma lâmpada fosse acesa, ele desapareceria imediata-
mente. Ele se tornou o guia das sessões e, muitas vezes, vinha 
na companhia de outros fantasmas, entre os quais "Mary 
Brown", a mais notável. Até cinco fantasmas foram vistos ao 
mesmo tempo, cada um falando na língua materna.   
  

                               VEJA MAIS PÁG. 6. 

exemplar da 5a edição de 1869 de La Genèse, encontrada na 
Suiça, Igualmente adulterada e clandestina. 
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Paulo Freire e Kardec!?  (2ª PARTE). 
     

 

  
    em muitos adendos no “O   
    Livro dos Espíritos” utiliza 

elementos do cotidiano francês para exemplificar ou material-
zar os conceitos exarados pelos espíritos na conclusão das 
respostas as suas indagações. É de primordial relevância 
esclarecer que essa ideia de aproveitar a rotina também era 

partilhada por Jesus, O Cristo, que fez em muitas preleções 
alguns paralelos com a vida cotidiana se detendo em parábo-
las, que muitos tomam como se os acontecimentos ali fossem 
verídicos e não como uma abstração para gerir o ensino de 
fundo moral. 
       É formidável realçar que na velha França das mesas 
girantes nascia a “filosofia oprimida pela força da Igreja 
Romana” muito depois de Cristo e muito antes de Freire; 

enquanto de um Brasileiro-pernambucano, exilado sem su-
cesso para o desconhecido, nascia a “pedagogia do opri-
mido”, Kardec saiu da incredulidade e ampliou seu repertório 

ao reconhecer a vida após a morte, a reencarnação, a comu-
nicação com os Espíritos. Freire expandiu seu conhecimento 
ao ler Marx e de certa forma discordar dele em vários 
pontos e ao entender que as pessoas precisam de educação 

como a única arma que dá ao homem o significado existencial 
harmônico e incluso a sociedade, favorecendo-os com: vias 
de oportunidade. O engano de Freire foi mergulhar de for-
ma política sendo dicotômico a sua “fé” enquanto que 
Kardec e Cristo jamais o fizeram ou se aliaram a tais 
forças e formas restituídas. 

       Educar era a tese dos dois filósofos-pedagogos, cada um 
a seu tempo, ambos, pouco compreendido, perseguido, mini-
mizado; a educação é o eixo fiel de alinhamento humano, do 
entrosamento dele com a sociedade e do ajustamento dessa, 
a harmonia das relações universais de convivência. Paulo 
mais mecânico, Kardec mais tecnicista, sem abdicar do 
essencial: pôr em prática. Para o porta-voz dos espíritos a 

prática valeria mais que o conhecimento, identidade também 
partilhada por Freire, os dois converge no conhecimento-
prático como exercício de aprimoramento moral em um, e 
educacional-acadêmico noutro. O que faz brotar as duas asas 
que proporcionará a progressão-evolutiva humana: Educação 
(Conhecimento) e moral. Sem a visão crítica e a leitura salutar 
não pode se fortalecer o espírito, sem moralidade fica então 
entregue aos ventos da deriva existencial. Sobre a mesa 
sentados e de forma cortês à espera do alimento não do 
corpo, mas da alma, calmo e sereno como manda a educação 
princípio básico para o entendimento. 
       O estudante, em qualquer nível, é o que pensa, examina 
e aplica ao cotidiano tudo o que absorve. O aluno é apenas 
um robô moldável a séries/anos letivos e dopados a uma 
mecânica insensível e irracional. Enlaçados na exatidão 
numérica, inexata quanto ao compreender e presa apenas ao 
modelo prático sem entender de fato apenas repetidores, 
nesse ciclo para aferir o grau de absorção de saberes curricu-
lares. Por ser inflexível, torna-se inquestionável, a eterna 
dicotomia entre: o certo e errado; a breve discordância de 
Freire ao modelo tradicional de Educação, até hoje aplicado 
nos vários níveis: Fundamental I e II, Médio e Superior. 
       Ao que o mestre de Lion caracterizou em degraus mais 
ou menos flexíveis e moldável as condições de evolução, 
proporcional ao entendimento de cada ser, quando classifica 
experiências, erros e acertos na proporcionalidade do conhe-
cimento de quem por eles passa; o repertório de cada espíri-
to, que a seu tempo e pela mecânica perfeita da consciência 
pode habilita-lo a adentrar ou não o novo patamar. Com isso  
 

 
passa a ter as experiências assemelhadas, mas ainda mais 
intensificadas com foco no aprender ou outras mais específi-
cas necessárias ao progresso. Ninguém “apanha” da vida 
sem merecer, mas todos recebem as “palmadas” na pro-
porção que pode suportar e compreender. 

       Existem muitas convergências, guardadas as particulari-
dades e os objetivos; Kardec obedecendo a sua missão tinha 
o compromisso de trazer luz-moral descortinando a morte e 
revelando a imortalidade em meio aos alfabetizados sociais, 
Freire tinha a tarefa de dar a quem não tinha quase nada, 
oportunizar com ferramentas moldadas à terra, pedra, enxada 
e suor para levantar-se da exclusão silenciosa de quem não 
sabe ler. Os espíritos afirmam que os ciclos reencarnatórios 
se sucedem com respeito ao tempo de cada um, Freire afir-
mou que assim que o estudante adquire segurança do saber 
solidificando o repertório se sente encorajado a se submeter 
as provas do conhecimento, tal qual como o espírito segundo 
Kardec, na escolha das provas as quais precisa se submeter 
quando encarnados.  
       Em tudo encontramos o “batismo de fogo”, como sofri-
mento testador, em todas as fases.  A isso torna-se claro o 
exemplo do fato ocorrido com Kardec quando teve os livros 
codificados e suas hipóteses queimadas no “Alto de Fé de 
Barcelona”. Isso gerou frustração, mas teve dos espíritos o 
impulso do “bom ânimo”, Freire teve suas teses rechaçadas 
em praça pública, relegadas ao silêncio do exílio e ao esque-
cimento, dor e sofrimento, Jesus foi calado no alto do “Monte 
das Caveiras” cravado imóvel em uma cruzada de madeiros, 

o batismo de dor, pelo fogo que ao atingir o justo não fere a 
alma, mas perpetua a ideia de quem é ferido como um grito 
de efeito eterno em seus frutos. Assim como disseram os 
espíritos a Kardec, as brasas fazem brilhar ainda mais forte o 
conhecimento oculto, a propaganda de Marketing do abafa 
atiçou ainda mais a chama imorredoura da verdade. A sabe-
doria só é testada na dificuldade, as provas surgem como 
testes efetivos do conhecimento prático aos seres que por 
elas são submetidos. Eis a prova avaliativa da aprendizagem. 
        No universo dos espíritos os princípios elementares da 
filosofia de Freire se coadunam as ideias de educação inte-
gral, imperativa, definida e universal do Espírito. Tal conver-
gência são frutos inconscientes do contato de Freire com a 
Doutrina Espírita, quando criança. Esse modelo de organi-

zação na absorção de conhecimento se torna pioneiro na vida 
comum por adotar princípio e se basear na forma dinâmica da 
pedagogia de Kardec e dos Espíritos, mesmo que por 

lampejos da inconsciência Freiriana refletindo os germes da 
filosófica Kardecista. A metodologia não era inflexível, mas 
moldável as relações e estudos da sociedade, tudo era objeto 
de estudo e aprendizagem, tudo poderia se tornas elemento 
para análise, sem contundo fazer ou integrar de pronto ao que 
chamamos de Doutrina Espírita. 
       O conhecimento é acessível a todos, mas cada um tem 
seu “deley”, tempo entre o que ouve e o entendimento do que 
foi emitido até que tenha ação-repercussão efetiva no apren-
dizado. A final de contas a discussão entre saber e conhecer 
de onde vem? O maior exercício que o Cristo fez foi adaptar o 
conhecimento ao saber dos iletrados, 72 discípulos, redu-
zidos a 12 e no fim a onze com um traidor, “Filosofia do 
Oprimido”, oportunizando reeducação espiritual. 

 
        

VER FINAL NA PÁGINA 12 
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O burro de carga 
 

 

Pelo Espírito Neio Lúcio. 
Psicografia de Francisco Cândido Xavier. 
Livro: Alvorada Cristã. Lição nº 10. Página 49. 
 
       No tempo em que não havia automóveis, na co-
cheira de famoso palácio real, um burro de carga curtia 
imensa amargura, em vista das pilhérias e remoques 
dos companheiros de apartamento. 
       Reparando-lhe o pêlo maltratado, as fundas cica-
trizes do lombo e a cabeça tristonha e humilde, aproxi-
mou-se formoso cavalo árabe, que se fizera detentor de 
muitos prêmios, e disse, orgulhoso: 
       - Triste sina a que recebeste! Não invejas minha 
posição nas corridas? Sou acariciado por mãos de 
princesas e elogiado pela palavra dos reis! 
       - Pudera! - exclamou um potro de fina origem ingle-
sa - como conseguirá um burro entender o brilho das 
apostas e o gosto da caça? 
       O infortunado animal recebia os sarcasmos, resi-
gnadamente. 
       Outro soberbo cavalo, de procedência húngara, 
entrou no assunto e comentou: 
       - Há dez anos, quando me ausentei de pastagem 
vizinha, vi este miserável sofrendo rudemente nas 
mãos de bruto amansador. É tão covarde que não che-
gava a reagir, nem mesmo com um coice. Não nasceu 
senão para carga e pancadas. É vergonhoso suportar-
lhe a companhia. 
       Nisto, admirável jumento espanhol acercou-se do 
grupo, e acentuou sem piedade: 
       - Lastimo reconhecer neste burro um parente próxi-
mo. É animal desonrado, fraco, inútil... Não sabe viver 
senão sob pesadas disciplinas. Ignora o aprumo da 
dignidade pessoal e desconhece o amor próprio. Aceito 
os deveres que me competem até o justo limite; mas, 
se me constrangem a ultrapassar as obrigações, recu-
so-me à obediência, pinoteio e sou capaz de matar. 
       As observações insultuosas não haviam terminado, 
quando o rei penetrou o recinto, em companhia do 
chefe das cavalariças. 
       - Preciso de um animal para serviço de grande res-
ponsabilidade - informou o monarca -, animal dócil e 
educado, que mereça absoluta confiança. 
       O empregado perguntou: 
       - Não prefere o árabe, Majestade? 
       - Não, não - falou o soberano - é muito altivo e só 
serve para corridas em festejos oficiais sem maior im-
portância. 
       - Não quer o potro inglês? 
       - De modo algum. É muito irrequieto e não vai além 
das extravagâncias da caça. 
       - Não deseja o húngaro? 
       - Não, não. É bravio, sem qualquer educação. É 
apenas um pastor de rebanho. 
       - O jumento serviria? - insistiu o servidor atencioso. 
       - De maneira nenhuma. É manhoso e não merece 
confiança. 

