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REFLEXÕES  DE  UM 
MÉDIUM  ESPÍRITA 

 

◘ Deus! Ó Deus! Onde estás que não  
    respondes? 
◘ Em que mundo, em qu'estrela tu   
   t'escondes embuçado nos céus? 
◘ Há dois mil anos te mandei meu grito,   
   que embalde desde então corre o   
   infinito... 
◘ Onde estás, Senhor Deus?... 
◘ Dessa forma, o poeta dos escravos   
   lançava sua súplica, em nome da África   
   sofrida, que tinha seus filhos   
   arrancados do seu seio para serem   
   vendidos pelo mundo. 
   Inicio do poema Vozes da África, de 
   Castro Alves. 

São Paulo, 11 de junho de 1868 

 
 
 

 Marcelino Jobart 
     Jean-Baptiste-Ambroise-Marcelino Jobard (17 de maio de 1792 - 

27 de outubro de 1861). Nascido em Baissey, na região de Haute 

Marne, na França. Seu pai, Claude Jobard, era fazendeiro, então 

locatário e prefito de Bassey por trinta anos. 
     Casou-se com Marguerite Prudent, filha  do preboste (ma-
gistrado) do vilarejo. Poeta, morava em uma casa no sopé de 
uma colina nas encostas das quais possuía dois jardins e uma 

vinha.  
     Foi um litógrafo, fotógrafo e inventor belga de origem france-
sa. Fundador do primeiro importante estabelecimento litográfico 
belga; primeiro fotógrafo na Bélgica em 1839; diretor do Museu 
da Indústria de Bruxelas de 1841 a 1861, Jobard desempenhou 
um papel importante no meio artístico, tecnológico, desenvol-
vimento científico e industrial da Bélgica durante o período ho-
landês e o reinado de Leopold I . Jobard passou seis ou sete 
anos em Langres na mesma escola em que Denis Diderot havia 
frequentado; depois, continuou seus estudos no Lycée imperial 
de Dijon , onde participou de aulas dadas por Joseph Jacotot . 
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pandemia   mediúnica 
     

 

   vezes só nos apercebemos dos  desequibrios hu-     
   manos quando em momentos de crses.  
   Esses servem para tirar a viseira de ilusões que    
   persiste no movimento espírita que continua se 

iludindo. Nos últimos tempos uma enxurrada de revelações 
místicas tem tomado conta do discurso Espírita.  Opiniões 
pessoais de Médiuns, com notória popularidade, têm sido to-
madas como inquestionável;  
       Divaldo Franco mais uma vez vem tomando a frente 
desses disparates na coluna opinião do jornal “A tarde”, 
edição de 02 de abril de 2020 (*), lá ele faz afirmações, 
seguindo o tema do discurso: “Pânico”, acusando a im-
prensa geral de espalhar o medo, Fake News da moda e 
confusão, fala que a China tem espalhado inúmeras pan-
demias, exacerba também que a COVID-19 não é tão letal 
assim e que existem muitas outras enfermidades, mais letais 
e ignoradas como: a tuberculose, Aids, dengue em nosso 
querido país.  
       Nenhum Espírito ou Espírita pode dizer-se conhecedor de 
tudo, pois de fato não é. O senhor Divaldo Franco desco-
nhece os dados alarmantes que corre todo o mundo sobre a 
famigerada pandemia. O medo não é da letalidade, que de 
fato matou, até o momento, menos (numericamente) que 
outras epidemias respiratórias virais como: Ebola, Sars e 
Mers, mas a disseminação viral e o poder dela é o que mais 
tem preocupado os especialistas, cientistas. Que propor-
cionalmente em um intervalo de tempo menor se espalhou 
mais rápido e matou mais, o covid-19.  A letalidade é real, a 
capacidade de diversos organismos de saúde do mundo, 
representados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
evidencia a falta de estrutura geral, dos hospitais, para 
atender todos ao mesmo tempo, aliais o motivo pelo qual se 
impõe a quarentena. Lembrando que a doença mata até 10 
vezes mais que as outras, segundo a OMS.  
       Não é pânico, são dados e fatos que geram pânico, 
quando nos apegamos à matéria, e quem por isso tem 
medo da morte; só tem medo dela quem sabe o que viveu e o 
quanto deve as leis universais, por muito tê-las transgredido. 
A tuberculose e a Aids sim matam, mas não em índices 
comparáveis a qualquer doença, uma vez que não atingem ao 
mesmo tempo toda a população e tem o controle sanitário 
eficaz diante da infinidade de medicamentos existentes e 
eficiente no controle desses. Bem se vê que médium bom é 
médium calado, porque quando o “médico-espírito” se mistu-
ra a personalidade do médium ele se acha mais sabido que 
os dados e fatos aos quais desconhece inclusive aos 
acadêmicos que dedicam à vida as pesquisas. 
       Não podemos culpar o doente por ter a doença, não po-
deríamos jamais culpar a China por ter sido lá o país onde 
surgiu a Pandemia, mesmo escondendo os dados iniciais do 
mundo. É muito natural que um país com aquela dimensão 
populacional, muitas das enfermidades possam surgir lá ou 
na Índia, na África. O preconceito velado nas ilações de 
modelos políticos pode ficar fora dessas análises mesquinhas 
ou do “colorífico” da pele.  
       A Inglaterra que tem um sistema público de saúde 
universal, do qual o Brasil replicou e modificou criando o 
Sistema Único de Saúde (SUS), vive um caos. A Itália, como 
grande coluna da Europa, vive um desespero descomunal 
com mortes em todas as partes. O Equador habitua-se aos 
tempos sombrios com mortos sem caixões enfileirados nas 
ruas, e já começam a sepultar os mais miseráveis em caixas 
de papelão, espalhados nas calçadas, outros apodrecem den-
tro das casas. Os Estados Unidos, maior potência econômica  

global, subestimou a pandemia, assim como faz o médium, e 
viu os índices escalonarem aos milhares em poucos dias. 
Nova York, a cidade que nunca dorme viu-se forçada a parar 
e passou a enterrar latinos em valas comuns. A barbárie 
solta, como nas eras da história antiga da formação dos po-
vos europeus, antes mesmo da formação do império romano. 
       Será que expor a verdade é terrorismo? Será “pecado” 
abalançar, desmascarar, os médiuns “sabichudos” que em 
tudo se mete e usa, na maioria das vezes, as entidades ou o 
trono de polidez da “honra vaidosa” de ser o canal, endeu-
sados pela massa “bobificada”, para impor suas opiniões?  
       Kardec dizia que: cada espírito pode ensinar alguma 
coisa ao homem, mas Nenhum Pode Ensinar Tudo. Em 
muitos recantos do Brasil estuda-se pouco Kardec ao ponto 
de crer cegamente em tudo que o homem repercute 
usando a toga dos espíritos de nomes veneráveis ou por 
ser deles o “via principal”. Caberia o interessado juntar 
cada signo, símbolo e significado em ligando-os uns aos 
outros para gerar a interpretação “científico moral” que 
fundamenta o Espiritismo, que visa o “progresso individual e 
social”. Duvidar não é “pecado”, equívoco imperdoável é 
aceitar tudo e depois sofrer a indigestão do fracasso por falta 
de atenção.  
       Será que nos esquecemos das três categorias de 
Espiritas equalizadas por Kardec: O espirita interessado 
apenas pelos fenômenos; os que compreendem o alcance 
filosófico dos ensinos e os que envolvem-se com a 
doutrina praticando-a, empenhados em fazer o bem. Em 
que patamar estamos? Serve a reflexão, atiçaremos ainda 
mais as diferenças entre povos, raças, cores, bandas? O 
acirramento entre lados políticos nesse momento é 
oportuno e vindo de um espírita? 
       A vã discursão entre o COMUNISMO E O CAPITALIS-
MO? Será que o mundo altamente dependente da mão de 
obra “escrava” e barata da China, que crescia acima de 
7% ao ano durante a crise de 2008, dita por um ex-presi-
dente que: “o Brasil passaria pela crise como uma 
marolinha”, enquanto que essa mesma crise foi um tsunami 
nos EUA. Reservado as diferenças e o juízo de valor, ele 
tinha razão; uma vez que nossa economia é altamente vincu-
lada e dependente a da China. Capitalismo e Socialismo-
incomum vinculados. 
      Isso prova que nada subsiste sem ser dependente uns 
dos outros. Os Estados Unidos, representado pela Nick 
transferiu sua fábrica daquele país para “colonizar” a África, o 
mesmo fez a Apple, em 2019, com a produção do “Mac Pro”, 
dos EUA para a China. Será mesmo que existem modelos tão 
perfeitos de economia, que não seja contaminado por outro? 
E esses valham misturar a discursão como parâmetros do 
Espiritismo? A doutrina não deve ter essa vocação, de fato 
não está vocacionada a análise política, transitória e efêmera. 
A preocupação dela é com a trajetória global, maior do Espí-
rito imorredouro. 
 

--------------------------------- 
(*) – Já foi retirada. Não consta mais da edição online do 

jornal "A Tarde". Depende muito da repercussão do que 
foi escrito. Quando a repercussão é negativa eles 
afirmam que não foi o médium ou a pessoa de Divaldo 
quem escreveu. Mas você ainda pode ler site da FEB: 

https://www.febnet.org.br/portal/2020/04/09/panico/   
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A PANDEMIA E A FILOSOFIA 
 

