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REFLEXÕES  DE  UM 
MÉDIUM  ESPÍRITA 

 

◘ O COVID -19 continua se alastrando pelo    
   mundo afora, e ainda assim, há espíritas que   
   pelo fato de adotar o Espiritismo como   
   doutrina de vida, estará isento de ser   
   atingido pela epidemia. 
 
◘ Agindo como religiosos que desconhece   
   totalmente o ensino trazido pelo Espírito de   
   Verdade, sob a orientação de Jesus Cristo,   
   ainda assim não falta espíritas com a mesma   
   compreensão dos religiosos que afirmam:   
  Jesus está à frente. 
 
◘ Não se apavore nem se regozige-se, o covid-  
   19 dá para todos, mas vamos nos esforçar   
   para evita-lo, afinal, evitemos o suicídio   
   involuntário.  

 

 IRMÃ VERA CRUZ  
   Vera Cruz Leitão Bertoni – Nasceu na pequena Vila de 
Silvânia, um distrito de Matão-SP. em 03 de maio de 1926 e 
desencarnou em 30 de maio de 1975. Silvânia, em 1207, tinha 
uma popuçaão de 950 habitantes. Causa do desencarne: 
Complicações de anestesia após uma cirurgia de catarata. 
    As suas comunicações, começaram a ser recebidas pelo 
médium Francisco Cândido Xavier, 07 mensagens e um reca-
do, desse espírito endereçados à sua irmã Milza nos anos de 
1975 à 1978. Diz ela ter sido encaminhada ao Lar das bênçãos 
instituição no Mundo Maior, sob os ditames de Francisco de 
Assis. Após a primeira mensagem Chico Xavier fez um 
comentário em Uberaba, que o benfeitor que amparara Vera 
em sua desencarnação, era o Seráfico Frei Fabiano de Cristo. 
    Vera Cruz desde a infância possuía dons mediúnicos de 
rara precocidade O pai era chefe de ferrovia e trabalhava em 
estações minúsculas, tão pequenas como aquela Silvânia em 
que Vera Cruz nascera,   
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FaKe NEWS DO ALÉM 
     

       Como se não bastasse à crise na saúde mundial a qual 
todos estamos submetidos, a “ingenuidade” dos Espíritas tem 
caído nos engodos das falsas notícias sobre o coronavírus 
(Covid-19). Os “bobinhos da corte” desta vez foram pegos 
com as “vacinas espirituais” que estariam sendo aplicadas à 
distância pelo Templo Espiritualista Tupyara, Estado do Rio 
de Janeiro.  O fato é que a corrida desastrosa atrás dessa 
benesse deixa patente à falta de discernimento ou de estudo 
sobre os mecanismos da espiritualidade. Pasmados com as 
recomendações, dentre elas:  
◘ dormir com o esparadrapo no braço esquerdo, na altura da 
aplicação da vacina, e só depois de 12 horas os “vacinados” 
deveram retirar o esparadrapo (2 por 3 cm). A suposta 
mensagem teria sido recebida pela médium Leandra Ribeiro 
Gomes.  
◘ Um dos sinais é a hora exata, o tamanho determinado do 
esparadrapo, e os modos operantes. Nada contra, mas mexer 
com a credulidade de pessoas é dar “esperança” mentirosas. 
Então cabe o clichê: “cômico para não dizer que é trágico”.  
◘ O rebuliço foi gigantesco, entre verdades e boatos existe 
sempre um exagero, mas nesse caso tornou-se escandaloso.    
       Rapidamente a cura, aos moldes das curandeiras, se 
espalhou nas redes sociais das mais diversas plataformas 
sociais. Oficialmente o Templo Espiritualista divulgou nota de 
esclarecimento, na página virtual da instituição, afirmando 
serem “(...) falsas todas as mensagens que se espalharam na 
rede social e em aplicativos de mensagem virtual que 
asseveravam as tais vacinas” do “corona-além”.  
       A informação fantasmagórica explora o misticismo que se 
enraíza nas instituições espíritas do país e dá um “corona-
lemvoucher” como bônus para os escolhidos que receberam a 
mensagem da tal vacina.  
       Não é de estranhar a credulidade dos Espíritas entorno 
de tais notícias fantasiosas, uma vez que a prática dos 
estudos nas casas espíritas está na UTI. As instituições se 
veem falidas moralmente e os frequentadores considerados 
catupirys (católico-espíritas), adoram o show das mãos que 
estalam os dedos (tais ciganas com castanholas), no passe 
malabarescos, na palestra com médiuns-caboclinhos e por ai 
segue o desmantelo. É fantástico, o show da “vidalém”; e isso 
os inúmeros “Hospitais Espirituais”, espalhados no Brasil, 
são a prova viva ou morta, das alegorias fanatizadas de seus 
idealizadores. Alguns fecharam as portas devido à pandemia, 
mas se curam até espinhela caída (*) o que seria um peque-
no vírus de “chinês”? A mistura dos “pentecospírita” com 
“umbadongueiros” (Umbandista com Candomblecistas), nas 
pilhas recarregáveis na mão e dos chuveiros elétricos, 
nas luzem que acendem e apagam feito discoteca. Acho que 
é uma boa dica para nunca mais precisar comprar pilhas nem 
gastar energia com chuveiro elétrico. 
       Mas esses horrendos fatos, não são raros; existe uma 
psicografia que corre a internet, as redes WhatsApp, 
afirmando que a Covid-19 vai durar dois anos, ela serve para 
mostrar ao homem os valores do amor, que vão desencarnar 
nos braços dela todos os homens duros de coração e os 
avessos a empatia do amor ao próximo. O vírus agora tem 
faro, satélite, a tecnologia é de detector de “corações de 
ferro”, é ferrugem? Mas se Divaldo Franco pode andar com o 
pajem a tiracolo em cada conferência federativa; se Drº Fritz 
anda em tantas casas espíritas no Brasil que é a perder de 
vista, porque limitar a imaginação fértil dos médiuns meno-
res? Edison de Queiroz na Federação pode; no centro do 
interior o Zé não pode? Na cabana seu “Zé-fritz” não vai? 
Estamos fritos mesmo.  
       O avião de Fritz é a jato, se o abuso das mensagens é de  

tamanho disparate viciando o Espirita na “novidade”, o “preto 
veio”, o “padreco branco” de túnica, a freira que reencarnou 
um “punhado” de vezes como monja, o pajé que reina em 
Pernambuco pode falar o que quiser, é a autoridade; dez 
anos se enganado para se desenganar depois. Essa mesa 
mediúnica deve ser show, federada.  
       A lei é indiscutível e em muitas casas espíritas, que 
parecem terreiros de candomblé, uma vez que nelas a tradi-
ção é oral, sem ter ou seguir qualquer liturgia escrita, e ai de 
quem questionar, ridicularizado. “Psiu!!! Silêncio, a sineta to-
cou, os espíritos vão descer para a palestra”. E aí temos o 
“candongueiro”, apaga a luz, a prece final, o rito da umbanda 
no escuro. Vai dizer que não é? Esclarecemos que os Espí-
ritos Superiores estão em toda parte e em lugar algum, nem 
sobe nem desce porque interpenetram o ar como um perfume 
com abrangência quase universal. Mas esses outros descem 
e sobem, é nadador, será pirata? Porque vem do outro lado 
para cá e pega ônibus, se sacode e se mexe no bole, bole... 
       Essa é mais uma das frentes de colonização provocadas 
pela religião, aos moldes da expansão do “Império Romano”, 
absorve a cultura e com o tempo nasce um “mutante”. Não há 
o que reclamar quando médiuns do tritão mineiro falam 
asneiras aos moldes dos livros de Nárnia, só para vendagem, 
e se tornam “best-sellers” à custa da credulidade “ingênua”. O 
leão que vira gente, e fala, e voa, e vira cachorro, a mulher 
que morta menstrua e tudo se compra como se verdade 
fosse.  
       Todos foram autorizados pelo grande “vaticano” e suas 
filiais estaduais, o colono fala em nome da plebe conquistada, 
a carcaça do santo representa orixá na sinergia, a espiritual-
dade agora representa um Oxalá, todos de branco, mas com 
práticas ocultas da raiz africana, escondida e rechaçada.  
Essa é a história da maioria das casas ditas Espíritas. Seus 
primeiros convertidos viraram regentes e foram absorvidos 
sem estudo e o ruído no conteúdo doutrinário se perpetua por 
décadas, é um legado. Espólio do descontrole e da fragilidade 
do esboço. 
       Interessante é a assertiva de Carlos Imbassahy em: “A 
Mediunidade e a Lei” com o título – O Grande Argumento – lá 
ele cita Kardec “é esse o argumento – os médiuns não es-
tão ao abrigo de manifestação de Espíritos embusteiros. 
Em vista disso – o legislador, por exemplo – quis impedir, 
um câncer de pele inoperável, porque o doente ficou 
sendo enganado por uma ignorante fazedora de passes”. 
(...) um médico homeopata julga ter remédio para todas 
as doenças. Um canceroso operável é o enfermo que se 
torna inoperável com a obstinação do doutor. Dessa for-
ma condena à homeopatia a rechaçada geral. Assim tam-
bém torna-se vã a doutrina espírita que vê-se prostituída, 
naturalizada a magia “cigana” do ilusionismo, mal vista 
pela ignorância e dos que dela desconhece, servindo de 
chacota aos seus ardilosos adversários.” 
       A sonora mensagem do mês (abril / 2020), assinada pelo 
espírito de “Alex Bardonnie” vem correndo por fora e fazendo 
fama, dentre as revelações na sua carta psicografada ele fala 
de uma pandemia que durará dois anos; terá a segunda onda, 
que vai ensinar os homens a serem mais empáticos, dentre 
outras informações “exclusivas”. De antemão esclarecemos  
----------------------- 
(*) - Espinhela caída, também conhecida por Lumbago é a 
designação popular de uma doença caracterizada por forte dor 
na boca do estômago, nas costas e pernas, além de um cansaço 
anormal que acomete o indivíduo, ao submeter-se a esforço 
físico. 
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Ajuda, meu filho   
 

Pelo Espírito Meimei. 
Psicografia de Francisco Cândido Xavier. 
Livro: Sentinelas da Alma. Lição nº 17.   
            Página 74. Editora |Ideal, 1982. 
            (209 livro psicografado por Chico). 
 