       Decorridos alguns instantes de silêncio, o soberano 
indagou: 
       - Onde está o meu burro de carga? 
       O motorista dos carros indicou, entre outros. 
       O próprio rei puxou-o carinhosamente para fora, 
mandou ajaezá-lo com as armas resplandecentes de 
sua Casa e confiou-lhe o filho, ainda criança, para lon-
ga viagem. 
       Assim também acontece na vida. 
       Em todas as ocasiões, temos sempre grande núme 
ro de amigos, de conhecidos e companheiros, mas so-
mente nos prestam serviços de utilidade real aqueles 
que já aprenderam a suportar, servir e sofrer, sem 
cogitar de si mesmos.▲ 
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BEZERRA DE MENEZES E O CRISTIANISMO ESPÍRITA- III 
 

 
        

III. – O  INGRESSO  NO  ESPIRITISMO  
          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; de-
clinava 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 Pe-
reira, 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 
Espiritismo. 
       Segundo a ótica do Dr. Bezerra, os Princípios Funda-
mentais do Espiritismo (*), 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 como 
Roustaing, o Dr. Bezerra fazia distinção entre Doutrina Espíri-
ta 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. 

       J. B. Roustaing, em sua obra “Os Quatro Evangelhos”, 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): 
       “O Espiritismo é a confirmação do Cristianismo.” (...) 
“Ora, que é o Cristianismo de Jesus senão a RELIGIÃO 
UNIVERSAL, que há-de encerrar todos os homens num 
círculo único de amor e caridade?” 

       Em nota à margem, conclui o tradutor, Guillon Ribeiro: 
       “O Espiritismo é o Cristianismo”.  

       Portanto, concluí-se que, na verdade, a teoria é de Rous-
taing, 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 encai-
xava 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 funcionava 
na sede da FEB, e após a prece inicial dialogou com os pre-
sentes, 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 Es-

píritos 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 facilidade 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 com-
tou ao grupo aquele episódio ocorrido ao tempo de estudan-
te. 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 esgota-
dos os recursos, de par com a urgência de pagar o aluguel da 
casa (pagar à faculdade de medicina a taxa de exame para 
não perder o ano) e acudir a outras necessidades inadiáveis, 
reclinado em sua rede, 
__________________ 
(*) - 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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sem grandes sobressaltos, mas seriamente preocupado com 
a solução do caso, dava tratos à imaginação, em procura dos 
meios com que sair da dificuldade, quando ouve bater à porta. 
Era um desconhecido, que vinha nominalmente procurá-lo, e 
que, depois, ajustando um certo número de lições de determi-
nada matéria (matemática), tira do bolso um maço de cédulas 
e paga antecipadamente o preço convencionado, ficando 
igualmente combinado para o dia seguinte o início das aulas. 
Radiante com a inesperada e providencial visita, salvou os 
seus compromissos e ficou a esperar, no prazo estipulado, o 
novo aluno.” 
       “Mas nem no dia seguinte nem nunca mais lhe tornou 
este a aparecer.”  
       Fechando o parêntese, prosseguimos. O Dr. Bezerra 
após ser aconselhado pelo seu guia espiritual – Santo Agosti-
nho -, se decide.  
       Narra o Dr. Canuto Abreu (ob. cit., p. 70), a decisão de 
Bezerra: 
       “ – Neste caso, aceitarei e espero não me faltem o am-
paro de Jesus, a proteção de nossos guias, assim como o 
concurso de todos os companheiros de grupo. 
       - Iremos todos contigo!  - disse o Espírito.”  

       E realmente, foram. 
       Expliquemos esse episódio. 
       - Fundada a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo 
e Caridade, teve vida curta, uma vez que em 1879 vivia num 
ambiente de discórdias em virtude das divergências entre os 
“Científicos” e “Místicos”. Ainda nesse ano, os “Científicos” 
assumem a direção e alteram a denominação para “Acadêmi-
ca”. A 6 de junho de 1880, Antônio Luís Sayão convida vários 
companheiros de ideal espírita, numa tentativa de conciliação 
cristã. Compareceram 24 membros das duas sociedades: da 
Acadêmica e da Fraternidade. Apesar dos esforços e da boa 
vontade de Sayão, não se chegou a um denominador satisfa-
tório. Sayão decide então realizar uma outra reunião, que 
ocorreu a 15 do mês em curso, em seu escritório à Rua Luís  
de Camões. Nessa reunião, foi fundado o “Grupo dos Humil-
des”, que ficou mais conhecido por “Grupo do Sayão”. Em 

1884, com a fundação da Federação Espírita Brasileira, esse 
grupo se incorporou àquela, passando a partir daí a denomi-
nar-se “Grupo Ismael”, por extenso – Grupo de Estudos 
Evangélicos do Anjo Ismael. Junto levava a bandeira, repre-
sentada pela trilogia – Deus, Cristo e Caridade e o Cristia-
nismo Espírita.  
       E no dia 3 de agosto de 1895, na sede social, às 20:00 

horas, era realizada uma assembleia Geral, sendo eleito 
presi-dente da Federação Espírita Brasileira, o Dr. Bezerra de 
Mene-zes. Compareceram vinte e dois sócios (vinte “Místicos” 
e dois “Científicos”). Bezerra foi eleito com dezenove votos, e 
assumiu a direção em meio à grande crise administrativa e 
financeira, agravada pelas profundas divergências dos líderes 
espíritas. Imprimiu orientação evangélica aos trabalhos, 
chefiando o “Grupo dos Místicos”, galvanizando corações, 
restaurando e consolidando o prestígio da sociedade. E o 
“Grupo dos Místicos” se eternizou na direção não só da 

FEB, mas estenderam ao Movimento Espírita Brasileiro e 
partem agora, para o comando mundial.  
       Em dezembro de 1899, Bezerra foi acometido de uma 
congestão cerebral que o postou no leito, de onde não mais 
se levantaria. E a 11 de abril de 1900, às onze e meia da ma-

nhã, desencarnava no Rio de janeiro, o Dr. Adolfo Bezerra de 
Menezes Cavalcante. 
I. – GRUPO DOS MÍSTICOS. 

       Era o mais numeroso, abrangendo os subgrupos de linha 
evangélica. Era a ala da direita, mas eram também intoleran-
tes e aceitavam a polêmica, não abrindo mão de suas ideias, que de- 

sejavam impor. Dentre os subgrupos, destacavam-se: 
 

1) ROUSTAINISTAS.  
 

 
 

       Há os que escrevem rustanistas, como grafavam à épo-
ca; ainda hoje, cada um pronuncia de uma forma, como 
rustenis-tas, roustaiguistas, etc. 
       Os roustainistas eram extremamente intolerantes, espe-
cialmente quando a crítica envolvia a obra “Os Quatro Evan-
gelhos”, e o grupo dos Místicos, formado então pelos  
 

1- A)  ISMAELINOS. 
       Assim se designavam aos defensores da ideia do Anjo 
Ismael de que Jesus (o “Senhor”), havia transplantado da 
Palestina para o Brasil, a “Árvore do Evangelho”.. 

       Não formavam propriamente um subgrupo, uma vez que 
todo Ismaelino era roustainista e não há como dissociar o 
Ismaelino do roustainismo, um e outro são a mesma coisa. 
Subsistiu ao tempo. 
 

2) KARDECISTA. 
       Eram os que estudavam a moral espírita, se atendo qua-
se exclusivamente ao livro “O Evangelho Segundo o Espiritis-
mo”. 
       Chamavam Kardecista, o grupo que propagava uma 
doutrina que não está contida em “O Livro dos Espíritos” e 
sim nas obras que Kardec escreveu sob a rubrica – “Segun-
do o Espiritismo”, como: “O Evangelho Segundo o Espiritis-
mo”, “O Céu e o Inferno” (ou “A Justiça Divina Segundo o Es-
piritismo”) e “A Gênese” (ou “Os Milagres e as Predições Se-
gundo o Espiritismo”). Isto confundia os Kardecistas, con-
cluindo que “O Livro dos Espíritos” continha a Doutrina Es-
pírita e os três livros acima citados, porque constava no fron-
tispício – “Segundo o Espiritismo”, se tratava de outra dou-
trina, o Espiritismo. 
       Portanto, Kardecismo quer dizer espiritismo cristão, ou  
Como era definido por Bezerra: Cristianismo Espírita. 
       O Kardecismo era na realidade, uma aliança de princí-
pios espíritas com princípios cristãos e no Kardecismo todos 
são “Irmãos em Jesus”. Para o kardecista quem não é por 

Jesus é contra Jesus, portanto, o espírita que não tomava 
Jesus por Mestre não era kardecista, não é “Irmão em Jesus”; 
no entanto, é espírita desde que aceite os princípios funda-
mentais da Doutrina Espírita. Sendo, portanto, a fé cristã a 
única tolerada no Kardecismo, todos os demais eram rejeita-
dos, no entanto podiam ser aceitos pelo Espiritismo. 
       Aleatoriamente tem-se incluído os Kardecistas no grupo 
dos “Científicos”, que não passa de um engano. Os Kardecis-
tas, na verdade, formavam um grupo à parte, muito próximo 
dos “Misticos”. 
       O chefe dos Kardecistas era o inolvidável Dr. Bezerra de 
Menezes, acompanhado de perto pelo seu dileto amigo e so-
brinho, Dr. Maia de Lacerda. 
       Em resumo, eles compreendiam assim: 
       ■ Doutrina Espírita ou “O Livro dos Espíritos”, por ha-

ver sido esta obra escrita por Allan Kardec sob a assistência                  
dos Espíritos 
       ■ Espiritismo ou Doutrina Kardecista, por haverem si-

do escritas as três obras citadas, de acordo com a opinião 
pessoal de Allan Kardec, sem a assistência direta dos Espíri-
tos. Esta era a visão do Dr. Bezerra de Menezes. 
 