        A humanidade da terra transita por momentos que não 
vivia desde o primeiro pós-guerra mundial. Do ponto de vista 
de doenças infectocontagiosas. É bem verdade que em algum 
período, surgiram epidemias que assustaram cidades, esta-
dos e países. Todavia não se compara ao quadro apresenta-
do pelo coronavírus. Naturalmente, a filosofia não poderia e 
nem deveria ficar alheia à situação atual. 
       A pergunta a ser respondida é, de que forma a filosofia se 
insere em tal contexto? 
       A filosofia nem sempre pode dar respostas prontas, mas 
ela propõe reflexões. E dessas reflexões nascem respostas. E 
dessas respostas, mais reflexões. Consequentemente, mais 
respostas. É só lembrar que Pitágoras (570-500 a.C.), Foi o 
primeiro dos filósofos a usar o termo; Filósofo, um amigo da 
sabedoria. A filosofia surge na Grécia-antiga, sob o signo da 
racionalidade, afastando-se lentamente da mitologia. 
       Ao utilizar a expressão Sabedoria, e sendo amigos dela, 
convém nos aproximarmos de cada sábio de cada departa-
mento de conhecimentos da humanidade. Naturalmente, em 
se tratando de uma pandemia, o que seria mais indicado? 
Buscarmos mais informações com os especialistas da área. 
Estudiosos e profissionais da saúde. Autoridades sanitárias, 
epidemiologistas, virologistas, biólogos. Inclusive para aque-
les que se identificam com a filosofia e com a ciência, existe 
sim, uma área que congrega essas duas faces do conheci-
mento; a filosofia da ciência com inúmeros assuntos aborda-
dos nos dois campos. Um departamento bastante rico de 
conhecimentos. 
       O filósofo Immanuel Kant (1724-1804) afirma que para o 
considerar-algo-verdadeiro, existem três graus; Opinar, crer 
e saber. 
        No opinar, o conhecimento é subjetiva e objetivamente 
insuficiente. No crer, este é subjetivamente suficiente e 
objetivamente insuficiente. No saber, o alcance é subjetiva e 
objetivamente suficiente. 
       Em relação ao Coronavírus, em que grau nos encontra-
mos? Em situações como esta, de que forma poderemos aju-
dar e nos ajudar mais? Opinando, crendo ou sabendo? 
       Para ativarmos o “saber” na questão proposta, é 
imprescindível tomar conhecimento de que se trata, como se 
propaga, quais os males que causa, como devemos agir? 
       Coronavírus é uma família de vírus que causam infec-
ções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi desco-
berto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca 
a doença chamada de coronavírus (COVID-19). 
       Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela 
primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi 
descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na 
microscopia, parecendo uma coroa. 
       A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus 
comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais 
propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. 
Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o 
alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, 
HKU1. 
       O primeiro caso do novo coronavírus, SARS-CoV2, foi 
identificado em Wuhan, na China, no dia 31 de dezembro do 
último ano. Desde então, os casos começaram a se espalhar 
rapidamente pelo mundo: primeiro pelo continente asiático, e 
depois por outros países. 
       Em fevereiro, a transmissão da Covid-19, nome dado à 
doença causada pelo SARS-CoV2, no Irã e na Itália chama-
ram a atenção pelo crescimento rápido de novos casos e 
mortes, fazendo com que o Ministério da Saúde alterasse a 

definição de caso suspeito para incluir pacientes que esti-
veram em outros países. No mesmo dia, o primeiro caso do 
Brasil foi identificado, em São Paulo. 

       Em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) definiu o surto da doença como pandemia. 
Poucos dias depois, foi confirmada a primeira morte no 
Brasil, em São Paulo. 
       Rosalind Eggo, acadêmica especialista em doen-
ças infecciosas na Escola de Higiene e Medicina Tropi-
cal de Londres, esclarece que “a pandemia é uma epi-
demia que ocorre em todo o mundo mais ou menos ao 
mesmo tempo”. 
       O infectologista Jean Gorinchteyn, do Instituto de 
Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, ressalta que 
ficar em casa e evitar locais cheios é uma questão de 
“responsabilidade individual e senso de solidariedade” 
daqueles que não fazem parte do grupo de risco, com-
posto por pessoas acima dos 60 anos, doentes crôni-
cos (diabéticos, cardiopatas, pessoas com problemas 
renais) e indivíduos imunossuprimidos (em tratamento 
oncológico e transplantados). De acordo com o espe-
cialista, ao circular por ambientes com aglomerações, 
os indivíduos podem levar o vírus para dentro de suas 
casas. 
                                   Veja a finalização na página 11   
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BEZERRA DE MENEZES E O CRISTIANISMO ESPÍRITA- IV 
 

 

        

I. – GRUPO DOS MÍSTICOS (CONTINUAÇÃO). 
 
 

■ Espiritismo aplicado ou “O Livro dos Médiuns”. 
 

■ Cristianismo Espírita, era a hipótese defendida pelo   

   Dr. Bezerra de Menezes, que afirmava ser o Evangelho a   
   base e a causa do Espiritismo; ou seja, Espiritismo sem  
   Evangelho não existia. Portanto, o Espiritismo era o   
   Evangelho. Assim, para Bezerra, o Espiritismo era o com-   
   plemento do Cristianismo; daí, dizia ele – “Primeiro o Cris-  
   tianismo; depois o Espiritismo”. 
   Segundo a hipótese do Dr. Bezerra, os Princípios Funda-
mentais do Espiritismo servem a muitas religiões, mas adap-
tando-se esses princípios à moral de Jesus e explicando uma 
parte da doutrina cristã à luz do Espiritismo, tem-se uma nova 
interpretação do Cristianismo, que é o Cristianismo Espírita.  
Assim, o Dr Bezerra chegava à mesma compreensão de 
Roustaing, ou seja, que o Espiritismo é Cristão. Apenas havia 
invertido a ordem. 
 

3) TEOSOFISTAS. 
       Era o subgrupo formado por pessoas piegas, apegavam-
se aos ensinamentos transmitidos pela Madame Blavatsky e 
Anne Besant. Criam que nas sessões espíritas, os médiuns 
em sua maioria, se comunicavam com os “Cascões As-
trais”, conforme expusera a russa Mme. Blavatsky, em sua 
obra, o tratado em seis volumes – “Doutrina Secreta”. Para 
Mme. Blavatsky, cada entidade humana na vida terrestre, tem 
além do corpo físico, um corpo sutil. Quando a alma deixa o 
corpo físico, leva consigo o corpo astral. Abandonado pela 
alma, esse corpo astral forma então um “Cascão Astral” que 
se materializa nas sessões espíritas e fala com os que os ro-
deiam. 
 

Nota: Cascão astral, Concha astral, Larvas astrais, formam o 
arcabouço da teosofia de madame Blavatsky. Cascão astral 
seria o mesmo que o Duplo Etérico de Kardec, na compre-
ensão de Blavatsky; Conchas astrais são os restos do corpo 
sutil que juntando-se a um elementar, produzem o fenômeno 
espírita. A hipótese da madame russa apesar de ser tão ingê-
nua, é de bom alvitre conhecer o que dizem os sábios. Diz o 
francês Alfred Erny sobre Conchas astrais: “É a teoria dos 
teósofos ou budistas cristãos, como são denominados em 
Londres, de forma irônica. Esta teoria é inadmissível.” (“O 
Psiquismo Experimental”, ed. FEB, 1950, cap. V, pág. 165). 
Enquanto Léon Denis tratando das Larvas astrais, explica: “A 
hipótese das larvas não é de modo algum justificável. (...) é 
mais que o produto de um desvario da imaginação.” (“No 
Invisível”, 3ª ed. FEB, cap. XXIII, p. 361) 
 

4) SWEDENBORGISTAS. 
       Os que seguiam os ensinos de Emmanuel Swedenborg. 
O sistema de Swedenborg não é outra coisa senão a Cabala, 
menos os princípios de hierarquia. “E o templo - no dizer de 
Eliphas Lévi – sem chave de abóbada e sem alicerces; é um 
imenso edifício, felizmente todo fantástico e áureo.” (...) “O 
meio proposto indiretamente por Swedenborg, para comuni-
car com o mundo espiritual, era um estado intermediário entre 
o sono, o êxtase e a catalepsia.” 
 

II. – GRUPO DOS CIENTÍFICOS. 
       Também chamados de Espiritismo Científico, estavam 
exclusivamente preocupados com a experiência fenomeno-
lógica, mas eram desprovidos de métodos e técnicas de pes-
quisa científica. Desprezavam a filosofia espírita e principal-
mente, o aspecto religioso do Espiritismo. Ao renegarem a 

filosofia, negavam a Moral espírita; ao renegarem o  

aspecto religioso, negavam o valor do Evangelho e conse-
quentemente a importância deste no ensino da moral espírita. 
O amor e a caridade passavam a ser figuras de retórica, 
desprezando a Consolação aos aflitos através da mediuni-
dade, pelos trabalhos dos médiuns receitistas com tratamen-
to homeopático e trabalhos de desobsessão e assistência aos 
necessitados (auxílio de farnel). 
       Abrangia os subgrupos de esquerda, isto é, os que provo-
cavam tumulto, destacando-se entre eles:  
 

1) PSIQUISTAS.  
       Era o grupo maior, atendo-se exclusivamente com a práti-
ca mediúnica dos fenômenos, mas sem nenhum objetivo 
moral, resultando numa prática infrutífera para o progresso 
interior dos participantes. Era a prática pela prática, tendo o 
prof. Afonso Angeli Torteroli a frente dessa ideia. O grupo dos 
psiquistas era o próprio grupo dos científicos, pois era domi-
nante. A ideia fora importada da Europa, mas sem nenhuma 
base kardeciana. Talvez, melhor se enquadrariam no grupo 
dos não espíritas, que se imiscuíam no meio espírita. Criaram 
mais dificuldades do que se não houvessem participado 
ativamente. O prof. Torteroli, era secundado pelo Dr. Júlio 

César Leal, maçom, de raízes profundamente católicas. 
 

2) OCULTISTAS.  
       Os que viam na comunicação mediúnica o contato com 
elementares, que vem do ensinamento oculto da Cabala. Aos 
Espíritos dos seres humanos desencarnados, dão o nome de 

Elementares (*), quando se acham nas regiões inferiores do 

Mundo Astral. Seguia a linha de pensamento do judaísmo, 
exposta na Cabala e desenvolvida por Eliphas Lévi e Papus. 
Nota: Nunca ficou explicado as razões que levaram o 
prof. Canuto Abreu a denominar Angeli Torteroli de “Anjo 
Vermelho”. 
       Suponho que o motivo foi porque Torteroli não o que 
hoje chamamos de – “Evangelizado”. 
 

III. – GRUPO ESPIRITISMO PURO. 
       Ou simplesmente, os espíritas. Espiritismo puro, signifi-
cava: nem “científico”, nem “místico”. Estava no centro, eram 
extremamente compreensivos e tolerantes. 
       À frente estava o médico Dr. Dias da Cruz, que para ele, 
“O “espírita” está, pois, em seu verdadeiro posto quando se 
coloca entre o homem de ciência e o homem de fé, não pos-
suindo as crendices de um, nem por igual as negações  de  
outro.  Não nos desviemos de nosso lugar. Postos entre a fé e 
a razão, evitemos os exageros do sectarismo, pois que ele é 
o verdadeiro inimigo.” (conforme Dr. Canuto Abreu em “Be-
zerra de Menezes”, pág. 55). 
       Os partidários do Espiritismo puro eram chamados de 
Espíritas.  
       O problema dos Espíritas é que eles se apegavam ao 
que Kardec escreveu logo na “Introdução” de “O Livro dos 
Espíritos” (item I, 2º parágrafo): “Como especialidade, O 
Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita; como ge-
neralidade, prende-se à doutrina espiritualista, uma de cujas 
fases apresenta.” 
     - “O Livro dos Espíritos contém a Doutrina Espírita”, a 
partir daí, diziam que os demais escritos é Espiritismo e não 
Doutrina Espírita. A questão é que aqueles senhores se ape-
gavam ao pé-da-letra. Não conseguiam perceber que Dou-
trina Espírita e Espiritismo são sinônimos. 

