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Editorial Por Luiz Assini

Nas eleições para a presidência da república, 
houve agressões e desalinhos que permearam 
uma divisão, senão territorial ou menos de 

bairrismo, que não se justifica. O Povo do Nordeste, 
aliás, os originais povos brasileiros – pois foi lá, em 
terras nordestinas que o Brasil foi descoberto e fin-
cou as primeiras estacas de sua civilização. Portanto, 
nosso amor e nosso respeito a esse povo sofrido, com 
uma tenacidade exemplar. Queiramos ou não houve 
um racha na população a ponto de uns menos avi-
sados saírem nas redes sociais pregando a divisão do 
país. Na nossa razão, e acredito que na da maioria dos 
adeptos da Cairbar Schutel, essa premissa, ou afirma-
tiva, não se fecunda na Justiça Divina. 
   Deus na sua infinita bondade não escolheria um 
povo para ser o seu preferido em detrimento de tan-
tos outros. Aliás, outros não, pois somos um único 
povo, dividido por fronteiras e interesses mesquinhos 
chamados de regionalismos. Neste contexto, o Brasil 
passará por uma prova duríssima nos próximos anos, 
se não tivermos os cuidados de nos manter em vigília 
contra retrocessos nas conquistas, tanto sociais como 
democráticas. A Democracia é o pior dos sistemas, 
desde que excluídos todos os outros, não obstante em 
nome de uma moralidade persecutória nós olhamos 
para os defeitos dos outros e continuamos fazendo as 
mesmas coisas: “Papel jogado na rua, propina para 
emplacar o carro, desrespeitos nos sinais de trânsi-
to, o esdrúxulo jeitinho brasileiro nas filas dos ban-
cos...” E por aí vai.  Cobramos muito dos outros, mas 
ao mesmo tempo, extrapolamos o bom senso. Juízes 
que deveriam pregar a indulgência aos seus julgados 
colocam os tristes na cadeia e depois saem fazendo 
palestras pagas a preço de ouro, enriquecendo-se às 
custas de seus irmãos em erro. 
   Assim o povo do Sul, uma maioria de origem de 
povos refugiados das guerras na Europa e muitos das 
ilhas portuguesas, cujas condições de sobrevivência 

são precárias, encontraram nessas terras os meios 
de prosperidade. Pegaram o filé mignon e julgam-se 
os maiores os mais inteligentes, os não necessitados. 
Verdade? Não! São tão importantes, ou tão carentes, 
quanto qualquer outro que aqui nasceu, independen-
temente de sua origem.  Falo isso na cátedra de ter 
nascido em Santa Catarina, que se julga o suprassumo 
do progresso e até bem pouco tempo, e acredito que 
até hoje, a maioria das cidades não tinham ou têm sa-
neamento básico, quiçá nos interiores. 
   As grandes cidades são algo à parte; “São Paulo, a 
maior cidade do hemisfério sul, foi construída com 
o suor dos nordestinos.” Logo, todo respeito e indul-
gência aos nossos irmãos é o mínimo, na razão e na 
caridade. Opções por candidatos não podem criar 
cismas entre nós, até porque ninguém sabe o que está 
certo ou errado: o que choca as nossas consciências e 
que achamos certo, muitas vezes na visão dos espíri-
tos encarregados pelos destinos da nação é totalmente 
diferente. Deus ajude todos nós a compreender que 
passamos por processos transitórios: “É preciso que 
venha o escândalo, mas ai daquele que fizer o escân-
dalo.” Logo, perseveremos no bem e no estudo do 
porto seguro da Doutrina Espírita, sem misticismos 
e firmada na razão e nas diretrizes de Jesus e Kardec.

“Amai teu próximo como a ti mesmo!”

Um só Povo... Uma só Nação!
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Em Pauta

As ações doutrinárias foram pautadas, como 
sempre, no estudo sistemático da doutrina 
espírita e nos livros básico da codificação .Po-

rém, uma vez por mês temos oportunidade de fazer 
uma palestra com oradores de fora ou da própria casa 
para sair um pouco da rotina e trazer novos aconteci-
mentos. Assim, em comemoração pelos 150 anos de 
Cairbar Schutel, convidamos o orador Hélio Ribei-
ro Loureiro que abordou o tema: Terapia Espírita da 
Desobsessão. Na oportunidade Hélio, como sempre, 
falou da necessidade do estudo da Doutrina Espíri-
ta para sanarmos muitos dos males da humanidade. 
Desenvolvendo assim o sentido das consequências e 
nessas ações, em muitas oportunidades, salvando pes-
soas do suicídio. 
    Esta a terapia espírita, disse Hélio, contando cau-
sos concretos de conexão entre a ciência e a espiri-
tualidade. O que todos os presentes concordaram e 
agradeceram ao querido amigo pelos esclarecimentos 
doutrinários. 