NOTA: O Dr. Bezerra grafava Espiritismo com “E” maiúsculo 
e doutrina espírita tudo minúsculo.                 
       ■ Espiritismo aplicado ou “O Livro dos Médiuns”. 
       ■ Cristianismo Espírita, era a hipótese defendida pelo 
Dr. Bezerra de Menezes, que afirmava ser o Evangelho a ba-
se e a causa do Espiritismo; ou seja, Espiritismo sem 
Evangelho não existia. Portanto, o Espiritismo era o Evan-
gelho. Assim, para Bezerra, o Espiritismo era o complemento 
do Cristianismo; daí, dizia ele – “Primeiro o Cristianismo; 
depois o Espiritismo”.  

Dâmocles Aurélio. 
Damocles.aurelio49Gmail.com 
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DE VOLTA AO PASSAD0 – III  
                                  

OFHELIA CORRALES 

       A médium poderia projetá-la duas vezes na sala de ses-
sões enquanto ela estava fora. A dupla de Espíritos usava 
roupas diferentes, mas, do contrário, era a mesma. produzia 
exatamente a mesma voz que Ofélia. Quando a médium foi 

ouvida conversando do lado de fora simultaneamente com o 
duplo, ele foi convidado a materializar um pente para o cabelo 
e um lenço para o duplo, e os dois itens chegaram imediata-
mente através da parede. Além disso, mediante solicitação ao 
médium, ela mesma foi transportada de maneira semelhan-
te. Do mesmo modo, as crianças da família fizeram viagens 
aéreas do jardim para a sala de estar através das portas 
fechadas, enquanto pela médium se manifestava um espírito, 
seu duplo também podia ser visto na sala e ordenado a falar, 
falou com sua própria voz. Certa vez, a dupla Mary foi ouvida 
cantando. A voz de Mary emanou para longe de onde estava 
o corpo da médium. Muitas outras maravilhas sem preceden-
tes nos registros espíritas ocorreram graças aos obreiros 
espirituais que fizeram visitas. 
       Mary Brown (Espírito) começou a escrever, depois colo-

cou a mão no ombro de uma assistente e continuou a escre-
ver com a mesma caligrafia, para que não houvesse inter-

rupção enquanto ela estava sendo observada. Da mesma 
forma, se ela ou Miguel tivessem um assistente, eles pode-
riam falar na língua materna com ele, mesmo que ignorassem 
sua língua. Sob a luz de uma pequena lâmpada, Mary fre-
quentemente se levantava e flutuava no ar. Ela também 
poderia "se multiplicar em quatro personalidades ou for-
mas psíquicas (Espíritos), três das quais pegaram uma 
das pessoas presentes em seus braços e falaram de 
coisas diferentes ao mesmo tempo, agindo como se 
fossem independentes uma da outra, enquanto a quarta, 
à distância, ele começou a cantar ". 

       Várias fotografias foram tiradas. Maria é extraordiriaria-
mente realista. No entanto, de acordo com uma carta do pai 
da medium a Stead, publicada pela "Vos da Verdade", as 

fotografias tirades de Maria não despertou o interesse que a 
principio lhe foi atribuído.   
       Depois de uma visita a San Jose, do professor Willy 
Reichel, após participar de sessões de materialização com a 

médium, levantou as suspeitas de que a médium tentou 
durante as sessões de forma infantil fraudar. No entanto, 
afirmou que Ophelia Corrales era sem dúvida uma excelente 
médium para vozes independentes (voz direta) e Psico-
grafia mecânica.   

       Ophelia Corrales inesperadamente decidiu encerrar suas 
sessões em 1914 e abandonou a prática mediúnica. 

       Deve-se levar em conta que a religião oficial da Costa 
Rica é a religião Católica, onde 70% da população é adepta 
desta crença. A segunda religião é o Budismo (chinês).  
       Os fenômenos que ocorreram com mais frequência fo-
ram: Misteriosas luzes fosforescentes frequentemente vistas 
sobre pântanos ou em pátios de igrejas. Eles também são 
conhecidos como "luzes de busca", "jack o'lanterns" e 
"velas dos homens mortos" e são denominados ignis fa-

tuus. Alguns acreditam que eles pressagiam a morte. Diz-se 
que o tamanho indica a idade da vítima, uma pequena luz que 
representa uma morte infantil, especialmente se for de uma 
cor azul pálida. Essas luzes são erráticas, às vezes desapare-
cendo e reaparecendo. Elas podem ser vistas na terra ou 
perto dela, no ar, ou sobre lagos, ou no mar. Elas podem ser 
vermelhas, brancas ou azuis e acredita-se que sejam causa-
dos por condições atmosféricas incomuns, emanações gaso-
sas ou por insetos luminosos. 
       E com Ophelia Corrales esses fenômenos desaparece-
ram. ▲ 

 
Nota: Willy Reichel, um norte-ameicano, autor do livro  

As Viagens de um Ocultista, publicado em 1908 e em que 
narra as experiências mediúnicas observadas com a 
médium. 
Fonte: As Mulheres Médiuns. Carlos Bernardo Loureiro, 1ª edi.   
             FEB, Rio, 1996. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
====================================== 

ALBINO TEIXEIRA 
       Espírita muito operoso, era médium psicográfico semi-
mecânico de apuradíssima faculdade. Militou no Rio de Já-
neiro, colaborando particularmente na Federação Espírita 
Brasileira (FEB) onde, durante 16 anos, fez parte de diretoria 

no cargo de 1º secretário. Exemplar no exato desempenho de 
suas funções, era o irmão, o amigo, o obreiro incansável. 
       Zeloso e vigilante na área doutrinária, era eficiente e 
cuidadoso, quer no atendimento de passes, quer na missão 
de médium curador ou no receituário mediúnico, ao qual 

sempre se entregou, abnegado, solícito e bondoso, fiel às 
mais espinhosas obrigações que a caridade determina. 
       Vítima de paralisia, que o prendeu ao leito por quase 
dois anos, desencarnou no dia 30 de junho de 1923, em ida-

de avançada, mas permanece, ainda hoje, no plano espiritual, 
atuando no movimento doutrinário, ditando páginas de instru-
ção e alertamento, nas quais se lhe percebe a fidelidade aos 
preceitos evangélicos, a submissão humilde aos desígnios 
providenciais, bem como o culto da caridade que lhe norteou 
a existência. 
       Incansável trabalhador, muito fez para o crescimento do 
espiritismo em nosso País. Antes de seu desencarne ficou 
preso a uma cadeira de rodas, pois ficou hemiplégico em 
decorrência de uma enfermidade circulatória. Seu preparo e 
conhecimento espiritual eram tão grandes que, um dia após o 
seu desencarne, mandou mensagem do mundo espiritual, 
contando em detalhes sua recepção no outro lado da vida. 
. 

 
 
, 
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Comentários sobre as alterações da  
5ª edição de A Gênese – Cap. XVI 

Teoria da Presciência 
Marco Milani 
(Texto publicado no jornal Dirigente Espírita, ed. 
174, nov/dez 2019, p.5). 
       O capítulo XVI da obra A Gênese trata de uma das ques-

tões mais intrigantes ao Homem que é a capacidade de ante-

ver acontecimentos futuros. Ao propor a teoria da presciência, 

Kardec não intenta apresentar uma explicação completa, mas 

identificar elementos relevantes para a compreensão do fenô-

meno. 

       Assim como nos demais capítulos da 5ª edição francesa, 

neste também ocorreram alterações por meio de reordena-

mentos, eliminações e inserções de textos de qualidade 

duvidosa. De seus dezoito itens, sete sofreram alterações, a 

saber: nºs 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 16. 

     Destaca-se a supressão integral do conteúdo do item 10 

da edição original, no qual Kardec explicita a sua compre-

ensão sobre a presciência e, ainda, a relaciona com a fé ver-

dadeira. 

       A faculdade de trocar seu ponto de vista e de tomá-lo do 

alto não dá somente a solução do problema da presciência, é, 

além disso, a chave da verdadeira fé, da fé sólida; é também 

o mais poderoso elemento de força e resignação, visto que, 

de lá, com a vida terrestre aparecendo como um ponto na 

imensidão, compreende-se o pequeno valor das coisas que, 

vistas de baixo, parecem tão importantes. Os incidentes, as 

misérias, as vaidades da vida se apequenam à medida que se 

desenrola o imenso e magnífico horizonte do futuro. Aquele 

que vê as coisas deste mundo dessa forma é pouco ou nada 

atingido pelas vicissitudes, e, por isso mesmo, também é feliz 

o quanto se pode ser aqui na Terra. É preciso, pois, lastimar 

aqueles que concentram seus pensamentos na estreita esfera 

terrestre, porque eles experimentam, em toda a sua força, a 

repercussão de todas as atribulações que, como aguilhões, 

os atormentam incessantemente. (A Gênese, cap. XVI, i.10, 

1868). 

