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Editorial
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Momento

1KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. Trad. Evandro Noleto Bezerra. 4. ed. 1. imp. Brasília: FEB, 2013.
2CARVALHO, Antonio Cesar Perri de. Espiritismo e modernidade. São Paulo: USE, 1996. cap. 2.2,
p. 24 a 27.

atual do país
as últimas semanas, manifestações populares ocorreram de forma difusa e diver-
sificada em todo o país. As ações de depredação foram pequenas ante o tamanho
das movimentações, preponderantemente pacíficas. Isso assinala que as pessoas

querem externar suas ansiedades, decepções e preocupações de forma ordeira. Os analistas
concordam que é a voz do povo que deseja ser ouvido.

Os recentes eventos induzem a muitas reflexões. A este respeito destacamos a questão 783
de O livro dos espíritos: “O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha pro-
gressiva e lenta?”. Eis um trecho bastante significativo da resposta dos Espíritos:

Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não
progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita, de tempos em tempos, a um abalo físico
ou moral que o transforma.

Oportunos e importantes são os comentários de Allan Kardec a esta questão:

O homem não pode manter-se perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o objetivo
que a Providência lhe assinalou; ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais,
como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco; dormitam durante séculos e
depois irrompem subitamente, fazendo desabar o carcomido edifício do passado, que deixou de
se harmonizar com as necessidades novas e com as novas aspirações.1

Claramente, estamos vivendo momento em que é imperioso ouvir o clamor da população,
sentir-lhe os anseios.

Fato histórico e elucidativo é o surgimento do livro Brasil, coração do mundo, pátria do
evangelho, do Espírito Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier,
em 1938. Quando muitos ainda questionavam o título e o teor da obra, o próprio Chico
Xavier, passados mais de 50 anos de sua publicação, declarou durante entrevista em São
Paulo, em dezembro de 1992:

Somos de verdade, geograficamente falando, o coração do mundo. Como filhos da pátria do
Evangelho, somos chamados a exemplificar o que aprendemos, o que ensinamos, o que consti-
tui a razão de nossas vidas. [...] A violência que existe no Brasil é a violência que existe no
mundo, mas como povo temos sabido honrar a destinação a que fomos chamados. [...] Quanto
à conceituação de pátria do Evangelho, somos compelidos a pensar no futuro. Nós teremos tal-
vez necessidade de exemplificarmos até com sacrifício do evangelho ensinado por Jesus Cristo,
sem nos esquecermos que do ponto de vista evangélico, até ele foi atingido pelo sacrifício extremo,
para dar-nos essa alvorada maravilhosa que é a doutrina de luz...2

Entendemos que o encaminhamento para que se cumpra o grande destino do Brasil será
marcado por muito esforço de cidadania, propugnando-se pelos ideais de educação de base,
ética, liberdade e solidariedade. Ou seja, a plena concretização dos ensinos do Cristo, respal-
dados no “amai-vos uns aos outros”.
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dosos fogem da Holanda,
com medo da eutaná-
sia!”. Com essa chamada,

o Portal da Família1 tornou pública
denúncia de um órgão internacio-
nal de comunicação da Alemanha,
com endereço no site <http://www.
dw-world.de/dw/article/0,2144,
1050812,00.html>, assim resumida:

Asilo na Alemanha converte-se

em abrigo para idosos que fogem

da Holanda com medo de serem

vítimas de eutanásia a pedido da

família. São 4 mil casos de euta-

násia por ano, sendo um quarto

sem aprovação do paciente.

É comum, em toda parte, os ór-
gãos de imprensa darem ênfase a
notícias sobre a aprovação de leis

que atentam contra a vida, mas dão
pouca ou nenhuma importância a
uma denúncia tão grave como esta.

E se fôssemos um dos idosos da
Holanda, onde a prática da euta-
násia é liberada, como sói ocorrer
em alguns países ditos “de primeiro
mundo”? Não estaríamos em risco
permanente, considerando que o
Estado estimula nas famílias uma
conduta egoística incompatível com
a dignidade humana, indício de ig-
norância e desprezo para com as
questões morais/espirituais? Tri-
lhando a contramão das leis na-
turais, no Brasil, os legisladores,
aproveitando-se da reforma do Có-
digo Penal, incluem a legalização do
aborto e da eutanásia na pauta
do Congresso.2 Por que esse é um
caminho que devemos evitar? Quais
as causas e as consequências da
prática da “morte sem dor”?

É fato que somos meros depositá-
rios do corpo físico, primeiro em-
préstimo que Deus nos concede para
o progresso intelecto-moral. Par-
tindo deste princípio, se o homem
não é capaz de criar a vida, tam-
bém não tem o direito de extingui-la.

De acordo com o Código de Ética
da profissão, inspirado na tradição
hipocrática, o médico não pode,
direta ou indiretamente, apressar
a morte do paciente. Se não tiver
condições de debelar o mal, pode
dispor de meios lícitos para suspen-
der procedimentos que prolonguem
a vida do paciente, com sofrimen-
to desnecessário (obstinação tera-
pêutica ou distanásia), oferecen-
do-lhe, em contrapartida, o ampa-
ro necessário para que tenha morte
natural digna (ortotanásia).3

CH R I S T I A N O TO RC H I

“I

Causas e consequências

Eutanásia

1PORTAL DA FAMÍLIA. Disponível em:
<http://www.portaldafamilia.org/artigos/
artigo507.shtml>. Acesso em: 1o de maio
de 2013.

2Ver Projetos de Lei n.125/96 e n. 236/12,
ambos do Senado Federal.

3Ver Resolução n. 1.805/2006, sobre a orto-
tanásia (morte natural), e a Resolução n.
1.995/2012, sobre o testamento vital, ambas
do CFM – Conselho Federal de Medicina.
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Afinal, o médico formou-se para
salvar vidas e não para destruí-las!
Esse é o dilema da eutanásia: como
conciliar o ato de curar com o de
matar? A eutanásia não é solução
para a dor, pois, ao ser expulso do
corpo, o Espírito, indestrutível, leva
consigo para o Além seus dramas
e conflitos. A Medicina não é uma
ciência exata:

[...] os desígnios divinos são in-

sondáveis e a ciência precária

dos homens não pode decidir

nos problemas transcendentes

das necessidades do Espírito.4

Ademais, o critério de incura-
bilidade é muito frágil, e a ciência
médica não para de evoluir. Perio-
dicamente, são descobertas curas
para certas doenças que até então
eram consideradas irreversíveis.

As causas principais da prática
da eutanásia são o materialismo, o
egoísmo, o orgulho e a ignorância
quanto às origens do homem, ser in-
tegral, formado de corpo e Espírito.
Aquele que pede para que lhe seja
antecipada a morte física, muitas ve-
zes assim age premido pela dor, pelo
receio de sofrer, para não dar traba-
lho aos outros, numa espécie de fuga
psicológica da realidade. Todos abo-
minamos o sofrimento e queremos
nos livrar dele. É o direito natural à
saúde, protegida pelo instinto. Caso
contrário, não seria dado ao homem
o ensejo da descoberta da anestesia e
de tantas outras terapêuticas. Entre-

tanto, a eutanásia é inútil, pois ela
só agrava a situação espiritual.

Uns são a favor da eutanásia, por-
que temem o julgamento da socie-
dade; envergonham-se da própria
doença. Quando não, são os familia-
res que se constrangem com seus en-
fermos, às vezes portadores de doen-
ças insidiosas. Há aqueles que ade-
rem à eutanásia, por considerarem o
doente um fardo.Querem o descanso
imerecido, olvidando que, não raro,
a provação não é exclusiva do enfer-
mo. Outros, ainda, assim agem, em
nome de interesses materiais escusos.

As consequências, para a vítima
da eutanásia passiva ou não consen-
tida, tal qual a pessoa assassinada
por qualquer motivo, variam ao in-
finito, visto que fazem parte da pró-
pria evolução do ser. Tais efeitos de-
pendem de vários fatores e, sobretu-
do, do tempo necessário ao desliga-
mento dos laços perispiríticos, que
é bem mais demorado nas criaturas
ainda muito apegadas à matéria,
pois ficam imantadas mentalmente
aos despojos físicos, com sérios pre-
juízos para o seu restabelecimento
e adaptação no mundo invisível:

[...] Sem qualquer conhecimento

das dificuldades espirituais, o mé-

dico ministrou a chamada “inje-

ção compassiva” [...].

Em poucos instantes, o moribun-

do calou-se [...].

Cavalcante, para o espectador

comum, estava morto. Não para

nós, entretanto. A personalidade

desencarnante estava presa ao

corpo inerte [...].

Cavalcante permanece, agora,

colado a trilhões de células neu-

tralizadas, dormentes, invadido

[...] de estranho torpor que o

impossibilita de dar qualquer

resposta ao nosso esforço [...].5

Para a vítima da eutanásia ativa
(consentida), as consequências asse-
melham-se aos efeitos experimen-
tados pelos suicidas conscientes: o
desapontamento, porque a fuga de si
mesmo é impossível, uma vez que
ninguém morre; o agravamento do
problema, pois, se o paciente preten-
dia escapar da dor, agora vai encon-
trá-la em doses superlativas, mor-
mente no aspecto moral (remorso),
em que sofrerá pesadelos íntimos
torturantes; estágio de sofrimentos
inenarráveis nas regiões de sombra
(umbrais), em que esgota as reservas
vitais e os resíduos mentais gros-
seiros, onde estagiam milhares de
outros Espíritos desditosos em con-
dições semelhantes ou piores; reen-
carnações dolorosas do Espírito, que
reaparece no palco físico com um
corpo debilitado, ou defeituoso, gra-
ças às impressões deletérias regis-
tradas nas entranhas do perispírito.

Enfim, “sempre se é culpa-
do por não aguardar o termo fixado
por Deus para a existência”6 e a
consequência de tal ato é, “como
sempre, e de acordo com as cir-
cunstâncias, uma expiação pro-
porcional à gravidade da falta”.7
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4XAVIER, Francisco C. O consolador. Pelo
Espírito Emmanuel. 28. ed. 5. reimp. Rio de
Janeiro: FEB, 2011. q. 106.

5Idem. Obreiros da vida eterna. Pelo Espí-
rito André Luiz. 2. ed. esp. 2. reimp. Rio de
Janeiro: FEB, 2010. cap. 18.

6KARDEC, Allan. O livro dos espíritos.
Trad. Evandro Noleto Bezerra. 2. ed. 1.
reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2011. q. 953.

7Idem, ibidem. q. 953b.



Em socorro dos desesperados,
surge a Doutrina Espírita com seus
ensinos esclarecedores e consola-
dores, restituindo, tanto aos doen-
tes como aos familiares, a esperança,
a paz, a resignação e a coragem,
uma vez que permite a compreen-
são das causas e da finalidade dos
sofrimentos e das dores:

[...] Raramente os

companheiros encar-

nados, quando em ex-

celentes condições de

saúde física, podem

compreender as afli-

ções dos enfermos

em posição desespe-

radora ou dos mori-

bundos prestes a par-

tir. Nós outros, porém,

no quadro de realida-

des mais fortes, sabe-

mos que, muitas ve-

zes, é possível efetuar

realizações deveras

sublimes, de natureza

espiritual, em poucos

dias, nessas circuns-

tâncias, depois de lon-

gos anos de atividades

inúteis. [...].8

A finalidade da dor físi-
ca, em geral, é um aviso da
natureza que procura nos
preservar dos excessos. Não fosse
ela,destruiríamos o corpo em pouco
tempo. Há outras vantagens que a
dor nos proporciona: acentua o

heroísmo da criatura humana; der-
ruba as muralhas da indiferença, do
egoísmo e do amor-próprio exces-
sivo; “desanimaliza” a alma, enfra-
quecendo os instintos mais baixos;
facilita o auxílio dos benfeitores es-
pirituais, em todos os sentidos; fun-
ciona como válvula de escoamento
de nossas imperfeições morais; en-

sina-nos a corrigir os vícios, propi-
ciando o arrependimento de nossas
faltas, para termos um retorno mais
tranquilo ao mundo espiritual, de
modo a readquirirmos, no futuro,
condições de expiar e reparar os
nossos equívocos; desperta as fibras
do sentimento e da solidariedade

naqueles que convivem com o en-
fermo (parentes, amigos), estimu-
lando-os à prática da caridade.

Tanto a dor como o prazer po-
dem se tornar fator de elevação mo-
ral, se bem aproveitados e conduzi-
dos, uma vez que proporcionam a
reeducação do Espírito. É belo com-
padecer-se do sofrimento alheio,

entretanto, procuremos
aliviar a dor de nossos
enfermos sem violentar
as leis divinas. Atenda-
mos ao conselho dos
bons Espíritos:

[...] Minorai os derradeiros

sofrimentos, tanto quanto

puderdes; guardai-vos, po-

rém, de abreviar a vida,

ainda que de um minuto,

porque esse minuto pode

poupar muitas lágrimas no

futuro.9

Amparados na humil-
dade, nas preces, na fé e
nos recursos da Medicina
dos homens, haveremos
de suportar nossas dores,
por maiores que sejam,
as quais continuarão exis-
tindo em nosso orbe, en-
quanto não superarmos
o estágio de expiações e
provas. Essa é a razão pela

qual devemos priorizar a cura dos
males morais, para que tenhamos
mais saúde no futuro.

7Agosto 2013 • Reformador 228855

8XAVIER, Francisco C. Missionários da
luz. Pelo Espírito André Luiz. 3. ed. esp. 3.
reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2010. cap. 7.

9KARDEC, Allan. O evangelho segundo o
espiritismo. Trad. Evandro Noleto Bezerra.
1. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2010. cap. 5,
it. 28, pelo Espírito São Luís.
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a construção dos equipa-
mentos orgânicos para a
evolução, a Divindade pro-

gramou que o hemisfério direito
do cérebro seja responsável pela
beleza, pela arte, pelos sentimentos,
tendo um caráter criativo e holísti-
co, enquanto que o esquerdo res-
ponda pelo conhecimento, pela ra-
zão e pela lógica, demarcadamente
separados pelo corpo caloso.

Na atualidade, não há como ne-
gar as notáveis conquistas da inteli-
gência, responsáveis pela Tecnolo-
gia e por todos os extraordinários
contributos da Ciência, tornando a
vida na Terra mais confortável,
com muitos males eliminados ou
contornados, propiciando bem-es-
tar, conforto e facilidades de todo
porte. Nada obstante, não se pode
desconhecer que esses instrumen-
tos fabulosos de que se tem utiliza-
do o conhecimento são também
responsáveis por males incontáveis
e desastres dantes jamais imagina-
dos de se tornarem realidade.

Referimo-nos às armas ditas in-
teligentes com o seu poder de des-
truição superlativa, assim como às
elaboradas quimicamente para ma-
tar, as biológicas portadoras de epi-
demias terríveis, ao lado de outras
tantas capazes de destruir a flora, a
fauna, contaminar as águas e intoxi-

car a atmosfera com o único objeti-
vo ganancioso do poder arbitrário e
egotista de governantes desalmados.

Ao lado das comunicações vir-
tuais de inestimável significado
para o progresso do indivíduo, as-
sim como das massas, encontra-se
a perversa utilização para o crime de
várias expressões, para a dissolu-
ção dos costumes, para a promis-
cuidade, para o comércio nefando
de vidas em florações, para a droga-
dição, com todo o seu cortejo de
tragédias, para a expansão da lou-
cura, para a perda do sentido psi-
cológico existencial...