3 de outubro - Luiz Carlos Marins, no primeiro tem-
po da reunião ordinária, fez uma apresentação da 
Vida e Obra de Allan Kardec enfatizando o caráter 
da moralidade, da eloquência e da espiritualidade do 
fundador da magnífica Doutrina Espírita. Alavanca, 
no dizer de Marins, para o progresso da humanida-
de, pois sem a crença na reencarnação fica impossível 
justificar a Justiça Divina, que era uma premissa do 
eminente Kardec.

27 de novembro - As reuniões de apresentação de 
palestras se dão nas quartas-feiras, no entanto, desta 
feita em uma sexta-feira, já que a oradora e vice-pre-
sidente da casa Margareth Ferreira é diretora de uma 
Escola Pública na Cidade de Itaguaí. O tema “Fora de 
Caridade não há Salvação” em “data show”. Um gran-
de trabalho apresentado pela Margareth com final 

merecedor de aplausos, quando apresentou breve bio-
grafia de Cairbar Schutel pelos 150 anos de seu nasci-
mento. Homenagem justa, pois Cairbar é sinônimo de 
caridade sem mistificação e sem fantasias, tão comuns 
nos dias de hoje.

Na Ação Social
Começamos com a grande festa de 45 anos da Mansão 
da Esperança. Desta feita, realizada na Casa de Festas 
Mansão do Duque, na realidade um Baile com bons 
flashbacks, onde os amigos que prestigiaram se senti-
ram maravilhados por ajudar uma obra tão séria e que 
completou 45 anos de trabalho aos idosos.
   Nossa gratidão a todos que de uma forma ou de 
outra ajudaram na realização do evento da Mansão da 
Esperança. Os idosos mereciam uma festa grandiosa, 
bem ao estilo da Cairbar Schutel.

Relatório de atividades de outubro a dezembro de 2018
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Esta foto resume tudo. Senhora Solilda, com 90 anos, 
quase sem poder se locomover, dançando em uma ca-
deira de rodas aparada pela voluntária Graça e pela 
abnegada funcionária Paula, foi o ponto alto das co-
memorações. Além disso, não satisfeita, foi dançar 
com um bailarino, como se fosse a porta-bandeira da 
Mansão da Esperança.

Natal da Solidariedade
Tradicional natal dos idosos, com a presença de Pa-
pai Noel, este ano foi maravilhoso: presença marcante 
da sociedade civil, muitos presentes aos idosos, mesa 
farta, tudo de bom e a excelente comida servida aos 
convidados. Descrever em palavras o que foi a festa é 
impossível. Nosso patrono Cairbar Schutel e Ademar 
Constant devem ter ficado muito felizes com o que 
foi oferecido em especial aos idosos residentes. Nosso 
muito obrigado a todos. As fotos dizem tudo. 

Mansão da Esperança
 

Nos seus quarenta e cinco anos a Mansão da Es-
perança parece uma menina debutante, pois 
cada dia toma-se mais formosura. Os elogios 

chegam de todos os lados, pelo site, pelo Facebook, 
pelo telefone e também pessoalmente no encontro na 
sociedade. Os Espírito de Ademar Constant, João La-
cerda, CairbarSchutel e de outros membros desencar-
nados na Associação Espírita Cairbarschutel devem 
se sentir muitos felizes por tudo que está acontecendo, 
não por mérito de ninguém especial, mas pelo esfor-
ços incessante dos membros dessa casa de trabalho e 
amor.
   Em recente visita ao Ministério Público foi nos apre-
sentado os relatórios de apreciação do órgão onde são 
feitos rasgados elogios às mudanças e transformações 
da instituição. A procura para internação de idosos 
extrapolou as fronteiras de Duque de Caxias, mesmo 
que seja esse o seu público alvo para alcançar pessoas 
de outros estados e até do exterior. Isso nos orgulha 
muito, pelo reconhecimento do trabalho dos abnega-
dos funcionários e diretores da casa.
  Na presente data não temos mais vagas livres, no 
entanto, possivelmente para o mês de maio, mas oito 
vagas serão abertas, chegando assim ao limite de 60 
vagas, conforme estabelece a lei no Estado do Rio de 
Janeiro. Nosso muito obrigado aos amigos que cola-
boraram para a manutenção da obra com doações e 
contribuição que fizeram-na seguir seu rumo no am-
paro aos idosos, que necessitam dessa ajuda.
 