       Considerando a estrutura argumentativa do texto, o 

trecho acima caracteriza-se como muito relevante, pois não 

se restringe à explicação do fenômeno, mas também desen-

volve suas consequências morais. A verdadeira fé baseia-se 

no conhecimento das Leis Naturais e respectivo direciona-

mento racional dos atos do indivíduo. Um dos pilares do 

Espiritismo, que é a fé raciocinada, é aqui evidenciada. 

       No item 16, ao afirmar que Espíritos realmente sábios 

nunca predizem acontecimentos com épocas determinadas, 

Kardec ressalta a importância de se analisar as comunica-

ções mediúnicas sob critérios eminentemente racionais, con-

trariamente a manifestações supersticiosas e místicas. Acei-

tar-se previsões com datas limites ou marcadas é uma atitude 

imprudente, leviana e irresponsável. 

       Nesse sentido, a eliminação de um trecho no item 16, 

apresentado a seguir, fragiliza essa reflexão. 

       As predições que oferecem maior probabilidade são 

aquelas que têm um caráter de utilidade geral e humanitária; 

não se deve considerar as outras senão quando são realiza-

das. Pode-se, segundo as circunstâncias, aceitá-las a título 

de advertência, mas haveria imprudência em agir prematura-

mente em vista da sua realização com data marcada. Pode-

se ter por certo que, quanto mais circunstanciadas, mais elas 

são suspeitas. (A Gênese, cap. XVI, i.16, 1868) 

      Uma vez que neste capítulo Kardec desenvolve seus 

argumentos sobre a presciência sem ter a pretensão de esgo-

tar o assunto, é fundamental conhecer todos os aspectos 

relevantes que cercam o tema para favorecer as futuras 

discussões filosóficas e científicas. 

       Dentre os trechos eliminados na 5ª edição da obra, estão 

aqueles nos itens 10 e 16 destacados acima. O conteúdo 

estranhamente eliminado expressa o pensamento lógico de 

Kardec e mostra-se plenamente coerente com os ensina-

mentos dos Espíritos. As respectivas supressões não pare-

cem contribuir para a fluidez e concisão do capítulo e, de 

maneira contrária, empobrecem as reflexões sobre o tema. A 

leitura de A Gênese, em sua edição original, torna-se manda-

tória a todo estudioso espírita e adeptos em geral. 

Fonte: 

http://www.usesp.org.br/Publicacoes/Revista/detalhe/1446 

 

A Gênese: Capítulo 18 
Inconsistências doutrinárias da 5ª edição  

Os tempos são chegados 
Marco Milani* 
(Texto publicado originalmente no boletim Dirigente 
Espírita, n.168, nov/dez de 2018, p.5) 
 

       O capítulo 18 de A Gênese, intitulado “Os tempos são 
chegados”, pode ser considerado emblemático, não somente 
por ser aquele que encerra o conjunto das obras fundamen-
tais do Espiritismo, mas também por apontar com clareza a 
natureza das transformações que a humanidade passa. 
       Destaca-se, entretanto, alterações no texto e os reflexos 
no conteúdo ocorridos na 5ª edição francesa deste livro, cuja 
autoria das modificações foi questionada por Henri Sausse 
em 1884 e, graças à pesquisa recente de Simoni Privato 
Goidanich, apresentada na obra “O legado de Allan Kardec”, 
apenas até a 4ª edição pode ser atribuída com segurança a 
Kardec. 
       Justamente por ser a obra que, segundo Kardec, necessi-
tava ser lançada somente após o devido desenvolvimento dos 
princípios apresentados nas obras anteriores, em momento 
de maturidade dos próprios espíritas, não se poderia admitir 
contradição com esses princípios. No capítulo 18, até a 4ª 
edição francesa, não há qualquer contradição nesse sentido, 
mas na 5ª edição verifica-se esse problema. 
       O ensinamento dos Espíritos é claro ao apontar que exis-
tem dois tipos de transformações em curso no planeta: aque-
las de origem material e aquelas de caráter moral. Apesar de 
ocorrerem simultaneamente, possuem ritmos específicos e 
não se confundem nem são interdependentes. 
       O planeta progride moralmente pela depuração dos Espí-
ritos encarnados e desencarnados que o povoam, resultado 
direto do desenvolvimento da inteligência, do senso moral e 
do abrandamento dos costumes. Conhecendo os objetivos a 
serem atingidos, os Espíritos superiores conseguem apontar 
os caminhos pelos quais a humanidade tende a seguir e por 
isso sinalizam que a fase atual reflete esse período de mu-
danças mais intensas. 
       Ao contrário do que esperam místicos e supersticiosos, 
entretanto, essas transformações não são precedidas de 
acontecimentos físicos ou fenômenos maravilhosos. 
       Estranhamente, algumas alterações no texto da 5ª edição 
francesa são incoerentes sob o aspecto doutrinário, estabele-
cendo uma forte relação entre acontecimentos físicos e mo-
rais, além do fatalismo, levando o leitor consciente a questio-
nar a origem dessas informações. Dentre os vários trechos 
inseridos neste capítulo na 5ª edição, o item 10 permite exem-
plificar essa incoerência. Especificamente, lê-se: ▲ 
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 FECHAMENTO DOS CENTROS ESPÍRITAS DE PE  
 
        Em virtude da gripe que vem assolando o mundo 
inteiro e após conclusões a que chegaram as pesquisas 
médicas. que o  caminho seria o isolamento social 
(comfinamento em casa). A partir daí em todos os 
países foi adotada essa norma, buscando evitar o 
contágio entre as pessoas. 
        No Brasil, o Governo Federal baixou várias 
normas, que foram adotadas pelos Estados. Em 
Pernambuco foram baixa-dos decretos que proíbe as 
reuniões e agomerações em mais de dez pessoas. Os 
cinemas, teatros, jogos esportivos, show musical, etc; 
enfim foram todas as atividades, exceto as essenciais 
encerradas. O comércio cerrou as portas, colégio sus-
pendeu as atividades; nos órgãos públicos: municipal 
estadual e federal, os idosos (a partir de sessenta e 
cinco anos de idade) foram mandados para casa. Está 
sendo considerados de alto risco as pessoas idosas, 
principalmente as portadoras de problemas de saúde, 
como diabetes, hipertensão e todas as variações de 
problemas coronários, pois o vírus ataca o sistema 
respiratório. 
        Diante desse quadro desolador a Federação Es-
pírita Pernambucana distribuiu nota informando a sus-
pensão de todas as suas atividades presenciais, segui-
da pelos Centros Espíritas, cujos presidentes sabem re-
conhecer a gravidade da situação. Centro Espírita que 
não fechou as portas, demonstra a sua ignorância do 
que está acontecendo no mundo que é grave. Ao que 
parece, em Pernambuco, só os protestantes e suas 
igrejas evangélicas resistiram a norma vigente, 
permanecendo de portas abertas, contrariando  o de-
creto governamental e pondo em risco os fiés da igreja 
e todos que cio eles tenham contado. 
         Eis a nota da FEP: 
        ”Após as informações do crescente número de casos de pessoas com 

o Covid-19 no Brasil e, particularmente, em Pernambuco, e do decreto 

Nº 48822/17.03.2020 do Governo do Estado de Pernambuco, a Federação 

Espírita Pernambucana, através de seus diretores e conselheiros, resolve 

para a partir desta quinta-feira (19 de março de 2020): 

1.  Suspender todas as reuniões públicas;, 
2.  Suspender o funcionamento da Livraria Leon   
     Denis; 
3.. Suspender o Passe e o Atendimento Fraterno; 
4. Manter a assistência social de forma planejada,    
   para garantir a saúde dos voluntários e assisti-  
   dos; e Ficam mantidas as demais resoluções de   
  15.03.2020: 
5. Suspender a evangelização infanto-juvenil e   
    todos os estudos doutrinários; e 
6. Suspender as Reuniões Mediúnicas. 
       Essas resoluções são provisórias e assim que 
não tivermos mais impedimentos, voltaremos com 
todas as nossas atividades. 
       Pedimos a todos que fazem a Casa de Itagiba, 
vo-luntários e frequentadores, que sigam todas as 
orienta-ções de prevenção da saúde física ampla- 
que também mantenham o pensamento em prece, para a 
preservação da saúde espiritual. 
       Continuamos sugerindo aos dirigentes e responsá- 

veis por Instituições Espíritas que avaliem as atividades 
programadas, adequando-as ao momento que vivemos e 
colaborando com a prevenção do Covid-19 no momente 
divulgadas pelos meios de comunicação.  
       Não nos inquietemos e façamos a nossa parte. Conti-
nuaremos atentos e compartilhando as informações ne-
cessárias. 
       Que Jesus abençoe a todos. 
       Cristina Pires 
Federação Espírita Pernambucana 
Recife, 18 de março de 2020 
 