_______________ 
(*) – Elementares  -  Vem do ensinamento oculto da Ca-
bala. Aos espíritos dos seres humanos desencarnados, 
dão o nome de “elementares”, quando se acham nas 
regiões inferiores do Mundo Astral.  
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       Resumidamente, portanto temos: 
       a) Místicos. Os que defendiam a hipótese do corpo fluidi-    
co de Jesus e a primazia do Evangelho sobre o Espiritismo.  
       b) Científicos. Os que defendiam que deveria se estu-
dar apenas “O Livro dos Espíritos” e o Espiritismo ser 
encarado apenas como Ciência. Agrupavam-se junto aos  
“Científicos”, especificamente no grupelho dos “Psiquistas”. 
       c) Espiritismo Puro. Defendia que a Doutrina Espírita      
se resumia ao que está contido em “O Livro dos Espíritos”. 
       Visto o que esperamos, haja sido o suficiente para com-
preender o que ocorreu na capital do Brasil no final do século 
XIX, passamos agora, ao outro ponto: o Espiritismo Cristão. 
 

2. – O ESPIRITISMO CRISTÃO.  
       O Espiritismo chegando ao Brasil encontrou em Bitten-
court Sampaio um dos seus primeiros estudiosos. Bittencourt, 
cognominado “O poeta dos Evangelhos”, tinha o maior res-
peito pelo Evangelho, que ele se referia como os Santos 
Evangelhos de N. S. Jesus-Cristo. Bittencourt, mesmo como 
Espírito, continuou afirmando em seu livro “Jesus Perante a 
Cristandade” (pág. 36) :  
       “(...) que Maria é a mulher de Deus.” 
       Acredito que seja uma força de expressão. Mas, quando 
encarnado, cria piamente que o livro de Roustaing era o Es-
piritismo; e mais, que o Espiritismo só poderia ser compre-
endido à luz dos Santos Evangelhos. Tudo, porém, de acordo 
com os ensinos de Roustaing, que em sua obra “Os Quatro 
Evangelhos” (Vol. I, 5ª ed., P.415), diz: 
        “O Espiritismo é a confirmação do Cristianismo.” (...) 
“Ora, que é o Cristianismo de Jesus senão a religião 
Universal (...).”  
       À margem, Guillon Ribeiro, o tradutor, resume: 
       “O Espiritismo é o Cristianismo.” 
       Esse também era o pensamento de Sayão, o maior de- 
fensor da obra de Roustaing no Brasil. Enquanto Bezerra de 
Menezes, que ao chegar ao Espiritismo já encontrou o grupo 
denominado Kardecista, a ele agregou-se, dando-lhe vida e 
força moral. O Espiritismo de Bezerra de Menezes, que era 
o mesmo dos kardecistas (Bezerra era o próprio grupo karde-
cista) era o Cristianismo Espírita. A FEB, no entanto, nunca 
deu ênfase a hipótese de Bezerra – Cristianismo Espírita -, 
continuou divulgando apenas – O Espiritismo é o Cristianis-
mo, por ser mais consentâneo com Espiritismo Cristão. E por 
várias décadas assim permaneceu. 
       Até que em 1938, dando prosseguimento ao ditado que 
diz que a “publicidade é a alma do negócio”, a FEB moderni-
zou a propaganda, adotando um novo slogan de acordo com 
os tempos modernos: - Agora, o Espiritismo é o Cristianis-
mo redivivo. E essa descoberta, permitiu garantir a FEB, que 
a ideia do Espiritismo Cristão se cristalizasse. 
       Por outro lado, com a massificação da ideia, o Brasil Es-
pírita que não conhece a história do Espiritismo, aceitou e 
hoje todos escrevem ou falam em palestras públicas, que o 
Espiritismo é o Cristianismo redivivo. 
       A vitória é da FEB; o prejuízo é da Doutrina Espírita, que 
aos olhos das pessoas inteligentes, nem sempre espíritas, o 
Espiritismo é uma religião sectária, o que é uma inverdade..  
       Atualmente a problemática é bem mais ampla, haja vista, 
todos de um modo ou de outro, sabem que: 

       ■ A Doutrina Espírita é uma só; que não há divisão e 
está delineada basicamente na Codificação Espírita. Os 
postulados da Doutrina Espírita estão contidos nos 
livros básicos de forma metódica, didática, organizada, 
comentada e explicada. 
 

       ■ O Movimento Espírita é um conjunto de 
ações e atitudes posta em prática pelos espíritas, que 
se agrupam em torno de vários pensamentos, ideias,  
 

 
compreensões, divergências, interesses, etc. São a 
reunião das várias tendências de pensamentos de pes-
soas espíritas, dentro de um contexto extremamente 
democrático e excludente ao mesmo tempo, garantindo 
a todos o direito de se dizer espírita, mas não o de par-
ticipar no todo do movimento espírita. 
       O respeito recíproco entre as pessoas e a liberdade de 
expressão, presentes na Doutrina Espírita, nem sempre está 
à vista no movimento espírita, que procura reprimir e abafar 
todo arroubo de liberdade individual. 
       Sendo o movimento espírita formado e conduzido pelos 
homens, tem todos os erros e enganos existentes em todos 
os movimentos onde impera a supremacia grupal ou institu-
cional. O Movimento Espírita no Brasil encontra-se eqüidis-
tante do preconizado por Allan Kardec na “Constituição do 
Espiritismo”, inserida no livro “Obras Póstumas”. E, portanto, 
fora dos parâmetros traçados pela Doutrina dos Espíritos. 
 

V. – OS ESCRITOS  DE BEZERRA. 
 
       Na obra – “Bezerra de Menezes” -, do Dr. Canuto Abreu 
que vimos nos servindo neste trabalho, logo no primeiro pará-
grafo, a página 15, afirma: 
       “No Brasil nenhum outro espírita ainda se destacou mais 
do que Bezerra de Menezes, o consolidador da Federação 
Espírita Brasileira e o orientador e chefe do Cristianismo Es-
pírita entre nós.”  
       Feito este pequeno intróito, passemos a obra escrita dei-
xada pelo querido médico. As biografias: Visconde do Uru-
guai, Paulino José Soares de Souza; Visconde de Caravelas, 
Manoel Alves Branco; A Escravidão no Brasil (medidas que 
convém tomar para extingui-la sem danos para a Nação), 
1869; Breves Considerações sobre as secas do Norte, 1877; 
os romances, Os Carneiros de Panúrgico (filosófico-político), 
1890; A Casa Assombrada; A Pérola Negra; O Evangelho do 
Futuro; História de um Sonho; Lázaro, o Leproso; o Bandido; 
Viagem Através dos Séculos; Casamento e Mortalha; e mais: 
A Doutrina Espírita como Filosofia Teogônica (atualmente 
publicada pela FEB, sob o título – “Uma Carta de Bezerra”); 
Os Mortos que Vivem; Espiritismo – Estudos Filosóficos 
(artigos publicados pelo jornal “O Paiz”, enfeixado em 3 volu-
mes); Segredos da Natureza; A Loucura Sob Novo Prisma 
(estudo psíquico-fisiológico); e mais: artigos publicados no jor-
nal Reforma, em discussão com o Conselheiro João Manoel 
Pereira da Silva sobre o procedimento de Conrado Jacole de 
Niemeyer (1788-1862); redigiu A Sentinela da Liberdade, Rio, 
1869-1870. E a tradução de “Obras Póstumas”, de Allan 
Kardec. 
       Visto de relance a obra escrita pelo Dr. Bezerra, registra-
mos para demonstrar o seu cabedal de conhecimentos. 
       O Sr. Sylvio Brito Soares (ob. cit. p. 97), afirma que: 
       “Bezerra de Menezes deu a feição evangélica ao Es-
piritismo.” 
       Mas, que (p. 77): 
        “(...) foi à caridade personificada.” E “(...) era inca-
paz de ofender a quem quer que fosse, preferindo sofrer a 
fazer os outros sofrerem; suportava, individualmente, to-
dos os desgostos, todas as críticas e comentários desfa-
voráveis à sua pessoa, e até insultos horríveis (...).” 
 
 
 
 

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

Marcelino Jobart 
 
       Ele está enterrado no cemitério de Bruxelas, cidade 
onde faleceu. 
       Homem irrequieto de vida dinâmica, durante o domí-
nio holandês, tornou-se Surveyor (agrimessor) no registro 
de terras tornando-se um cidadão holandês naturaliza-
do. Tendo ouvido falar em litografia, renunciou ao registro 
de terras e se estabeleceu em Bruxelas, onde residia em 
1819. Sua primeira comissão foi ilustrar o Annales géné-
rales des Sciences physiques, impresso por Weissen-
bruch sob o editor científico de Jean Baptiste Bory,  
Auguste Drapiez e Jean-Baptiste Van Mons Em 1820, 
Jobard fundou um estabelecimento litográfico considerá-
vel, empregando Jean Baptiste Madou . 
        A Société d'encouragement pour l'industrie nationa-
le em Paris lançou um concurso internacional para litógra-
fos em 1828, com o objetivo de recompensar aqueles que 
haviam feito o maior progresso em sua arte. Jobard rece-
beu a medalha de ouro ("Le Courrier des Pays-Bas", 3 de 
dezembro de 1828. 
       Após a revolução de 1830, Jobard tornou-se automa-
ticamente um cidadão belga. Depois que seu negócio de 
litografia faliu, ele passou um ano em Verviers, onde mer-
gulhou em questões industriais. Em 1832, tornou-se pro-
pagandista da filosofia de Claude Henri de Rouvroy, conde 
de Saint-Simon na Bélgica. Ele viajou para a Grã – Breta-
nha em 1833, onde conheceu Charles Babbage e, em se-
guida, fez campanha para que a ferrovia fosse introduzida 
na Bélgica . 
       Em 1837, tornou-se proprietário de dois jornais diá-
rios, Le Fanal de l'Industrie e Le Courrier belge , nos quais 
publicou uma coluna "Bulletin Industriel". Em 1841, Jobard 
propôs em seu jornal a adição do que ele chamou de 
"caracteres tipográficos emocionais extras" (incluindo 
uma pontuação de ironia) que podem ser considerados 
precursores dos emoticons e smileys atuais. 
       Em 1839, Jobard foi nomeado comissário do governo 
belga na exposição industrial francesa em Paris, onde 
conheceu François Arago , Louis Daguerre , barão Pierre-
Armand Séguier entre muitos outros intelectuais e in-
dustriais. Ele também comprou um aparelho Daguerreóti-
po (máquina fotográfica). De volta a Bruxelas , ele conse-
guiu tirar a primeira fotografia belga em 16 de setembro de 
1839, um daguerreótipovista da Place des Barricades em 
Bruxelas, seguindo-se em outubro com o primeiro retrato 
belga. Agora, essas duas placas estão perdidas. Jobard foi 
nomeado diretor do Museu Real da Indústria em Bruxelas 
em 1841, onde desenvolveu suas ideias de museologia 
que já atendiam aos requisitos modernos de conservação, 
catalogação, estudo e popularização. 
       Engenhoso e imaginativo, Jobard registrou 73 paten-
tes em iluminação, aquecimento, suprimento de alimentos, 
transporte, balística e outras áreas. Em 1850, ele estabe-
leceu um escritório de patentes, uma corretora para ajudar 
os inventores a registrar patentes e proteger suas inven-
ções. Ele publicou inúmeras obras e artigos sobre proprie-
dade industrial, ganhando a reputação de maior defensor 
dos direitos de propriedade intelectual no século XIX. 
       Jobard desenvolveu uma teoria econômica e social 
que ele chamou de "mononautópole" e que ele definiu 
como "de monos, sozinho, automóveis, a si mesmo e pô- 

leô, negociando". Historicamente, um monopólio era uma 
concessão, concedida exclusivamente, para negociar um 
bem pertencente a todos, um privilégio injusto que surgia 
arbitrariamente. Monautopole seria o direito natural de se 
desfazer de si mesmo e dos frutos de seu trabalho, “a jus-
ta recompensa pelo trabalho, talento e persistência”. Seus 
escritos lhe renderam elogios ao futuro Napoleão 
III , Victor Hugo e Hugues Felicité Robert de Lamennais. 
 