Facebook – Instituição para idosos Mansão da Espe-
rança, AE CairbarSchutel e no site: www.mansaoda-
esperanca.org.br. Pelo telefone (21) 27712591.
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A sobrevivência do espírito após a morte do cor-
po biológico, sendo este a sede da emoção, da 
personalidade, da identidade de uma pessoa 

na hipótese do continuum da vida, a comunicabilida-
de entre a dimensão espiritual e o plano biológico nos 
estados de transe, na mediunidade, o entendimento 
do cérebro como o transdutor da alma e não como 
foco produtor do pensamento, são questões em aberto 
no território da Ciência.
  A visão materialista entende que a pessoa é o cor-
po biológico, portanto a vida termina com a morte do 
corpo. Esta é uma hipótese que não foi comprovada 
pela Ciência. Assim, tanto a visão espírita proposta 
por Allan Kardec, quanto à visão organicista-materia-
lista são hipóteses abertas à investigação pela Ciência 
Oficial.
   Afirmar o materialismo como realidade existencial 
é hoje uma hipótese e não uma confirmação cientifi-
ca. Um cientista que se diz materialista fala em nome 
próprio e não em nome da Ciência. A Ciência Ofi-
cial está aberta à investigação das hipóteses espíritas 
tanto quanto as hipóteses materialistas. Assim é que 
as universidades americanas como a Universidade de 
Harvard (Mind-body Institut), a Universidade de Vir-
ginia (Pesquisa sobre reencarnação), a Universidade 
do Arizona (Laboratório de pesquisa sobre vida após 
a morte, www.veritas.arizona.edu) e por extensão 
as 50 maiores faculdades de medicina dos EUA, in-
cluem em seus currículos de graduação e pós-gradua-
ção a Disciplina Medicina e Espiritualidade, segundo 
JAMA – Journal of American Medical Association.
   A OMS – Organização Mundial de Saúde, passa a 
admitir o sistema espiritual na caracterização de saú-
de e qualidade de vida como observamos no protoco-
lo do WHOQOL-100 –www.ufrgs.br/psiq/whoqol1.
html – (domínio VI Aspectos espirituais, religião e 
crenças pessoais na tabela 2 – Domínios e facetas do 
WHOQOL). Também, o CID-10, Código Internacio-

nal de Doenças, item F.44.3 – Estados de Transe e Pos-
sessão – configura como diagnóstico médico e quali-
fica o transe patológico (mediunidade/doença) quan-
do o indivíduo não tem controle sobre o fenômeno, 
ocorrendo de forma involuntária e não desejada. Mas 
não é considerada doença o estado de transe (mediu-
nidade/saúde) sob domínio da pessoa em seu contex-
to cultural ou religioso –www.datasus.gov.br/cid10/
v2008/cid10.htm.
   O DSM-IV, Casos Clínicos da Associação Americana 
de Psiquiatria, chega a ser mais objetivo utilizando o 
termo “possessão por espíritos”, colocando que consis-
te num transtorno dissociativo, com a ressalva de que 
“é o termo mais próximo deste intrigante diagnósti-
co”, demonstrando objetivamente que o entendimento 
do fenômeno ainda está em aberto – www.psych.org. 
De fato, o estado de transe é um estado dissociativo 
(conversão) podendo configurar-se como Transtorno 
Dissociativo nos casos patológicos (mediunidade/do-
ença) porque a interferência espiritual naturalmente 
provoca dissociação da mente. Portanto, considerar o 
estado de transe como transtorno dissociativo ou con-
versivo não exclui a hipótese de que seja um fenôme-
no espirítico.
  Os estados conversivos ou dissociativos foram am-
plamente estudados no Hospital Salpêtrière de Paris, 
na escola do Prof. Charcot, onde Freud estudou. Em 
seus estudos alguns pesquisadores abordaram a hi-
pótese espirítica (Mediunidade) como entendimento 
etiológico dos estados conversivos. Um deles foi Carl 
Gustav Jung que no segundo capítulo do primeiro 
volume de Obras Completas (Ed. Vozes) estuda o 
médium espírita. Também na mesma escola os mé-
dicos Gustav Geley e Albert Scherenck-Notzing abor-
daram formalmente a hipótese espírita como válida 
em medicina (Scherenck-Notzing em Le Phenomene 
Physique de La Mediunite e Gustav Geley em O Ser 
Subconsciente). Com isso, mesmo o termo Conver-