N.da.R.:O primeiro caso de infecção do Corona Virus ocorreu 

em 26 de fevereiro do corrente, de lá pra cá o número 
aumentou bastante. Em Pernambuco o número de mortos já 
são 03, confirmadas, com o vírus são  cerca de 50  pessoas e 
as suspeitas de estar infectadas está em torno de 200 
pessoas,, afora as que se encontram em casa de quarentena. 
A população em geral se encontra em isolamento social 
(confinamento em casa). 
       Não há previsão se o vírus vai perdurar por quanto 
tempo, mas afirmam as autoridades científicas que devemos 

prrmancer cuidadosos, lavando as mãos sempre e evitando 
o contato social. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
O EVENTO FOI ADIADO PARA DATA AINDA NÃO 
DEMARCADA, NO ENTANNTO QUEM JÁ COMPROU 
O INGRESSO, NÃO SE PREOCUPE PORQUE NÃO 
SOFRRÁ QUALUER PREJUÍZO FINANCEIRO. ▲ 
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O propósito da mediunidade 
    
    comuníssimo acreditar-se que a concepção da exis-   
    stência da mediunidade foi criação do Espiritismo,      

    precisamente de Allan Kardec. Num país onde pouco 
se lê e os índices de instrução se encontram em patamares 
baixos, acreditar que o Codificador revelou pela primeira vez 
as comunicações mediúnicas é conclusão compreensível até 
certo ponto esperada, crendo alguns que, ao descobrir as 
leis da mediunidade, pôde ele elaborar a Doutrina dos Espíri-
tos. O mestre de Lyon estava alerta sobre esta possibilidade 
de entendimento, quando enfatiza claramente que o meca-
nismo para se estabelecer contatos com os que nos antece-
deram nesta jornada e retornaram à verdadeira, é Lei Divina 
e, como tal, sempre existiu. É fato! Foi preciso que o 
Bandeirante da Verdade se debruçasse por anos a escrever 
sobre o tema, apresentando ao final, um tratado único, 
explicando em riqueza de detalhes como se desenvolve e 
por qual motivo, ou motivos, sempre existiu a mediunidade. 
Em O livro dos médiuns encontramos pormenorizadamente a 
descrição do fenômeno, seus tipos, as dificuldades, os esco-
lhos, diretrizes seguras para quem deseja se envolver na 
prática desta Lei de Deus, seja ou não por missão. Ora, 
como Deus é sábio, infinitamente bondoso, a causa 
primária de todas as coisas, não haveria de criar tal princí-

pio se não houvesse um propósito, um ou mais fins úteis, 
objetivando ajudar as suas criaturas na caminhada evolutiva. 
E quais seriam os objetivos ou benefícios alcançados na 
utilização desta lei? Vamos elencar alguns: 
  

◘   Pelo contato com as entidades sublimadas, propor-
ciona, por meio dos esclarecimentos obtidos, instru-
mento para entendermos melhor a nossa origem, aju-
dando-nos a responder preocupantes questões exis-
tenciais: de onde viemos? para onde vamos? por qual 
razão aqui estamos? 
  

◘ Atestar que todos os Espíritos são imortais, por-
quanto, ao entrar em contato com os chamados mor-
tos, estes, ao darem o testemunho de que ainda vivem, 
atestam inequivocamente não estarem realmente mor-
tos; em consequência, o medo da morte enfraquece e 
tende a desaparecer, acalmando-nos ao nos conscien-
tizarmos também desta imortalidade.  
 

◘ Possibilita ajudar aqueles que desencarnaram igno-

rantes e desorientados, ainda se encontrando em es-

tado de perturbação mental, em virtude de não se 

terem preparado adequadamente para a inexorável morte do 
corpo biológico, ao esclarecer sobre a nova condição exis-
tencial de todos eles. Estes acreditavam que desapareceriam 
por completo, deixariam de existir; entretanto, surpreendem-
se claramente vivos, porém sem condições de executar as 
atividades materiais em que costumavam atuar e sem possi-
bilidades de dar continuidade à convivência com os fa-
miliares e amigos, perturbando-se sobremaneira pelo inusi-
tado e inesperado desfecho.  
 

◘    A mediunidade pode, também, por meio destes regulares 
contatos com os “sempre vivos”, providenciar notícias do 
lado de lá para aqueles ainda “prisioneiros” da Terra, tran-

quilizando-os em relação ao futuro, comunicando-lhes alívio 
em relação às condições de seus parentes, e mesmo  
esperanças de um porvindouro reencontro. Em alguns casos, 
estas informações podem ser fornecidas até pelos próprios  
 
 
 

 
familiares já desencarnados, quando se encontrarem em 
condições propícias para tanto.  
 

◘  Permite, igualmente, esclarecer quanto às consequências 
morais resultantes das condutas impróprias durante a exis-
tência carnal, ou seja, caso a vida terrena tenha sido desre-
grada do ponto de vista moral e ético, os contundentes 
depoimentos dos “mortos” podem ajudar os que aqui ainda 
se encontram, em uma possível mudança de proceder, de 
modo a se forrarem dos desagradáveis efeitos certamente 
presentes, na vida pós-morte, por conta de uma existência 
muito materialista.  
 

◘ Fortalecimento da fé daqueles que atuam no campo 
mediúnico, assim como dos que recebem informes e relatos 
procedentes do Mundo Espiritual. As descrições do Além, a 
revelação da existência das colônias do Espaço, o modo 
como se organizam, esclarecimentos sobre o período da 
erraticidade, todas estas explicações, entre muitas outras, 
dão robustez à crença e convicção na atuação misericor-
diosa e justa da Providência.  
 

◘ Proporciona outro recurso valioso na “quebra” das relações 
obsessivas, tão prejudiciais na economia moral do planeta, 
existentes em larga escala em mundos de provas e expia-
ções como o nosso. As reuniões mediúnicas, atuando com 
este desiderato, disciplinadas e ordeiras, baseadas apenas 
nos postulados espíritas, pois não há melhor guia para o 
entendimento e exercício da mediunidade do que O livro 
dos médiuns, propiciam mecanismo salutar e eficaz no 

desentrelaçamento das ligações de ódio e vingança, carac-
terizando, em sua generalidade, os variados processos 
obsessivos.  
 

◘  Assegura recurso importantíssimo para prevenir o suicídio, 
mazela comum em sociedades pautadas pela vivência sen-
sualista e pelas relações superficiais e materialistas. Por 
meio do depoimento dos suicidas, pode-se ajuizar per-
feitamente que esta “providência” nada resolve ou soluciona, 
pelo contrário, tudo agrava e complica, de modo que nestes 
tempos em que grassa o suicídio no seio da juventude e 
mesmo entre as crianças, o esclarecimento oferecido pelos 
Espíritos sobre a impropriedade desta “solução” é de 
inigualável valor.  
 

◘  Cabe ainda lembrar que o médium é o primeiro a se bene-
ficiar do desempenho da sua própria mediunidade, conside-
rando que todos os testemunhos, depoimentos e impressões 
recolhidos dos mortos e do Plano Espiritual a ele sempre se 
aplicam. E mais: se esse trabalhador da vinha do Senhor 
souber convenientemente aplicar à sua vida particular as 
muitas lições oferecidas, em princípio, “aos outros”, segura-
mente terá vencido o bom combate e deixará a Terra, ao 
término de sua existência, portando o nobre galardão do 
dever corretamente cumprido. A mediunidade, em suas múlti-
plas variantes de ação, representa apenas um meio, um re-
curso, uma ferramenta. Sua finalidade maior é a redenção da 
Humanidade. 
 

.  Rogério Miguez. 
         rogmig55@gmail.com 
 
Fonte: 
Reformador | Novembro de 2019, P. 607/608. 
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ATENDIMENTO FRATERNO 
 

 

        O Atendimento Fraterno que hoje se faz nos 
centros espíritas já era praticado há muitas décadas, 
mas dedicado apenas a Espíritos desencarnados, nas 
reuniões mediúnicas, chamadas de desobsessão ou 
de doutrinação. 
       Àquele tempo, o exercício mediúnico era também 
voltado aos trabalhos de materialização, em que se 
corporificavam Espíritos e eram movimentados objetos, 
transportadas flores, etc. Havia também a prática 
mediúnica voltada a curas físicas e, em menor escala, 
à psicografia. 
       A doutrinação de Espíritos situava-se mais no 
campo filosófico, sectário, com vigorosa argumentação 
doutrinária, distante da pregação dos chamamentos do 
Evangelho. Praticava-se um esforço de convencimento 
pela razão que, muitas vezes, não tocava o coração, 
embora fossem citados pontos do Evangelho. Às 
vezes, o diálogo chegava às raias de verdadeiro 
debate acalorado, como se fosse uma disputa política 
ou uma discussão acadêmica. 
       Mas, com o passar do tempo, o entendimento dos 
trabalhadores da seara mediúnica evoluiu muito, 
principalmente depois da obra de Chico Xavier, na qual 
se sobressai a litera-tura de André Luiz e de 
Emmanuel. 
       Em verdade, a obra de André Luiz ainda não foi 
suficientemente avaliada, porque não tem sido 
estudada em profundidade, a não ser em grupos que 
promovem seminários, encontros, etc. Em toda a série 
de seus livros, têm-se esclarecimentos quanto à 
prática mediúnica e à necessidade do esforço pessoal 
do trabalhador, no sentido de capacitar-se a levar as 
verdades do Evangelho ao Espírito necessitado, não 
só através de citações dos ensinamentos de Jesus, 
mas da exemplificação do esforço de vivência do 
médium e do doutrinador. 
       Nas reuniões mediúnicas, aquele que antigamente 
era abordado como obsessor, perseguidor, hoje é visto 
como um irmão necessitado de esclarecimento, de ser 
beneficiado com as luzes dos ensinamentos de Jesus. 
      Hoje, o doutrinador desceu da cátedra de onde 
ensinava o caminho do bem através de arrazoados 
filosóficos e de citações evangélicas, para falar ao 
irmão equivocado, carente de compreensão, de 
amparo, de carinho, embora se mostre, muitas vezes, 
rebelde, imprudente, atrevido. O entendimento de hoje 
leva-nos a olhar o obsessor não como um perseguidor 
implacável, um criminoso, mas como um irmão 
equivocado e doente, a requerer atenção, respeito, 
bondade e carinho. Perseguidor e perseguido não mais 
são vistos como algoz e vítima, mas como irmãos que 
se desavieram no passado, os quais deverão ser 
beneficiados pelas luzes do Evangelho.    
       Essa compreensão mais avançada deve também 
ilumi-nar aqueles que se dedicam à atividade de 
atendimento fraterno a encarnados, prática que se tem  
 

tornado comum nas casas espíritas. É imprescindível 
um esforço constante no Bem, da parte daquele que se 
propõe a ajudar: conscientização de que, embora não 
seja um santo acabado, deve manter um contato 
íntimo com a oração, deve promover esforços no 
campo do autoaprimoramento, da disciplina, da 
obediência. Aquele que se propõe a ouvir e ajudar um 
irmão necessitado deve esforçar-se continuamente na 
busca do desenvolvimento da bondade, da tolerância, 
da benevolência, da humildade e da compaixão. 
       Essa conscientização permanente fará com que o 
atendente tenha a palavra carregada de energia 
positiva, aquela emanada da convicção profunda e do 
coração voltado ao Bem, pois assim suas palavras 
serão revestidas de uma energia que tocará fundo o 
entendimento do interlocutor, não representando 
apenas posição intelectual, mas vibração sincera de 
Amor.    