     Não passes distraído, diante da dor. 
     Nesses semblantes que o sofrimento des-coloriu e 
nessas vozes fatigadas em que a tortura plasmou a 
escala de todos os gemidos, Jesus, o nosso Mestre 
Crucificado, continua incompreendido e esfalecente. 
     Nessas longas multidões de aflitos e infor-tunados, 
encontrarás a nossa própria família. 
     Quantos deles albergaram esperanças iguais àquelas 
que nos alimentam os sonhos, sem qualquer 
oportunidade de realização? 
     Quantos tentaram atingir a presença da luz, incapazes 
de vencer a opressão das trevas? 
     Essas crianças caídas no berço da angus-tia, esses 
enrugados velhinhos sem ninguém, essas criaturas que a 
ignorância e a provação mergulharam no poço da 
enfermidade ou no espinheiro do crime, são nossos 
irmãos, à frente do Eterno Pai. 
     Estende-lhes tua alma na dádiva que pos-sas oferecer, 
guardando a certeza de que amanhã, provavelmente, 
estarás também sus-pirando pelo bálsamo do socorro na 
bênção de um pão ou na luz de uma prece amiga. 
     Recorda que as mãos hoje por ti libertadas dos 
grilhões do infortúnio, podem ser aquelas que, amanhã, 
chegarão livres e luminosas, em teu auxílio. 
     Ao pé de cada coração desventurado, Jesus nos 
espera em silêncio. 
     Auxilia, meu filho e, na doce melodia do bem, ainda 
mesmo que dificuldades e som-bras te ameacem a luta, 
ouvirás, no imo do coração, a voz do Divino Mestre a 
encorajar-te, paciente e amoroso: "Tem bom ânimo! Eu 
estou aqui".. 
     Os golpes sublimes da Vontade Superior sobre os 
nossos desejos serão recursos do máximo proveito para 
o nosso próprio futuro.. 
 

Memei, Espírito. 
=============================================== 

RETORNO À PÁTRIA ESPIRITUAL 
 
     Na foto ao lado, é a figura bem quista do médico 
cearense Francisco de Assis Carvalho Cajazeiras,. 
Que desencarnou na quarta-feira, 13 de maio de 
2020, em sua cidade Fortaleza-CE, vítima do COVID-
19.  
     Francisco Cajazeiras, era médico, médium, 
espírita, escritor e palestrante. Escreveu várias 
livros, tendo, porém ficado marcado o livro 
psicografado ditado pelo espírito J. Herculano Pires 
– “Revisão ou Reafirmação do Espiritismo?;. 
     Pessoa de linguagem simples, que agradava, 
tornando suas palestras prazerosas.      
     Em virtude de o jornal já estava praticamente 
pronto, deixaremos para na próxima edição, 
dedicarmos mais informações sobre a biografia do 
querido médico      
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MEMEI, espírito 
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BEZERRA DE MENEZES E O CRISTIANISMO ESPÍRITA- V 
 

 

        

V. – OS ESCRITOS  DE BEZERRA. 
(CONTINUAÇÃO) 

       Outro fato que nos chama a atenção, é o epíteto de 
“Kardec brasileiro”, dado à Bezerra. Ora, tudo ao que pare-
ce, é em decorrência de Bezerra só haver chegado ao Espiri-
tismo na casa dos cinquenta anos de idade; igualmente, Kar-
dec só nessa fase da idade se interessou pelo fenômeno 
psíquico. Essa correlação é muito tênue, mesmo porque, Be-
zerra ao se inclinar pelo Cristianismo Espírita se aproximou 
de Roustaing e se distanciando de Kardec. Mais lógico seria o 
epíteto de “Roustaing brasileiro!” Ao se dedicar exclusiva-
mente ao Espiritismo religioso, ia de encontro não só ao trípli-
ce aspecto do Espiritismo, como principalmente à Doutrina 
Espírita. 
       Vamos aqui repetir infelizmente o que já foi largamente 
divulgado e conhecido por todos, e que se encontra inserido 
na obra “Elucidações Evangélicas”, de Antônio Luís Sayão, as 
pp. 35-37. 
       O jornal “Gazeta de Notícias”, em sua edição de 22 de 
abril de 1897, inseriu em suas colunas um “pedido de orienta-
ção” dirigida ao dr. Bezerra por um leitor que assinou – Um 
discípulo. 
       “Meu caro Max. – A nossa insipiência tem encontrado sem-
pre conforto na vossa palavra inspirada e respeitada mesmo 
pelos ortodoxos da fé; desde, pois, que assumistes uma tal 
autoridade, a vossa opinião, sem que a embarace a vossa reco-
nhecida modéstia, é segura orientação para os que entretêm 
Grupos Espíritas, e nestas circunstâncias, relevareis que vos 
peçamos um conselho: podemos tomar os livros publicados pe-
lo Dr. Sayão como normas a seguir em nosso grupo? – Um dis-
cípulo.”  
       Quem participa hoje em nossos dias do Movimento Es-
pírita (estamos exatamente às 10:00 horas da manhã de uma 
quinta-feira, dia 07 de novembro de 2002), que faz visita a 
Centros Espíritas, que participa dos eventos, que vê, ouve e 
conversa com companheiros e pessoas de ideal espírita, sabe 
perfeitamente que o Espiritismo ainda não foi compreendido 
de uma maneira cabal. A divergência ainda agora existente   
de certa forma em menor escala, ainda estão de pé. E será 
sempre difícil a compreensão da Doutrina Espírita pelos que 
não estudam com afinco, desvinculados de laços que impe-
dem uma maior aproximação consigo mesmo.  
       Agora tentemos nos situar no tempo, final do século XIX: 
sem rádio, televisão, computador. Todas as comodidades 
atuais por iniciar, ou em fase de experimentação: carros auto-
motivos velozes, luz elétrica, discos e aparelhos de som, 
telefone, liquidificador, ventilador, etc. Onde o único meio de 
comunicação de massa era o jornal e o livro para os abasta-
dos; para os pobres: o púlpito das igrejas, a conversa informal 
entre os vizinhos, as notícias alarmantes e o boato. Os Cen-
tros Espíritas existiam, graças à vontade férrea de uns pou-
cos, desejosos de alterar a ordem então vigente. É claro que 
o desconhecimento, a falta de acesso às informações, o julga-
mento consciencial sobre o que era certo ou errado, dificulta-
vam a todos impedindo que cada um assumisse ser o que é. 
O controle social era forte, o nó era apertado. 
       Logo, não há o que estranhar à pergunta dirigida ao Dr. 
Bezerra, seguida de um pedido de orientação, querendo sa-
ber o consultante se devia ou não adotar o livro de Sayão. 
       O Dr. Bezerra prontamente acudiu à solicitação feita, 
enviando à redação daquele jornal uma carta que foi publica-
da no dia seguinte, e que dizia:  
       “Bem se vê que o consultante é realmente um incipiente, 
pois que eleva nossa individualidade a umas alturas que esta-
mos muito longe de atingir; entretanto, por corresponder à sua 
confiança, dir-lhe-emos, com toda a lealdade e sinceridade, o que 

pensamos sobre os livros do Dr. Sayão. 

        “O Espiritismo não é, como julgam os padres ser a reve-
lação messiânica, a última palavra sobre as verdades que Deus, 
em seu amor pela Humanidade, fez baixar do Céu a Terra. 
       “Enquanto o homem não chegar ao último grau de perfeição 
intelectual, o de penetrar todas as leis da criação, a revelação 
não chegará a seu termo, pois que ela é progressivamente mais 
ampla, na medida do desenvolvimento da faculdade compreen-
siva do homem. 
       “O Espiritismo, pois, tendo dado mais do que as anteriores 
revelações, muito terá ainda que dar, porque muito terá ainda 
que progredir a Humanidade terrestre.   
       “Allan Kardec, Espírito preposto por Jesus para reunir em 
um corpo de doutrina ensinos confiados, pelo mesmo Jesus ao 
Espírito da Verdade (*), constituído por uma legião de Altíssimos 
Espíritos, só apanhou o que estes deram – e estes só deram o 
que era compatível com a compreensão atual do homem terreal. 
       “Mas, o homem, como já foi dito, não cessa de desenvolver a 
sua faculdade compreensiva e, pois, os principais fundamentos 
da revelação espírita, compreendidos nas obras fundamentais de 
Allan Kardec, tendem constantemente a se alargar em extensão e 
compreensão, como de mesmo veio alargar os princípios fun-
daentais do ensino ou revelação messiânica – e como este veio 
alargar os da revelação mosaica. 
       “Allan Kardec sobrevivem outros missionários da verdade 
eterna que, sem destituir a obra feita, porque esta é firmada na 
lei e a lei é imutável, darão mais luz, para mais largo conheci-
mento das faces mais obscuras daquela verdade. 
       “Eis ai que já apareceu Roustaing, o mais moderno missio-
nário da lei, que em muitos pontos vai além de Allan Kardec, 
porque é inspirado como este, mas teve por missão dizer o que 
este não podia, em razão do atraso da Humanidade. 
       “Não divergem no que é essencial, mas sim nos modos de 
compreender a verdade, porque estar, sendo absoluta, nos 
aparece sob mil fases relativas – relativas ao nosso grau de 
adiantamento intelectual e moral, que um não pode dispensar o 
outro, como as asas de um pássaro não se podem dispensar, 
para o fim de ele se elevar às alturas. 
       “Roustaing confirma o que ensina Allan Kardec, porém 
adianta mais que este, pela razão que já foi exposta acima. 
       “É, pois, um livro precioso e sagrado o de Roustaing; mas o 
autor, não possuindo, como homem, a vantagem que faz sobres-
sair o trabalho de Kardec, de clareza e concisão, torna-o bem 
pouco acessível às inteligências de certo grau para baixo 
       “Seria obra de meritório valor dar à sua exposição de princí-
pios relevantíssimos a concisão e a clareza que sobram no 
mestre e que lhe faltam bem sensivelmente. 
       “Foi esta, no fundo, a obra de Sayão. 
       “Em ligeiros traços resumiu, sem lesar, longas exposições – 
e em linguagem didática clareou e pôs ao alcance de todas as 
inteligências o que era obscuro à maior parte. 
       “O livro de Sayão é um resumo de Roustaing, com as vanta-
gens de Allan Kardec.” 