A imaginação exacerbada pelo
conhecimento entorpece as emo-
ções elevadas e contribui para as
alucinadas fugas da realidade, pa-
ra o prazer exaustivo e o gozo ir-
refreável, em nome do moderno,
do oportuno e do inadiável.

O tempo gasto na execução do
anseio de estar em todo lugar ao
mesmo tempo, desfrutando das
concessões decorrentes de viagens
fantásticas, de intercâmbios para o
gozo exorbitante, esgota-se na am-
pulheta dos anos e logo surgem as
frustrações atormentadoras, o té-
dio doentio, a indiferença pela vida
e o desprezo dos valores éticos, rele-
gados a plano secundário ou total-
mente desconsiderados.

Criou-se um quase abismo entre
o saber e o sentir, entre a inteligên-
cia e a emoção, gerando a perda da
comunicação realmente afetiva, do
espírito de gentileza e de bonda-
de, do companheirismo, da
autoiluminação pela con-
quista da consciência,
reduzindo o ser hu-
mano à condição
de máquina em
funcionamento
automático sem
controle nem
diretriz.

Vive-se a
epopeia da cul-
tura utilitarista
e selvagem em
detrimento da
harmonia en-
tre a inteligên-
cia e a emoção,
para que seja
possível o desen-
volvimento e vi-
vência das aspirações
superiores da vida.

A existência tem como
finalidade precípua a autocon-
quista, a transformação dos instin-
tos violentos em emoções equilibra-
das, da agressividade defensiva em
utilização da energia criadora, e não
para o erotismo extravagante, para

N

Inteligência
e emoção
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a fruição dos sentidos no mergulho
da escuridão do ego, com total es-
quecimento do Espírito que se é.

O tradicional conceito em torno
da voz do coração torna-se uma ne-
cessidade de atualização, por ensejar
o aprimoramento dos valores éticos
registrados no hemisfério direito,
propiciando o seu enriquecimento
emocional, que trabalhará em favor
da conquista do bem que expressa

a vontade e as leis de Deus.
A inteligência, portanto,
desenvolvida e cultiva-

da sem o controle das
emoções radicadas

nos princípios va-
liosíssimos do
amor, torna-se
alucinada, exa-
cerbada pelo
egoísmo de
que se nu-
tre, em de-
trimento das
necessidades
h u m a n a s
que se movi-
mentam em
toda parte.

O coração
humano é o

grande motor
responsável pela

manutenção da vida
física na viagem evolutiva,

possuindo 40.000 células nervosas
que são responsáveis por ações pen-
santes, quais se constituíssem um
pequeno cérebro no seu conjunto,
independendo das funções que são
atribuídas ao órgão total.

Lentamente, após incontáveis pa-
decimentos, o ser humano vai des-
cobrindo que a inteligência sem a
emoção dignificada transforma-se
em conquista prejudicial, geradora
de conflitos inomináveis e de condu-
tas extravagantes quão alucinadas.

Como efeito, surge o impositi-
vo de se trabalhar com a mesma
intensidade o hemisfério direito,
exercitando os valores da emotivi-
dade, da inspiração, do serviço de
solidariedade humana, ao mesmo
tempo em que se torna imposter-
gável o dever de ampliar a área do
afeto, vinculando-se aos ideais de
enobrecimento e às pessoas luta-
doras que se transformam em lí-
deres do progresso social e moral
da humanidade.

O conhecimento, que abre as
janelas da alma para a percepção
da realidade, quando não é nutri-
do pelo sentimento ético, conduz
à cegueira da razão, que somente se
direciona para o imediatismo do
prazer e do interesse pessoal, com
parcial ou total indiferença pelo
que sucede em volta.

Assim tem sido o comporta-
mento da sociedade nesses longos
milênios de desenvolvimento da
inteligência, na ânsia de ultrapas-
sar os limites das ocorrências e no
desespero de solucionar as dificul-
dades que parecem impedi-la de al-
çar voos cada vez mais amplos em
busca do Infinito...

Enquanto o amor não vicejar
nos sentimentos, contribuindo
em favor da harmonia interna, do
equilíbrio das emoções defluentes
das sensações, ainda em fase pri-
mária de seleção, o sofrimento se-

guirá ao lado dos viandantes pelos
caminhos carnais.

Desenvolver um programa de
realizações internas, caracterizadas
pelos sentimentos de compreensão
em favor da família humana, torna-
-se uma urgente necessidade que não
deve ser postergada, sem que surjam
ocorrências nefastas, angustiantes.

Ninguém consegue viver em equi-
líbrio sem um projeto de existên-
cia alicerçado na afetividade, o que
implica dizer que ninguém logra
realizar-se durante a vida física
sem um objetivo psicológico supe-
rior. Se esse objetivo é material,
imediato, constituído pelos dese-
jos egoicos, o sentido da vida logo
desaparece e o ser derrapa em
transtorno de comportamento,
mergulhando em melancolia e as-
fixiando-se na depressão.

Unir, portanto, as aspirações da
inteligência com as aplicações do
sentimento, deve constituir a pri-
meira meta a caminho dos ideais
cósmicos, ínsitos no cerne do ser.

Sem dúvida, a inteligência é
responsável pela grande horizon-
tal das conquistas humanas, mas
o sentimento é a grande vertical
na direção de Deus.

No centro em que se encon-
tram as duas vertentes, está o co-
ração pulsando em amor e can-
tando as glórias do existir.

Joanna de Ângelis

(Página psicografada pelo médium Dival-

do Pereira Franco, na manhã de 21 de

maio de 2013, em Milão, Itália.)

�
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Jorge Hessen: Quais os grandes de-
safios vistos para o Movimento Espí-
rita brasileiro?
Antonio Cesar Perri de Carvalho:

Estamos vivendo vários desafios. A
ideia de difundir o Espiritismo, na
sua pureza, é um grande desafio,
pois, conforme as várias orientações
de Allan Kardec, sempre haveria al-
guma tendência natural de se valo-
rizar pessoas, de se personalizar, e
com isso, o que assistimos é que
há uma diferença entre a propos-
ta de Kardec e algumas práticas.
Por exemplo, na Apresentação de
O evangelho segundo o espiritismo,
Allan Kardec esclarece que, a pe-
dido da maioria dos médiuns, não
os nomeou junto às mensagens, co-
locando apenas o nome dos Espíri-
tos, a cidade e a data. Para o Codifi-
cador era mais importante o con-

teúdo das mensagens do que o no-
me do médium. Infelizmente, nota-
mos que hoje em dia muitas pessoas,
antes de ler o texto, querem saber
primeiro quem é o médium, ou
seja, inverte-se a situação.

Urge buscar, acima de tudo, a
coerência doutrinária e maior
compatibilidade com a base da
Codificação em vez de ficarmos
exaltando ou levantando fileiras
em torno de médiuns A, B, C ou
D, ou seja, temos que somar, inde-
pendentemente de quem seja o
médium, desde que a mensagem
tenha coerência e esteja fundamen-
tada nas obras de Kardec: esse é o
grande desafio.

Jorge Hessen: Os princípios insti-
tucionalizados da Unificação ini-
bem o ideário da união espontânea
entre os espíritas?
Antonio Cesar Perri de Carvalho:

A rigor, não. Em 1949, foi definido
através do Pacto Áureo um itinerá-
rio de ação, dando origem ao CFN
– Conselho Federativo Nacional –,

que é composto pelas Entidades
Federativas Estaduais com base na
obra de Allan Kardec. Hoje em dia,
dentro do contexto da ideia de
união e de unificação, podemos
perfeitamente estabelecer propostas
de união e de parceria entre várias
instituições, somando esforços; por-
tanto não há necessidade, desde que
haja propósitos comuns, de ficar-
mos na dependência de conceitos
antigos de controles. Essa é a ideia.

Jorge Hessen: O modelo federativo
foi idealizado por mentes superiores,
não temos dúvidas. O crescimento do
Espiritismo gera distorções e perda
na qualidade da mensagem e da
prática espírita – é fato – fenômeno
sociologicamente explicável. Boa
parte dos dirigentes de casas espíri-
tas nem sempre valorizam as ações
dos órgãos de Unificação, atribuin-
do-lhes caráter meramente admi-
nistrativo, burocrático, com pouco
sentido prático. Considerando a sua
larga experiência doutrinária, como
fundador de mocidade espírita,

Antonio Cesar Perri de Carvalho, presidente da FEB, de forma interina desde 
maio de 2012 e efetivo a partir de março de 2013, foi entrevistado por Jorge
Hessen para mídia eletrônica.1 Numa síntese, transcrevemos algumas questões

relacionadas com o Movimento Espírita

AN TO N I O CE S A R PE R R I D E CA RVA L H OEntrevista

Atuação conjunta pelo

Movimento Espírita

1Acesse os links: <http://www.oconsolador.
com.br/ano7/311/entrevista.html> e <http:
//jorgeluizhessen.blogspot.com.br/2013
/04/luz-en-la-mente-entrevista-al.html>
para conhecer a Entrevista na íntegra.



conselheiro e presidente da União
Municipal Espírita de Araçatuba,
membro fundador de Centro Espí-
rita, diretor e presidente da USE-SP
(União das Sociedades Espíritas do
Estado de São Paulo) e, por fim, pre-
sidente da Federação Espírita Bra-
sileira, quais as ações que pretende
desenvolver para aproximar a FEB
das casas espíritas?
Antonio Cesar Perri de Carvalho:

Vou me reportar à minha primeira
experiência. Quando era muito
jovem, assumi a presidência da
União Municipal Espírita de Ara-
çatuba (Umea) – órgão da USE-
-São Paulo. Naquele momento, lutei
contra essas dificuldades, porque
o Movimento de Unificação era
recente, tinha apenas 20 anos
(pós-Pacto Áureo). Nessas condi-
ções, havia certa confusão entre as
lideranças espíritas, sobretudo de
qual seria a função do órgão uni-
ficador. Alguns tinham receio de
que seria um órgão controlador ou
fiscalizador. Por outro lado, havia
muitas pessoas (jovens) no Movi-
mento de Unificação que também
pensavam assim, o que gerava
muitos conflitos.

As reuniões eram simplesmente
administrativas; então, quando as-
sumimos a presidência da Umea,
dentro desse contexto, tornamos as
reuniões minimamente administra-
tivas e preponderantemente volta-
das para diálogos, para as propos-
tas de ação, juntando esforços, de
tal modo que conseguimos descen-
tralizar, fazendo as reuniões em ro-
dízios pelos centros espíritas da ci-
dade. Aproveitamos as experiências
para que elas se tornassem coletivas.

Essa a ideia que, guardadas as
devidas dimensões, ainda segui-
mos, embora atualmente exista uma
abrangência gigantesca e um grau
de complexidade muito maior, mas
mantivemos essa postura para tornar
mais dinâmicas as reuniões do CFN.
Por exemplo, conseguimos suprimir
a leitura de relatórios, e hoje as Fe-
derativas encaminham um relatório
por meio de formulário eletrônico,
que é transferido para DVD e distri-
buído. Desse modo, utilizamos a
reunião para discutir planos de ação
e, assim, avaliarmos situações que
merecem ser debatidas para o de-
senvolvimento espírita. Entendemos
que esse seja o melhor caminho.

Jorge Hessen: Proliferam no merca-
do editorial e nos meios de comunica-
ção, em especial a Internet, obras ditas
espíritas, de valor duvidoso, quando
não atentatórias aos postulados dou-
trinários. Como a FEB, Casa Mater do
Espiritismo, encara essa realidade e co-
mo pretende atuar no bom combate?
Antonio Cesar Perri de Carvalho:

A FEB vive um problema, digamos,
muito complexo, pois há obras bas-
tante duvidosas e muito divulga-
das no meio espírita. Se de um lado
a FEB apontar os deslizes doutri-
nários, vão dizer que a Instituição
vai passar ideias do Index Libro-
rum Prohibitorum. Até mesmo na
Internet surgem informações afir-
mando que a FEB fez essa
proibição, o que não é ver-
dade. Então, o procedi-
mento que adotamos é
o seguinte: evita-
mos, como Insti-
tuição, fazer

críticas a qualquer obra, mas su-
gerimos a leitura das boas obras já
consagradas, razão pela qual esta-
mos difundindo cada vez mais a
ideia de quão necessária é a lei-
tura das obras de Kardec. Recen-
temente, foi aprovada a inserção
de uma antiga campanha da USE
“Comece pelo Começo”, ou seja,
comece pelas obras de Kardec.
Nós vamos introduzi-la também
na FEB, junto a vários cursos, in-
clusive o Esde. Optamos por esse
caminho para fazer a divulgação
da Doutrina Espírita.

Jorge Hessen: Numa sociedade mer-
cadológica/mercantil em que eventos
espíritas pagos em geral se apresentam
em números cada vez maiores, qual
deve ser a postura da FEB?
Antonio Cesar Perri de Carvalho:

Estamos ultimamente bastante preo-
cupados com isso, inclusive deci-
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dimos, por exemplo, que o 4o Con-
gresso Espírita Brasileiro não seja
realizado em Brasília, porque o cus-
to da realização de um Congresso
Brasileiro em Brasília é muito alto.
Realizaremos quatro congressos
simultâneos e, pela estimativa que
temos, quatro eventos terão um dis-
pêndio financeiro menor compa-
rado a um só realizado em Brasília;
então a questão aí é clara: temos
que pensar na simplificação, excluir
qualquer ostentação e aplicar os
recursos ao mínimo necessário.

Qual o cenário atual? Infelizmen-
te, ainda não temos uma maneira
adequada de angariar recursos ou
forma de investimento de quem
participa; porém, o que almejamos
é minimizar os gastos. O procedi-
mento que vamos adotar no 4o

Congresso Espírita Brasileiro segui-
rá os moldes de uma experiência
vivida em São Paulo, considerando
os atuais congressos espíritas pau-
listas. O inscrito, quando paga a
taxa de participação, está simulta-
neamente comprando um “vale-li-
vros”. Dessa forma, com o valor
do vale, ele vai retirar na livraria do
Congresso aquele valor em livros.
Então, ficará por conta das edi-
toras trabalhar também com um
custo baixo para que as pessoas se
beneficiem com o Congresso e
com a obra, levando ainda um li-
vro ou mais de um livro.

Jorge Hessen: Com o advento dos
tablet’s, PDA’s, leitores digitais e o
grandioso espaço que a Internet
propicia – vislumbrando um futuro
próximo em que as novas gerações
deixarão o papel de lado –, não se-

ria oportuno a FEB estabelecer um
programa permanente de disponi-
bilização de novos livros e obras
espíritas para download, a preços
módicos, em seu site, instituindo até
mesmo uma nova fonte de renda?
Antonio Cesar Perri de Carvalho:

Começamos no segundo semestre
de 2012 a disponibilizar para down-
load livre, na Internet, as antigas
apostilas da FEB e as obras da Co-
dificação. O que está sendo estu-
dado pela FEB Editora hoje é dis-
ponibilizar para download, por um
preço acessível e com um selo de
garantia da FEB, os demais livros.