Interesse pelo Espiritismo 

   
       No final de sua vida, Jobard desenvolveu um entu-
siasmo pelo espiritismo.  
       Quando da morte de Jobard, Allan Kardec comentou 
no número de dezembro de 1861 da Revista Espírita::    
      "Nenhum jornal do nosso conhecimento falou des-
ta que tinha sido uma das características mais mar-
cantes dos últimos anos de sua vida: sua completa 
adesão à Doutrina Espírita, cuja causa havia abraçado 
com entusiasmo".  
       Tendo O Livro dos Espíritos sido publicado em abril de 
1857, Jobard anuncia sua crença em carta endereçada a 
Kardec e publicada na Revista de julho de 1858. 
       A resposta de Kardec, que está publicada no mesmo 
número, afirma que "a adesão tão clara e tão franca de 
um homem do valor do Sr. Jobard é, incontestevel-
mente, uma preciosa conquista que todos os partida-
rios da Doutrina Espírita aplaudirão". A sua dedicação 
às ideias espíritas rendeu-lhe o título de presidente hono-
rário da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a 
primeira e então mais importante instituição espírita do 
mundo. 
        No livro “O céu e o Inferno”, Segunda Parte, capitulo 
II – Espíritos Felizes”, página 185 (edição FEB de 1960): 
       “Passados os primeiros tempos consagrados ao 
alento dos seus amigos, M. Jobart colocou-se entre os 
Espíritos que ativamente propugnam pela renovação 
social, esperando uma reencarnação terrena para to-
mar parte ainda mais ativa e direta nesse movimento. 
Depois dessa época, ele deu à Sociedade de Paris, on-
de continua como cooperador, comunicações de in-
contestável superioridade, sem se desviar da origina-
lidade repentes que constituíam o fundo do seu cará-
ter, a ponto de se fazer reconhecido antes de assinar.” 
       Nesses informes de Kardec, Jobart já havia desen-
carnado.  
      Recebeu os títulos, como:  
       1858: Oficial da Legião de Honra, Medalha de Santa 
Helena e Cavaleiro da Real Ordem de Francisco I das 
Duas Sicílias  
 
Fontes: 
KARDEC, Allan. Correspondência. In: Revista Espírita.    .   
   tradução de Evandro Noleto Bezerra. Rio de Janei-   
   ro: Federação Espírita Brasileira, 2004. v.1, n.7 Jul 1858. 
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A Gênese: Capítulo 18 
Inconsistências doutrinárias da 5ª edição  
Marco Milani* 
(Texto publicado originalmente no boletim Dirigente 
Espírita, n.168, nov/dez de 2018, p.5) 
 
       “Se, pelo encadeamento e a solidariedade das causas 
e dos efeitos, os períodos de renovações morais da hu-
manidade coincidem, como tudo leva a crer, com as revo-
luções físicas do globo, elas podem ser acompanhadas 
ou precedidas de fenômenos naturais, insólitos para 
aqueles que não estejam habituados, de meteoros que 
lhes parecem estranhos, da recrudescência e intensifica-
ção desacostumadas, de flagelos destruidores. Tais fla-
gelos não são causa, nem presságios sobrenaturais, mas 
sim uma consequência do movimento geral que se opera 
no mundo físico e no mundo moral”. (A Gênese, 5ª ed., 
item 10) 
       Posteriormente, no mesmo item 10 da 5ª edição france-
sa, afirma-se que Jesus podia predizer a era de renovação 
moral que a humanidade passaria associando-a a fenômenos 
extraordinários, terremotos, flagelos diversos e sinais dos 
céus. Em nota de rodapé, menciona-se que a epidemia 
mortal ocorrida entre 1866 e 1869 na Ilha Maurícia foi pre-
cedida por uma extraordinária chuva de estrelas cadentes 
e que, “sem dúvida”, teria sido um sinal do céu. Tais afir-
mações satisfazem os supersticiosos, porém afastam-se 
da fé raciocinada. 
       A inserção dos itens 8, 9 e 10 (5ª edição francesa), com 
trechos baseados em cartas de adeptos ou em comunicações 
que não receberam a sanção universal na Revista Espírita de 
jul/1867, out/1868 e nov/1868, não caracteriza ou valida um 
novo ensinamento doutrinário. 
        Nesta obra, ressalta-se a relevância da concordância 
universal para que qualquer ensinamento possa ser conside-
rado parte integrante da Doutrina Espírita e, certamente, a 
crendice supersticiosa de que as transformações morais 
da humanidade estejam vinculadas às transformações fí-
sicas do globo ou a fenômenos naturais como estrelas 
cadentes não faz parte dos ensinamentos dos Espíritos. 
       Assim, mais uma vez constata-se que muitas das altera-
ções promovidas no texto da 5ª edição, publicada em 1872 
(três anos após o desencarne de Allan Kardec), mostram-se 
incompatíveis com a coerência doutrinária, reforçando a sus-
peita sobre a autoria das mesmas.  

Item 20: Nesse grande movimento regenerador, o Espiritis-

mo tem um papel considerável, não o Espiritismo ridículo, 
inventado por uma crítica zombeteira, mas o Espiritismo filo-
sófico, tal como o compreende qualquer um que se dê ao 
trabalho de procurar a amêndoa sob sua casca. Pelas provas 
que fornece das verdades fundamentais, ele preenche o vazio 
que a incredulidade criou nas ideias e nas crenças; pela cer-
teza que dá de um futuro conforme a justiça de Deus e que a 
razão, a mais severa, pode admitir, ameniza as amarguras da 
vida e previne os funestos efeitos do desespero. Fazendo co-
nhecer novas leis da natureza, ele dá a chave de fenômenos 
incompreendidos e de problemas insolúveis até nossos dias, 
e destrói a incredulidade e a superstição. Para ele, não há 
nem sobrenatural nem maravilhoso, tudo acontece no mundo, 
em virtude de leis imutáveis. Longe de substituir um exclusi-
vismo por outro, o Espiritismo coloca-se como campeão abso-
luto da liberdade de consciência; combate o fanatismo sob 
todas as formas, e o corta pela raiz, anunciando a salvação 
para todos os homens de bem, assim como a possibilidade, 
para os mais imperfeitos, de chegar, por seus esforços, pela 
expiação e reparação, à perfeição, que leva à suprema feli- 
 
 

cidade. Em lugar de desencorajar o fraco, encoraja-o mos- 
trando-lhe a porta que ele pode abrir. Nunca diz: Fora do Es-
piritismo não há salvação, mas, com o Cristo: Fora da cari-
dade não há salvação; princípio de tolerância que unirá os 
homens em um sentimento comum de fraternidade, em vez 
de separá-los em seitas inimigas. Por este outro princípio: 
Não há fé inquebrantável senão a que pode olhar a razão 
face a face, em todos as épocas da humanidade, ele destrói o 
império da fé cega que aniquila a razão, a obediência passiva 
que embrutece; emancipa a inteligência do homem e ergue 
sua moral. Consequente com ele próprio, não se impõe; diz o 
que é, o que quer, o que dá, e atende àquele que vier livre-
mente, voluntariamente; quer ser aceito pela razão e não pela 
força. Respeita todas as crenças sinceras e só combate a in-
credulidade, o egoísmo, o orgulho e a hipocrisia, que são as 
chagas da sociedade e os obstáculos mais sérios ao pro-
gresso moral; mas ele não condena ninguém, nem mesmo 
seus inimigos, porque está convencido de que o caminho do 
bem estar aberto aos mais imperfeitos, que cedo ou tarde, por 
ele entrarão. 

     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 rele-

vantes que cercam o tema para favorecer as futuras discus-

sões filosóficas e científicas. 

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

aqueles nos itens 10 e 16 destacados acima. O conteúdo es-

tranhamente eliminado expressa o pensamento lógico de Kar-

dec e mostra-se plenamente coerente com os ensinamentos 

dos Espíritos. As respectivas supressões não parecem con-

tribuir 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 mandatória a todo 

estudioso espírita e adeptos em geral. 

Item 24: Dizendo que a humanidade está madura para a 

regeneração, isto não significa que todos os indivíduos este-
jam no mesmo grau, mas muitos tem, por intuição, o germe 
das novas ideias que as circunstâncias farão eclodir; então, 
estes se mostrarão mais avançados do que se supunha, e 
seguirão com solicitude o impulso da maioria. Entretanto, 
existem aqueles que são refratários por natureza, mesmo 
entre os mais inteligentes, e que certamente, não se reunirão 
jamais, pelo menos, nesta existência: uns, de boa fé, por 
convicção, outros por interesse. São aqueles cujos interesses 
materiais estão ligados ao estado atual das coisas, e que não 
estão bastante avançados para renunciar a eles, e aqueles a 
quem o bem geral preocupa menos que o seu próprio bem, e 
que não podem ver sem apreensão, o menor movimento re-
formador. A verdade é, para eles, uma questão secundária, 
ou melhor dizendo, a verdade para certas pessoas, está 
inteira naquilo que não lhes causa nenhum transtorno. Todas 
as ideias progressivas são, a seus olhos, ideias subversivas; 
é por isso que lhe devotam um ódio implacável e lhes fazem 
uma guerra encarniçada. Inteligentes o suficiente, para ver no 
Espiritismo um auxiliar das ideias progressistas e dos ele-
mentos de transformação que receiam, e porque não se 
sentem à sua altura, eles se esforçam por destruí-lo. Se o 
julgassem sem valor e sem importância, não se preocupariam 
com ele. Nós já dissemos: “Quanto mais uma ideia é gran-
diosa, mais encontra adversários, e pode-se medir sua 
importância pela violência dos ataques dos quais seja objeto”. 