       O artigo é longo. Nos chama a atenção o parágrafo –  
       “Eis ai que já apareceu Roustaing, o mais moderno missio-
nário da lei, que em muitos pontos vai além de Kardec.” (...) “teve 
por missão dizer o que este não podia, em razão do atraso da 
Humanidade.” 

       Ora, essa tirada visa igualar Roustaing a Kardec. Elo-
giando Roustaing além da conta, era uma forma de convencer 
a si mesmo de que não se enganara. Imagine àquela altura, 
Bezerra romper com os roustainistas, era criar uma crise 
inimaginável na Federação Espírita Brasileira e no Movimento 

Espírita, que ele não conseguira serenar. 
       Na tirada seguinte: 
_________________________________ 

(*) – Esta passagem é de uma importância histórica 
extraordinária: diz Bezerra: “Allan Kardec, Espírito pre-
posto por Jesus para reunir em um corpo de doutrina 
ensinos confiados, pelo mesmo Jesus ao Espírito da Ver-
dade. ou seja, Bezerra já percebera e compreendera que 
Jesus não é o Espírito da Verdade, é um enviado por Je-
sus. Só a FEB não sabe disso.  
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       “(...) o autor, não possuindo, como homem, a vantagem que 
faz sobressair o trabalho de Kardec, de clareza e concisão, torna-
o bem pouco acessível às inteligências de certo grau para bai-
xo.” 

       Aqui Bezerra reconhece claramente a dificuldade de 
se compreender a tese de Roustaing; elogia Kardec, dei-
xando claro que ele estava acima. Kardec se faz com-
preender por todos. Roustaing só é compreendido pela 
elite, pelas pessoas de inteligência superior, que no Bra-
sil, são sempre os de melhor condição sócioeconômica, e 
que por acaso, se encontram agrupados na FEB. Os de-
mais só conseguem compreender a Doutrina Espírita. 
       É se pode perceber, uma pessoa inteligente e com um 
cabedal de conhecimento tal o do Dr. Bezerra, já percebera 
que o problema da obra de Roustaing não estava só no 
método e no estilo do autor. Que o problema principal estava 
nas ideias do autor; mas em virtude de compromissos assu-
midos, estava tão comprometido que não poderia o Dr. Be-
zerra, àquela altura, ir de encontro ao que ele mesmo defen-
dia e pregava. Mas, logo ele se libertaria desse peso que ain-
da o prende à terra. 
 

SEGUNDA  PARTE 
 

FATOS  DA  VIDA  DE  BEZERRA -  
DESENCARNADO. 

 

       A 11 de abril de 1900, às onze e meia da manhã, de-
sencarnava o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. 
       Na noite de 12 de abril, às sete horas da noite, houve a 
habitual sessão comemorativa da Ceia do Senhor, na Fede-
ração Espírita Brasileira. Todos os presentes à reunião do 
“Grupo Ismael”, se mostravam consternados após as exé-
quias do querido morto. Quando inesperadamente, ouviram 
pela mediunidade sonambúlica de Frederico Pereira da 
Silva Júnior, a palavra do Espírito Bezerra de Menezes, de-
sencarnado havia 31 horas. 
       Sua mensagem foi longa, e nela mais de uma vez, hu-
mildemente, agradeceu a Deus, a Jesus e à Virgem Santís-
sima as bênçãos divinas que misericordiosamente recebia na 
pátria espiritual. 
       O Dr. Sylvio Brito Soares reproduziu (ob. cit. pp.123-124), 
parte dessa mensagem: 
        “Baixai vossos olhos sobre os meus amigos, ò Virgem Glo-
riosa! São também vossos filhinhos, como eu, que aflito gemi e 
padeci na Terra, sempre com os olhos cravados em vós.” 
       A mensagem é belíssima. 
       No livro “Voltei”, psicografado por Chico Xavier, há uma 
passagem interessante em que:       
       “ – Reportava-se Guillon Ribeiro (o Espírito Guillon Ribeiro) 
às fundas impressões que lhe causavam as atividades de auxílio 
aos Espíritos das trevas, lembrando, com calor – diz o Espírito 
Irmão Jacob, autor espiritual do aludido livro -, as sessões do 
Grupo Ismael, em que muitos eclesiásticos, envenenados de 
ódio e cegos de ignorância, são conduzidos ao conhecimento 
cristão, e contou-nos que tantos  sofrimentos e incompreensões 
existem nas zonas próximas à morada dos homens, que Bezerra 
e Sayão, autorizados à sublime ascensão aos planos superiores, 
havia decidido renunciar a semelhante glória, em companhia de 
outros missionários devotados ao sacrifício pessoal a fim de se 
consagrarem, por mais dilatado tempo, à transformação gradual 
de longas fileiras de infelizes.”  
       Acrescenta o Dr. Sylvio Brito Soares (ob. cit. p. 146), co-
mentando o narrado: 
       “Devemos ressaltar que o Espírito Bezerra de Menezes tem 
tão arraigado amor aos seus irmãos de jornada terrena que, 
podendo pairar em planos mais elevados, prefere perambular 
nesta esfera terrena, ainda tão impregnada de sentimentos 
malsãos, justamente para se consagrar mais de perto, e por tem-
po mais dilatado, à transformação gradual de longas fileiras de 
infelizes, pobres almas necessitadas de abnegados médicos 
espirituais.” 

 
 

 
 

VI. – KARDEQUIZAÇÃO DO MOVIMENTO   
ESPÍRITA. 

       Após o desencarne, o Espírito Dr. Bezerra não mais se 
referiu à obra de Roustaing como sendo superior à de 
Kardec. É lógico que ele não poderia romper de imediato com 
as suas ideias de um Cristianismo Espírita. Fez-se neces-
sário dar algum tempo para as novas ideias se acomodar. 
Além do que, de posse de uma nova visão, não poderia de 
imediato transmiti-la. Não poderia simplesmente dizer aos es-
píritas – “eu estava enganado”. Ele esperou a hora certa e o 
método adequado de trazer as informações sobre seu novo 
modo de ver. Primeiro veio o Espírito Emmanuel, com muita 
sutileza e tato, transmitiu pelo seu médium – Chico Xavier -, 
as mensagens necessárias para formação de uma visão am-
pla do que é o Espiritismo, como “O Mestre e o Apóstolo” e 
“Lembrando Kardec”, por exemplo. 
       Uma vez na erraticidade, o Espírito Dr. Bezerra estudou o 
Espiritismo e o compreendeu. Agora, não mais Roustaing e 
sim Kardec, conforme transmitiu ao médium Chico Xavier o 
seu hino: 

“Kardec  e  Vida”. 
       “Jesus nos trouxe a verdade, Kardec, porém, nos trouxe 
a interpretação. Daí o nosso dever de comunicar Allan Kar-
dec a todos os setores da vida individual e coletiva, razão 
pela qual nos reconhecemos na obrigação de reafirmar: 
  

KARDEQUIZAR É A LEGENDA DE AGORA! 
 

       Sintetizemos em linhas rápidas o que entendemos por 
Kardequização e seus resultados. 
 

Kardequização de sentimentos   - Equilíbrio. 
Kardequização de raciocínio       - Visão. 
Kardequização de ciência            - Humanidade. 
Kardequização da filosofia           - Discernimento. 
Kardequização da fé                    - Raciocínio.             
Kardequização da inteligência     - Orientação. 
Kardequização do estudo            - Esclarecimento. 
Kardequização do trabalho          - Organização. 
Kardequização do serviço            - Eficiência. 
Kardequização das relações        - Sinceridade. 
Kardequização do progresso       - Elevação. 
Kardequização da liberdade        - Disciplina. 
Kardequização do lar                   - Harmonia. 
Kardequização do debate            - Proveito. 
Kardequização do sexo                - Responsabilidade. 
Kardequização da personalidade - Auto-crítica. 
Kardequização da corrigenda      - Compreensão. 
Kardequização da existência       - Caridade. 
 

       Kardequizemos para evoluir com acerto à frente do Cristo 
de Deus. A Terra é a nossa escola milenária e, em suas clas-
ses múltiplas, somos companheiros uns dos outros. Karde-
quizemo-nos na Carteira de obrigações a que estamos transi-
tóriamente jungidos; é a fórmula ideal da ascensão. Estude-

mos e trabalhemos sempre.” 
       Na crônica “Legado Kardequiano” (Reformador”, agos-
to de 1983, p. 230), outro médium – Tânia de Souza Lopes -, 
com o mesmo estilo e pensamento, e com o objetivo de con-
firmar a necessidade de Kardequizar o Movimento Espírita. E 
ele (ou ela?) afirma em dado momento da mensagem: 
       “O Legado Kardequiano é tesouro poderoso colocado nas 
mãos humanas, e cumpre ser difundido para que possa cum-
prir a sua finalidade maior, qual seja a da evangelização da 
Humanidade. Revivendo os ensinamentos do Cristo em espí-
rito e verdade, garante aos que dele se acercarem à certeza 
de sua finalidade na Terra, de sua origem, bem como a de 
seus males, fortalecendo desta forma sua fé no futuro, conhe-
cedor que se torna de sua destinação no contexto da Huma-
nidade. ▲ 
 

   
 