       Essa condição essencial para o trabalho de 
evangelização é colocada em relevo pelo Instrutor 
Alexandre: O companheiro que ensina a virtude, 
vivendo-lhe as grandezas em si mesmo, tem o 
verbo carregado de magnetismo positivo, 
estabelecendo edificações espirituais nas almas 
que o ouvem. Sem essa característica, a 
doutrinação, quase sempre, é vã. (Missionários da 
Luz, cap. 18) 
       A força da convicção, do equilíbrio e do amor 
daquele que fala, que doutrina, foi sentida por 
Mateus, que a registra no último versículo das 
suas anotações de O Sermão da Montanha: 
       E sucedeu que, concluindo Jesus este 
discurso, as turbas estavam maravilhadas com 
seu ensino, pois estava ensinando a eles como 
quem tem autoridade e não como os escribas 
deles. (Mt, 7: 28 e 29). 
 

JOSÉ PASSINI 
 

passinijose@yahoo.com.br 
Juiz de Fora, MG (Brasil) 

O Consolador – Revista Espírita Eletrônica  
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A GÊNESE ADULTERADA E CLANDESTINA 
 

       Foi encontrado um exemplar da 5
a
 edição de La Genè-

se, les Miracles et les Prédictions selon le Spiritisme, que 
possui em sua capa o ano de 1869. Uma relevante desco-
berta, que está relacionada com a questão da adulteração 
da obra em 1872. 

       Já sabíamos da existência dessa edição desde o ano 
passado e passamos a estudar profundamente o contexto 
desse fato novo. Todavia, seria impossível para a Simoni Pri-
vato Goidanich citar essa edição em sua obra O Legado de 

Allan Kardec, quando pesquisou os documentos na França, 
pois ela é não só uma adulteração, mas também clandestina! 
Vamos demonstrar. 
       Compare a 4

a
 edição e a 5

a
 edição de A Gênese, am-

bas de 1869. Simplesmente analisando os detalhes das duas 

capas, já se pode deduzir informações importantes. 
       A Capa da quarta edição legítima de A Gênese de 1869. 
O pedido de impressão da 4

a
 edição foi feito em 4 de feverei-

ro de 1869. Allan Kardec pediu que fizessem 2.000 exem-
plares. Todavia, por desencarnar em 31 de março, no mês 
seguinte, não pode anunciar essa reimpressão na Revista Es-
pírita. Ele morreu antes do estabelecimento da Livraria Espí-
rita, em seu novo endereço. Por isso, indica na capa, como 
em todos as suas edições: “bureau de la Revue Spirite, 59, 
rue et passage Ste-Anne”. 
       Veja agora a 5

a
 edição de 1869 agora encontrada, na ca-

pa: “Librairie Spirite et des Sciences Psychologiques”, em 
“7, rue de Lille”. Isso registra que essa edição foi publicada 

pelos continuadores responsáveis pela livraria após a morte 
de Kardec, ou seja, em data posterior à sua morte. Assim 
seNdo, não foi publicada por Allan Kardec! 
       E quanto aos documentos legais desta 5

a
 edição que 

confirmariam oficialmente todas as informações sobre ela, 
existem? Não existem. Simplesmente, após uma pesquisa 
minuciosa tanto na Biblioteca Nacional quanto nos Arquivos 
Nacionais da França, empreendidos por mais de uma vez 
este ano, por pessoas diferentes, confirmam que NÃO existe 
nem pedido de impressão nem depósito legal. Como se trata 
de conteúdo novo em relação à edição original, seria obriga-
ção legal fazer tanto o pedido ao Ministério do Interior como 
depositar um exemplar na Biblioteca. Temerariamente, nada 
disso foi feito! Trata-se de uma edição clandestina! Pode-
ríamos até dizer, criminosa. 

       Nada foi noticiado na Revista Espírita sobre essa nova 
edição revista, corrigida e aumentada. Nem uma nota. Quan-
do seria fundamental avisar aos espíritas sobre isso! Kardec 
não o fez, pois foi posterior à sua morte. Os responsáveis 
pela livraria não o fizeram, pois se tratava de uma edição 
adulterada e clandestina. 
       Há uma menção a essa edição clandestina de A Gêne-
se de 1869. E é a única. Está na referência das obras de 
Allan Kardec em Le Livre des Médiums, edição 11

a
. na con-

tracapa foi grafado: “La Genèse, les miracles et les pre-
dictions selon le Spiritisme, 1 vol., in-12, 5

e
 édition”. Te-

mos a declaração do impressor e depósito legal dessa edição 
de O Livro dos Médiuns: Declaração de impressor em 09/07/ 
1869 e depósito legal em 16/07/1869. Ou seja, a única men-
ção sobre essa quinta edição clandestina de A Gênese de 
1869 foi feita somente em julho de 1869, quatro meses após 

a morte do professor Rivail. Pelos mesmos responsáveis por 
essa edição clandestina de A Gênese! 
       Como essa edição de A Gênese de 1869 foi, além de 
adulterada, também clandestina, o que fez Leymarie quando 

precisava publicar uma edição nova da obra em 1872? Ele 
Sabia que a 5

a
 de 1869 era falsa, pois, tratando-se de um 

conteúdo novo, teve que fazer um depósito legal em 

23/12/1872. Deveria ter declarado tratar-se de uma sexta 

edição. Revela sua culpa, ao repetir a numeração, omitir o 
ano na capa e publicar essa nova como sendo novamente 
5

a
 edição! 

       A garantia da autenticidade da obra e de que seu con-
teúdo de fato espelha a vontade do autor repousa sobre o 
preenchimento dos requisitos formais de autorização de im-
pressão e do depósito legal. Sem isso, seu conteúdo é falso, 
apócrifo, segundo a legislação da época. Alguém imagina, por 
absurdo, que o professor Rivail, tão cuidadoso com todos os 
seus documentos e sem nunca ter incorrido em qualquer 
ilegalidade em suas publicações, faria uma edição sem regis-
tro oficial? Portanto ilegal, clandestina e toda modificada? 
Sem avisar ninguém pela Revista Espírita? Está claro que 

Kardec pretendia fazer modificações nesse livro segundo os 
seus manuscritos, mas não o fez até a sua morte. Nem foram 
certamente essas falsas que encontramos nas edições adul-
teradas. 
       Conclusão: tudo o que a Simoni Privato afirmou em sua 

obra está vigente e intocável. apenas se acrescenta que a 
conspiração para adulterar a obra de Allan Kardec já se 
iniciou logo após a sua morte, alguns meses depois, por 
aqueles, como Desliens, que passariam o bastão do desvio 
para Leymarie desde 1871. 

       Temos muitas outras informações e documentos sobre o 
caso. Mas uma investigação adequada deve ser divulgada 
publicamente somente quando todos os fatos e detalhes es-
tão apurados e esclarecidos ao máximo. Uma conclusão pre-
cipitada serve apenas para causar dúvidas, polêmica e divi-
são. Nada disso interessa à divulgação do Espiritismo. Por-
tanto, vamos voltar ao assunto somente daqui a algumas se-
manas, quando vamos apresentar trabalho completo, como já 
havíamos planejado anteriormente. 
       Esperamos, assim, contribuir com os estudos desta Dou-
trina libertadora que não nos pertence, mas sim aos espíritos 
superiores que deram seus ensinamentos. Nós, espíritas, so-
mos todos estudantes, e devemos divulgar e restabelecer a 
teoria original de Allan Kardec, com o objetivo de colaborar 
com a regeneração da humanidade. Os tempos estão chega-
dos! 

Paulo Henrique de Figueiredo, março de 2020. 
 

2. – O Sensacionalismo do Sr.  

       Carlos Seth Bastos. 
 
       Uma descoberta surpreendente está agitando o movi-
mento espírita — ou, pelo menos, no meio dos pesquisadores 
e mais estudiosos espíritas: uma quinta edição de A Gêne-
se de Allan Kardec, "revisada, corrigida e aumentada", 
datada de 1869, lançada pela Livraria Espírita e de Ciên-
cias Psíquicas. Este achado foi neste domingo nas pági-
nas Imagens e Registros Históricos do Espiritismo, tam-
bém conhecida como CSI do Espiritismo, dirigida pelo pes-
quisador espírita Carlos Seth Bastos (Jacareí, SP).  
       O referido exemplar correspondente à 5ª edição de A 
Gênese foi encontrado na Biblioteca da Universidade de Neu-

châtel, na Suíça, e era inédito para todos pesquisadores es-
píritas. O registro bibliotecário da obra está disponível no site 
da dita biblioteca (Réro.ch). 
 