O que está ocorrendo? Há uma
constatação de que quase todos os
livros espíritas que estão disponí-
veis na Internet para downloads
não são autorizados. Já verificamos
também livros da FEB disponíveis
para download com várias incorre-
ções: incompletos, parágrafos e ca-
pítulos suprimidos, ou seja, a pes-
soa que acessa essas obras está su-
jeita a ser enganada. Desta forma,
o único caminho hoje, e não adian-
ta discutirmos, é disponibilizá-los
para download com preço acessí-
vel e o selo febiano de garantia.

Jorge Hessen: Será que livros gra-
tuitos na Internet gerariam impacto
financeiro, em se tratando de uma
prática comum atualmente? Será que
os livros virtuais não dariam maior
visibilidade ao Portal da FEB, ou
seja, não tornaria o site uma robusta
ferramenta de divulgação da Nova
Luz para o mundo?
Antonio Cesar Perri de Carvalho:

Considerando os livros virtuais, bem
como as assinaturas de revistas, a

FEB já disponibiliza a assinatura
digital de Reformador. A pessoa
interessada pode escolher entre a
assinatura digital e a assinatura
digital e impressa. No caso dos li-
vros, é o caminho do futuro, e pe-
las tendências do mercado, isso
não inviabiliza a impressão. Fica
às vezes muito complicado termos
um livro, por exemplo, para ser li-
do ou acessado pelo tablet. Dificil-
mente o livro está completo, intei-
ro e disponível o tempo todo para
o leitor, além de ficar cara a im-
pressão doméstica. É muito co-
mum as pessoas se utilizarem do
livro digital para pesquisa rápida,
mas, ainda querem saborear o livro
impresso também, por isso creio
que é um mercado novo no Brasil,
enquanto nos EUA ele é muito
desenvolvido. Entendo que a vida
virtual é o presente e o futuro, e
que nós temos que passar por uma
transição.

Jorge Hessen: Suas palavras finais.
Antonio Cesar Perri de Carvalho:

As nossas palavras finais são de su-
gestão aos espíritas para que apro-
veitemos o momento que estamos
vivendo, que é o período, segundo
Emmanuel, de aferição de valores,
bastante delicado e sensível, pois
todos temos compromissos indivi-
duais e coletivos; e com relação ao
Movimento Espírita, é muito im-
portante lembrar que o nosso tra-
balho deve ser respaldado na união,
na concórdia e na benevolência
recíproca. Isso é que deve animar a
nossa atuação conjunta no Movi-
mento Espírita e no relacionamen-
to com a própria sociedade.
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ocê já ouviu falar em TOP,
leitor amigo?

É a sigla que engloba os
lobos temporal, occipital e parietal,
na parte posterior do cérebro.

A novidade é que para alguns
pesquisadores o TOP é uma es-
pécie de individualidade com
vida própria, coabitando conos-
co na caixa craniana, disposto a
nos sugerir ideias e iniciativas
sempre que lhe dermos a devida
atenção.

Você poderá até conversar com
ele, estimulando-o ao bate-papo,
começando assim:

– Então, meu caro TOP, como
vão as coisas por aí? Tudo bem?

Depois é soltar o verbo, à ma-
neira de bons amigos que permu-
tam experiências.

É preciso prestar muita aten-
ção, alertam os pesquisadores,
porque em princípio teremos certa
dificuldade para entender o TOP,
talvez por não estarmos habituados
a conversar com a ilustre figura.

E mantenha o canal aberto,
dizendo-lhe:

– Se tiver novidade, estou aqui.

Situação curiosa: se há um
fluxo de ideias que vem do TOP,
talvez possamos atribuir aos seus
humores a diferenciação de senti-
mentos e sensações que nos assal-
tam, mais ou menos assim:

– Tristeza: TOP na fossa.
– Alegria: TOP em festa.
– Agressividade: TOP nervoso.
– Serenidade: TOP tranquilo.
– Pessimismo: TOP negativo.
– Otimismo: TOP animado.
– Apatia: TOP preguiçoso.
– Energia: TOP agitado.
– Ódio: TOP irado.
– Amor: TOP enamorado.

O TOP não lembra alguém,
caro leitor?

Diria que é mais ou menos
assim que estabelecemos contato

com os Espíritos pelos condutos
da inspiração, quando prestamos
atenção ao fluxo de ideias que
surgem em nossa mente e nos
dispomos ao diálogo mental com
a individualidade espiritual que
as emite.

Exatamente como está na ques-
tão 460, de O livro dos espíritos,
em que Kardec indaga:

Além dos pensamentos que nos

são próprios, haverá outros que

nos sejam sugeridos?

Dizem os Espíritos reveladores:

Vossa alma é um Espírito que

pensa. Não ignorais que mui-

tos pensamentos vos ocorrem

ao mesmo tempo sobre o

mesmo assunto e, frequente-

mente, bastante contraditó-

rios. Pois bem! Neles há sem-

pre um pouco de vós e um

pouco de nós, e é isso que vos

deixa na incerteza, porque

V
RI C H A R D SI M O N E T T I
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O TOP



tendes em vós duas ideias que

se combatem.

O problema é que na insistente
pretensão de reduzir os fenôme-
nos mediúnicos a meras manifes-
tações do cérebro, nos domínios
do animismo, os cientistas mate-
rialistas chamam de TOP o que
chamamos de Espírito.

E quando o TOP se põe contra
nós e passa o tempo todo nos
azucrinando com ideias pertur-
badoras, causando-nos transtor-
nos físicos e psíquicos e induzin-
do-nos ao comportamento desa-
justado?

Os pesquisadores não falam a
respeito, mas fatalmente terão
que se debruçar sobre essa possi-
bilidade, que nada mais exprime
senão a influência dos maus Es-
píritos, configurando os proble-
mas obsessivos, definidos por
Kardec, em O livro dos médiuns,
no capítulo 23.

É importante, sim, que con-
versemos com o TOP, mas lem-
brando sempre que ele é apenas
a representação de Espíritos que
nos procuram e nos influen-
ciam, sendo razoável que tome-
mos cuidado, atentos ao início
da resposta que o mentor espiri-
tual oferece a Kardec, quando
pergunta, na questão 469, como
podemos neutralizar a influên-
cia dos maus Espíritos: “Prati-
cando o Bem e pondo em Deus
toda a vossa confiança [...]”.
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Não podes viver a esmo,
Numa estrada indefinida.
Um pai tem obrigações
Das mais nobres que há na vida.

Meu irmão, em tua casa,
Nas ternuras dos filhinhos,
Personifica o bom senso,
Entre os beijos e os carinhos.

Por enquanto, a Terra inteira 
Inda é um mar encapelado 
Se não dominas a onda 
Virás a ser dominado.

Entende a luz do caminho.
A tua finalidade
Não é somente a da espécie 
Nas lutas da humanidade.

Exige-se muito mais
Dos teus esforços no mundo;
Recebeste de Jesus
Um dom sagrado e profundo.

Se a missão das mães terrestres 
É conduzir e ensinar,
O teu trabalho é de agir
No esforço de transformar.

Não olvides teus deveres 
Na esfera da educação,
Fazendo de tua casa
A escola de redenção.

Um pai que deixa os filhinhos 
Abandonados ao léu,
Não corresponde no mundo
À confiança do Céu.

Cuida bem dos pequeninos.
A educação tem segredos
Que devem ser estudados
Desde os tempos dos brinquedos.

A tua função no lar 
Não é somente prover,
Mas adotar providências,
Procurando esclarecer.

Ensina os teus a gastar.
Quem vive muito à vontade 
Pode encontrar a miséria 
No fim da ociosidade.

Gastar somente o que é justo 
É ser prudente e cristão.
Quem gasta o que não é seu 
Faz dívidas de aflição.

Luta sempre, mas se os teus 
Não te seguirem os trilhos,
Esperemos nesse Pai
De que todos somos filhos.

Na pobreza ou na fortuna,
Esforça-te, meu amigo.
Exemplifica o trabalho 
E Deus estará contigo.

Fonte: XAVIER, Francisco C. Luz no lar. Por Espíritos diversos. 12. ed. 2. reimp. 

Rio de Janeiro: FEB, 2010. cap. 30.

Casimiro Cunha

Carta aos pais
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Ela fora apanhada em flagrante adultério.
E o adúltero, irmãos? Ninguém sabe. Mistério...

Rosna a lei de Moisés que ambos devem ser mortos,
Mas que importa se a lei tem intérpretes tortos?

Fora tudo armação dos doutores da lei?
Imagino. Presumo. Excogito. Não sei.

Conhecendo, porém, seu furor de mastim,
A mulher era o meio e o Cristo era o fim.

O que importa é que ao termo da trama de aço
Fosse o Cristo apanhado em fatídico laço.

A verdade é que ela, a mulher impudente,
Foi levada em tumulto, os doutores à frente,

Insultada, agredida, entre olhares devassos,
A roupagem rompida e arrancada aos pedaços.

Assustada, soluça, e a vergonha a domina:
Lapidada na praça... a mais torpe ruína...

Mas que pode esperar dos irmãos em discórdia?
A sentença fatal... nunca a misericórdia.

Eles clamam por morte e nas mãos retesadas
Brandem pedras letais, armas improvisadas.

Segue a turba, a cainçalha, a alcateia que espuma...
A gazela acochada... a manhã sob a bruma...

Quando avistam, por fim, o local colimado,
A esplanada do Templo, o recinto sagrado.

Fala ao povo Jesus, assentado no Templo,
Dando vida ao amor com seu vívido exemplo.

Soleniza o perdão, sacraliza a família,
Da conquista da paz celestial dando a trilha.

Eis que irrompe, em tropel, o magote agressivo,
Apupando e atiçando o seu bicho cativo.

É arrojada na arena, entre os brutos sanhudos,
Qual se fora animal sob chuços agudos.

Humilhada e ferida em seus imos refolhos,
Cruza as mãos sobre o seio e ao chão baixa os olhos.

Punge-a a amarga desonra e lhe pesa o delito,
Mas sufoca em su’alma a evasão desse grito...
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“Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo,
será morto o adúltero e a adúltera.” (Levítico, 20:10.)

MÁ R I O FR I G É R I

Jesus e a

mulher adúltera



– Mestre! – brada o Catão – a mulher a teus pés
É uma adúltera vil e, na lei, diz Moisés

Que sucumbam a pedra essas tais infelizes.
Tu, que és Filho de Deus e Remestre, o que dizes?

Percebendo o Senhor a malícia que aberra,
Inclinando-se, pôs-se a escrever sobre a terra.

Esse gesto, por certo, em seu trâmite oculto,
Ensejava esvair o rancor e o tumulto.

Como os bravos truões insistissem aos brados,
Se empertiga Jesus, fita os túmulos caiados,

E profere: – Entre vós, quem for casto e quiser,
Seja então o primeiro a apedrar a mulher.

E se inclina de novo, em total solidão,
Dando as costas à turba, a escrever sobre o chão.

A consciência os acusa, arrefecem-se os prélios,
Caem os seixos das mãos e, de início, os mais velhos

Vão saindo à sorrelfa e puxando o capuz,
Só restando, por fim, a mulher e Jesus.

O Senhor se alevanta e não vendo ninguém
(Pois a corja vazara e escoara-se além

Pelo ralo, a sentina, o covil do covarde,
Que só em face do fraco o poltrão faz alarde),

Perguntou à mulher se ninguém a culpou.
– Não, Senhor – ela bale. E seu rosto corou.

– Eu também não te culpo – ameniza o Senhor –;
Vai e não peques mais, soa o Mestre do Amor.

Por que não a incrimina Jesus? Isto eu sei:
Antes já se onerara a mulher ante a Lei.

O que o Cristo podia, e o fez com carinho,
Foi vesti-la de fé, ao mostrar-lhe o caminho,
O caminho que leva o ser a redimir-se,
E por fim, redimido, em Jesus foragir-se.

Eis a dessemelhança entre o Cristo e Catão:
Neste, o ranço e o poder; n’Ele, a graça e o perdão.

Compaixão é uma flor tão suave e divina
Que só pode florir quando o ser se ilumina.

Fonte de consulta: João, 8:1 a 11.
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Cristo e a mulher adúltera,
quadro a óleo por 

Lorenzo Lotto
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primeira edição histórica
de Le livre des médiums,1 de
Allan Kardec, foi lançada em

Paris, numa terça-feira, 15 de janeiro
de 1861,por Didier e Companhia, li-
vreiros-editores (Quai des Augus-
tins, 35), e pelo Sr. Ledoyen, livrei-
ro (Galerie d’Orléans, 31, no Pa-
lais-Royal), obra também encon-
trada no escritório (bureau) da Re-
vista espírita (rue et passage Sain-
te-Anne, 59).A imprensa da época
– imprimerie ou typographie, o
que seriam as gráficas atuais –,
onde foi impresso O livro dos mé-
diuns, com IV-495 páginas, no ta-
manho 12, foi a seguinte: Impri-
merie de P.-A. Bourdier e Compa-
nhia, rua Mazarino, 30, em Paris.

Tivemos a oportunidade de
compulsar esta rara primeira edi-
ção, na qual se apresentavam vá-
rias conclusões doutrinárias em
suas primeiras páginas.

Vocabulário Espírita da
primeira edição

Em sua primeira edição, Le livre
des médiums estava composto da se-
guinte maneira: Introdução, seis ca-

pítulos na primeira parte e 28, na
segunda parte, sem divisão por itens.
O capítulo I (Vocabulaire Spirite),
com nada menos que 90 páginas no
original francês, detalhava 200 vocá-

bulos com as suas definições ou en-
tradas (principais e secundárias),
tendo no conteúdo deste capítulo e

de outros o porquê de o Codificador
não mais ter editado o opúsculo
Instruction pratique sur les manifes-
tations spirites, que continha o deta-
lhamento de 115 vocábulos, des-

dobrados em 170 na elaboração
das Instruções práticas sobre as
manifestações espíritas, conforme
as nossas pesquisas.2 Eis algumas
das palavras e nomes próprios
desse primeiro Vocabulaire Spirite
(por ordem alfabética), que cons-
tava na primeira e rara edição his-
tórica de O livro dos médiuns:

Alma universal; Anjo; Anjo
da guarda; Apolônio de Tiana;
Arcanjo; Astrologia; Ateísmo,
ateu; Batedores (Espíritos); Bi-
corporeidade; Cabala; Caglios-
tro; Céu; Clarividência; Conju-
ração; Crisíaco; Deísta; Demô-
nio; Desmaterialização; Deus;
Diabo; Dríades; Elfos; Encarna-
ção; Erraticidade; Escala espíri-
ta; Esfera; Espelhos mágicos;
Espírita; Espiritismo; Espíri-
to; Espírito elementar; Espiritó-
grafo; Espiritotecnia; Espiritua-

lismo; Estereotita; Evocação; Exor-
cismo; Expiação; Êxtase; Fadas;
Fantasma; Fatalidade; Feiticeiros;

A

A primeira edição
histórica de

Le livre des médiums

Fac-símile do frontispício da primeira 
e rara edição histórica de 

Le livre des médiums

EN R I Q U E EL I S E O BA L D OV I N O



Fisiognomonia (com Nota de Allan
Kardec sobre Jean-Gaspard Lava-
ter); Flores (cidade ou esfera das);
Fogo eterno; Frenologia (com No-
ta do Codificador sobre Jean-Jo-
seph Gall); Futuro; Gênio; Gno-
mos; Hamadríades; Ideias inatas;
Iluminado; Íncubos e súcubos;
Inferno; Instinto; Inteligência; In-
tuição; Invisível; Invocação; Júpi-
ter; Lares; Livre-arbítrio; Loucura;
Lucidez; Lugares assombrados;
Magia, mago; Magnetismo ani-
mal; Magnetista, magnetizador;
Maravilhoso; Materialismo; Me-
dianímico; Medianimidade; Mé-
dium; Metempsicose; Milagre;
Mistérios; Mitologia; Morte; Mun-
do corporal; Mundo espírita ou
mundo dos Espíritos; Necroman-
cia; Noctambulismo, noctâmbulo;
Oráculo; Paraíso; Penas eternas;
Penates; Peri; Perispírito; Pertur-
bação espírita; Pítia, pitonisa; Plu-
ralidade das existências; Plurali-

dade dos mundos; Pneumatofo-
nia; Pneumatografia; Politeísmo;
Possesso; Prece; Predição; Pressá-
gios; Provas; Psicofonia; Psicogra-
fia; Psicologia; Pureza absoluta; Pur-
gatório; Quiromancia; Reencarna-
ção; Satã; Sematologia; Sematolo-
gia típtica; Sensação dos Espíritos;
Serafim; Sibilas; Silfos, sílfides;
Sobrenatural; Sofrimentos dos
Espíritos; Sonambulismo; Sonho
magnético; Sonhos; Soniloquia;
Superstição; Swedenborg; Talis-
mã; Taumaturgo; Telegrafia hu-
mana; Tiptologia; Todo (univer-
sal); Transmigração; Vidente; Vi-
são; Visionário; Vista (dupla) etc.