BEZERRA DE MENEZES E O CRISTIANISMO - V  
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DE VOLTA AO PASSAD0 – V  
                                  

Irmã Vera Cruz 
 
        De Vera Cruz jamais se ouviu dela qualquer blas-
fêmia, insinuação de inveja ou expressão de egoísmo. 
Era humilde e alegre, resignada e esperançosa e sua fé 
era tão grande como o Sol…Sempre foi mesmo sem 
antes o saber, uma ovelha do rebanho de Francisco de 
Assis…” (Depoimento de seu sobrinho Dr. Antonio Emí-
lio Borges, no livro Irmã Vera Cruz – de Elias Barbosa/ 
Chico Xavier – edição IDE – Araras, S.P. Outubro de 
1980). 
       Sua irmã, Sra. Milza Leitão de Camargo, fundou a 
Casa de Caridade Irmã Vera Cruz em Valinhos  – São 
Paulo, que se propôs a combater a desnutrição infantil, 
dando alimentos às crianças necessitadas, oferecendo 
cuidados médicos e odontológicos, além de retirar as 
crianças das ruas, ensinando-lhes o valor do trabalho e 
do estudo. 
       Vera Cruz, trabalhando no Mundo Maior, passou a 
ser a incansável protetora e benfeitora dessa obra, 
auxiliando espiritualmente a sua irmã e todos os 
companheiros que tinham na caridade o objetivo de 
suas vidas, como exemplificou Francisco de Assis. 
       “ – No Centro Espírita “Benfeitor” (Santo André - SP), 
observaram esse espírito, quando se iniciou a psicografia 
do Livro de Ernesto (Bozzano?) (Francisco de Assis e Ir-
mã Clara – O Romance de suas Vidas, Ernesto/Rinaldo De 
Santis – edições DPL), onde se afeiçoando aos trabalhos, 
com o Grupo Samaritanos, as visitas feitas aos Leprosá-
rios e os trabalhos de vibrações aos doentes todos os 
domingos, tem agraciado com a sua dedicação e carinho, 
iluminando as intenções. A Irmã Vera Cruz é um espírito 
simpático a todos os que procuram servir e amar os 
semelhantes”. 
       Rinaldo se Santis, se apresenta como médium e 
psicografou vários livros, como: Cure a sua vida, Ester, 
a rainha da Pérsia; Exercícios espirituais para vi9ver 
melhor; Francisco de Assis e Irmã Clara; Mensagens de 
amor: Questões atuai para jovens adolescentes, pais e 
educadores; Revelações sobre o outro lado da vida: O 
desdobramento – A viagem da alma: O coração de 
Cora: Ditados populares: A arte de evoluir: A cura defi-
nitiva da depressão. Os livros todos pelo Espírito 
Ernesto editados pela editora DLP. Livros, a maioria de 
autoajuda sem garantia de valor, não tem caráter espíri-
ta, são livros para satisfação do espírito e do médium. 
       Ao assumir, espontaneamente, o compromisso de 
transformar em livro as mensagens que o médium 
Xavier recebeu do Espírito de Vera Cruz Leitão Bertoni, 
praticamente todas com alusões ao universo francis-
cano, longe estávamos de supor que a tarefa viria a se 
nos afigurar muito acima de nossos recursos pessoais, 
por dois motivos:  
1º) não poderíamos, num trabalho prevalentemente 
destinado ao coração, nos estender em considerações 
detalhadas, subordinando nosso esforço a um título 
como, por exemplo: “Espiritismo: chave para a exata 
compreensão do Franciscanismo”;  
2º) por outro lado, ao nos reportar, ao que tudo indica, a 
uma franciscana reencarnada — possivelmente irmã da 

Ordem das Clarissas ou ligada à Ordem Terceira, em 
diversas existências pregressas —, deixar de nos referir 
a pelo menos alguns lances da vida e da obra daquele 
que tem sido considerado o Cristo da Idade Média — 
Francisco de Assis. 
       Ficamos, como se vê, num impasse. 
       Depois de muito meditar, dividindo o livro em duas 
partes, a primeira contendo as mensagens de Vera 
Cruz e suas respectivas análises, além dos índices, e a 
parte segunda com os Apêndices A e B, optamos pelo 
seguinte esquema:  
1) síntese biográfica do divino Pove- 
rello, nesta Introdução, contendo:  
a) as prováveis referências à sua iluminada missão, nas 
Obras Completas de Allan Kardec;  
b) os passos onde os Espíritos, através do médium 
Francisco Cândido Xavier, mencionam-lhe o nome, in-
clusive o livro onde se encontram transcritos os trechos 
antológicos da confortadora mensagem de Francisco 
de Assis, recebida pelo médium de Emmanuel, há qua-
se seis lustros;  
2) transcrição, constituindo em capítulo próprio — uma 
espécie de exórdio —, da referida mensagem do Espíri-
to de Francisco, por considerar que faltava a sua 
inclusão na obra mediúnica de Chico Xavier, não ha-
vendo melhor oportunidade para fazê-lo do que agora;  
3) tanto quanto possível, ao longo do estudo das 
mensagens do Espírito de Vera Cruz, resolvemos fazer 
aproximações com passagens dos escritos de 
Francisco de Assis, bem assim relembrando fatos de 
sua vida admirável, registrados nas biografias e legen-
das, crônicas e escritos congêneres, sempre nos pren-
dendo ao lado moral, sem qualquer preocupação de 
ordem histórica, tentando seguir o método adotado por 
Allan Kardec ao estudar a vida de Jesus. 
(livro Irmã Vera Cruz – de Elias Barbosa/ Chico Xavier 
– edição IDE – Araras, S.P. Outubro de 1980). 
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CONTRAPONTOS AOS ARGUMENTOS GERALMENTE UTILIZADOS PARA SE ATRIBUIR A ALLAN KARDEC 
A AUTORIA DAS ALTERAÇÕES NO TEXTO DA 5ª EDIÇÃO DA OBRA “A GÊNESE” 
 

Marco Milani 
 

Argumentos Contrapontos 

Kardec sempre alterava as suas obras. 

Até a 4ª edição, publicada em fev/1869 (um mês antes 
de desencarnar), Kardec não promoveu qualquer 
alteração na obra, nem deixou qualquer registro de 
que pretendia alterá-la. 

Conclusão: Não há evidências de que Kardec foi o autor das alterações. 

O fato de não haver documento ou registro de que 
Kardec pretendia alterar o texto da obra, não quer 
dizer que ele não as tenha realizado. 

Sim, da mesma maneira que não quer dizer que ele 
tenha pretendido alterar a obra. Há mais de uma 
centena de alterações entre adições, supressões e 
reordenamento de palavras, trechos e parágrafos na 5ª 
edição. Nada impediria dele as ter realizado em apenas 
um mês, assim como as alterações podem não ter sido 
feitas por ele. 

Conclusão: Não há evidências de que Kardec foi o autor das alterações. 

O texto da 5ª edição é mais conciso e coerente do que 
a 4ª edição, sem prejuízo ao conteúdo, sinalizando 
que Kardec aprimorou a redação. 

Falso. Há prejuízo no conteúdo. Por exemplo, na 4ª 
edição, o desaparecimento do corpo de Jesus é 
discutido nos itens 64 a 68 no capítulo XV. A 5ª edição 
excluiu integralmente o item 67, que é aquele que, 
justamente, apresenta as hipóteses plausíveis para 
explicar o desaparecimento do corpo. Na 5ª edição, 
não há a apresentação de hipóteses explicativas, 
fragilizando a reflexão sobre o objeto em discussão, 
portanto não pode ser considerado um 
aprimoramento. Nada impede que Kardec tenha 
revisto e fragilizado o texto, assim como nada sinaliza 
que tenha sido ele o autor dessa fragilização. 

Conclusão: Não há evidências de que Kardec foi o autor das alterações. 

Henri Sausse só se manifestou sobre as alterações 
após o desencarne de Amélie Boudet, que seria uma 
pessoa relevante a esclarecer os fatos. 

Verdadeiro. Henri Sausse explica que comparou as 
edições somente após ter sido informado por um 
conhecido que Leymarie teve que fazer alterações na 
obra para corrigir o texto de Kardec. Esse relato foi 
publicado no jornal Le Spiritisme - ed. 23. Essa 
manifestação posterior ao desencarne de Amélie 
Boudet não significa nem apresenta vínculo direto de 
que Kardec tenha modificado a obra. 

Conclusão: Não há evidências de que Kardec foi o autor das alterações. 

Amélie Boudet teria impedido a publicação da 5ª 
edição se as alterações não tivessem sido feitas por 
Kardec. 

Especulativo. Não há qualquer evidência de que 
Amélie Boudet tivesse comparado e identificado as 
alterações, pressupondo confiança na declaração do 
responsável (P.G. Leymarie) pela publicação de que 
teria sido Kardec a modificar a própria obra, ainda que 
sem qualquer registro dessa alegação. Acrescenta-se 
à reflexão, ainda, o questionamento sobre o poder 
efetivo de interferência de Amélie Boudet nas decisões 
dos responsáveis pelas publicações, porém isso 
também é especulativo. 

Conclusão: Não há evidências de que Kardec foi o autor das alterações. 

Conforme depoimentos de Deslien nas edições da 
Revista Espírita de dez/1884 e mar/1885, Kardec teria 
alterado pessoalmente as placas de impressão e teria 
autorizado à livraria Rouge, Dusnon y Fraisné a 
publicação da 4ª, 5ª e 6ª edições, já alteradas, o que 
ocorreria de 1869 a 1871. 

Falso. A 4ª edição, publicada em fev/1869 é idêntica à 
1ª edição, portanto as placas não foram alteradas. A 5ª 
edição só foi publicada em 1872 e não há qualquer 
registro de que Kardec tenha promovido 
posteriormente as alterações nas placas ou deixado 
autorização para isso, sendo que seu desencarne 
ocorreu em mar/1869 (um mês somente após a 
publicação da 4ª edição). 