A Medicina Oficial se Abre 
a Questão Espiritual Dr. Luiz Felipe - UniEspírito
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são Histérica enquanto fórmula estritamente anímica, 
como proposto por Freud, não foi e não é um consen-
so em medicina.
   Como médico, participo da hipótese espírita dos 
estados de transe e possessão e também no entendi-
mento do sistema espiritual abordado pelo protocolo 
de Qualidade de Vida da OMS, procurando pesquisar 
as possibilidades da hipótese espiritual no processo de 
saúde e doença. Esta argumentação frente à abertura 
que a Medicina Oficial está dando para o entendimen-
to do sistema espiritual permitiu que meu protocolo 
de pesquisa no estudo de 120 pacientes abordados se-
gundo a óptica bio-psico-socio-espiritual fosse apro-
vado oficialmente junto à Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, e esta pesquisa já está sen-
do desenvolvida.
Julgo que a Medicina e a Ciência nas universidades 
precisam criar institutos e departamentos com todos 
os recursos para pesquisa cientifica, a fim de estudar a 

hipótese espiritual. É para este ideal que procuro con-
tribuir para que esta questão não fique pautada em 
cima de opiniões pessoais.
É inequívoco que a Medicina e a Ciência não estão 
abertas para esta hipótese.

Dr. Sergio Felipe de Oliveira – CRM 62.051
Sou médico formado pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. Anatomista pelo Instituto 
de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo 
com área de concentração em Neurociências e Neuroa-
natomia Ultraestrutural. Mestre em Ciências pela USP. 
Coordeno a Disciplina Optativa Medicina e Espirituali-
dade da FMUSP enquadrada no item práticas médicas 
para graduandos de medicina.  www.fm.usp.br/cedem/
simposio/simposio.php
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Quando Allan Kardec interroga, no item 798 
de O Livro dos Espíritos, a respeito da pos-
sibilidade de o espiritismo se tornar um dia 

crença comum entre os homens, obtém dos benfei-
tores espirituais a seguinte resposta: “Certamente que 
se tornará crença geral e marcará nova era na história 
da humanidade, porque está na natureza e chegou o 
tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos 
humanos. (...).”
   Se não tivermos a devida atenção, poderemos ser 
tentados a entender nesse retorno, que um dia todos 
serão espíritas, o que seria um equívoco, pois não foi 
isso que disseram. Afirmaram sim, que os ensinos es-
píritas estão na natureza e serão apreendidos pela raça 
humana como toda e qualquer lei de Deus. A ciência 
terá um relevante papel na formação dessa consciên-
cia ao comprovar tais leis.
   Assim, no momento em que as pessoas estiverem 
convencidas, entre outras lições, de que Deus é o mes-
mo para todos e que as criou iguais e imortais; sujeitas 
a múltiplas existências, com o objetivo de evoluir; que 
sua felicidade ou desgraça é resultado de suas ações, 
isso terá como consequência a mudança de compor-
tamento e sentimento, já que, certas dessas verdades, 
transferirão seu foco dos temas materiais para os espi-
rituais e a fraternidade será o laço que as unirá, fazen-
do-as comungar uma aspiração idêntica.
   Léon Denis corrobora para esse entendimento ao 
escrever na obra No Invisível, capítulo XI: “Então as 
mesquinhas rivalidades, os odiosos preconceitos te-
rão cessado para sempre. Todas as reformas, todas as 
obras de solidariedade receberão vigoroso impulso. 
Acima das pequenas pátrias terrestres veremos des-
dobrar-se a grande pátria comum: o céu iluminado.” 
É desse modo que chegaremos a tão almejada era da 
regeneração.
   Coube ao espiritismo revelar esses conceitos capitais 
que pouco a pouco serão absorvidos por todas as reli-
giões que, destarte, ficarão naturalmente semelhantes, 
pregando as mesmas bases fundamentais, que são as 