 

Fonte: 

http://www.usesp.org.br/Publicacoes/Revista/detalhe/1446 ▲ 
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Visão sobre a pandemia por um espírita Francês 
 

       O parecer partiu do francês Charles Kempf, 
presidente da Federação Espírita Francesa, que fez 
publicar através de sua página no facebook, o seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Este pensamento de Charles Kempf sobre o COVID -
19, não resta dúvida, foi a mensagem ESPÍRITA mais 
inteligente surgida nesses dias difíceis. E o iluminado es-
pírita francês ainda acrescentou: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O amigo francês em março, já estava preocupado com 
um possível desabastecimento nos supermercados 

        Antônio Carlos de Barros, coordenador da Central 
Espírita de |Informações da Paraíba, numa deferência cordial 
e talvez influenciado pela amizade mútua que nutrimos 
reciprocamente, decidiu, talvez arbitrariamente, homenagear 
o jornal Lampadário Espírita com este prêmio:  

 
Texto:  

PRÊMIO EXCLÊNCIA 2019 
A CEI – Central Espírita de Informações 

Confere a 
LAMPADÁRIO ESPÍRITA 

Este certificado de reconhecimento por sua relevante 
contribuição, como mídia impressa, em prol da 

divulgação espírita. 
João Pessoa (PB), março de 2020. 

Carlos Antônio de Barros, 
Coordenador do CEI. 

Carmen Paiva de barros, 
Secretária do CEI, 

NOTA: Todo presente, quando não é grego, é sempre 
bem-vindo. E este principalmente porque sabemos que é 
um presente vindo da intensa dedicação desse casal que 
se dedicam à divulgação do Espiritismo com muito amor, 
num trabalho totalmente desinteressado. 
     Só temos que agradecer e dizer: Muito Obrigado. 
      Não esquecendo, porém, que pertence muito mais aos 
nossos colaboradores e amigos que permite a publicação 
dos seus textos. Esse prêmio pertence a Tiago Rodri-
gues, a Rogério Miguez, a Zenilda Machado, a Paulo de 
Almeida, a Cândido Pereira e a tantos quantos tem nos 
apoiado e contribuído com este mensário, como Wander-
lei Santos do Autores Espíritas Clássicos, Mauro Quintel-
la, Ery Lopes e aos demais amigos como João Batista de 
O. Neto, aos fundadores, Geraldo, Dionísio, Alcioli, Ema-
nuel; aos atuais apoiadores, Manuel Gomes, Alexandre 
Júnior, do Àgora Espírita; a Ednar Santos, da Federação e 
outros que no momento foge à memória e principalmente 
a Carminha e aos nossos filhos Sara, Maninho e Farne.  
▲   
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Qual a Finalidade de uma Casa Espírita?  

 
       As células constituintes das muitas sociedades são as 
famílias, sendo patente o desajustamento destas sociedades  
quando as famílias apresentam-se desequilibradas; por outro 
lado, se as famílias estão mais bem ajustadas, os seres cole- 
tivos constituídos por essas mesmas sociedades também 
fazem-se mais harmônicos como um todo. 
        De modo semelhante, as células formadoras do movi-
mento espírita, presença física no seio das comunidades dis-
seminando as práticas e ensinos da Doutrina dos Imortais, 
são as Casas Espíritas, abrigando as “famílias espíritas”. 
       Estas agremiações, embora saibamos estarem os espíri-
tas em níveis evolutivos diversos, pois cada qual viveu as 
suas particulares experiências ao longo do tempo de maneira 
única, deveriam possuir um modo de atuação, senão idênti-
co, ao menos similar; afinal, os postulados espíritas são úni--
cos, baseados nas obras fundamentais e outras publicadas 
por Allan Kardec, sendo assim, não se justifica inventar e 
criar conceitos práticos absolutamente novos, pois a Doutrina 
ainda se está estabelecendo no mundo; então, como poderia 
já necessitar ajustes e modificações substanciais em suas 
bases? Não faz sentido. Contudo, observam-se condutas es-
tranhas dentro do movimento, oriundas de desejos pessoais 
dos seus praticantes, às vezes influenciados pela espiritua-
lidade inferior, desconsiderando estar o Espiritismo, como 
sabemos, ainda consolidando-se, através de muitas lutas e 
desafios. Agindo assim, criam novidades práticas que podem 
desvirtuar os objetivos verdadeiros do Espiritismo. 
       Considerando esta realidade, buscando alinhar alguns 
conceitos sobre o tema, retirados apenas de uma das muitas  
literaturas confiáveis – Trilhas da Libertação –, listamos, na 
ordem em que foram surgindo nessa obra, algumas adver-
tências apontadas por Espíritos de considerável evolução 
sobre as finalidades de uma Casa Espírita, unidade básica 
do movimento: 
I - “Compreende-se o conceito que assevera: Onde predomi-  
   na o interesse pelo dinheiro escasseiam as austeridades    
   morais, particularmente onde deve viger a gratuidade dos   
   serviços, desde que se derivem da ação mediúnica. A   
   Sociedade Espírita é lugar de iluminação da consciência,    
   de enobrecimento moral e ação caridosa, sem cujas   
   vivências descaracteriza-se, mundaniza-se e torna-se um   
   clube onde predominam a insensatez, o engodo, a   
   exploração.”1 
       Esta orientação chama particularmente a atenção para a 
delicada questão do dinheiro. Principalmente em relação à 
gratuidade das tarefas desempenhadas em uma Casa Espí-
rita. Jamais pode haver qualquer aceitação de bens mate-
riais, sejam eles quais forem em troca dos serviços pres-
tados. Esta advertência foi feita, pois o trabalho de Manoel 
Philomeno de Miranda, autor desta obra, se desenvolveu em 
um Centro onde o principal médium recebia presentes pelos 
trabalhos de cura realizados (*). 
       Podemos aproveitar esta lição e dilatar um pouco mais o 
conceito, lembrando não ser de bom tom fazer propaganda 
aberta buscando-se dinheiro em uma Casa Espírita, seja por 
qual razão for. Por conta disto, André Luiz asseverou2: “Nas 
reuniões doutrinárias, jamais angariar donativos por meio de 
coletas, peditórios ou vendas de tômbolas, à vista dos incon-
venientes que apresentam, de vez que tais expedientes po-
dem ser tomados à conta de pagamento por benefícios.  
_______________________ 
(*) – N.D.R.:- Esse livro, excelente por sinal, escrito em 
forma de romance, relata a história do Espírito Dr. Fritz e 
do médium Edson Queiroz, do Recife, que foi assassi-
nado em Jaboatão, no dia 5 de outubro de 1991. O morto 
era médico e deputado estadual. São fatos reais, com 
alterações necessárias doutrinariamente. 

 
       A pureza da prática da Doutrina Espírita deve ser preser-
vada a todo o custo.” 
       Se a Casa precisa de dinheiro em situações especiais, 
além das despesas corriqueiras, como sugestão, convo-
quem-se os antigos trabalhadores e dirigentes e façam um 
mutirão onde cada qual poderia doar uma parte das  
       Necessidades, proporcionalmente à situação financeira 
de cada um, porém, assim entendemos, nunca colocar carta-
zes e avisos dando ciência das necessidades financeiras da 
Casa; isso pode criar um entendimento errado nos frequenta-
dores, que podem ver-se obrigados a doar em troca dos 
possíveis benefícios obtidos na Instituição . 
       Aproveitando ainda a recomendação de Manoel Philo-
meno quando comenta o perigo de transformar-se a Casa 
em um clube, é sempre bom recordar: em clubes realizam-
se bingos, rifas e festas dançantes, jamais em Centros Espí-
ritas. 
II - “Certamente, a função da mediunidade não é de promo-
ver curas, como arbitrariamente supõem e pretendem alguns  
desconhecedores da missão do Espiritismo na Terra. Fos-
sem eles vinculados à Doutrina e seria incompreensível tal 
comportamento. Entretanto, em uma Sociedade Espírita, a 
tarefa primacial é a de iluminação da consciência ante a 
realidade da vida, seus fins, sua melhor maneira de agir, 
preparando os indivíduos para a libertação do jugo da igno-
rância, a grande geradora de males incontáveis. Apesar 
disso, o amor de Deus permite que nós também, os desen-
carnados, procuremos auxiliar as criaturas humanas, quando 
enfermas, sem nos entregarmos à injustificável competição 
com os médicos terrenos, fazendo crer que tudo podemos.. 
       Neste parágrafo comenta-se a questão das curas em 
Centros Espíritas, pois a Casa visitada nesta obra atuava 
com um médium curador desorientado, juntamente com o 
seu “guia”, devido à sua vaidade e invigilância. O Centro 
Espírita pode ser visto, dentre outras formas, como um 
hospital, não há a menor dúvida, mas de almas, e não 
de corpos físicos.  

       É de notar na atualidade uma tendência em certas 
Instituições privilegiando as alegadas curas físicas, em 
uma tentativa leviana de aumentar o número de fre-
quentadores. Anuncia-se uma palestra sobre a possibi-
lidade de cura. A Casa se enche de ávidos doentes 
buscando o restabelecimento da debilitada saúde atra-
vés de, quem sabe, possíveis milagres. 
       É fato, a humanidade está doente, mas do Espírito, e 
este, enquanto estiver adoecido moralmente, faz o corpo 
adoecer fisicamente, e não o contrário. Dessa forma, a priori-
dade de uma Casa seria a de educar os doentes – todos nós 
-, para aprender a não mais adoecer, livrando-se estes assim 
das suas muitas mazelas, que nada mais representam do 
que respostas imediatas aos desatinos perpetrados pelos 
Espíritos em função de condutas distanciadas dos princípios 
divinos na presente existência, bem como nas anteriores. 
       Igualmente, valendo-se desta sábia diretriz, espera-se 
que Instituições Espíritas não se transformem, brevemente, 
em consultórios psicológicos mediúnicos, em uma tentativa 
vã de rivalizar com os profissionais da área em questão. Não 
há nada contra o estudo da Série Psicológica de Joanna 
de Ângelis, muito pelo contrário; esta pode e deve ser anali-
sada em profundidade, pois são obras que nos ensinam mui-
to sobre psicologia, contudo, à luz do Espiritismo. 