Conclusão: Não há evidências de que Kardec foi o autor das alterações. 
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       O texto atribuído à médium Elizabeth Oliveira, que seria 
da cidade de Uberlândia, não se sabe quem é e nem qual 
centro ela faz parte. Mais uma mensagem duvidosa, a Casa 
Espírita da suposta médium não é identificada, a mensagem e 
extensa e alarmante, além de falar que o planeta está em 
observação por “180 dias”. Será que somos as cobaias dos 
“verdinhos”? Pois é, as perguntas vão se sucedendo a cada 
linha do senhor fantasma-brincante “Alex Bordonnie” a 
suposta médium que foi austera em revelar seu nome, o 
nome do “boneco” que deu a mensagem não teve a mesma 
coragem em revelar a casa espírita a qual está vinculada, 
muita modéstia dela. Entretanto médiuns de instituições espí-
ritas de todo Brasil, fizeram o favor de espalhar as mensa-
gens nesses respectivos grupos, incluindo em instituições 
federativas. Entre tantos “disse que disse” nenhuma nota 
federativa oficial, claro que não; a final de contas “deus” não 
fala, mas esse nem no silêncio trabalha.  
       A todos os raros espíritas fica o alerta, que a federação 
deveria ter dado: Cuidado com as verdades exclusivas, com 
os centros que são e se classificam como “a menina dos 
olhos de Deus” ou “o pássaro dos ovos de ouro”, com ordens 
vindas de mesas mediúnicas, com médiuns exaltados, com 
pessoas endeusadas e com instituições infalíveis, elas e eles 
estão quase sempre sobre o império de terríveis fascinações. 
A humildade lhe falta, o orgulho lhes infla o ego e a vaidade 
são sapatos a pisar em quaisquer uns que lhes sirvam de 
embaraço ou lhes interroguem por resposta.  
       Quando existe uma real necessidade de comunicação 
sobre algo, geralmente, a mensagem de mesmo teor se faz 
revelar por diversos pontos em todo planeta, em diversas 
línguas, de forma excepcional e por uma razão verdadeira-
mente contumaz, como foi na época de Kardec. Jamais por 
médiuns particulares, exclusivo; sempre por médiuns diferen-
tes e desconhecidos entre eles e com o fundo moral sem 
exaltação ou vanguarda pessoal. As mensagens são diretas e 
ao atingir qualquer pessoa encontra nelas o endereço correto. 
Nelas desperta, na intimidade, ímpetos de transformação, 
fomentam a reflexão, instauram o progresso, impulsionam 
nelas os melhores sentimentos sem deixar dúvidas ou 
indagações. Entretanto todas as mensagens, procedimento 
de vanglória a casas espíritas, a pessoa do MÉDIUM, a 
particular verdade e ou ao excepcional canal. Os que nelas 
creem estão fadados sempre ao embuste dos que excitam 
sua imaginação, para baixar a guarda racional, de quem ouve 
chamando-os de “Viajores planetários”, orgulhoso do lindo 
trabalho de todos, ou outras adjetivações exageradas ou 
sutis. 
       Nunca é demais citar o apelo de ERASTO, pois: “... 
Crede que quando uma verdade deve ser revelada à Hu-
manidade, ela é, por assim dizer, comunicada instante-
neamente em todos os grupos sérios, que possuem 
médiuns sérios, e não só a esses ou aqueles, excluindo 
os outros. Ninguém pode ser um médium perfeito se está 
obsidiado, e há obsessão, manifesta quando o médium 
não é apto a receber comunicações senão de um Espírito 
especial, por mais alto que esse Espírito queira parecer”. 
(“O Evangelho Segundo O Espiritismo”, cap. 21 item 10) 

       Nessas linhas fatídicas da revelação do sabido 
“Alex Bordonnie” parece que a reforma moral caducou, 
virou lenda, o estudo epopeia, as utopias ufológicas 
têm tomado de conta. As abobrinhas não são raras e 
vêm sendo disseminadas a torto e a direita; mensagens 
vindas diretamente ou de “Maria de Nazaré” ou dos  
 
 

ditos “Mensageiro direto de Maria de Nazaré” tem pulu-
lado feito pimenta que afresca e arde o juízo de quem 
ainda tem.  
       Em alagoas e em Pernambuco os tais médiuns se 
veem como lamparinas exclusivas. O de alagoas (Tei-
xeira de Aguiar) alegava que lá, os seguidores dele, os 
frequentadores do salão do clube-militar onde suas pa-
lestras são realizadas, eram tão abençoados por “Maria 
de Nazaré” que não morria ninguém da mesa mediún-
ica a mais de 10 anos. Viver na sela é um privilégio 
nessa cela deve ser um sacrilégio. Entre acertos e 
erros o gado vai seguindo e tem muitos que ficam de 
boca aberta e só falta dizer: “engana mais que a gente 
está gostando”, acessa a página, vai à reunião sedenta 
pela novidade fantasiosa do super-herói, lá só tem 
mestre e doutor dando testemunhos...  
       O de Pernambuco deu umas “barrigadas” com a 
“Doutora Helen”, a danada desapareceu? Foi abduzida pelo 
cometa “Halen”.  Mas agora quem assina as psicografias? É 
os mensageiros ou o mensageiro de Maria, a coisa vai 
ficando mais séria ou mais cômica. Parece piada, mas é essa 
a realidade dita Espírita: 
       “Todo médium e todo grupo que se creem privile-
giados por comunicações que só eles podem receber, e 
que, além disso, são suspeitos a práticas que beiram à 
superstição, sem dúvida estão sofrendo o golpe de uma 
obsessão das mais características. Sobretudo quando o 
Espírito dominador se vangloria de um nome que todos 
nós, Espíritos encarnados, devemos honrar e respeitar, 
não deixando que seja empregado despropositada-
mente”. (“O Evangelho Segundo O Espiritismo”, cap. 21 item 
10) 
       Não seria impossível a atuação da “Espiritualidade Maior” 
de acordo com o mérito de cada um dos que suplicam, 
entretanto eles não precisam dos adereços do esparadrapo, 
da pilha, da chuva de água com sal, do coitado enfermo que 
espera até uma hora da manhã para por o esparadrapo de 2 
por 3 centímetros. Só faltou a foto 3x4, uma vela na cabe-
ceira, vai que o espírito precisa de fogo para esterilizar a 
agulha da injeção espiritual. A gente que se dispõe é a carne, 
só falta o tempero e a panela, tomará que não seja a de pres-
são. 
       Esses maneirismos são capitulados ou por entidades 
galhofentas ou por homens do humor sarcástico infiltrados 
nas fileiras mediúnicas. Mas a culpa não é deles? É nossa, 
que não cumprimos o que Kardec nos recomenda:  
       “Na dúvida abstém-te, diz um dos vossos antigos 
provérbios; não admitais, pois o que não for para vós de 
uma evidência certa. Desde que uma opinião nova se 
apresenta, por pouco que vos pareça duvidosa, passai-a 
pelo crivo da razão e da lógica; o que a razão e o bom-
senso reprovam, rejeitai ousadamente; vale mais repelir 
dez verdades que admitir uma só mentira, uma só falsa 
teoria” (“O Livro dos Médiuns”, item 230, 5º parágrafo).    
       Entretanto a falta da ciência, do estudo de da ponderação 
racional tem levado uma gama de espíritas a fazer tudo o que 
o codificador traçou de maneira invertida.  
       Onde fica agora a psicografia que exaltava o juiz Sérgio 
Moro como venerando e o Bolsonaro como paladinos da luz, 
cavaleiro enviado por Jesus sobre um cavalo branco para 
livrar o Brasil do mal?  

                                                Página 13 
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Fidelidade e Organização na Prática Mediúnica   
 

    ainda em   
    muitos de   
    nós,   os   

seres pensantes, as racionais criaturas do Deus Único, 
tem uma tendência a tudo adaptar, ajustar e, em mui-
tos casos, alterar seja a ideia de outrem, uma prática 
qualquer bem estabelecida ou mesmo uma Doutrina; 
as possibilidades são incontáveis. 
       Observa-se facilmente esta corriqueira conduta 
nesta parcela da Humanidade Universal. Por outro la-
do, argumenta-se, e com razão, que mudanças são es-
peradas e mesmo desejadas em tudo que ainda não 
está acabado, entretanto alterar procedimentos e ensi-
nos bem estabelecidos e corretos não seria aconse-
lhável. 
       Sabe-se existir versões alteradas da Bíblia; para 
se convencer desta realidade, basta observar a tradu-
ção protestante, cuja coleção de textos religiosos não 
contempla o livro de Tobias. Por outro lado, a tradução 
católica inclui livros ausentes no correspondente com-
pêndio judaico. É fato notório terem alguns textos 
do Novo Testamento sofrido mutilações e adaptações 
para acomodar as convicções do tradutor, ou, quem 
sabe, daqueles que encomendaram a tarefa da tradu-
ção; a propósito, estes fatos podem ter originado o 
conhecido refrão “tradutor, traidor”. 
      São significativos os exemplos de modificações em 
importantes textos originais, contudo esta inclinação se 
verifica facilmente em ponto menor em outras situa-
ções. Dentre tantas, registraremos alguns poucos 
exemplos relacionados à prática na área mediúnica em 
relação à própria Doutrina dos Espíritos: 
       ◘ Encaminhar médiuns sem conhecimento dou-
trinário para salas mediúnicas, visando, entre outros 
estranhos objetivos, compor o quadro deficitário de 
participantes da respectiva reunião, não parece ser 
uma conduta espírita, isto quando a motivação é o 
medo de “perder” o médium recém-chegado para outra 
casa, como se houvesse uma disputa por número de 
seguidores entre algumas agremiações. Agindo assim, 
o principiante apreenderá que bastaria ser ou estar 
médium para atuar mediunicamente, deixando de assi-
milar a corretíssima conduta para todo o médium ini-
ciante em estudar detalhadamente todos os aspectos 
de sua faculdade antes de poder bem exercitá-la com 
aproveitamento, primeiro para si mesmo, segundo, 
para os outros. 
       ◘ Acreditar que trabalhos mediúnicos não po-
dem ser exercidos em recintos diversos, isto é, uma 
vez iniciada a atividade em um determinado cômodo 
ou sala da instituição, deste local não se poderia mais 
se afastar, sob pena do resultado não ser mais o mês-
mo. Alguns creem existir uma organização especial na 
atmosfera do lugar formada talvez por “fluidos mediúni-
cos”, criada nos primórdios da atividade, quem sabe 
algum ambiente “mágico” se formou em função desta 
nova reunião, indagam? 
       ◘ Uma variante da anterior é admitir que uma sala 
usada para serviço de passes magnéticos não possa 
mais ser usada para, por exemplo, tarefas de evange-