(Ver página 13) 
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       Como se vê não é uma nova tese, mas um concei-
to titular novo sobre uma velha tese. Espíritas a 30 
anos sem compreender os mecanismos básicos do 
Espiritismo, filiados a “instituições-mãe” ou “ma-
drastas”, mas iletrados espiritualmente, enquanto 
outros que aprenderam a ler e a refletir sobre o que 
leem, por menos tempo que tenha, sabem mais que 
muitos “Espíritos” em comunicação por meio de 
médiuns “Espíritas” com bagagem de trinta anos de 
doutrina. Onde está a “Pedagogia de Kardec” a qual 
dizem seguir? Será que é a mesma dos Escribas e 
Fariseus que gritavam morte, mas que diziam amar? 
Que defendiam um salvador armado e rechaçaram um 
humilde homem filho de um (“carpinteiro”?) Ou mesmo 
se limitam a ter a verdade como sua escrava, sem dela 
fazer-se servo ou ouvidor? 
       O saber transformar em cotidiano com método 
“revolucionários” de alfabetização, reconhecido no 
mundo inteiro, são chaves libertadoras tanto de Kardec 
quanto de Freire, guardada as dimensões de proporcio-
nalidade e amplitude. Transubstanciar o vinho nobre 
que deu conhecimento sobre o “oculto” mundo dos 
espíritos com a dinâmica de Kardec. 
       Conservamos valores, compartilhamos sentimen-
tos, socializamos saberes, na comunidade global do 
planeta Terra. Tudo se torna evolução, não cometere-
mos o equívoco de dizer que Freire não mudou a vida 
de muitos homens socialmente excluídos que foram 
reintegrados a independência da compreensão das le-
tras e palavras. Esses sem a necessidade dos intér-
pretes e de suas tendências em disseminar opiniões 
partidárias unilateralizadas. Kardec forneceu a tradução 
das palavras que muitos liam, mas não entendiam até 
aquele instante, o “efeito lupa” sobre os pormenores 
da infância e inocência humana em relação a vida além 
da existência atual, temporal.  
       Alfabetizar é um “click” que pode acontecer a 
qualquer momento e depende do interesse, um minuto 
ou um ano, segundo Freire; para o tradutor das ideias 
dos Espíritos o despertar de quem sai da “erraticida-
de”, do charco dos equívocos pode levar um segundo 
ou milhares de anos, depende da maturidade emocio-
nal e do repertório de cada espírito. Assim como apren-
der Espiritismo, tudo depende do interesse e da vonta-
de, o método ajuda muito se a leitura for eficaz.  Ambos 
souberam mergulhar no cotidiano dos homens e forne-
cer a eles o condão como tradução para o aprendizado, 
capitaneado pela vivência desses elementos fomenta-
dores, disciplina, educação, ética e respeito aos sabe-
res para ampliar e expandir o conhecimento. 
       Em suma Kardec nos trouxe a medida, a métrica, 
Freire ensinou a mistura mecânica do escrever e 
ler; depois pesar no que leu. O sabor e a degustação 
de quem pensa no que leu e não só reproduz como 
vitrola, mas estuda cada frase estão com Kardec. Mas 
quem disse que Freire dela não foi participe? Ou que 
não se serviu para depois criar sua fórmula especifica 
de “bolo”. Teve como base as expertises convergentes 
das experiências e confluências universais dos Espíri- 
 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
tos Codificadores. A técnica pedagógica do pensar e do 
questionar. Separando-se os posicionamentos políticos 
que ficam distante do legado de ambos. 
       Eis que a citação contida no prefácio do Livro “Via-
gem Espíritas” de 1862 traduz bem a missão do Mestre 
Lionês “Allan Kardec, com seu olhar acobreado e 
fosforescente, não apreciava ver-se colocado na galeria 
marcial dos filósofos e enfrentava os louvores que lhe 
tributavam como algo de perigoso e inquietante. Era 
taciturno, e a única coisa que parecia interessá-lo – ele 
haveria de ser sempre um pedagogo! – era um 
processo de educação ao qual se engajara com 
tanta paixão quanto dantes o fizera em relação ao de 
Pestalozzi. Consistia em varrer do homem e das 
instituições sociais um fator tão simples quanto ter-
rível: o egoísmo, substituindo-o por outro igual-
mente tão simples que faria muita gente, durante 
anos de insensatez, rir-se à socapa: a caridade. Em 
seu sentido global essas duas categorias breves 
guardam em si toda a complexidade da dor e da 
alegria humana, da mais negra miséria e da mais 
estuante felicidade. (...) o professor sentia-se impelido 
a escrever milhares de palavras, a deixar após si livros 
capazes de, nas coordenadas mesmas dos Evange-
lhos do Cristo, enfrentar os séculos(...) Em conjunto 
esse trabalho deveria contar com um fator decisivo para 
sua definitiva conclusão: o tempo. E os ponteiros do 
relógio, como dedos acusadores, muitas vezes aponta-
vam em riste para o professor. Por esse motivo suas 
viagens de propaganda se reduziram a menos de meia 
dúzia. Não podia comprometer a feitura da obra, toda 
ela dependente de introspecção, toda ela educação, 
recursos do intelecto para lutar contra as intima-
ções do coração violento.”. 
       Estamos conectados de alguma forma, entre dois 
patamares ou polo, ligados por uma ponte: educação. 
Também se deu com a filosofia Cristã, o oprimido rei, 
bailando ensinamentos de fundo educacional para a 
alma, apenas com as palavras. Já não é tempo de 
separar, mas de unir, sem cair no engodo da 
unificação. Afinal de contas água não se mistura com 
vinho, “cada um com seu cada qual”, podemos habitar 
no mesmo recipiente, guardar as fronteiras e entender 
que o que está acima ou abaixo na posição depende do 
referencial.▲ 
 

TIAGO RODRIGUES 
tiagros@hotmail.com 
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O Paulo Freire e Kardec!?  (2ª PARTE). 
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Ninguém “apanha” da vida sem 

merecer, mas todos recebem as 

“palmadas” na proporção que 

pode suportar e compreender. 
 



 

  
 
  
 

                                                                                                                                    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

(Continuação da página 2) 
ATRIBUTOS DO DESENVOLVIMENTO 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

A GÊNESE ADULTERADA E CLANDESTINA 

 

        Temos então a informação de que se trata de uma cópia 
(?) da 5ª edição de A Gênese de Allan Kardec, datada de 
1869, com a menção "revue et corrigée" (em francês), ou 

seja: "revisada e corrigida". 
       É uma pena que a biblioteca não fornece acesso online 
ao conteúdo do livro, tal como a BnF - Biblioteca Nacional 
da França, que está digitalizando todo o seu acervo e dispo-

nibilizando livremente os arquivos digitais. 
       Como foi muito noticiado, desde o final de 2017 estamos 
nos debruçando sobre a legalidade das alterações que o 
livro A Gênese recebeu em seu conteúdo, comparando a 4ª 
edição — publicada por Allan Kardec em fevereiro de 1869 
(portanto, o mês anterior ao seu falecimento) — e a 5ª edição, 
que até então nós conhecíamos pela publicação feita em 
1872 (cerca de 3 anos depois do retorno do codificador espí-
rita ao plano espiritual), empreendida por Pierre-Gaëtan Ley-
marie, então dirigente institucional herdeiro da administração 
dos direitos autorais de Kardec 
.     Nesse contexto, a pesquisadora Simoni Privato Goidani-
ch apresentou a tese de que Leymarie e cúmplices haviam 

feito essas alterações indevidamente, caracterizando assim a 
"adulteração intelectual da obra". 
       As evidências apresentadas por Simoni foram significati-
vas, apoiadas pelos registros oficiais da Biblioteca Nacional 
da França. Até enquanto publicadas por Kardec, o livro não 
havia sofrido alterações, ou seja, da 1ª à 4ª edição, o con-
teúdo era rigorosamente o mesmo, o que bem poderíamos 
chamar tão somente de "reimpressões" as edições seguintes 
à publicação original. A BnF, porém, registra cada nova tira-
gem de um mesmo livro como uma nova edição. E mais, em 
se tratando de uma edição revisada (o que de fato caracteriza 
uma nova edição) os registros requerem a devida informação 
de que o seu conteúdo está sendo modificado, tanto que o re-
gistro da 5ª edição de 1872 traz esse adendo. 
       Em suma, tudo leva a crer — segundo os dados da 
BnF — que as alterações feitas em A Gênese foram no lan-
çamento de 1872 (empreendida por Leymarie). Logo, pelo 
que consta, esta publicação encontrada na Suíça não consta 
nos registros da BnF, do contrário, a edição de 1872 deveria 
ser a 6ª (e não 5ª) e os dados de sua entrada nos registros 
oficiais não precisariam, ou não deveriam, aludir a uma edi-
ção revisada, posto que as alterações já haviam sido mencio-
nadas na tal 5ª edição de 1869 encontrada. 
Fonte: https://twitter.com/LuzEspirita 

===========================  
N. DA R: Ao confrontar os dois textos, o de Paulo Henrique 
Figueiredo e o publicado pelo Informativo Luz Espírita, 

notamos ligeiras divergências.   
       Se percebe, por exemplo, que o Sr. Carlos Seth Bastos  

está buscando renome. Podemos mesmo dizer que estamos diante 

de um caçador de fama. Como o texto do interessante e 

investigativo trabalho que está sendo desenvolvido pelo 
atuante Ery Lopes  no seu não menos valoroso Luz Espírita, 
na secção Espiritismo em Movimento de 10/03/2020, 

elucida:: 
       “Fizemos uma comparação usando um editor de ima-
gem e sobrepomos as tuas figuras (as duas capas de A 
Gênese); veja o resultado: Isso é uma pista forte que a 
edição de 1872 é uma cópia da 5º edição de 1869, ou me-
lhor: uma reimpressão, usando as mesmas matrizes de 
impressão, com exceção da folha de rosto e das páginas 
adjacentes (por exemplo, a folha dos dados da tipografia, 
como vimos na 1ª fotografia). 
       Isto não garante que as revisões, correções e inser-
ções feitas na 5ª tenham sido montadas na tipografia tal 
como Kardec as encomendou. Mas é fato que não há de 
haver surpresas quanto ao conteúdo da cópia suíça. Tu-
do leva a crer que ela é cópia da edição de 1872, e vice-
versa.” 
       Quanto ao Sr. Carlos Seth não deixou de se arvorar em 
ser o descobridor de tal livro adulterado de A Gênese, quan-
do Paulo Henrique Figueiredo já tinha conhecimento desse 

livro há cerca de um ano; guardou silêncio, enquanto buscava 
saber a origem da obra e se fora adulterada; 
       Vimos observando que há no movimento espírita os que 
estão esperando pacientemente a conclusão do exaustivo e 
minucioso exame desse caso que vem revolucionando o 
movimento espírita, não só no Brasil como em vários países. 
E há também um número significativo de pessoas que pode-
mos chamá-los de “Espíritas de Contrabando” (como dizia 
Kardec), que estão fazendo parte só para atrapalhar e difi-

cultar o desenvolvimento e crescimento da Doutrina Espírita. 
Há uma pessoa que escreve para o Lampadário que classifica 
ditas pessoas de “„espíritos de 3ª ordem”., 

       Uma de suas amizades (que amizade?), sabendo que ela 
defende e aceita as pesquisas de Simoni Privato (“O Legado 
de Kardec” e a resenha desenvolvida por Paulo Figueiredo 
(„Revolução  Espírita” e “ Autonomia”), postou uma 
mensagem dizendo: “Polêmica resolvida, Carlos Seth 
provou que foi Kardec quem reformou A Gênese”. 