Segunda edição definitiva
de Le livre des médiums
(novembro de 1861)

Na segunda edição definitiva
dessa obra, publicada em Paris,
em novembro de 1861, como a
conhecemos hoje, encontramos
algumas mudanças. O capítulo
Vocabulário Espírita passou do
primeiro ao último (capítulo
XXXII), contendo somente três
páginas e 25 definições. Por outro
lado, essa nova edição de O livro
dos médiuns foi “revista e corrigi-
da com o concurso dos Espíritos,
e aumentada com grande número
de instruções novas”,3 conforme
registra o próprio mestre de Lyon
no frontispício da 2e édition de Le
livre des médiums, cujo volume
contém VIII-510 páginas, tam-
bém no tamanho 12, mantendo a

mesma Imprimerie de P.-A. Bour-
dier et Cie.

Nesta segunda e definitiva edição
de novembro de 1861,O livro dos mé-
diuns estava composto da seguinte
maneira: Introdução, quatro capítu-
los na Primeira Parte, e trinta e dois,
na Segunda Parte, com a divisão em
350 itens, uma nova disposição dos
referidos capítulos e a incorporação
e desdobramento de outros novos.

Interessantes modificações
e curiosidades

Como dissemos, a Primeira Parte
(Noções preliminares) de Le livre
des médiums (primeira edição) con-
tinha seis capítulos, que registra-
mos a seguir, com números roma-
nos, como se encontra no próprio
original francês:

Capítulo I: Vocabulário espírita;
capítulo II: Há Espíritos?; capítulo
III: Do maravilhoso e do sobrenatu-
ral; capítulo IV: Do método; capí-
tulo V: Dos sistemas; capítulo VI:
Escala espírita.
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Fac-símile da Primeira Parte do
Índice de Le livre des médiums

(edição histórica)

Fac-símile da Segunda Parte do
Índice de Le livre des médiums

(edição histórica)



A Segunda Parte (Das manifes-
tações espíritas) da primeira edição,
continha 28 capítulos, a saber:

Cap. I: Da ação dos Espíritos sobre
a matéria; cap. II: Das manifestações
físicas – Das mesas girantes; cap. III:
Das manifestações inteligentes; cap.
IV: Da teoria das manifestações físi-
cas; cap. V: Das manifestações físicas
espontâneas; cap. VI: Das manifesta-
ções visuais – Das aparições; cap.VII:
Ensaio teórico sobre as aparições; cap.
VIII: Da bicorporeidade – Da transfi-
guração; cap. IX: Do laboratório do
mundo invisível; cap. X: Dos lugares
assombrados; cap. XI: Da natureza e
modos das comunicações; cap. XII:
Da tiptologia e da sematologia; cap.
XIII: Da pneumatografia ou escrita
direta – Da pneumatofonia; cap. XIV:
Da psicografia; cap. XV: Dos mé-
diuns; cap. XVI: Dos médiuns escre-
ventes ou psicógrafos; cap. XVII: Dos
médiuns especiais; cap. XVIII: Da for-
mação dos médiuns; cap. XIX: Dos

inconvenientes e perigos da mediuni-
dade; cap. XX: Do papel do médium
nas comunicações espíritas; cap. XXI:
Da influência moral do médium;
cap. XXII: Da influência do meio;
cap. XXIII: Da obsessão; cap. XXIV:
Da identidade dos Espíritos; cap.XXV:
Das evocações; cap. XXVI: Das reu-
niões e das Sociedades Espíritas; cap.
XXVII: Dos médiuns interesseiros,
e cap. XXVIII: Instruções espíritas.

Deixamos ao atento leitor a com-
paração entre os capítulos da 1e édi-
tion histórica e da segunda e defini-
tiva edição de O livro dos médiuns,
onde poderá encontrar algumas in-
teressantes modificações e curiosi-
dades, cotejando ambas as edições
de luz (ver neste artigo os raros fac-
-símiles da primeira edição).

Conclusão

Portanto, devemos honrar esta
segunda obra magna da Codifica-
ção Espírita com a nossa dedicação
e exemplos doutrinários, estudan-
do e praticando a mediunidade com
Jesus. Este será o nosso digno legado
às próximas gerações: vivenciar o
maior tratado de paranormalida-
de humana: O livro dos médiuns.
Como já dizia o Espírito Bezerra de
Menezes, através da psicofonia do
médium Divaldo Franco, ao final
de um seminário espírita:

[...] Nós somos herdeiros da

Codificação e dos primeiros

heróis da Doutrina. Vós outros

sois herdeiros dos pioneiros

que vos anteciparam. Os que

agora chegarem serão vossos

herdeiros. Meditai em torno do

que legareis à nova geração.

Referências:
1KARDEC, Allan. Le livre des médiums. 1re

édition com IV-495 páginas. Paris, Didier et

Cie., Libraires-Éditeurs (35, Quai des Augus-

tins), Ledoyen, Libraire (Galerie d'Orléans,

31) au Palais-Royal et au bureau de la

Revue spirite, 59, rue et passage Sainte-

-Anne. Terça-feira, 15 de janeiro de 1861.

Gentileza do Sr. Leandro Ramos de Souza,

de Florianópolis (SC).
2______.  Revista espírita – Periódico de es-

tudios psicológicos (Año 1858). Tradução do

francês para o espanhol por Enrique Eliseo

Baldovino. Nota do tradutor nº 11 de 1858,

ano I. Brasília: Edicei, 2005. (www.edicei.com)
3______. Le livre des médiums. 2e édition

définitive com VIII-510 páginas. Paris, Didier
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Fac-símile do final do Índice
de Le livre des médiums

(edição histórica)

Fac-símile da Segunda Parte do
Índice de Le livre des médiums 

(edição histórica)



20 Reformador • Agosto 2013229988

nformam-nos os iluminados
trabalhadores desencarnados
que conosco se comunicam,

quer pela psicofonia (comunicação
mediúnica falada) quer pela psi-
cografia (comunicação mediúnica
escrita), que a quantidade de Espí-
ritos estacionados nas regiões in-
feriores do plano espiritual é alar-
mante. São almas aflitas, ignoran-
tes, rebeldes, ainda presas mental
e vibratoriamente à vida material
que acabaram de deixar, a cujos
interesses e atrativos se escravi-
zaram. Nada conhecendo sobre a
realidade do Espírito e da vida es-
piritual, encontram-se aturdidos,
desorientados, porque nunca sou-
beram, quando encarnados, que a
morte é apenas a continuação da
vida!

Apesar dos ingentes esforços
despendidos pelos amigos espiri-
tuais, encarnados e desencarnados,
que na Terra se dedicam à divul-
gação dos princípios evangélicos
de Jesus, explicados em espírito e
verdade pela abençoada Doutrina
Espírita, a grande maioria não se
interessa em conhecer a realidade
que a aguarda, e o que precisa sa-
ber e aplicar para lá chegar com
segurança e equilíbrio.

Incutir a realidade nas consciên-
cias negligentes e acomodadas ao
menor esforço é o grande problema
com que se deparam as incontáveis
falanges de Espíritos benfeitores,
que mergulham na pesada atmos-
fera fluídica da vida material e suas
circunvizinhanças para despertar
os que ainda jazem alimentados pe-
la ilusão, vítimas da própria indi-
ferença com que se conduzem em
relação ao conhecimento dos sagra-
dos princípios que o divino Mestre
legou aos homens para libertá-los
dos tormentos e aflições que a in-
ferioridade intelectual e moral
criam na vida humana.

Na farta literatura oferecida aos
seus irmãos da Terra por André
Luiz, através da mediunidade de
Francisco Cândido Xavier, perce-
be-se com nitidez que, nos dra-
mas relatados, a grande maioria
dos personagens envolvidos igno-
rava a realidade da vida espiritual,
assim como as severas e rígidas
leis que governam a vida no uni-
verso, o que lhes valeu longos pe-
ríodos de sofrimento nas regiões
purgatoriais, até que resolvessem
se esforçar na conquista de méri-
tos para restabelecimento do
próprio equilíbrio.

A tarefa de divulgar com empe-
nho, perseverança e exemplo o
Evangelho é missão de todo cris-
tão, mas, sobretudo dos cristãos-
-espíritas, felicitados que foram
pelo conhecimento da Doutrina
Espírita ensinada pelo Espírito de
Verdade, emissário incumbido por
Jesus de tornar acessível a todos
seu Evangelho de luz e amor.

Ser verdadeiramente cristão e
espírita é atributo de grande res-
ponsabilidade que precisamos
aceitar, tornando-nos polos irra-
diantes de fraternidade, expressos
pela caridade, humildade, afabili-
dade e doçura na vida de relação
com os semelhantes.

Panorama
espiritual inferior

I
MAU RO PA I VA FO N S E C A
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Esf lorando o Evangelho
Pelo Espírito Emmanuel

Fonte: XAVIER, Francisco C. Caminho, verdade e vida. 3. reimp. Brasília: FEB, 2012. cap. 82.

esus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, per-

fumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens, e o mundo não lhe

ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante.

Desde milênios remotos é o Salvador, o puro por excelência.

Que não devemos esperar, por nossa vez, criaturas endividadas que somos, re-

presentando galhos ainda secos na árvore da vida?

Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço de reparação e

corrigenda.

Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram, em sua

fúria destruidora.

Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros, quando suas

frondes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador.

O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como tronco

sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante.

Como lenhos ressequidos, ao calor do mal, sofremos por necessidade, em favor

de nós mesmos.

O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e

ingratidão; mas, nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus

seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas,

cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos.

“Porque, se ao madeiro verde fazem isto,

que se fará ao seco?”

– Jesus. (Lucas, 23:31.)

J

secos
Madeiros
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Falando de Livro

primeira e mais importan-
te obra do Espiritismo é O
livro dos espíritos (LE).

A primeira edição desse monu-
mental livro foi publicada em 1857
e a segunda, considerada definitiva e
na qual se baseiam as traduções
atuais, veio a lume em 1860.

Como importante resgate histó-
rico e valorização do primeiro livro
espírita do mundo, a Federação Es-
pírita Brasileira, em sua missão de
promover o estudo, a prática e a di-
fusão do Espiritismo, lança publi-
cação primorosa dessa edição de O

livro dos espíritos, na cuidadosa tra-
dução de Evandro Noleto Bezerra.

Trata-se de uma edição históri-
ca bilíngue, contendo elucidativo
texto sobre o papel de Allan
Kardec na Codificação Espírita, a
completa tradução para o portu-
guês e preciosas notas explicativas
e remissivas aos números corres-
pondentes das questões da edição
definitiva de 1860 e aos itens de
assuntos correlacionados em O li-
vro dos médiuns (LM).

A organização e arranjo facili-
tam o estudo comparativo entre
as edições e os conteúdos da pri-
meira edição e das edições defini-
tivas das duas primeiras obras da
Codificação (LE e LM).

A reprodução digitalizada do
original francês de 1857 foi cuida-
dosamente preparada pelo pes-
quisador Jorge Brito, apresen-
tando em 183 páginas a Intro-
dução, os Prolegômenos, as 501
perguntas, seguidas de suas res-
postas em duas colunas, a Con-
clusão, as notas, o Sumário e o
Índice.

O Espiritismo é o Consolador
prometido por Jesus há dois mil
anos e veio ao mundo para lançar

[...] as bases do novo edifício

que se eleva e que um dia há de

reunir todos os homens num

mesmo sentimento de amor e

caridade. [...] abrindo assim uma

Nova Era para a regeneração da

humanidade.1

A leitura e o estudo de O livro
dos espíritos – 1857 abre novo en-
tendimento ao espírita sobre a
importância do trabalho de Allan
Kardec e a missão do Espiritismo
no mundo.

Conheça mais sobre este lança-
mento e outras publicações da FEB
no site <www.febeditora.com.br>.

GE R A L D O CA M P E T T I SO B R I N H O

O primeiro livro
espírita do mundo

A
Frontispício da primeira edição de

O livro dos espíritos

1KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. Trad.
Evandro Noleto Bezerra. 4. ed. 1. reimp.
Brasília: FEB, 2013. Prolegômenos.
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seiva vital que anima o Es-
piritismo é a mediunidade.
Por meio dela, cumprem-se

as palavras do Espírito de Verdade
no Prefácio de O evangelho segundo
o espiritismo, segundo as quais “os
Espíritos do Senhor [...] vêm ilumi-
nar os caminhos e abrir os olhos
aos cegos”,1 isto é, atualiza-se a reve-
lação, mantém-se a disciplina dou-
trinária, conforta-se, consola-se.

Os cristãos permanecem em li-
gação viva e cotidiana com Jesus
de Nazaré, graças à comunhão com
as falanges do bem.

O advento do Espiritismo, por
assim dizer, revitaliza o Cristianis-
mo, que se encontrava em estado
de inanição desde que o contato
com a Espiritualidade superior,
que animou os primeiros anos de
sua existência, fora-lhe interditado.
O ressurgir dos primitivos cultos
pneumáticos, atualizados às carac-
terísticas dos tempos modernos,
despidos de rituais e preconceitos
típicos de uma época passada, é a
maior esperança da realização das
divinas promessas.

O Cristianismo primitivo vivia
o cotidiano intercâmbio com o
plano espiritual, como nos lembra
Hermínio Miranda,2 através da
prática do pneumatismo (pneu-
ma = espírito/alma). O intercâm-
bio mediúnico, elemento indisso-
ciável das primitivas comunidades
cristãs, foi meticulosamente regu-
lamentado por Paulo, em sua pri-
meira carta aos Coríntios:

Se há quem fale em línguas,

falem dois ou, no máximo, três,

um após o outro. E que alguém

as interprete. Se não há intér-

prete, cale-se o irmão na assem-

bleia; fale a si mesmo e a Deus.