lização, pois a atmosfera fluídica formada neste recinto 
seria incompatível e prejudicial às crianças. 
       ◘ Outra nuance bem semelhante seria a crendice 
de se manter uma sala apenas para reuniões mediúni--
cas, ou seja, naquele ambiente só atividades envolven-
do médiuns podem acontecer. 
       ◘ Não observar horário e frequência da equipe 
sob a alegação de que “muito rigor” afasta os bons 
Espíritos, como se observar a disciplina em qualquer 
reunião espírita fosse excesso de rigor! 
      ·◘ Aceitar a chegada do médium fora do horário 
de início acordado por todos, a título de que não seria 
caridoso impedir o ingresso do atrasado e afobado par-
ticipante, não demonstra conhecimento doutrinário do 
dirigente. O tarefeiro imprevidente não deveria nem 
tentar adentrar a sala de reunião; ao invés, poderia to-
mar um livro espírita e dedicar o tempo correspondente 
à duração do trabalho para se ilustrar mantendo a sua 
atenção voltada aos textos doutrinários. Caso, eviden-
temente, os atrasos ou faltas sejam regulares, e não 
sejam satisfatoriamente justificados, o integrante deve 
ser orientado a se afastar temporariamente, contudo 
nada impede sua participação nesse período em 
outras tarefas da casa, aliás a melhor recomendação. 
A propósito, em princípio, não é recomendado aceitar 
um médium de outra instituição que de lá saiu por “ex-
cesso de rigor” nas atividades. Este candidato deve 
receber prioritariamente atenção para bem conhecer 
quais foram os “excessos de rigor” que o obrigaram a 
deixar o trabalho anterior. 
       ◘ Receber necessariamente passe magnético antes da 
atividade mediúnica é outra ilusão no movi-mento, afinal, 
alega-se, tomar um bom passe antes do trabalho é uma 
necessidade para melhor assistir os de-sencarnados! 
Poderíamos ajuizar que, se o trabalhador não se sente 
pronto, considerando não ter-se preparado adequa-damente 
durante o dia para a tarefa, não será um passe que o 
harmonizará e o colocará em condições necessárias para 
bem atuar no grupo; é preciso um pouco de bom senso. A 
prática se agrava muitíssimo caso o dirigente do grupo, ou 
mesmo a direção da casa, tenha conhecimento da rotina e 
não se manifeste para esclarecer o médium. 

       ◘ Reunião pública com médium incorporado possi-
bilitando mensagens ou interpretações de interesse geral, 
incluindo respostas às perguntas de uma assembleia 
heterogênea. Não há e nunca houve qualquer menção a 
este tipo de procedimento nas obras fundamentais e 
correlatas de Allan Kardec. É natural, pois Doutrina Espíri-
ta é coisa séria. Além de ser uma incorreta apresentação 
inicial do Espiritismo àqueles que porventura aparecem 
pela primeira vez, sugere aos mais antigos que podem 
questionar sobre qualquer assunto relativo a seus inte-
resses particulares, quando na realidade o que deveria 
ser ensinado é que todos devem ser incentivados a fo-
lhear os livros espíritas e estudá-los com afinco para se 
auto esclarecer, buscando responder  suas próprias dúvi-
das e indagações, antes de formular questões particula-
res a Espíritos. 
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       ◘·Estudar em demasia durante a reunião ou supri-
mir dia(s) atividades para atender esta recomendadís-
sima conduta de estudar obras espíritas não parece 
igualmente atitude razoável. O grupo, não se dispondo 
a utilizar um dia a mais por semana para estudar, está 
em caminho oposto ao recomendado pela boa prática 
mediúnica. Não se substitui atendimento espiritual por 
decreto, ou seja: Espíritos desencarnados, necessita-
dos de atendimento, hoje nem apareçam, pois estamos 
estudando! Neste particular item não se pode tentar 
“matar dois coelhos com uma só cajadada”, nos dizeres 
populares.  Se o grupo não consegue estudar em dia 
diverso da reunião, deve então manter o estudo e não a 
parte prática, até haver consenso entre os integrantes 
em dia e horário viabilizando desempenhar as duas ati-
vidades em momentos diferentes. 
       ◘·Aceitar médium em desequilíbrio recém-che-
gado à casa diretamente em sala mediúnica não condiz 
com a boa prática espírita. O médium precisa de equilí-
brio para bem se integrar à tarefa; como entender um 
candidato em desarmonia íntima, muitas vezes obsi-
diado, sob a alegação de que precisa urgentemente “re-
ceber Espíritos”, ser aceito em um grupo já consti-
tuído!? Como fica o grupo em presença de um elemen-
to destoante na equipe? Qual a formação desse diri-
gente ao aceitar tal conduta? Seria de fato um grupo 
mediúnico espírita, ou uma equipe priorizando apenas o 
fenômeno e nada mais? 
       ◘ Reuniões onde os participantes estão regula-
rmente afastando-se do grupo, e este, por sua vez, in-
corporando novos integrantes em consequência destas 
ausências, também não representam trabalhos espíri-
tas. O grupo para se harmonizar precisa de tempo, e 
não é curto; se na tarefa estão normalmente presentes 
novos elementos, não há harmonia possível, ficando a 
equipe à mercê do desequilíbrio, é preciso observar o 
preparo do dirigente ao admitir tal rotina. 
       ◘ Citamos alguns poucos requisitos indispensáveis 
para alcançar bons resultados em uma atividade mediú-
nica séria à luz do Espiritismo. Se a casa ou os inte-
grantes não conseguem se organizar utilizando estas 
rotinas, preferível seria atuarem em outras áreas. Além 
de O livro dos médiuns ser a referência básica para o 
entendimento do fenômeno mediúnico, há outras litera-
turas muito recomendadas; uma delas é o livro relati-
vamente desconhecido do “moderno movimento espíri-
ta” intitulado Desobsessão. Publicado em 1964, de au-
toria de André Luiz, estabelece claros critérios espíritas 
organizacionais para bem nortear um trabalho nesta 
particular área. 
       ◘ O filósofo do Espiritismo, Léon Denis, registrou 
em um de seus justos pensamentos: O Espiritismo será 

o que o fizerem os homens. Tudo indica que o sábio de 
Tours, em 1911, quando a advertência foi escrita na 
monumental obra No Invisível, recomendada ao co-
nhecimento de todos os médiuns, já pressentia ou mes-
mo conhecia de perto esta tendência do ser humano, e 
os companheiros de ideal nas fileiras da Nova Revela-
ção não escapam desta conduta, adaptando e modifi- 
 
 

cando as orientações espíritas há muito tempo bem 
sedimentadas. Aceitam como verdadeira a Doutrina dos 
Imortais, reconhecem Allan Kardec como um Espírito 
superior de elevada evolução, sabem ter o Espírito da 
Verdade coordenado todo o elaborado trabalho de codi-
ficação do Espiritismo, contudo, ao “traduzirem” os en-
sinos, na prática do dia a dia, traem os princípios dou-
trinários, vivendo os postulados espíritas da forma 
como melhor lhes convém. 
       ◘ Esta situação presente nada mais representa do 
que o Espiritismo praticado à moda da casa, quan-
do dirigentes, ainda despreparados para dirigir, fazem 
vista grossa a tantas irregularidades cometidas e obser-
vadas amiúde nas agremiações. Quem sabe, em breve, 
se assim o desejarem os desavisados da Doutrina, te-
remos um Espiritismo à moda de Allan Kardec e o sábio 
Léon Denis poderá tranquilizar-se intimamente, pois ele 
deve estar bem apreensivo constatando que a sua im-
portante advertência está-se concretizando, ao menos 
nesta importante área de atuação dos espíritas, segun-
do uma vertente que certamente não desejou e não 
deseja. A forma como caminha a prática da Doutrina 
dos Imortais, no tocante às atividades mediúnicas nos 
centros ditos espíritas, claramente não ocorre em todos 
os casos, mas certamente eles são muitos, e deixa 
bastante a desejar daquela imaginada por Allan Kardec, 
quando em sua simplicidade conversava com os ditos 
mortos e deles retirava as informações necessárias 
para a composição das obras espíritas, jamais traindo a 
confiança depositada em sua missão pelo Cristo. 
          Chega-se ao absurdo de argumentar-se que Al-
lan Kardec nada disse sobre estas particularidades da 
atuação espírita, alguns se aventuram mesmo a suge-
rir: O Livro dos Médiuns pertence ao passado, por 
conta disto, assim acreditamos, Jesus, o nosso Gover-
nador, permitiu a vinda de médiuns de gabarito aqui 
reencarnando e, através da própria mediunidade, que 
nos trouxessem novos compêndios sobre esta temáti-
ca, psicografando as chamadas obras subsidiárias. São 
muitas, basta procurar livros tratando sobre o assunto 
de autoria de Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Tei-
xeira, Yvonne Pereira, e de seus guias espirituais 
correspondentes; de Hermínio Miranda e de Therezinha 
de Oliveira, apenas para citar alguns e ler, estudar, 
analisar, refletir detidamente sobre os registros dos 
Espíritos encontrados nestes tantos livros, obras estas 
aguardando pacientemente para serem descobertas e 
usadas por todos os envolvidos nesta área belíssima, 
lei de Deus certamente, que tanto pode trazer em 
consolo e esperança aos desalentados, não só encar-
nados, quanto à imensa população dos desencar-
nados.  
    

Rogério Miguez. 
 