 

                                                                     Rogério Miguez. 
                                              Ver página 13 
 

 09 

100

000

0 0 

ANO XIV Nº 164 / MAIO – 2020 / JABOATÃO - PE 

=  ROGÉRIO  MIGUEZ  =  

 

 

 
 

 



 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

       
                                             

 
 

 
       
III - “Para o bem de todos nós, sugerimos que ainda este mês 
retornemos aos trabalhos de origem que motivaram a  
criação da nossa Instituição. Consideramos que a caridade 
das curas do corpo é de grande relevância, mas o nosso  
compromisso é com a saúde espiritual das criaturas. O nosso 
é o programa de iluminação das consciências, a fim  
de que nos não divorciemos da atividade primeira, que é a 
transformação moral dos homens para melhor, 
permanecendo  
nos socorros aos efeitos da inadvertência, da desordem e do 
desrespeito às leis soberanas da vida.”4 
Mais uma vez a sabedoria da espiritualidade esclarecida faz-
se presente quando sugere à Casa em questão o retorno às  
origens, quando não havia a preocupação com curas de 
corpos materiais, destacando ser o compromisso da Doutrina 
com a 
 renovação das criaturas, ou seja, dos Espíritos, pois estes, 
renovados, aprendendo verdadeiramente a praticar o orar e  
vigiar pelo estudo continuado das lições espíritas, poderão 
conduzir-se equilibrados nas respectivas existências, sem  
deixar-se desanimar ou abater-se por possíveis doenças-
provas ou doenças-expiações. A prioridade de uma Instituição 
 Espírita é educar, e o melhor roteiro hoje existente para 
iluminar a mente do Espírito imortal através das leis imutáveis 
de  
Deus encontra-se nas obras de Allan Kardec. 
IV - “Por tal razão, a Casa Espírita avança para a condição de 
Educandário, fornecendo os contributos para o estudo e  
a análise das criaturas, libertando-as das crendices e 
superstições, ao tempo em que lhes oferece os recursos para 
a  
ação com liberdade sem medos, com responsabilidade sem 
retentivas, perfeitamente lúcidas a respeito do destino que  
lhes está reservado, ele próprio resultado das suas opções e 
atitudes. Uma sociedade que se conduza fiel a  
esses conceitos e determinações torna-se justa, equânime e 
os membros que a constituam serão, sem dúvida, felizes.”5 
Percebe-se mais uma vez a preocupação dos Espíritos 
lúcidos em ratificar a finalidade primordial de uma Casa 
Espírita: educar o ser imortal. 
E mais, se observarmos que a obra de que foram retiradas 
estas poucas citações data de 1996, quando, segundo o  
entendimento da espiritualidade superior, a Casa Espírita 
estaria avançando para a condição de um Educandário, não  
se compreende como, passados mais de vinte anos, parte do 
movimento espírita, representado por algumas Instituições, 
ainda assim insiste em transformar os Centros em 
consultórios médicos! 
Aos caros amigos de crença, hoje formando a grande família 
espírita, acreditamos ser este um dos mais relevantes 
desafios  
a nos alcançar: manter as unidades básicas do movimento, 
ou seja, as muitas Instituições divulgadoras da Doutrina,  
pequenas células constituindo o tecido espírita nas diversas 
comunidades, alinhadas hoje e sempre somente aos  
postulados e práticas apresentadas na literatura 
verdadeiramente espírita. 
Pela tarefa inadiável da educação, em seu sentido mais 
amplo, seguramente poderemos levar adiante a mensagem  
extraordinária legada pelo trabalho incansável do mestre 
lionês Allan Kardec. 

 

                                                                     Rogério Miguez. 
 
 
 

 
Referências: 
1 FRANCO, Divaldo P. Trilhas da Libertação. Pelo Espírito 
Manoel Philomeno de Miranda. 9. ed. 1. reimp. Rio de 
Janeiro: FEB, 1996. cap. 5 – O médium Davi e o Dr. 
Hermannn Grass. p. 50. 
2 VIEIRA, Waldo. Conduta Espírita. Pelo Espírito André Luiz. 
13. ed. Rio de Janeiro: FEB, 1987. cap. 11 – No Templo. 
3 ______. ______. cap. 6 – O desafio. p. 55. 
4 ______. ______. cap. 8 – Serviços de desobsessão. p. 68. 
5 ______. ______. cap. 8 – Serviços de desobsessão. p. 73. 
 
 

Retorno à pátria espiritual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUARDO GICO 
 

       Conforme postou o confrade Bruno Tavares em 
seu blog, desencarnou nesta Quinta-feira, 16 de 
abril de 2020, Eduardo José Gico Lima, vitimado 
pela corona vírus – COVID-19. Ele é espírita e esta-
va vinculado à Fraternidade Espírita Morada do Sol, 
localizada no bairro de casa Amarela-Recife. 
       Assim falou Bruno Tavares: 

      “Deus ampare a família do querido Eduardo 
Gico . 
       Eduardo e sua esposa Cicleide Gico Lobo 
Ribeiro  são espíritas e fazem parte do Morada 
do Sol. 
       Eduardo vive!”. 
       Formado em Engenharia Civil pela Universi-
dade de Federal de Pernambuco em 1995; na vida 
profissional era Diretor Técnico da empresa CELTA  
- Conceito Engenharia LTDA. ▲ 
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Reflexões sobre a pandemia, fé e ciência 
 

    reunindo algumas in-  
    formações e transcri-   
    ções que podem servir   

de reflexões para os momentos críticos que estamos vivendo. 
       É verdade que as redes sociais estão divulgando aos bor-
botões mensagens, transcrições e lives (ao vivo). Numa épo-
ca de proliferação de fakenews (boatos) há necessidade de 
se analisar sobre conteúdos, conferindo-os com os parâme-
tros da Codificação Espírita. Portanto, deve haver muito cui-
dado antes de se “compartilhar” as matérias. 
       De início, lembramos que Allan Kardec conviveu com epi-
demia e a comentou em Revista Espírita (Novembro de 
1865, Edicel), no artigo “O Espiritismo e o Cólera”. Nesse 
texto, o “bom senso encarnado” pondera que “seria absurdo 
crer que a fé espírita seja um ‘brevet’ de garantia contra o 
cólera”, e destaca que o conhecimento espírita “tendente 
a fortificar o moral é um preservativo”. 
       Na terrível epidemia da “gripe espanhola” nos anos 1918 
e 1919, entre milhões de vítimas no mundo, em nosso país, 
desencarnaram o pioneiro Eurípedes Barsanulfo e o presi-
dente da República Rodrigues Alves. 
       Até a primeira metade do século XX, antes do apareci-
mento das vacinas Salk e Sabin, o risco de “paralisia in-
fantil” atemorizava as famílias. 
       E surgiram outras epidemias em nosso país tropical, co-
mo a febre amarela, cólera, dengue... 
       Particularmente, vivemos no seio da família, antes das 
vacinas, os cuidados e fugas de surtos de “paralisia infantil”. 
Vivenciamos as dedetizações maciças nas cidades do interior 
contra a febre amarela e a dengue. As caminhonetes ligadas 
a serviços de saúde eram conhecidas por produzirem o popu-
larmente chamado “fumacê”. 
       Em viagens internacionais também surgiram cuidados. 
Em 1973, não pudemos chegar até ao Sul da Itália, porque 
havia surto de cólera. Logo depois para viagens a alguns 
Estados do Brasil, países e Continentes havia a exigência de 
Atestado de algumas vacinações que eram obrigatórias. 
       Como profissional da área da saúde, em meados dos 
1980, convivemos com as contaminações dos vírus da hepa-
tite B e da AIDS. Até chegamos a realizar uma grande 
campanha de esclarecimento junto a profissionais, ao povo 
em geral, e publicações especializadas, para se estimular a 
profilaxia dessas enfermidades. 
       Agora, estamos frente a uma situação completamente 
nova, pois o COVID-19 é um vírus ainda não bem conhecido, 
e, num mundo globalizado tem provocado situações e pre-
juízos inimagináveis, mas já se tendo a certeza da velocidade 
e facilidade com que se dissemina e dos riscos enormes, 
principalmente na faixa etária da chamada 3a idade. 
       Para nós, espíritas, não há nenhuma dúvida sobre os 
compromissos que temos com a vida em geral e, especifica-
mente, com nosso organismo, desde as Obras Básicas de 
Allan Kardec. Claramente nos alerta André Luiz: “O corpo é 
o primeiro empréstimo recebido pelo Espírito trazido à 
carne” (Conduta Espírita, capítulo 34). 
       Daí a razão para atendermos às orientações e recomen-
dações emanadas das autoridades da área da Saúde. 
       Como Kardec chamou atenção em nota acima destacada 
da Revista Espírita de 1865, não é apenas com a fé que 
resolvemos as questões corpóreas e sociais. Por oportuno, 
precisamos empregar a “fé raciocinada” e relermos trechos do 
item “Aliança do Espiritismo com a Ciência” (O Evangelho 
segundo o Espiritismo, Cap.1) e os últimos capítulos da 
derradeira obra de Kardec: A Gênese. 

       Para nós, espíritas, não há nenhuma dúvida sobre os 
compromissos que temos com a vida em geral e, 
especificamente, com nosso organismo, desde as Obras 
Básicas de Allan Kardec. Claramente nos alerta André Luiz: 
“O corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo Espírito 
trazido à carne” (Conduta Espírita, capítulo 34). 
       Daí a razão para atendermos às orientações e recomen-
dações emanadas das autoridades da área da Saúde. 
       Como Kardec chamou atenção em nota acima des-
tacada da Revista Espírita de 1865, não é apenas com a fé 
que resolvemos as questões corpóreas e sociais. Por 
oportuno, precisamos empregar a “fé raciocinada” e relermos 
trechos do item “Aliança do Espiritismo com a Ciência” (O 
Evangelho segundo o Espiritismo, Cap.1) e os últimos capí-
tulos da derradeira obra de Kardec: A Gênese. 
       Aliás, no livro citado, o lúcido Codificador desenvolveu 
uma linha de raciocínio muito inspirada. Destacamos apenas 
um trecho que pode sugerir reflexões sobre os momentos que 
a Humanidade está vivendo, quais as razões, os porquês e 
para onde vamos: “[...] a fraternidade será a pedra angular 
da nova ordem social, mas não há fraternidade real, sóli-
da e efetiva sem estar apoiada sobre uma base inabalá-
vel. Essa base é a fé; não a fé em tais ou quais dogmas 
particulares que mudam com o tempo e os povos e que 
se apedrejam mutuamente…” (A Gênese, Cap. XVIII). 
       Vacinas e tratamentos específicos surgirão, mas o im-
pacto da atual pandemia poderá levar a Humanidade a buscar 
novos valores, com bases humanitárias, e, quiçá, assentados 
na “carta magna” do Cristianismo: no Sermão da Monta-
nha. 
     

ANTONIO CESAR PERRI DE CARVALHO 
Fonte: 
http://grupochicoxavier.com.br/reflexoes-sobre-a-
pandemia-fe-e-ciencia/ 
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ANTONIO CESAR PERRI DE CARVALHO 
   
 

A PANDEMIA E A FILOSOFIA 

 
Nesse instante nos cabe um pedido; que possamos não 
cair nas falácias da ignorância, do desconhecimento, da 
má vontade, da preguiça, do mau humor, da irresponsa-
bilidade e da desqualificação do conhecimento. Hora de 
formular uma pergunta e responder para si mesmo (a), 
qual o valor que dou à vida? A minha e as dos outros 
(as)? 
       É uma abordagem inicial para um tema que possui 
inúmeras faces. Contudo, uma reflexão que os gregos 
realizavam em outro contexto, cabe-nos aplicar agora, 
como devemos viver nossas vidas nesse instante? 
P.S. Fiquem em casa! 