Quanto aos profetas, dois ou

três tomem a palavra e outros

julguem. Se alguém que esteja

sentado, recebe uma revelação,

cale-se o primeiro. Vós todos

podeis profetizar, mas cada um

a seu turno, para que todos se-

jam instruídos e encorajados.

Os espíritos dos profetas estão

submissos aos profetas. (I Co-

ríntios, 14:27 a 32.)

O texto inicia com uma reco-
mendação aos médiuns xenoglós-
sicos, de que somente se comuni-
quem em línguas estrangeiras, se
houver na reunião alguém apto a
traduzir a comunicação, do con-
trário, preferível que não deem
passividade, pois o fenômeno não
terá utilidade.

Em seguida, orienta os médiuns
psicofônicos (profetas)3 a se pro-
nunciarem sucessivamente, de
modo a evitar comunicações si-
multâneas, perturbando a com-
preensão da mensagem.

Por fim, lembra que o médium
é senhor da faculdade mediúnica,
não estando sob o jugo do Espí-
rito comunicante.

As orientações paulinas eram
imprescindíveis para uma comu-
nidade, cujas reuniões eram as-
sentadas na prática mediúni-
ca, como descrito por Ernest
Renan:4

Cristianismo primitivo:
os cultos pneumáticos

A
ED UA R D O MA R A N H Ã O

1KARDEC, Allan. O evangelho segundo o
espiritismo. Trad. Guillon Ribeiro. 130. ed.
2. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2012. Prefácio.

3Bíblia de Jerusalém (São Paulo: Paulinas, p.
2.070), em anotação a Atos (11:27), esclarece o
papel do profeta, a evidenciar o emprego do
termo no sentido de médium psicofônico:“A
função principal deles devia ser a de explicar,
à luz do Espírito, os oráculos das Escrituras”.

4RENAN, Ernest. Os apóstolos. 4. ed. Porto:
Lello. p. 73.

2MIRANDA, Hermínio C. Cristianismo: a
mensagem esquecida. Matão (SP): O Cla-
rim. p. 249.
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Jesus, com o seu delicado tato

das coisas religiosas, não tinha

instituído nenhum ritual novo.

A nova seita ainda não tinha

cerimônias especiais (Tiago, 1,

26-27). As práticas pias eram

as judaicas. As reuniões não

tinham nada de litúrgico no

sentido exato da palavra; eram

sessões de sociedades consa-

gradas à oração, aos exercícios

da glossolalia e de profecia, e à

leitura de correspondências.

Noutra obra,5 Renan é ainda
mais explícito:

A Igreja era uma fonte perma-

nente de edificação e de con-

forto.

As reuniões dos cristãos não

eram as frias assembleias de

hoje, onde o imprevisto, a ini-

ciativa individual não existem.

Parecem-se mais com os con-

ventículos dos quarkers in-

gleses, dos shakers americanos

e dos espíritas franceses. Du-

rante a reunião estavam todos

sentados, falando só aquele

que se sentisse inspirado. O

iluminado levantava-se então

e pronunciava, sob impulso

do Espírito, discursos de for-

mas diversas, que nos é difícil

classificar hoje, salmos, cânti-

cos de ação de graças, eu-

logias, profecias, revelações,

lições, exortações, consola-

ções, exercícios de glossolalia.

Estes improvisos, considera-

dos como os dos oráculos di-

vinos, eram umas vezes canta-

dos, outras pronunciados em

tom vulgar.

Anote-se que Ernest Renan não
nutria a menor simpatia pelo Es-
piritismo.6

Os cristãos se dedicavam a es-
cutar os profetas (médiuns psico-
fônicos) e a seguir as orientações
da Espiritualidade superior, por
eles transmitidas:

Naqueles dias, alguns profetas

desceram de Jerusalém a Antio-

quia. Apresentou-se um deles,

chamado Ágabo, o qual come-

çou a anunciar, por meio do Es-

pírito, que estava para vir uma

grande fome sobre toda a terra.

E ela de fato veio, no reinado

de Cláudio. Decidiram então

os discípulos, cada um segundo

suas posses, enviar contribui-

ções em ajuda aos irmãos que

moravam na Judeia. (Atos,

11:27 a 30.)7

A sede de poder, contudo, pôs
fim à prática pneumática na co-
munidade cristã primitiva, com
graves consequências.

Os primeiros cristãos, com a sua
vivência pneumática, com uma
fé viva no coração de cada um,

assentada na revelação dos Espí-
ritos, era incompatível com uma
Igreja institucionalizada, que apre-
sentava uma doutrina centrali-
zada em Roma e uma fé unica-
mente dispensada pelos repre-
sentantes da Igreja.

O Cristianismo, em sua feição
primitiva, aquele saído das mãos
de Jesus e vivido pelos seus segui-
dores mais próximos, representa-
va grave ameaça ao futuro de uma
instituição que ambicionava o po-
der. Como bem expôs Renan:

Os bispos, não tendo o dom da

profecia nem o dos milagres,

serão, aos olhos dos entusiastas,

inferiores aos pneumáticos. É

por estes e não pela hierarquia

oficial, que se faz a transmis-

são das graças sacramentais, o

movimento da Igreja e o seu

progresso.8

Apartada da orientação direta
dos Espíritos superiores, a comu-
nidade cristã, agora substituída
pela Igreja institucionalizada, ter-
mina por se deixar levar pelas pai-
xões e fraquezas humanas, só não
sucumbindo em razão da origem
divina de seus ensinamentos.

A nós, espíritas, fica o alerta
da História: ouvir sempre a pa-
lavra dos Espíritos amigos, seiva
vivificante de nossa Doutrina, e
nos precaver contra obras pes-
soais, frutos do orgulho e da
vaidade, dos viventes deste e do
outro mundo.

8RENAN, Ernest. Marco Aurélio e o fim do
mundo antigo. Porto: Lello. p. 151.5Idem. São Paulo. Porto: Lello. p. 196.

6Escreveu Ernest Renan: “Atualmente,
uma tão miserável associação de espíritas
consola mais os seus membros que a sã fi-
losofia; muitas pessoas, achando-se felizes
com estas quimeras, prendem a elas toda a
sua vida moral”. In: Marco Aurélio e o fim
do mundo antigo. Porto: Lello. p. 372.

7Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulinas.
p. 2.070.
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Em dia com o Espiritismo

lvo de estudo desde a re-
mota Antiguidade, a lide-
rança permanece como te-

ma atual que pode ser conceitua-
do como a capacidade de alguém,
denominado líder, conduzir uma
equipe para a produção de resul-
tados. Líder é diferente de chefe.
O primeiro se esforça para manter
a equipe motivada, trabalhando
integradamente com ela; por dar
exemplo de boa conduta, moral e
ética; por preservar o bom rela-
cionamento interpessoal, reali-
zando periódicas avaliações (feed-
backs) construtivas que visam o
crescimento da equipe.

O segundo concentra esforços
na administração de recursos or-
ganizacionais, colocando o ele-
mento humano em segundo pla-
no; age mais como um “coman-
dante” que, em geral, superestima
a si mesmo e o papel que ocupa
na instituição; gosta de se colocar
sob holofotes e, na maioria das
vezes, é autoritário e centralizador
do poder. Neste contexto, o líder é
respeitado, o chefe é temido.

Acredita-se, atualmente, que
um meio-termo entre ambos
apresentaria a liderança ideal,

porque o líder-chefe teria o ne-
cessário senso crítico para de-
sempenhar o papel que lhe com-
pete, conforme o conceito de
David Carraher, cientista sênior
da Universidade de Cambridge,
Massachusetts (EUA), e profes-
sor de Psicologia da Universida-
de de Pernambuco:

Um indivíduo que possui a ca-

pacidade de analisar e discutir

problemas inteligente e racio-

nalmente, sem aceitar, de forma

automática, suas próprias opi-

niões ou opiniões alheias, é indi-

víduo dotado de senso crítico.1

Não obstante, a liderança pode
apresentar alguns senões, ainda
que o líder possua grande poder
de influenciação e até realize algo
bom ou útil. Eis como Emmanuel
compreende o significado de lide-
rança positiva:

A liderança real no caminho da

vida não tem alicerces em re-

cursos amoedados.

Não se encastela simplesmente

em notoriedade de qualquer

natureza.

Não depende unicamente de

argúcia ou sagacidade.

Nem é fruto de erudição pre-

tensiosa.

A chefia durável pertence aos

que se ausentam de si mesmos,

buscando os semelhantes para

servi-los...2

Em visita à cidade de Goiânia
(GO), em 1974, Chico Xavier é
entrevistado, oferecendo-nos ins-
pirada resposta à pergunta: “Na
opinião da espiritualidade, como
definir a verdadeira liderança?”.3

Temos, com toda certeza, lide-

ranças as mais respeitáveis e

por elas nos orientamos no

mundo para a sustentação da

ordem, da segurança, do traba-

lho e do proveito em favor de

todos, mas a liderança genuína,

segundo Nosso Senhor Jesus

Cristo, é sempre aquela que Ele

define no próprio Evangelho:

“E aquele que desejar ser o

maior, que se faça o servidor de

todos”.3 (Mateus, 20:27.)

A resposta dada por Chico põe
em relevo não só as necessárias

MA RTA AN T U N E S MO U R A

A

Liderança



características do líder (sustenta-
ção da ordem, da segurança, do tra-
balho e do proveito em favor de to-
dos), segundo a atual concepção
de liderança-chefia, mas aponta
sobretudo o ideal que deve ser
atingido pelos verdadeiros líde-
res: “[...] aquele que desejar ser
o maior, que se faça o servidor de
todos”. (Mateus, 20:27.)

São orientações que não de-
vem ser banalizadas porque, re-
lendo todo o texto evangélico, no
qual o versículo 27 está inserido,
vemos a importância da citação
de Chico Xavier para uma melhor
compreensão do ensino de Jesus.
Nos versículos 20 a 26, Mateus
descreve o encontro do Mestre
nazareno com a mãe dos filhos
de Zebedeu (João e Tiago Maior)
que, tal como acontece a todos
nós, limitados pelos benefícios
transitórios da vida no plano físi-
co, pede ao Senhor:

Dize que, no teu Reino, estes

meus dois filhos se assentem

um à tua direita e o outro à tua

esquerda. (Mateus, 20:20 e 21.)

Parece até que a história é re-
cente, quando constatamos as di-
ferentes manifestações de fisiolo-
gismo na sociedade. Fisiologismo,

por definição, refere-se à relação
de poder em que ações e decisões
são tomadas em troca de favores
e outros benefícios de interesse
pessoal, em detrimento do bem
comum.

Entretanto, o próprio Jesus, o
maior de todos os líderes, o gover-
nador do planeta Terra, se coloca
como simples servidor, que dis-
pensa tratamento especial:

Da mesma forma que o Filho

do Homem não veio para ser

servido, mas para servir e dar a

sua vida em resgate de muitos.

(Mateus, 20:28).

As instituições espíritas apre-
sentam, em princípio, todas as
condições necessárias de se trans-
formarem em exemplos organiza-
cionais, pois têm como referência
as orientações do Evangelho de
Jesus e os ensinamentos da Dou-
trina Espírita. É por isso que Di-
valdo Franco ensina, com muita
propriedade, qual é o papel do
dirigente espírita:

É de muita relevância o papel do

dirigente espírita, porque ele, de

certo modo, apresenta as ansie-

dades da comunidade que o ele-

ge para a tarefa. Ele, porém,

ao invés de ser o chefe da casa

é o trabalhador mais devotado

do grupo. É o companheiro da

exemplificação, principalmente

da tolerância, da compreensão

e do devotamento, para que o

seu fruto seja de boa qualidade

e estimule ao bem os neófitos,

os que estão chegando e aqueles

outros que já colaboram, de

modo a levar adiante os postu-

lados que a  Casa defende e que

ele abraçou espontaneamente.4

Nem sempre a pessoa mais culta,
a mais influente, ou a que mais se
destaca, é a mais indicada para nos
liderar, sobretudo na Casa Espírita,
como pondera Allan Kardec:

[...] Assim, a alma de um pode-

roso da Terra pode mais tarde

animar o mais humilde operá-

rio e vice-versa, porque, entre

os homens, as posições sociais

guardam, frequentemente, rela-

ção inversa com a elevação dos

sentimentos morais. Herodes era

rei, e Jesus, carpinteiro.5 (Grifo

nosso.)
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Ken Blanchard e Phill Hodges,
autores do livro Lidere com Jesus,
comentam com aguda sensibili-
dade o momento atual vivido pela
sociedade, pregando que a solu-
ção é liderar com Jesus:

O mundo está precisando de-

sesperadamente de um modelo

de liderança diferente. A mídia

nos despeja diariamente inú-

meros casos de valores abando-

nados, de confiança traída, de

exploração e de manipulação co-

metidos por pessoas importan-

tes e influentes. Líderes de paí-

ses e corporações usam seus car-

gos em benefício próprio, en-

quanto uma incalculável multi-

dão definha na pobreza e na fal-

ta de esperança. Líderes religio-

sos escandalizam os crentes,

comprometem igrejas e provo-

cam ceticismo, revolta e decep-

ção. Famílias se dissolvem dei-

xando marcas em seus mem-

bros, e as relações de amizade

são rompidas por causa de inte-

resses puramente pessoais.6

Espíritas, precisamos conhecer
mais o Evangelho e o Espiritismo,
incorporando os seus postulados
à nossa conduta. Comecemos, por
exemplo, por rever a parábola do
mordomo/administrador infiel (Lu-
cas, 16:1 a 13), que simboliza a má
liderança. No versículo dois, o Mes-
tre chama a atenção do adminis-
trador para a responsabilidade do
compromisso por ele assumido, di-
zendo-lhe: “Dá conta da tua admi-
nistração” (Lucas, 16:2). Emmanuel
assim comenta esta parábola:

Na essência, cada homem é servi-

dor pelo trabalho que realiza na

obra do supremo Pai, e, simul-

taneamente, é administrador,

porquanto cada criatura huma-

na detém possibilidades enor-

mes no plano em que moureja.

Mordomo do mundo não é so-

mente aquele que encanece os

cabelos, à frente dos interesses

coletivos, nas empresas públicas

ou particulares, combatendo tri-

cas mil, a fim de cumprir a mis-

são a que se dedica.

Cada inteligência da Terra dará

conta dos recursos que lhe fo-

ram confiados.

A fortuna e a autoridade não

são valores únicos de que deve-

mos dar conta hoje e amanhã.7

Encerrando a sua mensagem,
o Benfeitor espiritual apresenta
uma indagação, um aconselha-
mento e uma previsão, ótimo ro-
teiro para todos nós, espíritas e
não espíritas:

Que fazes, portanto, dos talen-

tos preciosos que repousam em

teu coração, em tuas mãos e no

teu caminho? Vela por tua pró-

pria tarefa no bem, diante do

Eterno, porque chegará o mo-

mento em que o Poder divino

te pedirá: “Dá conta de tua

administração”.8

Referências:
1CARRAHER, David W. Senso crítico: do
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Paulo: Pioneira, 1999. Introdução, p. xix.
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4FRANCO, Divaldo P. Diálogo com dirigen-
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reimp. Brasília: FEB, 2013. Comentário de
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frade italiano Giovanni di
Pietro di Bernardone ou
Francisco de Assis (1182-

-1226) ficou mundialmente co-
nhecido por suas qualidades mo-
rais: sua humildade, man-
suetude e genuína dedicação
ao próximo. Todas essas vir-
tudes são suficientes para co-
locá-lo entre os mais fiéis
servidores do Cristianismo.
Contudo, Francisco de Assis
mostrou-se possuidor de ou-
tros atributos que, embora
não tão difundidos nos dias
de hoje, o qualificam a figu-
rar entre os mais autênticos
ecologistas, mesmo levando
em conta que o termo ainda
não existia na época em que
o religioso viveu.