Fonte: O Consolador, Ano 13 - N° 629 - 28 de   
           Julho de 2019 
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A Política e o Espiritismo 
 

 

     o    

  movimento 
espírita está vivendo um momento de grande agitação. 
Destacaremos neste artigo uma das polêmicas que 
vêm atraindo a atenção de numerosos confrades, que 
consiste na chamada “questão política”. As “discus-
sões político-partidárias”, que se saiba, nunca estive-
ram na pauta de discussões doutrinárias, pelo menos 
não da maneira como vem acontecendo no movimento 
espírita brasileiro nos últimos tempos. Surpreendente-
mente, a discussão sobre a orientação política de con-
frades, setores ou até mesmo da Doutrina Espírita pro-
priamente considerada passou a ser considerada como 
relevante “item da pauta” de significativa parcela do 
movimento atual. 
       Alguns articulistas espíritas chegam a propor ou, 
pelo menos, divulgar expressões que denotam orienta-
ção política explícita e diretamente relacionada ao mo-
mento político brasileiro, tais como “espíritas de es-
querda”, “médium de direita”, “espíritas progres-
sistas”, “espíritas conservadores” etc. Se conside-
rarmos o momento de profunda rivalidade (para não di-
zer ódio) política que viceja no Brasil, constataremos a 
inconveniência de contaminar debates doutrinários com 
temas da política partidária brasileira. 
       Poderíamos citar as belas reflexões de José Raul 
Teixeira em conferências como “O Centro Espírita e a 
dinâmica do Amor” e a COMEERJ de 1994, entre ou-
tras, quando o notável orador e médium de Niterói refle-
tia sobre o debate político, abrangendo temas como a 
reforma agrária, que já àquela época ameaçava per-
mear o movimento espírita: “Questões relevantes, 
sim, mas que não são da alçada do Espiritismo”. 
       Será que o Espiritismo, tanto entendido como 
doutrina, como enquanto movimento, não tem 
problemas e questões mais urgentes para tratar? 
       Se o Espiritismo deixar de priorizar a discussão 
sobre passes, água magnetizada, tratamento espiritual, 
obsessão, mediunidade, imortalidade da alma, compro-
vações da imortalidade da alma, transformação moral 
do Espírito imortal, emancipação da alma, perispírito, 
reencarnação, sofrimentos físico e moral, comprova-
ções da reencarnação, Lei de Progresso, Deus, Mundo 
Espiritual, Universalidade do Ensino dos Espíritos, 
Evangelho à luz da Doutrina Espírita, entre diversos 
outros itens, alguma outra doutrina vai discutir essas 
questões com um mínimo de qualidade? E, por outro 
lado, nós queremos abrir mão dessa tarefa precípua 
dos espiritistas? 
        Se dirigentes e expositores espíritas deixarem de 
enfatizar a discussão sobre a qualidade de palestras 
espíritas, grupos de estudos, livros publicados mediúni-
cos e não mediúnicos, eventos espíritas, reuniões 
mediúnicas, trabalho de passes, gratuidade do trabalho 
religioso, averiguação da legitimidade mediúnica, entre 

diversos outros tópicos, algum outro movimento desen-
volverá tal tarefa? 
       Tanto as questões propriamente doutrinárias como 
as questões organizacionais do nosso movimento estão 
carentes de um maior empenho, objetivando uma 
melhor qualidade em suas manifestações. Será que 
trazer o debate/embate político-partidário, muitas vezes 
de qualidade muito baixa e comportamento infeliz, que 
permeia toda a nossa sociedade, para o ambiente de 
trabalho espiritista não constitui um desserviço à causa 
espírita? 
       Objetivando encontrar algumas respostas ou, ao 
menos, indícios de respostas, poderíamos recorrer às 
nossas referências máximas: Jesus de Nazaré e Allan 
Kardec. 
       Seria o caso de questionar: Jesus fundou um parti-
do político? Posicionou-se, de forma explícita, em rela-
ção à política de sua época, gastando um tempo exces-
sivo e tornando a questão política central em suas dire-
trizes? 
       Nos dias atuais, alguns espíritas poderão, infeliz-
mente, responder que sim, mas acredito que a maioria, 
coerentemente, responderia que não. De fato, para 
Jesus era muito difícil fazer-se entender em função de 
nossas limitações naquele tempo. Nesse contexto, Je-
sus não queria ser interpretado como um político, o que 
não era escopo fácil de ser atingido, uma vez que, 
naquele período, os religiosos estavam totalmente as-
sociados aos políticos. Ainda assim, o Mestre de Naza-
ré fez um esforço notável para deixar claro que “o Seu 
Reino não era desse mundo” e que Ele não era e não 
queria ser interpretado como um político comum. 
       Seria coerente e razoável afirmar que “Jesus era 
de direita” ou “Jesus era de esquerda”? E seria produti-
vo esse tipo de análise? Por mais incrível que isso 
possa parecer, alguns confrades parecem estar inclina-
dos a esse tipo de discussão.  
       Jesus, proponente do “dai a César o que é de 
César e a Deus o que é de Deus”, elucidou o mínimo 
necessário em relação à postura ética ideal para um 
cidadão que respeita o estado, as leis vigentes e as 
autoridades. Nada mais. 
       Aliás, um dos principais problemas que o Mestre de 
Nazaré enfrentou foi justamente deixar claro, e se fazer 
entender pelo menos pelos Apóstolos e discípulos mais 
próximos, que Ele não era um “revolucionário ou polí-
tico comum”, e não tinha aspirações relacionadas a 
quaisquer cargos ou situações de atribuição política. 
Além disso, enfatizou que não buscava mais dinheiro, 
poder temporal ou facilidades para exercer seu ministé-
rio e conclamava seus seguidores para que não ficas-
sem com tais expectativas.  
       Da parte dos discípulos e seus contemporâneos, 
foi muito difícil a compreensão dessa proposta e alguns 
tentaram usar, indevidamente, o Mestre para fins políti-
cos, contribuindo, até mesmo, para a sua prisão, julga-
mento e condenação. 
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          Surpreendentemente, para vários grupos religio-
sos cristãos, essa proposta do Mestre Jesus continua 
incompreendida até agora. Essa questão não era um 
problema no movimento espírita, pelo menos até bem 
pouco tempo, mas alguns estão tentando mudar isso. 
Resta questionar: será uma mudança para melhor? 
       Kardec, por sua vez, foi aconselhado pelos Espí-
ritos da falange de “O Espírito da Verdade” a não pro-
cessar o bispo Dom Palau pelo chamado “auto-de-fé 
de Barcelona” e a consequente perda de aproximada-
mente 300 livros espíritas. O processo em questão não 
seria uma atitude propriamente política, mas poderia, e 
provavelmente geraria, profundas implicações políticas 
(possivelmente afetando até mesmo a mentalidade dos 
confrades espíritas) e um embate no qual o Codificador 
gastaria tempo, trabalho, dinheiro, energia, esforço inte-
lectual e sua já frágil saúde em algo que não era priori-
tário. Segundo os Espíritos, que ele, Kardec, gastasse 
tudo isso na elucidação doutrinária. E foi o que Allan 
Kardec fez até a sua desencarnação. 
       Será que Kardec e/ou a falange do Espírito de 
Verdade ter-se-iam equivocado em suas prioridades? 
       Ademais, Kardec alertou os espíritas para que não 
levassem o movimento para as questões irritantes, 
tais como a política. Teria errado novamente o Codifi-
cador? 
       Alguns podem alegar que certos posicionamentos 
não políticos não deixam de ser atitudes políticas. Até 
certo ponto, isso é verdade. No entanto, usualmente, 
tal argumento é empregado falaciosamente para ni-
velar todas as atitudes desse tipo com comporta-
mentos exagerados, panfletários e até mesmo 
fanáticos de política partidária. 
       O Espiritismo já é um movimento excessivamente 
fracionado sem entrar de cabeça nesses debates aca-
lorados de política circunstancial de nosso país. O cu-
rioso é que alguns promovedores dessa “nova 
divisão” (a inédita divisão política) de nosso movi-
mento apoiam os movimentos de “união e/ou unifica-
ção” do movimento espírita brasileiro. Será que tal 
iniciativa ajudará a alcançar esse objetivo? 
       O espírita, individualmente considerado, enquanto 
cidadão, tem o direito de votar, de ser votado e de não 
ser votado, segundo seu livre-arbítrio. E temos espe-
rança de que a eventual participação mais efetiva de 
algum espírita na política seja positiva. Daí, dividir o 
nosso movimento em “espíritas de esquerda” e 
“espíritas de direita” é outra coisa, completamente 
diferente. Realmente, um espírita consciente querer 
posicionar e fragmentar o movimento como um todo 
com uma orientação político-partidária, dentro da 
caótica situação partidária brasileira, é algo de difícil 
assimilação. 
       Alguns alegam que Allan Kardec identificou vários 
tipos de espíritas e até mesmo de Espiritismo. Todavia, 
o fato de haver identificado tais grupos não significa 
que Kardec tenha fomentado ou estimulado a formação 
deles. Muito pelo contrário, diversas passagens da obra  

kardequiana demonstram o esforço que o Codificador fazia 
para que as mais diversas questões fossem muito bem escla-
recidas a fim de que o movimento espírita do seu tempo e do 
futuro tivesse o máximo de unidade. A propósito, no texto de-
nominado “Meu Sucessor” (vide “Obras Póstumas”), o Espí-
rito comunicante esclarece que era realmente importante que 
a obra nascente ficasse concentrada nas mãos de um único 
homem, isto é, Allan Kardec, para que a Doutrina tivesse o 
máximo de unidade e coerência. Vale acrescentar que as 
identificações de correntes registradas por Kardec de maneira 
alguma enfatizam aspectos ideológicos de âmbito político. 
      Em meio ao ódio político, marcado por variados matizes 
de insensatez e potencializado pelo advento das mídias so-
ciais, trazer essa discussão para dentro do movimento espíri-
ta gerará algum benefício efetivo na lucidez das criaturas que 
justifique os evidentes riscos de tais iniciativas? 
       Será que o Espiritismo acabará como outros grupos reli-
giosos criando “partidos políticos espíritas” ou até mesmo 
“bancadas espíritas” no Congresso? E se isso acontecer, 
teremos a “bancada espírita de esquerda” e a “bancada espí-
rita de direita”? E, por fim, isso ajudará à compreensão e à 
prática do Evangelho e da Doutrina Espírita? 
       Lembremo-nos de Paulo: “Tudo me é lícito. Nem tudo 
me convém”. E rememoremos também de “O Evangelho se-
gundo o Espiritismo:  
       “Na dúvida, abstém-te”.  
       Evitemos, portanto, que nosso entusiasmo político-parti-
dário pessoal contamine nosso trabalho doutrinário com as-
suntos que, no mínimo, não são prioritários para a divulgação 
doutrinária de qualidade, que, segundo Emmanuel, “é a ma-
ior caridade que podemos fazer pela Doutrina Espírita”. 
 