 Marcelo Araújo 
(vinculado ao Bom Samaritano). 
FONTE: 
https://blogdobrunotavares.wordpress.com/2020/03/26/a-
pandemia-e-a-filosofia-pelo-filosofo-radialista-e-orador-
espirita-marcelo-araujo/ 
 
N.D.R.:  O texto não é vazado numa visão espírita com 
base na codificação; trata-se na verdade, de uma 
visão do autor em suas vivências e conhecimentos 
mais filosóficos que espíritas. 

 

http://grupochicoxavier.com.br/reflexoes-sobre-a-pandemia-fe-e-ciencia/
http://grupochicoxavier.com.br/reflexoes-sobre-a-pandemia-fe-e-ciencia/
https://blogdobrunotavares.wordpress.com/2020/03/26/a-pandemia-e-a-filosofia-pelo-filosofo-radialista-e-orador-espirita-marcelo-araujo/
https://blogdobrunotavares.wordpress.com/2020/03/26/a-pandemia-e-a-filosofia-pelo-filosofo-radialista-e-orador-espirita-marcelo-araujo/
https://blogdobrunotavares.wordpress.com/2020/03/26/a-pandemia-e-a-filosofia-pelo-filosofo-radialista-e-orador-espirita-marcelo-araujo/


 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

       
 
        
 
 
 

       O gari é tão importante quanto o médico, para as leis 
de Deus, enquanto espírito imortal e também na estrutura 
social. Sem o gari não teremos quem limpe as ruas e evite 
outras doenças que podem vir a surgir no trato da medicina 
preventiva; o trabalho do médico depende da atividade do 
gari, conexão indireta. Reservando suas diferenças a socie-
dade em geral é mutualista, ou vive o comensalismo tal qual a 
rêmora colada a barriga do tubarão para se alimentar dos 
resto que ele deixa cair, as migalhas.   
       De todo a economia é de suma importância para a manu-
tenção da vida, mas se não existe vida a economia não existe 
da mesma forma. Se o rico empresário pode comprar seus 
“respiradores” e ventiladores pulmonares, cobiçados pelo 
mundo, o gari não poderá comprar nem para si nem para a 
sua família, apenas o ventilador comum que refresca o lado 
de fora do pulmão; dessa forma vai sucumbir. Se ele e sua 
família cair, deixa de consumir e assim a economia perde 
mais um consumidor. Será que se os grandes baluartes do 
“grã” metal espiritas, donos de empresas em Recife, deixa-
riam as suas escrivaninhas de mando para varrer e recolher o 
lixo de suas ruas ou do seu quarteirão jogando-o no carro de 
lixo-fétido? Em absoluto, a “humildade” desses não supera a 
vaidade e os orgulhos dos tronos de importância ao posto que 
devessem ser de “vassalos”, já vimos nas casas grandiosas o 
dono do “carrão” varrer o chão? Que nada! Cada uma tem 
seus empregados de carteira-assinada ou comprados com 
cestas básicas, quase escravos não é? 
       A maioria dos Espiritas se encontra entorno de médiuns 
pelos fenômenos ou romanceados pela mensagem dócil, cari-
caturas de imagens sublimes, surreal a erraticidade que 
chamam burlescamente de colônia espiritual. As pessoas 
têm confundindo o poste com a luz que sai dele. O poste é 
apenas o canal, a luz é a mensagem a qual ele é apenas o 
instrumento de vazão. Isso não significa que o poste detenha 
todas aquelas virtudes as quais esparge.  
       A mesma coisa quando chamam a lua de sol ou ao 
adorar a lâmpada pelo benefício que não é dela, só porque 
sai dela, energia que vibra de forma diferenciada. Outras 
acham tão belo o brilho, entendem o que gerou a luz, os 
meios de sua transmissão, sabe que tem um transformador 
no poste, mas a luz é só a luz, só avalia a sua ação material 
de iluminar as coisas. E em grau mais limitado, a minoria 
pode nem compreender os detalhes, mas se beneficia da 
claridade para guiar-se na trajetória sem tropeços ou 
adereços que possam postergar a caminhada. O que seria de 
nós contempladores de fenômenos? Isso não era o perfil de 
Kardec e por isso hoje temos resposta na doutrina devido às 
indagações que ele fez aos Espíritos, e jamais a aceitação 
dele a tudo que vinha dos “céus”, mas aqui estamos à deriva 
nessa divina comédia dos médiuns capitãs de areia. 
Perdemos nossa essência diante da “magnânima” ênfase aos 
fenômenos ou a seus reprodutores? 
        O pânico que todo espírita deveria ter é de médiuns 
que usam os espíritos como desodorante, para justificar as 
suas opiniões pessoais sem o crivo da universalidade, razão, 
ou humildade ao admitir um erro sequer. Esses cheios de 
cegos e bajuladores da vaidade em números de volúveis 
aplausos em palestras “show standp” dando a gratuidade da 
psicofonia num espetáculo gratuito que massageia o ego.  A 
psicografia como pano de fundo para a vendagem de edições 
obsoletas de seus “Best Selles”, a astucia de envolver numa 
mascara? Deveríamos estar bem atentos aos novos 
Roustaing que monitorados e servidos por um único espírito, 
se deixam conduzir sem o controle do contraditório, porque 
não admitem o questionamento.  
 

       Esse tipo de mediunidade é um risco a doutrina, porque 
frequentemente se aceitam patentes desatinos como se ver-
dades fossem. Armados de anedotas, longe da seriedade que 
era tratada pelo mestre lionês em seus discursos. Empolados 
por suas atitudes estranhas e exaltantes de pessoas ou indivi-
dualidades que por hora vestem a toga de presidente, como 
se bajuladores fossem. A reverência dos espíritos a homens é 
uma patente astúcia que evidencia a malícia de Espíritos não 
esclarecidos e centrados noutras diretrizes que desconhecem 
a universalidade das leis ao elevar um homem enchendo-os 
de elogios.  Nenhum espírito dito sério tem compromisso 
com elogios a personalidades, nem faz referências lison-
jeadas a atitudes da individualidade. Eles enaltecem as 
ações gerais que podem ser copiadas pela simplicidade e 
pela vontade intima de todo o ser, seja ele quem for indepen-
dente da profundidade de seus bolsos ou de seus laços com 
essa ou aquela corrente política.      
        Apesar de sermos seres crédulos na imortalidade da 
vida e contra o materialismo, a letargia diante de atos que 
podemos empreender na defesa da vida e sua manutenção 
para evitar a mortandade não nos configura como espírita, 
mas como carniceiros alheios ou fanatizados ao grau dos que 
estreitam a visão, desloucados. Então não digamos nada, 
deixemos nossos filhos e netos sem tomar as vacinas, deixe-
mos cada filho nosso ou parente sem tomar o remédio para 
dor de cabeça, se precisar de cirurgia não deve fazer nem 
procurar o médico porque é cena humana. A morte é “ressur-
reição”, aceitamos é sermos contra o materialismo, já que 
estamos no período de regeneração. Esse pensamento pare-
ce tolice, mas de fato não deveria soar como se encarás-
semos a coisa ao pé da letra. Ser espiritualizado não é negli-
genciar os cuidados com a vida e com a matéria que a sus-
tenta, observemos o Livro “O Que é O Espiritismo”. 
       É, mas não vai demorar muito as mesas de desobsessão 
ficarem ofegantes, pretos velhos trazerem espíritos com falta 
de ar, a fazer fila, vai ter que abrir sessões todos os dias da 
semana, tanta comunicação, tantos médiuns com falta de ar 
que terá um mutirão de passistas. Esses mesmos médiuns 
são aptos a pedirem moratórias, medo de morrer? Quem 
sabe. O Espirita vive a qualquer dorzinha enchendo a cara de 
medicamentos e antibióticos, afinal são diferentes dos alcoó-
latras?  Muitos hipocondríacos dessas bandas, santificados 
nas mesas mediúnicas pela potência de suas mediunidades, 
o enfermo que precisa de médico material, mas é doutor na 
mesa mediúnica, não é.  
       As reuniões públicas vão virar um “hospital de socorro”, 
vai ter tanto espírito pendurado feito morcego no teto que vai 
ser melhor mandar os encanados para casa, a final de contas 
quem não se “evangelizou” em vida vai para o centro por 
morte. Fazer do salão e das cadeiras o purgatório a ouvir as 
ladainhas de palestrantes-hilários e suas pandemias da “co-
média-gargalhante” ou suas manifestações grotescas a gerir 
palestras incorporados por “Bezerra de Menezes” ou algum 
dessa estirpe.   
       Aguardemos as próximas comunicações e não du-vide que 
os pretos-velhos por ai já estão dizendo, aos moldes das raízes 
religiosas africanas, que o ano nem é de Oxum, nem de Yemanjá 
com Xangô, mas dos “Ajogun” em luta com os “Elenini”, ou seja, 

as forças do mal e os magos negros. 
--------------------  
Ajogun - os inimigos ocultos e declarados da humanidade 
dentro do culto e concepção Yoruba, são espíritos que res-
ponsáveis pelo .0 pelo equilíbrio natural a simetria entre 
mundos e poderes. À primeira vista, muitos se apavoram em 
saber da existência. 
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(Continuação da página 2) 
ATRIBUTOS DO DESENVOLVIMENTO 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pânico –   COM Divaldo Franco 

 

        Na mitologia grega, o deus Pã (Pan) era conheci-
do como protetor dos bosques e florestas, sendo parte 
humano e parte caprino. Tomava conta das terras da 
Arcádia, onde era muito venerado, e toda vez que al-
guém se adentrava na região sem a sua permissão, ele 
aparecia inopinadamente e o visitante tombava em pâ-
nico… 
       Vivemos dias que nos recordam o deus Pã. 
       Grande número de pessoas se atribuem o domínio 
da verdade e, ao invés de revelá-la, são tomadas de 
paixões de toda ordem e disseminam mentiras, usando 
artimanhas da sua habilidade intelectual para incutir o 
pânico. Nem todos estamos em nível intelecto-moral de 
discernimento do que é certo e deixamo-nos conduzir 
por aqueles que parecem possuir melhores qualidades 
e mais valores, permitindo-nos, não raro, ludibriar. 
       Neste período de graves preocupações, esses 
aproveitadores, desejosos de brilho, espalham mentiras 
que produzem muitos danos emocionais. 
       Surgem estatísticas falsas, ao sabor daqueles que 
as propalam e muitas vezes, quando são legítimas, em 
confronto com as fakes da moda, mais confusos per-
manecem. 
       Há alguns meses o Facebook apresentou uma 
mensagem apavorante como se fosse de nossa 
autoria mediúnica. Muitas pessoas assustadas nos 
escreveram, temerosas e enfraquecidas moralmente. A 
todos respondemos que se tratava de farsa de algum 
psicopata que se permite o prazer de perturbar os 
outros e tomamos providências junto à entidade que a 
divulgou. A mensagem foi retirada e, há poucos dias, 
verifico que ela está novamente correndo o mundo 
com o seu mister fantasioso e perverso. 
 