Uma de suas canções re-
ligiosas – Cântico das Cria-
turas, também conhecida
como Cântico do Irmão Sol
– faz-nos notar a compreen-
são que ele tinha das interliga-
ções existentes entre os seres vi-
ventes, os corpos celestes e as ma-
nifestações da natureza. Ressalte-
-se seu amor aos animais que, de
tão significativo, resultou em di-
versas imagens, pinturas e dese-
nhos, tendo o frade secundado

por aves, animais domésticos e
silvestres.

A interligação entre a natureza –
mais especificamente, os animais –
e o homem, tão exaltada pelo frade,

é analisada na obra primeira do
Espiritismo, O livro dos espíritos,
para o qual Kardec destinou um
item inteiro: Os animais e o homem
– com o fim de abordar o assunto.
A resposta à pergunta 607, bem
como à subpergunta que a acom-
panha, demonstra, com evidente

clareza, que, durante sua evolu-
ção, o Espírito estagia primeira-
mente nas formas animais, para,
somente depois de alcançar sua
maturidade espiritual, fazê-lo na

forma hominal. Como en-
tendemos que toda Criação
divina atende a um propósi-
to, é possível concluir que
esse estágio progressivo tem
uma razão de ser e, sobre is-
so, afirmam os Espíritos:

[...] Nesses seres, cuja totalida-

de estais longe de conhecer, é

que o princípio inteligente se

elabora, se individualiza pouco

a pouco e se ensaia para a vida

[...]. (Op. cit., q. 607a.)

Sobre ensaiar para a vida,
pode-se entender como sen-
do as primeiras experiências
do Espírito, por meio das
quais ele desenvolve a inteli-
gência, as emoções etc.

De fato, a Ciência tem compro-
vado, mediante repetidos ensaios
e testes, que os animais demons-
tram ter inteligência, embora em
um estágio aquém da do homem.
Publicações recentes vão um pou-
co mais além, afirmando que os
animais são capazes de desenvolver

O
LI C U RG O SOA R E S D E LAC E R DA FI L H O

Animália – ensaios para
viver a humanidade



uma linha de raciocínio, planejando
suas ações e manipulando o núme-
ro de recursos ao seu alcance para
atingir objetivos preestabelecidos.

Quando se fala em inteligência,
considerando as afirmações dos Es-
píritos e a corroboração da Ciência,
não é difícil aceitá-la como sendo um
dos atributos dos animais. Porém, e
quanto aos sentimentos,será possível
admitir que os animais os tenham?

O interessante ensaio A evolu-
ção da empatia, adaptado do livro
Eu, primata: porque somos como
somos, de autoria de Frans B. M.
de Waal, Ph.D., primatólogo da
Universidade de Emory e diretor
do Living Links Center do Cen-
tro de Pesquisa Nacional de Prima-
tas de Yerkes, em Atlanta (EUA), e
que pode ser apreciado por meio
da Com Ciência, Revista Eletrônica
de Jornalismo Científico, vinculada
à Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC), vem
lançar luz sobre o assunto.

Naquele seu trabalho, o pesqui-
sador relata uma observação efe-

tuada por psiquiatras liderados
por Jules Masserman, vinculado à
Universidade Nortwestern (EUA),
que, realizando experiências com
os macacos rhesus, em 1964, obser-
vou que os animais se recusaram a
puxar uma corrente, pela qual ob-
tinham alimentos, porque, quando
a puxavam, observavam que seus
vizinhos confinados em jaulas
próximas eram submetidos a bre-
ves choques elétricos, que, embora
não os matassem, causava-lhes
dor. O psiquiatra testemunhou um
caso específico em que um dos
animais permaneceu em jejum
por doze dias seguidos, após teste-
munhar o choque em um de seus
companheiros. Como observamos,
a compaixão, um dos mais nobres
sentimentos, considerado aquele
que identifica nossa humanidade,
tem suas origens em épocas bem
mais remotas de nosso desenvol-
vimento espiritual.

Tudo isso nos faz retornar a
Francisco de Assis, compelindo-nos 
a compreender que o frade, ao

respeitar os animais, o fazia não
porque se penalizava com a pre-
tensa condição de “inferioridade”
deles, mas porque conseguiu en-
tender as ligações existentes entre
todas as criaturas de Deus, que
colocam os animais na condição
de nossos irmãos universais, me-
recedores de nosso mais profundo
respeito e admiração.

Sugestão de leitura: Leia também a obra

A evolução anímica, de Gabriel Delanne,

edição FEB.
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Evangelização Espírita Infantojuvenil

O Moço do manto marrom

Evangelho é fonte inesgotável de ensinos e
exemplos, tendo em Jesus seu protagonista
máximo. Debruçado sobre suas palavras, o lei-

tor encontrará esclarecimentos e consolações, ao mesmo
tempo em que achará, nas incontáveis personagens da
Boa Nova, a motivação, a lição, o ideal concretizado
pelo testemunho no Bem, ao contato com o Mestre.

Surgem também, nos textos evangélicos, figu-
ras anônimas como o moço rico, os amigos que
auxiliaram o paralítico a descer pelo telhado, a
mulher samaritana, dentre outros.

Uma dessas anônimas personagens encontramos
na seguinte passagem:

Disse-lhe João: Mestre, vimos um que, em teu nome,

expelia demônios, o qual não nos segue; e lho proibimos.

E disse Jesus: – Não lho proibais, porque não há

nenhum que faça milagre em meu nome e que possa

dizer mal de mim.

Porque quem não é contra nós é por nós. (Marcos,

9:38 a 40.)

Destacamos nesta passagem a ponderação lúcida e
profunda do Cristo. É a superação dos rótulos alar-
gando os horizontes intelectuais e culturais dos dis-
cípulos, num exercício de busca de princípios essen-
ciais que estão acima das particularidades, das cir-
cunstâncias pontuais. Quem era esse homem? Os
evangelistas não o identificam por nome, raça ou
qualquer outro indicativo que não a sua corajosa de-
cisão de servir ao próximo, em nome de Jesus.

A literatura espírita mediúnica nos presenteia com
algumas profundas e doces revelações a respeito do
anônimo servidor de Jesus. A fonte dessa revelação é a
mediunidade de Yvonne do Amaral Pereira, na obra

Ressurreição e vida,1 publicação da Federação Espírita
Brasileira, com autoria espiritual de Léon Tolstoi,
escritor e reformador religioso, nascido na Rússia.

O autor espiritual designará o referido discípulo
anônimo tão somente como o Moço do manto mar-
rom, apesar dos vários questionamentos que apre-
senta sobre sua raça, aspecto físico etc.

Interessam-nos, especialmente, suas características
morais e atitudes, as quais o referido autor nos apre-
senta a fim de colhermos lições de vida abundante.

O Moço seguia o Mestre, relata-nos Tolstoi, por
onde Ele andasse, ouvindo avidamente e registrando
em papiros ensinos e relatos que seriam exaustiva-
mente lidos, meditados.

Certo dia, afirma, quando da cura da filha de
Jairo, o Moço, ao acompanhar os fatos em meio à
multidão que se acotovelava na propriedade, teve seu
rosto tocado pelo manto de Jesus. Ele o beija com
adoração. Nesse momento, o Mestre se volta para ele
e seus olhares se cruzam enquanto o Senhor o aben-
çoa pondo a mão sobre sua cabeça.

Acrescenta Tolstoi que, após a advertência do Mestre,
João voltara ao contato com o Moço e lhe afirmara a
confiança que Jesus depositava nele. Com seu alaúde
e seu pífano, passa a cantar e contar a história “do Príncipe
que desceu dos Céus para amar os homens sofredo-
res...”, atraindo crianças, jovens e adultos e prossegue
curando as dores físicas e libertando os obsidiados.

Um dia, em sonho, após as dores do Calvário, Jesus
lhe aparece dizendo da necessidade de focar suas ações
mais na educação das almas que na cura dos corpos.

O evangelizador anônimo

O

1PEREIRA, Yvonne do A. Ressurreição e vida. Pelo Espírito Leão
Tolstoi. 11. ed. 5. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2012. cap. O discípulo
anônimo, p. 69 a 90.
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Anos se passam e o Moço do manto marrom
desenvolve, ali e acolá, sua ação evangelizadora, dis-
tribuindo até mesmo cópias de seus registros para os
que considerava, de fato, convertidos ao Evangelho.
Serviço completo! 

Mais tarde, até em Roma se viu um velhinho, o
Avozinho do manto roto, tocando pífano e alaúde,
divulgando os ensinos de Jesus. Quantas lições!

A história do Moço do manto marrom leva-nos a
estabelecer algumas analogias com a ação de centenas de
evangelizadores espalhados no Brasil inteiro e alhures,
na tarefa quase sempre anônima, sem vitrine, mas de
profunda significação para hoje e para os dias futuros.

• Ser tocado pelo Senhor – Semelhantemente ao
Moço do manto marrom, o evangelizador é
alguém que precisa ser “tocado” pela mensagem
do Mestre, internalizando passo a passo os valo-
res e os ideais do Evangelho, para vivenciá-los.

• Aceitação do chamado para o serviço – A assimila-
ção do conteúdo evangélico doutrinário não pode
ser passiva. É preciso compreender a dinâmica que
o Evangelho propõe a todo aquele que lhe bebe a
água viva do esclarecimento e da consolação. Não
basta saber, é preciso agir de modo transformador.

• Integração com as comunidades – O Moço do
manto marrom buscava se informar dos costu-
mes, linguagens e interesses dos ouvintes, sendo
bem acolhido principalmente por crianças e
jovens. Igualmente, o evangelizador é alguém que
deve conhecer o público junto ao qual desenvol-
ve sua ação, para ter maior e mais profunda cla-
reza quanto à forma de atuar.

• Uso de técnicas e recursos aliado ao estudo e ao
sentimento – O autor espiritual destaca, na apre-
sentação do discípulo anônimo, seu interesse em
registrar os ensinos e fatos tendo Jesus como a
figura central. O estudo e a meditação, o uso de
recursos como a poesia e o canto, a música e a
narrativa, eram regados pelo sentimento de
amor dedicado a Jesus. O evangelizador cons-
ciente sabe que deve buscar o conhecimento
evangélico e doutrinário, desenvolver habilida-
des comunicativas e fazer uso da arte, de recur-
sos didáticos, da relação afetuosa. Daí a necessi-

dade permanente do estudo e da pesquisa, da
oração e da preparação espiritual, da organiza-
ção do processo de ensino aprendizagem, para o
alcance dos elevados objetivos da evangelização.

• O trabalho anônimo – O discípulo anônimo do
manto marrom não buscava o aplauso ou sequer
exigia integrar o grupo que de mais perto acompa-
nhava Jesus. Bastava-lhe saber que o Mestre nele
confiava. Assim devem ser os tarefeiros da evange-
lização: trabalhadores anônimos que não buscam
o “destaque”, mas que realizam, silenciosamente, o
serviço que o Pastor sublime lhes confiou.

• O compromisso com a educação moral – Em
dado momento de sua narrativa, Tolstoi informa
que o Moço sonha com Jesus a lhe dizer:

[...] Será bom que te dediques também a educar cora-

ções e caracteres para os meus serviços do futuro, que

abrangerão o mundo inteiro através das idades... [...]2

Consciente da condição de colaborador do Mestre
na obra de redenção da humanidade, o Moço do
manto marrom assumiu seu compromisso de divul-
gar a mensagem de Jesus. Cooperadores do Senhor,
somos, os evangelizadores de hoje, chamados a
seguir-lhe o exemplo de compromisso com a educa-
ção moral nossa e das novas gerações: Espíritos imor-
tais destinados à perfectibilidade.
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2PEREIRA, Yvonne do A. Ressurreição e vida. Pelo Espírito Leão
Tolstoi. 11. ed. 5. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2012. cap. O discípulo
anônimo, p. 79.



esde longa data, ocorre a seg-
mentação de nossas ações
nas casas espíritas. Seu resul-

tado tem sido notado nas especiali-
zações e exigências de novos conteú-
dos que assumem o caráter de im-
prescindibilidade no amplo repertó-
rio de propostas que têm permeado
essas ações. Nesse contexto, torna-se
importante considerar que, quando
em um espaço de convivência come-
çam a se conservar certas relações,
abre-se outro para que tudo mude
em torno das que se conservam.

Atentos aos fatos atuais, julgamos
pertinente considerar que a agrega-
ção de diferentes conteúdos aos es-
tudos espíritas indica o final de uma
importante etapa de realizações que
agora precisa ser revista e passar por
etapa de síntese. Na dinâmica de um
processo, precedida de análise crite-
riosa, a síntese faz-se necessária ao
prosseguimento das tarefas.

A densidade do texto de Léon
Denis no livro O problema do ser,
do destino e da dor e a pertinência
com o delicado momento presen-
te justificam a extensa transcrição,
pois o leitor poderá se beneficiar
com a clareza e objetividade das
assertivas desse eminente filósofo:

Um tempo se acaba; novos tem-

pos se anunciam. A hora em que

estamos é uma hora de transi-

ção e de parto doloroso. As for-

mas esgotadas do passado em-

palidecem-se e se desfazem para

dar lugar a outras, a princípio

vagas e confusas, mas que se

precisam cada vez mais. Nelas 

se esboça o pensamento cres-

cente da humanidade.

[...]

As formas e as concepções do

passado, dizíamos, já não são

suficientes. Por mais respeitável

que pareça essa herança, não

obstante o sentimento piedoso

com que se podem considerar

os ensinamentos legados por

nossos pais, compreende-se que

esse ensinamento não foi sufi-

ciente para dissipar o mistério

sufocante do porquê da vida.

Pode-se, entretanto, em nossa

época, viver e agir com mais in-

tensidade do que nunca; mas

pode-se viver e agir plenamen-

te, sem se ter consciência do fim

a atingir? O estado d’alma con-

temporâneo pede, reclama uma

ciência, uma arte, uma religião

de luz e de liberdade, que ve-

nham dissipar-lhe as dúvidas,

libertá-lo das velhas servidões e

das misérias do pensamento,

guiá-lo para horizontes radio-

sos a que se sente levado pela

própria natureza e pelo impul-

so de forças irresistíveis.1

Sem recorrer a explicações e
justificativas para erros e acertos,
a análise mostra as correções e in-
vestimentos a serem feitos. Na au-
sência desta, não ousamos seguir
em frente sem o risco de aparen-
tes ganhos sem, no entanto, sair-
mos do lugar. Das ações realiza-
das, a análise permite-nos apurar
o que permanece e o que deve ser
conservado, sinalizando o futuro,
pois a evolução é um processo de
conservação. O investimento se
faz sobre o saldo considerado po-
sitivo por representar experiên-
cias vividas pela ampla maioria
dos trabalhadores.