Leonardo Marmo Moreira 
 

Fonte: Revista O Consolador – ano 13, nº 648,  

             8/12/2019. 
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Resposta ao requerimento dos Espíritas de 
Lyon por ocasião do ano novo. 
     Devo ainda vos assinalar uma outra tática de nossos 
adversários, que é a de procurar comprometer os Espíri-
tas, impelindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo 
da Doutrina, que é o da moral, para abordarem questões 
que não são de sua alçada, e que poderiam, a justo título, 
despertar suscetibilidades sombrias. Não vos deixeis, 
não mais, vos prender nesta armadilha; afastai com 
cuidado, em vossas reuniões, tudo o que tem relação 
com a política e com questões irritantes; as discussões, 
sob esse assunto, não levariam a nada senão a vos sus-
citar embaraços, ao passo que ninguém pode achar de 
censurar a moral quando ela é boa. Procurai, no Espiri-
tismo, o que pode vos melhorar, está aí o essencial; 
quando os homens forem melhores, as reformas sociais, 
verdadeiramente úteis, lhe serão a consequência muito 
natural; trabalhando para o progresso moral, possuireis 
os verdadeiros e os mais sólidos fundamentos de todos 
os melhoramentos, e deixais a Deus o cuidado de fazer 
as coisas chegarem a seu tempo. Oponde, pois, no pró-
prio interesse do Espiritismo que é ainda jovem, mas que 
amadurece depressa, uma inabalável firmeza àqueles 
que procurarem vos arrastar num caminho perigoso. 
---------------------------------- 
“Revista Espírita”, fevereiro de 1862. (Na ed. FEB,  2001, 
pag. 62; na ed. IDE, 1993 p. 35;em abas parágrafo 8. 



 

  
 
  
 

                                                                                                                                    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

(Continuação da página 2) 
ATRIBUTOS DO DESENVOLVIMENTO 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RETORNO  À  PÁTRIA  ESPIRITUAL 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INALDO LACERDA LIMA 
 
       Desencarnou no dia 12 de abril (2020), em Brasília 
(DF), o Sr. INALDO DE LACER-DA LIMA.  
       Foi o tradutor dos poemas da Revista Espírita na 
tradução de Evandro Noleto), edição FEB: articulista da 
revista Refomador por vários anos com artigos variados 
sobre temas como bem, paz, liberdade, fé, caridade.  
       Era poeta, escritor, palestrante, professor, ex-
presidente da FEDF. Trabalhador e frequentador da 
FEB, teve um papel muito importante na Casa de 
Ismael, sobretudo nos anos 70 e 80, tendo sido 
membro do Conselho Superior.  
       Colaborou no grupo Boa Nova até 2018. Um 
homem erudito e profundo conhecedor do Espiritismo, 
compondo versos espíritas até o final de sua existência. 
       Como escritor escreveu alguns livros que foram 
ignorados pelo grande público, inclusive pela própria 
FEB a quem ele serviu por tantos anos e uma só obra 
dele não publicou. Eis alguns títulos: 
● A Força do Hábito: na Vivência do Evangelho.  
       Inspirado na terceira parte do "O Livro dos 
Espíritos", este livro é um estudo destinado a todos que 
estiverem interessados em pautar suas vidas pelos 
ensinamentos de Jesus. 

       Tem o objetivo de exercitar o leitor através da 
criação de atitudes que conduzam à formação de 
hábitos de vivência espiritual em plena existência física. 
       Outros livros: 
● O Futuro da Humanidade; À Luz da Verdade (ed. 
Auta de Souza), Por amor ao Brasil (ed. G.E. Paulo de 
Tarso); Poesias - À Luz do Evangelho – (Ed. Otimismo) 

 
 
       E por falar de espíritas que retornaram à pátria 
espiritual, lembramos daqueles que não tem nenhuma  
influência no movimento espírita, mas que de uma 
forma ou de outra contribuem para o movmento espírita 
em Pernambuco. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAZÁRIO, DO CENTRO ESPÍRITA AMOR E 
CARIDADE, DE SUCUPIRA, JABOATÃO. 

DESENCARNOU EM ABRIL DE 2020, VÍTIMA DO 
COVID – 19. AO LADO, DE BONÉ, O CANTOR DE 

CENTRO ESPÍRITA, QUE SE CHAMA –  
SANTOS EDSON. 

A FOTO ACIMA É DE 30/JANEIRO/2020. 
 

 

 

 
ro 

13 ANO XV Nº 165 / JUNHO - 2020 / JABOATÃO - PE. 

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. 
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A RÉPLICA DO ESPÍRITA - Djalma Farias 
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RELIGIÃO E FILOSOFIA – XI 
 

 de Séguir,  em seu “Dicionário Prático”, 
define re-ligião, como o culto prestado à 
divindade: os deveres do ho-mem para 

com Deus constituem a religião. E acrescenta: “Reli-gião 
natural, a que se funda unicamente nas inspirações do co-
ração e da razão”. No “Pequeno Dicionário Brasileiro da 
Língua Portuguesa”, de Hildebrando Lima e Gustavo Barroso, 
encon-tramos a seguinte definição de religião: - “Culto 
prestado a uma divindade. Sistema solidário de crenças e 
práticas relativas e coisas sagradas e que unem em uma 
mesma comunidade mo-ral todos os que adoram a esse 
sistema”. As religiões podem agrupar-se do modo seguinte: I 
– Monoteístas – a) Igrejas cis-máticas orientais; 
protestantismo – luterano, calvinista, angli-cano, 
presbiteriano, metodista, batista, etc; - b) Islamismo ou 
maometismo; c) Judaísmo ou mosaísmo, 2. – Politeístas – 
Bra-manismo, budismo, confucionismo, xintoísmo, taoísmo. 3. 
– Fe-tichistas. 
 Eis ai os três grandes grupos de religiões conhecidas 
na terra. 
 O Espiritismo, sendo, como na verdade o é, a 
concreti-zação do Cristianismo, deve estar agrupada entre as 
grandes religiões monoteístas. Como religião, ele é 
exatamente o puro, o primitivo Cristianismo do Cristo Jesus. 
 As doutrinas de Moisés, de Brahma, de Buda, de 
Zoro-astro ou Zaratruste, de Lao-Tseu, de Confúcio, de 
Mahomet, e, por fim, do Cristo Jesus, constituem 
verdadeiramente grandes e respeitáveis religiões que 
encheram o mundo com o esplen-dor da sua intensa luz, 
muito especialmente a religião divina do Cristianismo, que nos 
revela os aspectos mais interessantes e nos oferece a mais 
elevada concepção de Deus, da vida espi-ritual, do presente e 
do futuro das nossas almas. É, a nosso ver, a mais pura e 
elevada revelação religiosa que o planeta já recebeu. 
Expondo desse modo o conceito de religião, segundo as mais 
antigas e respeitáveis religiões do passado, quisemos provar 
que o Espiritismo é, também, uma religião, uma filosofia 
religiosa, e nesse caráter é verdadeiramente a restauração do 
Cristianismo primitivo, sem dogmas sem ritualismo, sem 
sacer-dócio, sem monarquismo, sem ascetismo, sem ídolos, 
enfim, sem aquelas comprometedoras inovações dos 
homens, que tanto desfiguraram a doutrina divina e 
consoladora do Salvador do mundo, a ponto de se proferir 
uma heresia como esta: o Cristianismo é o catolicismo 
deturpado. 
 E aquelas filosofias religiosas a que nos referimos 
nada tem de mistério, de sobrenatural, de maravilhoso. Todas 
se apoiam na fé e na razão, como sucede com o Espiritismo. 
 
 Djalma Farias.    
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RELIGIÃO E FILOSOFIA – XII 
 Numa tentativa que se fez em vão, há algumas 
sema-nas passadas, para provar que o Espiritismo não é uma 
reli-gião, nem chega mesmo a formar uma filosofia, afirmou-
se que toda a religião deve constar de três elementos: dogma, 
uma moral e um culto. Já vimos nas crônicas anteriores que 
as mais antigas e respeitáveis religiões não continham 
dogmas (com-preendido o vocábulo no sentido teológico), 
nem ritualismo que implicasse num culto externo, semelhante 
ao da Igreja Católi-ca. Entretanto, considerando aqueles três 
elementos sob outro ponto de vista, seríamos capazes de 
assegurar que o Espiritis-mo tem dogmas, uma moral e um 
culto. Antes precisamos con-sultar os léxicos sobre o 
significado do vocábulo dogma para nos entendermos melhor. 
No sentido propriamente teológico o dogma deve significar 
um ponto de doutrina que pertence à crença religiosa. Na 
moderna linguagem teológica o termo dog-ma designa um 
ponto de doutrina formulado pelo magistério in-falível da 
Igreja, tornando-se, por isso, indiscutível e aceita ce-gamente, 
sem nenhum exame. Todavia, compreendido no seu sentido 
próprio, o dogma constitui sempre um ponto fundamen-tal de 
qualquer doutrina ou sistema. Assim, os léxicos estão de 
acordo em considerar o vocábulo no seu sentido próprio e em 
sentido figurado. No sentido próprio é empregado para definir, 
como já dissemos um ponto fundamental de doutrina, em reli-
gião ou em filosofia. Em sentido figurado o termo designa 
uma proposição apresentada como incontestável e 
indiscutível. No sentido próprio o Espiritismo  contêm  vários  
dogmas,  mas  no sentido figurado ele não contém nenhum. 
 A existência de Deus, a imortalidade da alma, a 
realida-de da vida futura, as penas e recompensas do porvir, 
as vidas sucessivas, o conceito da perfectibilidade, a 
comunicação dos espíritos e o dom de mediunidade, a lei 
natural de causa e efei-to, eis as proposições fundamentais 
consideradas como dog-mas da doutrina espírita, sobre as 
quais está edificada a nossa vitoriosa filosofia e religião. São 
dogmas, mas são amplamente discutíveis, sobre eles se 
exercendo o livre exame e sendo ob-jeto de estudo. Nesse 
sentido foi que Allan Kardec nos falou do dogma da 
reencarnação. A moral espírita é a mesma moral evangélica, 
a pura e divina moral de Jesus Cristo, interpretada e 
compreendida em espírito e verdade. Por essa moral os 
adeptos do Espiritismo devem esforçar-se por praticar com o 
entusiasmo e o rigor peculiar ao verdadeiro cristão. O Culto 
do Espiritismo é o culto íntimo da alma, o culto dos mais 
genero-sos sentimentos, o culto do bem, do amor e da 
verdade, culto íntimo, profundo e cristão, que tem por lema 
aquela bandeira sagrada – Fora da caridade não há salvação. 
Culto interno e não externo, edificado no coração do crente. 
 E pode haver melhor e mais expressivo culto? 
 Suponho que não. Logo, o Espiritismo tem uma 
moral e um culto. É uma religião. Aliás, é a religião. 
 
 
 Djalma Farias.  
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