       Veja bem! Esta senhora já foi presidente de centro espíri-
ta e está no movimento espírita há bastante tempo, mas como 
se pode ver. pela conclusão que chegou após ligeira leitura 
da conclusão de um buscador de fama, não passa realmente 
de “espírita de contrabando”. Daqui a pouco abandona e 

sai dizendo que há muita discordância. Jamais vai dizer que 
ela ainda não pensa por si e suas limitações não permite 

compreender o Espiritismo. São essas pessoas que en-

charcam o centro, atrapalhando o desenvolvimento das de-
mais pessoas. E também não percebe que no caso de A Gê-
nese não há polêmica, há fatos históricos. Polêmica quem 

está criando é o sr. Carlos Seth, porque quer fama. ▲   

 

 
ro 

 
13 ANO XV Nº 163 / ABRIL - 2020 / JABOATÃO - PE. 

CVV 

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

PROCURE O  CVV 
A QUALQUER HORA DO DIA OU DA NOITE. 
VOCÊ NÃO PRECISA NEM SE IDENTIFICAR.  

BASTA QUERER AJUDA. 
A GENTE TEM TODO TEMPO DO MUNDO PARA 

SABER COMO VAI VOCÊ. 
CVV – CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA 

OUVINDO COM O CORAÇÃO     Ligue: 3421–7311 ou 
188 

A LINHA DA VIDA 

 

LIVRARIA RENASCER 

NOVO ENDEREÇO 

A Livraria Renascer, mudou-se, agora está 

na pça. Machado de Assis, ed. Tereza 

Cristina, 1º andar, sala 105. 

A sala está localizada em cima da antiga 

sala, que funcionava no térreo desse 

prédio. O fone continua o mesmo. 

https://twitter.com/LuzEspirita


  

 
 
     

 

RELIGIÃO E FILOSOFIA – IX 
A RÉPLICA DO ESPÍRITA - Djalma Farias 
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RELIGIÃO E FILOSOFIA – VII 
 
       Não nos é possível ensaiar uma conceituação filosófica 
de religião apoiando-nos tão somente nas definições e ideias 
de autoridades católicas, que definiram a religião e a filosofia 
tendo em vista preceitos da ortodoxia da Igreja. Torna-se ne-
cessário conhecer e comparar os conceitos de diversos estu-
diosos e de autoridades respeitáveis para que se possa firmar 
um juízo seguro sobre esse assunto. 
       Sabemos que Alfred Bertholet, na “Encyclópedia of the 
Social Sciences”, assim se exprimiu: “qualquer conceito de 
religião envolve um processo de relações vitais entre a 
cria-tura humana e o sobrenatural”. 

       Mas, que vem a ser “sobrenatural?” No estado atual de 
nossos conhecimentos, segundo a opinião de Camillo Flam-
marion, o sobrenatural representa apenas o lado ainda desco-
nhecido da natureza, as leis naturais, imutáveis e eternas, 
que ainda não puderam ser reveladas ao homem. 
       Entretanto, considerando-se o progresso da ciência, po-
de-se bem compreender que o desconhecido de hoje será o 
conhecido de amanhã, o sobrenatural de hoje será o natural 
de amanhã. E assim, conforme Alfred Bertholet, já citado, 
toda religião precisa apoiar-se no sobrenatural, como sucede 
com a religião católica. 
       Contudo uma das maiores religiões do mundo, de acor-
do com o espírito de seu fundador, nada tem que se pareça 
com o sobrenatural e o mistério. Assim dizia Buda: “Não 
aceito o mundo, como o vejo e o experimento; não aceito 
a dor, que é a lei. Insurjo-me por mim e por meus irmãos. 
Procurarei o meio de livrá-los e livrar-me a mim. Creio na 
possibilidade de realizar o empreendimento sem nenhum 
socorro sobrenatural”. E Alexandra David em “Le Moder-
nisme Budhiste”, afirma: “Ninguém pode dizer-se budista 
se não pronunciou uma declaração desse gênero” Consi-

dera-se o Budismo uma religião filosófica e apesar de não se 
apoiar no maravilhoso, no sobrenatural, ninguém poderá 
contestar que é, ainda hoje, no oriente, uma das religiões do 
mundo e a que conta maior número de adep-tos. Também 
nas grandes religiões da China não existe o mistério, o mara-
vilhoso nem o sobrenatural. 
       Os crentes chineses rendem a sua adoração a Lao-Tseu, 
a Confúcio, a Moncio, a Buda, esposando os princípios reli-
giosos e filosóficos desses grandes pensadores, fundadores 
re religiões, nos quais ninguém encontrará o sobrenatural, o 
milagre e o dogma. E quem contestará que eles são religiões 
que se entrelaçam com princípios filosóficos? Referindo-se à 
religião da China, escreve Serrano: “Antes de Confúcio já 
Lao-Tseu, nascido por volta de 600 a, C., ensinava uma 
doutri-na filosófico-religiosa semelhante à de Buda”. O 
conhecido es-critor italiano L. Friso, assim se exprime: “Da 
templo im-memorabile la China se nutre del me desimo 
alimento scientifi-co e religioso”. 

 
 - Continua. 

 

 Djalma Farias. 
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RELIGIÃO E FILOSOFIA – VIII 

 

       Eduardo de Faria, em seu esplêndido “Novo Dicionário da 
Língua Portuguesa”, referindo-se às religiões dominantes na 
China, afirma: ”– Há na China três cultos diversos: 1º, o de 
Confúcio ou dos letrados, que é a religião do Estado e das 
classes mais elevadas. Este culto reconhece um Ente Supremo; 
tem templos, mas não tem sacerdotes, porque o Impe-rador é 
quem desempenha os deveres religiosos em nome de todo o 
povo; esse culto recomenda especialmente a piedade filial, o 
respeito à velhice e o culto dos mortos; 2º, o de Tao-Tseu ou 
razão primitiva, culto da razão, estabelecido 600 anos de Jesus 
Cristo por Lao-Tseu; 3º, o culto de Buda”. 
       Achilles Alves, um estudioso do assunto, assegura: - “A 
religião dominante é a do confucionismo, que tem por 
base o culto dos antepassados”. 

       Henry Thomas, em sua obra “As Maravilhas do conheci-
mento humano”, diz que o “confucionismo é hoje a religião dos 
aristocratas chineses e dos sábios” e que o filósofo Confúcio 
ensinou a mesma religião que depois fora ensinada pelo Cristo e 
por Maomé. 
       Paul Oltramare, professor da Universidade de Genebra, 
em sua “La Religion et la avie de l’Esprit”, aludindo ao Isla-
mismo, escreve: “- Uma das mais poderosas religiões do mundo 
não conhece, em sua forma verdadeiramente ortodoxa, nem 
sacramentos, nem sacrifícios, nem sacerdócio, nem monarquis-
mo. Os dogmas que ensina são simples e pouco numerosos; não 
há mistérios; uma ideia vaga e rudimentar de uma forma 
transcendente de existência. Sua moral é prática e moderada; 
nenhum ascetismo”.  
       Pelo que estamos expondo não se pode aceitar aquela 
proposição de Alfred Bertholet como verdadeira, uma vez que 
há religiões sem mistério, sem o sobrenatural, sem o milagre, 
sem os dogmas (entendido o vocábulo no sentido da 
ortodoxia da Igreja), dos quais algumas guardam evidentes 
semelhanças com o cristianismo. 
       A palavra religião é de origem latina e, segundo S. Jerô-
nimo, Lactâncio, S. Agostinho, vem de religare, ligar, unir, 
pois, como se sa-be, a religião estabelece as relações entre o 
homem e Deus. Boulanger, em sua “A Doutrina Católica”, diz 
que usamos a palavra religião com a acepção de doutrina e 
exemplifica assim: “professar a religião cristã é admitir a 
doutrina, os ensinos de Nosso Senhor Jesus Cristo: é crer as 
verdades que nos revelou e observar os manda-mentos que nos 
deu”. Sabemos todos que o catolicismo e o protestantismo são 

baseados no Cristianismo e são consideradas religiões. O 
Espiritismo também se baseia no Cristianismo e se afirma, 
com muita razão, a sua perfeita concretização, não podendo 
deixar de ser, por sua vez, uma religião. Isso é incontestável, 
“O Espiritismo, escreve Allan Kardec, em “La Génése”, muito 
longe de destruir o Evangelho, vem pelo contrário confirma-lo, 
explicar e desenvolver, pelas novas leis da natureza que revela, 
tudo o que disse e fez o Cristo; ele traz a luz aos diversos pontos 
obscuros de seu ensino, de tal forma que aqueles para quem 
certas partes do Evangelho eram ininteligí-veis ou pareciam 
inadmissíveis, compreendem-nos sem esforço, com o auxílio do 
Espiritismo e as admitem; veem-lhe melhor o alcance e podem 
distinguir onde está a realidade e onde está a alegoria; o Cristo 
lhes parecerá maior; não será simplesmente um filó-sofo,  mas 
um Messias divino”. 

 

Djalma Farias. 
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