Portanto, não nos referimos a
desejos e contribuições particula-
res, alienados dos compromissos
impostos pelo processo de desen-
volvimento humano, assumido
pelos trabalhos espíritas. A con-
tinuidade da obra não nos per-
mite invenções nem modismos,
embora eles nos pareçam tenta-
dores e providos de justificativas
irrecusáveis. O que nos garante 
o avanço dos investimentos é a
análise das ações, a conservação
dos acertos e a correção dos des-
vios da rota.
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D
ADA LG I Z A CA M P O S BA L I E I RO

Seminário Integrado
Compartilhamento e aprendizagem no Centro Espírita

Capa



Neste contexto, emerge a pro-
posta do Seminário Integrado* co-
mo um exercício metodológico dia-
lético, permitindo-nos uma percep-
ção apurada da realidade ao mes-
mo tempo em que projeta a recria-
ção do conhecimento pelas exigên-
cias do desenvolvimento de novas
habilidades. O Seminário nos pro-
põe abandonar o conforto do tra-
balho no grupo de iguais, de onde
surgem os especialistas, para com-
partilhar a construção do conheci-
mento no espaço coletivo; saímos
do âmbito das ações personalizadas
para o âmbito das ações voltadas à
transformação social geral. Essa é
a dinâmica do movimento das cria-

turas em processo de aprendizado
e desenvolvimento. Permanecer em
um ou outro desses espaços signi-
fica parada nesse processo.

No Seminário Integrado enten-
demos participar como um direito;
compartilhar, um aprendizado; ser
solidário, um princípio; e comu-
nicar-se, um instrumento.

O Seminário Integrado tem co-
mo meta a visualização das ações
desenvolvidas pelos trabalhadores
das casas espíritas orientadas pelo
aprender em comunidade, susten-
tado por uma rede de conversações
que se desenvolve e se conserva pela
recorrência de sua dinâmica. Re-
sulta deste exercício que as ações
desenvolvidas na rede emergem na-
turalmente do seu ajuste funcional,
permanentemente voltado para o
cumprimento da meta para a qual
foi criada. A rede aprende com a
rede, mantendo seu equilíbrio dinâ-
mico pela permanente atualização.

Operacionalmente, o Seminá-
rio Integrado significa reunião con-
junta de todas as áreas de ação da

Casa Espírita para o compartilha-
mento de experiências orientadas
por um tema agregador, desdobra-
do nas especificidades que com-
põem os trabalhos das casas. A pre-
sença de todas as áreas de ação,
compartilhando um mesmo espaço
de conversações, se constitui em en-
contro para reflexão sobre as ações
realizadas e seus desdobramentos,
sugerindo ampliação de oportuni-
dades, diversificação de recursos,
correção de rota e otimização de
tempo, sem exigências nem urgên-
cias, senão aquelas necessárias ao
prosseguimento do trabalho.

Todas as áreas de ação se bene-
ficiam da renovação e crescimento
do trabalho, independentemente do
que façam. As ações são meios para
o exercício do atendimento às ne-
cessidades de todos, não se detendo
em quais sejam elas. O Seminário
Integrado é um recurso para am-
pliar as possibilidades do aprender
que se consolidam no espaço rela-
cional em que as ações da Casa Es-
pírita se desenvolvem.

*N. R.: O Conselho Federativo Nacional da
FEB aprovou a realização de Seminário Inte-
grado “Ações de Acolhimento, Consolo, Es-
clarecimento e Orientação”, em sua reunião
de novembro de 2011. O texto da proposta
deste Seminário Integrado está disponível no
Portal da FEB: <http://www.febnet.org.br/
blog/geral/movimento-espirita/conselho-
federativonacional-movimento-espirita/
seminariointegrado-proposta/>.
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Esse exercício começa pela con-
cepção consensual da meta a ser al-
cançada, materializada em um tema
agregador das ações que as viabili-
zam. O compartilhamento orienta a
construção da meta e do tema, en-
quanto o tempo para ser alcançado
permite avaliar o resultado espera-
do. Estes instrumentos orientam as
ações, sem o que o exercício de par-
ticipação compartilhada se atrofia.
Nada pode ser feito sem que uma
ideia, ainda que rascunhada e im-
precisa, seja desejada por todos.
Como bem nos orienta Denis:

[...] Somente a ideia é mãe da ação.

Somente a vontade de realizar a

plenitude do ser, cada vez melhor,

cada vez maior, nos pode con-

duzir aos cimos longínquos em

que a Ciência, a Arte, toda a obra

humana, numa palavra, achará

sua expansão, sua regeneração.2

A oportunidade que se abre com
essa iniciativa faz da experiência
acumulada o passaporte para o no-
vo espaço exigindo, no entanto, o
desapego da experiência individual
para transformá-la, pelo seu com-
partilhamento, em bem comum.
Nesse sentido, a experiência repre-
senta nossa contribuição ao fortale-
cimento do trabalho, sem a qual não
é possível participar. Esse gesto cria
a disposição interna para um novo
sentimento que torna possível o
compartilhamento. A predisposição,
suscitada pelo desejo de partilhar
experiências,dá sustentação ao prin-
cípio orientador do novo aprendi-
zado – o princípio da solidariedade
– único capaz de agregar todos, be-

neficiando-os com as diferenças e
particularidades das inúmeras expe-
riências disponibilizadas. A solida-
riedade é, assim, o instrumento bali-
zador de nossas reais conquistas.

O Seminário Integrado cumpre
a importante função de desenvol-
ver as novas habilidades relacionais
que a atualidade exige. Teremos que
aprender a conjugar outros verbos,
abandonando o espaço centraliza-
dor dos que sabem ou podem mais
que os outros. O desafio da inclu-
são, explicitado nessa forma de
trabalho, leva-nos de volta às ba-
ses para suscitar habilidades ainda
pouco desenvolvidas.

Diante dos novos tempos deve-
mos nos apresentar desprovidos de

qualificações, privilégios e mere-
cimentos para ensinar, orientar ou
conduzir alguém. É no exercício
do compartilhar que nos damos
conta do que realmente sabemos,
o que nem sempre corresponde ao
que pensávamos saber sobre nós
mesmos. Na relação exigida pelo
compartilhar temos a oportuni-
dade de fazer contato com a nossa
realidade, restando-nos a alterna-
tiva de assumir ou não o que essa
relação nos trouxe à mostra.

Referências:
1DENIS, Léon. O problema do ser, do des-

tino e da dor. 32. ed. 1. imp. Brasília:

FEB, 2013. Introdução, p. 14 e 15.
2______. ______. p. 21.

Retorno à Pátria Espiritual 

José de Souza Lima (Sr. Passarinho)

Holmes Vicenzi

Desencarnou, no dia 13 de
maio, aos 92 anos, o confrade
José de Souza Lima, conhecido
como Sr. Passarinho. Trabalha-
dor do Movimento Espírita de
Rondônia atuou na Fundação

Espírita Eurípedes Barsanulfo e
foi um dos fundadores do Cen-
tro Espírita Bezerra de Menezes,
com atuação na Federação Espí-
rita de Rondônia, representan-
do-a junto ao CFN da FEB.

A Federação Espírita Per-
nambucana informou a desen-
carnação de Holmes Vicenzi,
aos 96 anos, ocorrida em 12 de
junho. O corpo físico de Holmes
foi sepultado no dia 13, no
Cemitério de Santo Amaro, em
Recife (PE). Holmes Vicenzi foi

trabalhador da Federação Es-
pírita Pernambucana por mui-
tos anos, exercendo o cargo de
presidente no período de 1965 a
1984.

Aos queridos confrades, em
seu retorno à Pátria Espiritual,
rogamos as bênçãos de Jesus!

Capa
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MA N U E L FE R R E I R A BA R B O S A NE TO

Admirável
mundo novo!

scrito por Aldous Huxley,
em 1932, Admirável mundo
novo é inquietante... Não

por acaso, foi eleito um dos 100
melhores livros do século XX pelo
jornal parisiense Le Monde. A obra
narra uma sociedade futurista,
na qual a vida do cidadão é mo-
nitorada desde a concepção até a
morte. “Estabilidade social” é o
dogma central, e, por esta razão,
não há guerra, nem violência, os
corpos são perfeitos e sempre sau-
dáveis, não há inquietações e an-
siedades típicas das relações huma-
nas, não há dúvidas, apenas certe-
zas, e os sujeitos estão sempre sa-
tisfeitos na sua posição social.

Certamente, as características
acima são bastante insinuantes pa-
ra a maioria das pessoas, sobretu-
do porque vivemos sob uma infi-
nidade de pressões sociais, as quais
acabam nos sufocando e impe-
dem nossa dedicação ao que nos
faz felizes. Mas, como a sociedade
estampada na obra de Huxley al-
cançou tal sucesso? A que preço?

Naquela civilização, o conceito
de família foi desconstruído: pai 
é uma palavra pejorativa e mãe é
obscena. A maternidade é algo ab-

jeto, que aproxima os homens dos
animais. Assim, toda procriação é
feita em laboratório, a partir de
um embrião padrão, por um pro-
cesso semelhante a uma linha de
montagem! E, tal qual numa fá-
brica, há produção de cinco séries
especiais de homens: Alfa, Beta,
Gama, Delta e Ípsilon; os dois pri-
meiros ocupando posições sociais
de liderança, e os três últimos, de
subalternidade.

Não há revolta em nenhuma
classe, porquanto foram todos
condicionados, nas salas de Pre-
destinação Social, desde a gesta-
ção, para aceitarem seu destino
com bom ânimo. Portanto, o su-
jeito é especialmente desenhado
para ocupar sua função na socie-
dade: uns com iniciativas (sempre
limitadas), outros resistentes a di-
versas doenças e com força física
privilegiada.

As relações sociais não geram
nenhuma inquietação, pois “todos
são de todos”; logo, a monogamia
e o casamento são valores ultra-
passados. Relaciona-se com quan-
tas paixões o desejo buscar, e caso
haja qualquer ansiedade, ela logo
pode ser diluída pelo consumo do

soma. Soma é a droga da felicidade,
a qual é sempre consumida diante
de qualquer perturbação, diante de
qualquer dúvida, de qualquer va-
zio existencial, para que o indiví-
duo recupere a felicidade artificial
e se lembre automaticamente do
que lhe foi determinado, voltando
logo à sua posição, garantindo a
todos a estabilidade social.

Desnecessário dizer que o Cris-
tianismo é página virada, substi-
tuído por um simulacro de reli-
gião, na qual Ford – o criador do
Sistema Industrial – é o novo pro-
feta/Deus, evocado a todo instan-
te para sedimentar os valores da-
quela nova sociedade. Especial-
mente, no capítulo XVII, quase
no final da obra, temos um inte-
ressante diálogo entre Mustafá
Mond – um dos Administradores
Mundiais – e John, um selvagem,
amante de Shakespeare, trazido
àquele novo mundo:

“Uma das numerosas coisas do

céu e da terra com que não so-

nharam aqueles filósofos é isto”

(fez um movimento com a mão),

“nós, o mundo moderno. Só se

pode ser independente de Deus

E
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enquanto se é jovem e próspero;

a independência não o levará

em segurança até o fim. Bem,

agora temos juventude e pros-

peridade até o fim. Que ocorre?

Evidentemente, que podemos ser

independentes de Deus. ‘O sen-

timento religioso nos compen-

sará das perdas.’ Mas não há per-

das a serem compensadas; o senti-

mento religioso é supérfluo. E por

que iríamos perseguir um subs-

tituto dos desejos dos jovens,quan-

do os desejos dos jovens nunca

faltam? Ou um substituto para as

distrações, quando continuamos

desfrutando todas as velhas toli-

ces até o fim? Que necessidade

temos de repouso quando nosso

espírito e nosso corpo continuam

em deleite na atividade? de con-

solação, se temos o soma? de algo

imutável, quando existe a or-

dem social?”

[…]

“Mas Deus é a razão de tudo o

que há de nobre, belo e heroico.

Se tivessem Deus...” [disse o

Selvagem].

“Meu caro jovem amigo”, disse

Mustafá Mond, “a civilização

não tem absolutamente neces-

sidade de nobreza nem de he-

roísmo. [...] Numa sociedade

adequadamente organizada co-

mo a nossa, ninguém tem opor-

tunidade de ser nobre ou heroi-

co. É preciso que as condições

se tornem essencialmente instá-

veis antes de que se apresente

tal oportunidade. Onde há guer-

ras, vassalagem, tentações às

quais resistir, objetos de amor a

serem conquistados ou defen-

didos – aí, é óbvio, a nobreza e

o heroísmo fazem sentido. […]

E se acontecer, por algum mau

caso, algo desagradável, então

há sempre o soma para ajudá-

-lo a fugir dos fatos. E sempre

há soma para acalmar a ira, pa-

ra reconciliá-lo com os inimi-

gos, para o tornar paciente e

tolerante.

[...]

O Selvagem aquiesceu e franziu

os sobrolhos. “Livram-se deles

sim, é bem o modo de agirem.

Livrar-se de tudo que for desa-

gradável, em vez de procurar

acomodar-se. “Saber se para a

alma é melhor suportar os gol-

pes e as flechadas da fortuna

adversa, ou pegar armas contra

um mar de desgraças, e na luta

destruí-las...” (Hamlet, III, 1).”

Mas não fazem uma coisa sem

outra. Não sofrem nem enfren-

tam. Simplesmente abolem os

golpes e as flechas. É mais fácil.”1

Diante da intrigante obra, é im-
possível não estabelecer parale-
los com nossa sociedade atual, dos
quais extrairemos alguns, e deixa-
remos outros a cargo do leitor:
álcool, uma infinidade de drogas

1HUXLEY, Aldous. Admirável mundo
novo. Trad. Felisberto Albuquerque. Rio de
Janeiro: Dinal, 1966. cap. 17.



anestesiando tensões, como anti-
depressivos, ansiolíticos, prática
de consumismo etc.; indústria e
mídia lutando para que se alargue
o rol de vícios, com o fim de ven-
der mais felicidades artificiais; in-
telectuais e governo, relativizando
a vida e, por consequência, as re-
lações que dela decorrem com o
defenderem irresponsavelmente
o aborto; a comunicação tentando
desconstruir o casamento, a famí-
lia e as virtudes; sistema econômi-
co pressionando o sujeito para que
se conforme com sua posição no
mercado de trabalho; além, é cla-
ro, de alguns setores numa luta es-
túpida contra a espiritualidade do
homem, construindo preconceitos,
com os quais propõem o nada em
favor do “progresso social”. Ad-
mirável mundo novo!

Contra este quadro, intensifica-
do no último século, o Espiritismo
é a melhor proposta! Pois ele tam-
bém apresenta a alternativa de um
admirável mundo novo, qual seja:

A ideia clara e precisa que se fa-

ça da vida futura dá uma fé ina-

balável no porvir, e essa fé tem

consequências enormes sobre a

moralização dos homens, por-

que muda completamente o

ponto de vista pelo qual eles en-

caram a vida terrena.2

A civilização imaginada por
Huxley assim se transformou (e

tem se transformado) em conse-
quência do avanço do materialis-
mo, que concentra suas atenções
no gozo do presente – daí a droga
Soma, o artificialismo, o consumis-
mo, as paixões do corpo etc. Por
conseguinte, tudo aquilo que é
contrário a esta lógica foi banido
(porém, não solucionado, como
bem advertiu o Selvagem) – daí o
condicionamento, as verdades im-
postas (não religiosas, mas cientí-
ficas) e a extinção dos valores fa-
mília e virtudes.