leis de Deus, unidas em prol do bem universal. Mas, 
para tal, é primordial a ação do tempo, não o nosso 
tempo, mas sim o de Deus.
   Reforçando ainda essa percepção declara Kardec na 
Revista Espírita de fevereiro de 1862: “O Espiritismo 
é uma doutrina moral que fortifica os sentimentos re-
ligiosos em geral e se aplica a todas as religiões. É de 
todas, e não é de nenhuma em particular. Por isso não 
diz a ninguém que a troque.”
   Dessa forma, temos uma grave responsabilidade na 
construção da paz em nosso mundo: a vulgarização, 
por todos os meios disponíveis, das ideias espíritas, 
que nada mais são do que as instruções do Cristo e 
que, em uma palavra, são as leis da natureza. Desta-
que-se, é claro, que isso deve ser feito respeitando-se 
a liberdade de consciência de todos e com brandura, 
uma vez que convicção não se impõe.
   Tudo isso nos faz compreender e aceitar a assertiva 
de Paulo em epígrafe, visto que, não obstante os graves 
acidentes morais que ainda observamos no mundo de 
hoje, caracterizados pela intolerância, agressividade e 
prepotência, filhas do orgulho e do egoísmo, precisa-
mos nos manter em paz e confiantes, na certeza de 
que a obra regenerativa é questão de tempo, apesar de 
variável de acordo com o empenho ou livre-arbítrio 
da humanidade, mas inexorável e sob o comando de 
Deus. Não nos assustemos, porquanto, o Mestre já ha-
via nos alertado sobre isso, conforme registrou Mateus 
no capítulo 24 de suas anotações: “(...) se levantará na-
ção contra nação e reino contra reino. E haverá fome 
e terremotos em todos os lugares. (...) Aquele, porém, 
que perseverar até o fim, esse será salvo. (...).” Perseve-
remos, orando, vigiando e trabalhando na divulgação 
dessas lições, pela palavra e, sobretudo, pelo exemplo!

Alberto Leitão Rosa
(albleiros@yahoo.com.br)

Espiritismo e Paz
“Não estejais inquietos por coisa alguma; (...).” 

(Paulo - Filipenses 4:6)

Alberto Leitão Rosa
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Um assunto que quase nunca temos a satis-
fação de ver abordado especificamente em 
nosso meio é o da concentração mental, útil 

e necessária sobretudo no intercâmbio que estabele-
cemos com os espíritos. Não costumamos lhe dedicar 
reflexões esclarecedoras, talvez porque a cada dia es-
tejamos menos interessados em fazer contato com os 
seres do mundo invisível, em decorrência da predo-
minância entre nós, na atualidade, da tendência para 
abraçar um Espiritismo sem espíritos, só de cursos e 
discursos, orientado por um evangelismo de essência 
católica, cristólatra sem ser cristão. 
   Concentração mental, todos sabem, é o estado do 
psiquismo centrado em uma única coisa. Quando 
nos concentramos mentalmente em algo pensamos 
somente naquilo, não deixando que nossa atenção fo-
calize nada mais. Na atividade espírita que se expressa 
no campo da mediunidade precisamos empregar con-
centrações mentais de dois tipos diferentes e opostos, 
uma para ministrar passes, outra para receber espíri-
tos. No primeiro caso convém pormos em ação a von-
tade, imaginando que de nossas mãos sai uma energia 
luminosa (o fluido magnético ou ectoplasma) para a 
pessoa necessitada de ajuda, no segundo caso deve-
mos adotar o recurso inverso, bloqueando a imagina-
ção a fim de deixar a mente vazia de ideias e imagens, 
possibilitando assim a penetração nela do pensamen-
to do espírito comunicante sem a interferência do 
nosso. A atitude de alguns dirigentes de sessões que 

ficam dizendo aos médiuns, quando eles dão sinal 
de transe, “pense em Jesus, pense em DEUS”, só ser-
ve para prejudicar o fenômeno, sendo tal pensamen-
to desnecessário no momento, até porque tem a sua 
hora, durante a prece feita na abertura do trabalho e 
em outras ocasiões apropriadas. 
   Nutrimos esta convicção após décadas de experiência 
no setor da prática mediúnica, e a divulgamos a quem 
interessar possa sem querer com isso gerar discussão 
sobre o tema, pois a doutrina kardequiana, a respeito 
do mesmo, recomenda-nos apenas o bom senso, sem 
fechar a questão com qualquer formalismo.