 
 

       Estamos tomando novas providências a respeito do 
tema e lamentamos profundamente a ocorrência. 
       Por isso, vale o esforço de quando formos sur-pre-
endidos por notícias de tal jaez termos o cuidado de 
verificar a autenticidade antes de nos deixarmos com-
duzir pelo pânico ou equivalentes. 
       No caso do Covid-19, a pandemia que ataca o 
planeta e que não é tão letal quanto parecia no 
início, basta que se verifique o número de pacientes 
curados e dos esforços dos cientistas em encontrar 
uma vacina ou terapia especializada para detê-la. É 
claro que deveremos ter muito cuidado, mantendo-nos 
isolados, lavando as mãos com sabão e logo usando o 
álcool em gel, mas, sobretudo, preservarmos a sereni-
dade mental e emocional para robustecermos o corpo e 
a alma. 
       Sempre ocorreram, periodicamente, pandemias. E 
neste século, lamentavelmente, a China tem ofere-
cido ao mundo diversas e lastimáveis doenças de-
vastadoras. 
       O nosso querido país apresenta outras enfermi-
dades destruidoras, como a dengue, a tuberculose, 
a Aids e a pior de todas, que é a indiferença em 
relação aos deveres éticos e morais, o materialismo 
e a crueldade. 
 Divaldo P. Franco 
  
Nota: Artigo publicado na coluna “Opinião” do 
Jornal A tarde do dia 2 de abril de 2020, que já 
retirou, mas a FEB garante a veracidade do texto e 
está lá em seu site, link:  
 https://www.febnet.org.br/portal/2020/04/09/panico/   
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CVV 

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

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

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

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

OUVINDO COM O CORAÇÃO     Ligue: 3421–7311 ou 
188 

A LINHA DA VIDA 

 

LIVRARIA RENASCER 

NOVO ENDEREÇO 

A Livraria Renascer, mudou-se, agora está 

na pça. Machado de Assis, ed. Tereza 

Cristina, 1º andar, sala 105. 

A sala está localizada em cima da antiga 

sala, que funcionava no térreo desse 

prédio. O fone continua o mesmo. 

PANDEMIA MEDIÚNICA  (FINAL) 
 

Esses brigando para espalhar as doenças, tragédias e enfermidades entre os homens. E olha que tem casas 
espíritas estudando esses livros não é? Vai entender a Doutrina Espírita escrita nas sagas de Harry Potter, 
episódio: “Pandemia dos Zumbis Batedores”. 
----------------------------- 
Eleninii, Os Iorubás denominam Elénìnìí como a Divindade do Infortúnio que tem como principal função neste 
mundo, aniquilar e colocar obstáculos as oportunidades de sucesso aos seres humanos. Embora considerada a 
Divindade dos e a mais velha divindade do òrún, Elénìnìí decodificou os segredos do Obí. 
 

N.D.R: Sem falar dos psicólogos que estão estudando o pensamento de Jung, através de Joana de Angelis, para 
aprender espiritismo. É para rir ou para chorar, você escolhe a opção. 

 

https://www.febnet.org.br/portal/2020/04/09/panico/
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RELIGIÃO E FILOSOFIA – IX 
 

  o filósofo da Reforma, proclamava:    
  “A todos os cristãos e a cada um   
  em particular pertence julgar a dou-

trina”. O padre Leonel Franca, em sua “A Igreja, a Reforma e 
a Civilização”, escreve: “Era a teoria do sacerdócio universal. 
Todos os fiéis são reis e sacerdotes, senhores absolutos na 
interpretação das Escrituras, livres de expor e de ensinar a 
fé”. São Paulo estabeleceu uma regra respeitável: “Examinai 
tudo e escolhei o que for bem”. 
       Buda o Iluminado, ensinava aos seus discípulos: “Não 
creiais numa coisa, só porque vos hajam dito, nem em es-
critos de sábios, só porque estes os escrevam; nem em fanta-
sias que se digam inspiradas por anjos; nem em deduções in-
feridas de alguma fortuita exposição, nem na meia autoridade 
de vossos mestres e instrutores; temos que crer no escrito da 
doutrina e dito quando corroborados por nossa própria razão 
ou consciência”. Breuster que estudou detidamente e es-
creveu a vida de Buda, falando a seu respeito afirma: “Em 
compensação ouvimo-lo também concitar seus adeptos a 
considerarem bem o valor moral de sua doutrina antes de a 
seguirem, e tomá-lo a ela e não a ele como mestre, a serem 
os guias de si mesmos, e não os cegos discípulos de um 
mestre qualquer” 
       Como se vê a fé está banido inteiramente dessa, como 
de outras religiões. E como a fé cega também os dogmas 
estão banidos daquelas religiões, os dogmas na acepção da 
teologia. 
       A palavra religião tem sido muito mal compreendida. 
Muita razão tem Teixeira de Paula quando diz que, em maté-
ria de religião, muitos se guiam pela influência da religião 
católica e, por isso, se afastam muito do verdadeiro significa-
do do vocábulo, Eis o que nos diz Teixeira de Paulo: “Como a 
influência da Religião Católica, em grande parte da humanida-
de, foi enorme, hoje quase que não pode nos perceber o ver-
dadeiro sentido do termo Religião, porquanto mal pensamos, 
e por muito levemente que seja em Religião, logo corre e 
ocorre à nossa mente o nome de religião católica, para confu-
são de ideia e significados”. Segundo pensa Schieiermacher a 
religião consiste em um sentimento absoluto de nossa depen-
dência. Segundo Fenerback é um desejo que se manifesta 
pela prece, pelo sacrifício e pela fé.  
       Kant, o filósofo doutrista, via na religião o sentimento de 
nossos deveres, fundados em mandamentos divinos. Para 
Max Muller é uma faculdade de espírito que põe o homem em 
condições de aprender o infinito. Tylor admite a religião como 
a crença nos seres espirituais. 
        É de fato, uma definição mínima. 
        Antônio de Morais e Silva, autor do “Dicionário da Língua 
Portuguesa”, nos dá uma definição de religião que só com-
preende a religião católica. Assim define ele: “Religião: o culto 
a Deus e aos santos”. É uma definição rigorosamente 
católica. No “Dicioná-rio Enciclopédico Brasileiro”, organizado 
sob a direção do professor Álvaro Magalhães, com a 
colaboração de mais de 50 professores e especialistas, 
encontramos a seguinte definição: “Religião: Conjunto der 
pensamentos, atos e sentimentos que estabelecem a 
relação entre o homem e Deus. Doutrina ou sistema de 
princípios que regulam a subordinação da criatura do 
Criador” 

. Djalma Farias.  
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RELIGIÃO E FILOSOFIA – X 
 

       A doutrina espírita proclama a existência de um Deus 
único, soberanamente justo e bom; ensina que o homem é 
livre e responsável por seus atos, recompensado e punido, 
segundo o bem ou o mal que praticou; coloca acima de todas 
as virtudes a caridade evangélica, e esta regra sublime ensi-
nada por Cristo: - “Proceder para com os outros como quere-
ríamos que procedesse para conosco”. 
       Allan Kardec, o genial sistematizador da doutrina escre-
ve: - “O Espiritismo, como doutrina moral, só impõe a 
necessIdade de fazer o bem e não fazer o mal, É uma 
ciência de observação que tem consequências morais e 
essas consequências são a conformação e a prova dos 
grandes princípios da religião; quanto às questões se-
cundárias, são deixadas à consciência de um”. Léon De-
nis, o apreciado estilista francês, discípulo emérito e fiel 
continuador de Allan Kardec, em esplêndido livro “O Problema 
do Ser, do Destino e da Dor”, referindo-se à religião espírita, 
escreve: “A ideia religiosa acaba de percorrer seu ciclo inferior 
e plano de uma espiritualidade mais alto se desenham. Pode-
se dizer que a religião é o esforço da humanidade para 
comunicar com a essência eterna e divina. Eis porque haverá 
sempre religiões e cultos, cada vez mais extensos, e con-
formes às leis superiores da estética, que são a expressão da 
harmonia universal. À medida que o pensamento amadurece, 
missionários de todas as espécies vem provocar a renovação 
religiosa no seio das humanidades. Assistimos ao prelúdio de 
uma dessas renovações, maior e mais profunda que as pre-
cedentes. Ela já não tem somente homens por mandatários e 
intérpretes. São os Espíritos inspiradores, os gênios do Espa-
ço, que exercem ao mesmo tempo a sua ação em toda a 
superfície do globo e em todos os domínios do pensa-
mento...”. “Por essa forma une o homem ao Poder Divino e 
torna-se uma doutrina, uma filosofia religiosa”. 
       Ainda em sua magnifica obra “Cristianismo e Espiritismo” 
, ocupando-se do Espiritismo como religião, diz: “O Es-
piritismo, trazendo-nos as provas naturais e tangíveis da imor-
talidade, conduz-nos às puras doutrinas cristãs, ao fundo, 
mesmo, do Evangelho. As religiões são irmãs e repousam em 
duas bases comuns: Deus e a imortalidade. A revelação cristã 
tinha sucedido à mosaica; a dos Espíritos veio completar a 
ambas. O Cristo anunciou-a e pode-se acrescentar que ele 
próprio preside a esse novo surto de pensamento”.   
       Ernesto Bozzano, o notável filósofo e pesquisador do 
Espiritismo, em seu livro “Das Manifestações Supranormais 
entre os povos selvagens”, escreve: “Basta consultar as obras 
dos mais eminentes antropologistas e sociólogos para 
verificar que todos esses autores reconhecem, de comum 
acordo, que a crença na sobrevivência humana é universal”. 
       E. B. Taylor, em sua “Primitive Culture”, observa que “a 
fórmula mínima para definir uma religião consiste na crença 
em entidades espirituais, crença que se encontra nas raças 
humanas mais atrasadas, com as quais conseguimos entrar 
em relações bastante íntimas”. “Essa crença é a base 
fundamental de toda a fi-losofia das religiões, a partir da reli-
gião dos selvagens mais atrasados, para chegar a dos povos 
mais civilizados, essa mesma crença constitui, aliás, a filoso-
fia mais antiga e mais universal”. 

 
Djalma Farias. 
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