No entanto, Kardec, para con-
cretizar o objetivo de construção
de uma nova sociedade, apresenta
não uma fé qualquer, semelhante
a tantas outras que se mostraram
ineficazes, mas sim uma fé alicer-
çada nos fatos e na lógica, capaz
de “encarar a razão face a face, em
todas as épocas da humanidade”.3

Com este fim, a Doutrina dos
Espíritos foi forjada no seu trípli-
ce aspecto, totalmente inédito na
humanidade: ciência de observa-
ção, filosofia espiritualista e reli-
gião com base na moral cristã!
Sustentado por esta nova fé, con-
tinua o Codificador:

[...] Para quem se coloca, pelo

pensamento, na vida espiritual,

que é indefinida, a vida corpó-

rea se torna simples passagem,

breve estação num país ingrato.

As vicissitudes e tribulações des-

sa vida não passam de inciden-

tes que ele suporta com paciên-

cia, pois sabe que são de curta

duração e devem ser seguidas

por um estado mais feliz. A

morte nada mais terá de assus-

tador; deixa de ser a porta que

se abre para o nada, para ser a

porta da libertação, que faculta

ao exilado a entrada numa mo-

rada de felicidade e de paz. Sa-

bendo que está num lugar tem-

porário e não definitivo, o ho-

mem encara as preocupações

da vida com mais indiferença,

resultando-lhe daí uma calma

de espírito que abranda as suas

amarguras.

[…]

É o que acontece ao que encara

a vida terrena do ponto de vista

da vida futura: a humanidade,

assim como as estrelas do fir-

mamento, perde-se na imensi-

dade. Percebe então que grandes

e pequenos estão confundidos,

como as formigas sobre um

montículo de terra; que proletá-

rios e potentados são da mesma

estatura, e lamenta que essas

criaturas efêmeras que tanto se

fatigam para conquistar um

lugar que as elevará tão pouco e

que por tão pouco tempo con-

servarão. A importância, pois,

dada aos bens terrenos está

sempre em razão inversa da fé

que se tenha no futuro.4

É com a chave do Espiritismo
que solucionaremos os grandes
problemas do homem e, enfim,
construiremos um mundo verda-
deiramente admirável e novo: o
anunciado Mundo de Regenera-
ção!
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2KARDEC, Allan. O evangelho segundo o
espiritismo. Trad. Evandro Noleto Bezerra.
1. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2010. cap. 2,
it. 5. 3Idem, ibidem. cap. 19, it. 7. 4Idem, ibidem. cap. 2, it. 5.



O evento contou com a presença dos presiden-
tes, acompanhados por equipes, das Entidades Fe-
derativas da Região: Ivana Leal S. Raisky (Goiás),
Paulo Maia Costa (Distrito Federal), Dalva Silva
Souza (Espírito Santo), Luiza Leontina Andrade
Ribeiro (Mato Grosso), Henrique Kemper Borges
Júnior (Minas Gerais), Leila Vencio Ramos (To-
cantins), e o presidente, três vice-presidentes e vá-
rios diretores da FEB.

Reunião Intrarregional

Das 17 às 18h30, do dia 17, desenvolveu-se a
reunião intrarregional, iniciada por Roberto Fuina
Versiani, secretário-geral do CFN da FEB, e coorde-
nada por Aston Brian Leão, secretário da Comissão

Regional Centro, com presença do presidente da
FEB, Antonio Cesar Perri de Carvalho, da vice-pre-
sidente Maria de Lourdes Pereira de Oliveira, da
diretora Célia Maria Rey de Carvalho, dos presi-
dentes das Entidades Federativas Estaduais e dos
coordenadores e assessores nacionais e regionais
das Áreas. O objetivo da reunião, em atendimento
ao novo Regimento do CFN, foi preparar a forma
de atuação nas regiões.

Sessão de Abertura da Comissão

Na abertura, às 20 horas, houve apresentação
da pianista Betzabeth Salazar Pinto. Após a prece,
o secretário-geral do CFN, Roberto Fuina Ver-
siani, passou a coordenar a Reunião, seguindo-se
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saudações do secretário da Comissão Regional
Centro e dos representantes das Entidades Fede-
rativas dos Estados. O presidente da FEB, Antonio
Cesar Perri de Carvalho, falou sobre o tema ade-
quação e dinamização do Movimento Espírita.
Em seguida, houve um jantar de confraternização
no próprio local.

Na manhã do dia 18, foram iniciadas as reuniões
dos dirigentes das Federativas  e as reuniões seto-
riais das Áreas que integram as Comissões Regio-
nais do CFN.

Reunião dos Dirigentes

A Reunião foi coordenada pelo secretário-geral
do CFN com a participação do presidente da FEB.
Seguiram-se a apreciação e a aprovação da ata da
reunião da Comissão Regional de 2012. Na se-
quência da pauta, foram tratados os assuntos
sobre as deliberações do CFN e conclusões da reu-
nião da Comissão Executiva do CFN, relacionados
com as adequações das Áreas de trabalho; prepa-
rativos para o 4o Congresso Espírita Brasileiro –
2014, notadamente sobre o da região Centro, pro-
gramado para Vitória; preparo para a Reunião das
Comissões Regionais simultâneas, para 2014;
implantação do “Plano de Trabalho para o Mo-

vimento Espírita Brasileiro (2013-2017)”; encami-
nhamentos sobre o documento “Espiritismo e
Arte”, definindo-se a aceitação de sugestões até
agosto próximo; eventos viáveis no projeto Me-
mória da Missão Espiritual do Brasil como “Co-
ração do Mundo, Pátria do Evangelho”, e adequa-
ções da proposta da Rede Renascer – Em Defesa da
Vida, para a região. O vice-presidente da FEB, Ge-
raldo Campetti, falou sobre as novas edições e ree-
dições da FEB Editora e apresentou a proposta de
edição das obras da Codificação Espírita, em par-
ceria da FEB com as Entidades Federativas, o que
foi aprovado por todos. Em 2014, esta Reunião
regional ocorrerá em Vitória, na véspera do 4o

Congresso Espírita Brasileiro. A Reunião seguinte
será nos dias 15 a 17 de maio de 2015, na cidade de
Cuiabá.

Reuniões Setoriais

Simultaneamente, com a participação de traba-
lhadores dos Estados da Região, realizaram-se as reu-
niões das Áreas: Atendimento Espiritual no Centro
Espírita, Atividade Mediúnica, Comunicação Social Es-
pírita, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita,
Infância e Juventude e Serviço de Assistência e Pro-
moção Social Espírita.
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Sessão Plenária de Integração

No final do sábado, ocorreu a Reunião Plenária
de Integração com apresentação, pelas Áreas, de
duas propostas de ações prioritárias. O presidente
da FEB e o secretário-geral do CFN destacaram a
necessidade de adequações às recomendações do
CFN sobre as ações das Áreas. Foi lembrado que
houve distribuição de documento anexo à pauta
sobre a questão. Logo após, foram apresentadas as
conclusões das Áreas, seguidas de comentários pe-
los presidentes das Federativas.

Reunião da Área de Infância e Juventude: coor-
denada por Miriam Masotti Dusi, com assessoria de
Cirne Ferreira. Comentou o Plano de Trabalho
da Área e os estudos para se adequar a Área às reco-
mendações do CFN e informou sobre o Conbraje,
evento que se realizaria nos próximos dias em
Goiânia, bem como sobre o apoio aos seus resulta-
dos no que tange ao acompanhamento e integração
dos jovens nas atividades desenvolvidas nos centros
espíritas e no Movimento Espírita do Estado.

Reunião da Área do Serviço de Assistência e Pro-
moção Social Espírita: coordenada por José Carlos da
Silva Silveira, com assessoria de Maria de Lourdes
Pereira de Oliveira. Discorreu sobre o Encontro Na-
cional do Sapse, previsto para julho, em Belo Ho-
rizonte. Informou sobre o objetivo de se levar aos
dirigentes e trabalhadores das casas espíritas refle-
xões doutrinárias acerca do trabalho assistencial e
de se estimular a integração do Sapse com as demais
áreas dos centros espíritas, em especial com a da
Infância e Juventude, diante da necessidade de apro-

veitamento do potencial jovem na continuidade dos
trabalhos do Movimento Espírita.

Reunião da Área do Atendimento Espiritual no
Centro Espírita: coordenada por Hélio Blume, com
assessoria de Lia Blume. Apresentou as informações
sobre as propostas de dinamização das campanhas
existentes e enfatizou a importância da Área no
Centro Espírita, bem como o apoio à formação
continuada do trabalhador espírita de forma inte-
grada com as demais áreas do CFN, operaciona-
lizando, com estas áreas, a integração do Atendi-
mento Espiritual, com vistas a aprimorar o trabalho
de atendimento às pessoas que buscam, nos centros
espíritas, acolhimento, consolo, esclarecimento e
orientação.

Reunião da Área de Comunicação Social Espírita:
coordenada por Merhy Seba, com assessoria de Ivana
Leal S. Raisky. Comentou sobre a elaboração do Pla-
no Nacional de Comunicação Social com base no
“Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Bra-
sileiro (2013-2017)”, sobre os preparativos para o
Encontro Nacional da Área, programado para Goiâ-
nia, nos dias 13 a 15 de setembro próximo, sobre as
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reuniões virtuais via Skype e a participação na Inte-
gração das Áreas.

Reunião da Área da Atividade Mediúnica: coorde-
nada por Edna Fabro. O grupo analisou várias ações
federativas na Área, com destaque para a organiza-
ção das mesmas e capacitação do trabalhador por
meio de seminários com conteúdo doutrinário,
organizacional e relacionamento intra e interpessoal,
ressaltando a recomendação para que se estimule o
estudo de O livro dos médiuns.

Área do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:
coordenada por Sônia Arruda Fonseca, com assesso-
ria de Carlos Roberto Campetti. Informou sobre as
reuniões com a participação das quatro regiões e
equipe da FEB, para projetos em fase de desdobra-
mento. O grupo da Área analisou a proposta de sua
ampliação para Área de Estudo e Educação. Esclare-
ceu sobre os preparativos para o IV Encontro Nacio-
nal do Esde, programado para julho, na Sede da FEB,
e foi solicitada a coleta de material para o Projeto
Memória 30 anos do Esde e divulgação do site do
Esde no Portal da FEB.

À noite, ocorreu um jantar de confraternização na
Ilha da Canela.

Seminário Gestão de Entidades
Federativas

No domingo, pela manhã, houve o desenvolvi-
mento do Seminário “Gestão de Entidades Federati-
vas”, com a participação de todas as equipes, coorde-
nado por Aston Brian Leão, com atuação de Roberto
Fuina Versiani e do presidente da FEB.

Sessão de Encerramento

No encerramento, por volta das 12 horas, os pre-
sidentes das seis Entidades Federativas Estaduais, o
secretário da Comissão Regional, o secretário-geral
do CFN e o presidente da FEB se pronunciaram com
palavras de despedida. Toda a programação da Reu-
nião Regional se desenvolveu em ambiente fraterno
e, ao final, houve almoço de confraternização na sede
do evento.
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Seara Espírita

Reino Unido: Palestras de dirigente da FEB
No final de maio até o dia 5 de junho, a vice-presi-
dente da FEB, Marta Antunes de Moura, desenvolveu
seminários e proferiu palestras no Reino Unido, a
convite do British Union of Spiritist Societies. Informa-
ções: <diretoria@febnet.org.br>; <www.buss.org.uk>.

Pará: Feira do Livro e Comunicação Social
A União Espírita Paraense (UEP) promoveu a VII
Feira do Livro Espírita de Ananindeua, no período
de 6 a 9 de junho, na Praça da Bíblia. Estiveram pre-
sentes como palestrantes Orson Peter Carrara,
Albeniz Leite, Leonardo Machado e Denise Eiró. A
UEP também desenvolveu nos dias 6 e 7 de julho o
2o Encontro Estadual de Comunicação Social em sua
sede. “A Comunicação Social Espírita” foi o tema
abordado por Ivana Leal S. Raisky, presidente da
Feego. O público-alvo foi composto de diretores, tra-
balhadores e pessoas vinculadas ou interessadas na
Comunicação Social Espírita. Informações: <www.
paraespirita.com.br>

Rio Grande do Sul: Encontro Estadual
O Departamento de Infância e Juventude (DIJ), da
Federação Espírita do Rio Grande do Sul, realizou o
V Encontro Estadual de Grupos de Programações
Juvenis, em 30 de junho, no Atheneu Espírita Cruzei-
ro do Sul, em Porto Alegre. Informações: <www.
fergs.org.br>.

Distrito Federal: Missão Diferencial e
Desafios

A Federação Espírita do Distrito Federal (Fedf) pro-
moveu o seminário “Organização do Serviço Social
de Promoção Social Espírita – Missão Diferencial e
Desafios”, no dia 9 de junho, desenvolvido pela fa-
cilitadora Sílvia Thomaz. Informações: <www.fedf.
org.br>.

Espírito Santo: Solidariedade em Ação
O Encontro Estadual de Trabalhadores do Atendi-
mento Fraterno foi realizado, no dia 23 de junho,

no Grupo Fraternidade Espírita Jerônymo Ribeiro,
promovido pela Federação Espírita do Estado do
Espírito Santo, e contou com a atuação de Jacira
Abranches, João Bragança, José Carlos Fiorido e
Elisabeth Nicodemos, tendo como tema “Visitas
Fraternas: Solidariedade em Ação”. Informações:
<www.feees.org.br>.

Goiás: Dia da Família em Núcleo da FEB
Aconteceu em 8 de junho o Dia da Família do Nú-
cleo Espírita Guillon Ribeiro (Negr), localizado no
município de Santo Antônio do Descoberto (GO),
mantido pela FEB. Esse evento faz parte do ca-
lendário de atividades do Departamento de As-
sistência Social e do Departamento de Infância e
Juventude da FEB, e teve por objetivo a reflexão
sobre a importância da família e as atitudes e sen-
timentos necessários para manter a paz no am-
biente familiar. O evento contou com o tema “Fa-
mília: árvore que plantamos”. Informações: <dire
toria@febnet.org.br>.

Marcha Brasil sem Aborto e Estatuto do
Nascituro

Na tarde do dia 4 de junho, ocorreu em Brasília a 6a

Marcha Nacional da Cidadania pela Vida contra o
Aborto, promovida pelo Movimento Nacional de
mesmo nome, do qual a FEB é membro fundadora.
A Marcha passou pela Esplanada dos Ministérios,
parando em frente ao Ministério da Saúde e do
Congresso Nacional. Estiveram presentes lideranças
de diversas religiões, parlamentares, Jaime Ferreira
Lopes, a presidente do Movimento, Dra. Lenise Gar-
cia, o ex-deputado Luiz Bassuma e os representantes
espíritas: Feego, Feees, o presidente da Fedf, Paulo
Maia, e o presidente da FEB, Antonio Cesar Perri de
Carvalho, que se manifestaram junto ao público.
Houve defesa do “Estatuto do Nascituro”, em trami-
tação na Câmara Federal. Jovens da Fedf e da FEB
empunharam faixas. Numeroso público esteve pre-
sente durante toda a Marcha. Informações: <direto
ria@febnet.org.br>; <www.brasilsemaborto.com.br>.