(*) Nazareno Tourinho, decano da Academia Pa-
raense de Letras, premiado como escritor fora do 
Brasil, é autor de vinte e oito obras espíritas, uma 
publicada também na Alemanha, outra em parceria 
com o Dr. Carlos Imbassahy, e atualmente escreve li-
vros para a Editora LACHÂTRE. (Telefone DDD 11 
– 4063-5354. Site: www.lachatre.org.br).

E-mail: nazarenotourinho@yahoo.com

Concentração Mental Nazareno Tourinho
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Einstein pensava num universo harmonioso, 
numa ordem subjacente ao caos aparente e, 
num regente dessa harmonia, talvez numa Inte-

ligência Suprema, num Supremo Arquiteto, cujas in-
tenções buscava perceber, dizendo, em sua convicção 
da existência de um projeto para o cosmos, que Deus 
não joga dados, frase recorrente em suas discussões 
com Bohr.
  Haveria uma realidade harmoniosa sublinhando as 
leis do Universo? Einstein sentia assim e entendia que 
o objetivo da ciência era descobri-la. Quanto ao con-
ceito de Deus, Einstein estava em desacordo com um 
deus pessoal, intervencionista, antropomorfizado, ca-
racterizado no pensamento antigo, hoje em reformu-
lação em suas próprias origens, das religiões tradicio-
nais. Vamos a dois exemplos:
   O primeiro: Num almoço em Berlim, na sequência de 
rápida discussão sobre astrologia, um ateísta afirmou 
que acreditar em deus é o mesmo que superstição. Fe-
z-se um silêncio, porque era sabido que Einstein, que 
estava presente com sua esposa, alimentava algumas 
crenças que poderiam ser consideradas religiosas. Di-

O Pensamento de Einstein a Respeito de Deus Moacir Costa de Araujo Lima

rigindo-se ao físico, o ateu perguntou-lhe se era, de 
fato, religioso. “Sim, você pode chamar assim” foi a 
calma resposta. “Tente penetrar com nossos limitados 
significados os segredos da natureza e você achará por 
detrás de todas as leis e conexões discerníveis, perma-
nece algo sutil, intangível e inexplicável. A veneração 
por essa força além de qualquer coisa que podemos 
compreender é minha religião. Nessa extensão, eu 
sou, de fato, religioso”.
   O segundo: A concepção de um espírito cósmico im-
pessoal, bem como as teorias sobre a relatividade, de-
sagradavam os prosélitos de um deus intervencionista 
e, se examinarmos bem, parcial. Descontente com o 
pensamento de Einstein sobre Deus e não entendendo 
haver clareza em suas manifestações a respeito, o Car-
deal de Boston William Henry O’Connel manifestou-
-se no sentido de que Einstein seria um homem sem 
deus e sua teoria um caldo de cultura para o desenvol-
vimento do ateísmo. A discussão em torno do tema 
começou a gerar um clamor público, o que levou o co-
nhecido líder judeu de New York, Rabino Herbert S. 
Goldstein a mandar a Einstein um telegrama absolu-
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perguntado sobre a existência histórica, verdadeira, 
de Jesus, eis a resposta: 
- Inquestionavelmente! Ninguém pode ler os evange-
lhos sem sentir a real presença de Jesus. Sua persona-
lidade pulsa em cada palavra. Nenhum mito é preen-
chido com tal vida.
Seria tão bom se todos os cristãos pensassem assim e 
assim se sentissem ao ler o evangelho...

moacircostadearaujo@gmail.com

lutamente direto, dizendo:- “Você acredita em Deus? 
Ponto. Resposta paga. 50 palavras”. Interessante ob-
servar a tendência maniqueísta que muitas vezes cul-
tivamos: “Sim ou não”. “Bom ou Mau”, que levam a 
respostas simplórias, quando muitas vezes a questão 
invade o território da lógica fuzzy, que entende existir 
extensa gama de valores entre o sim e o não, na análise 
de questões mais profundas.
Quântica & Consciência - O Grande encontro. Novo 
Livro do Autor. A Física Quântica, cujos mistérios 
analisaremos, modifica o chamado princípio do ter-
ceiro excluído, da lógica de predicados de primeira 
ordem que, por ser excludente entende que não pode 
ser A e Ã, ao mesmo tempo e num mesmo lugar.
   Esse princípio é válido, no entanto, para questões 
que, por natureza, não admitem o dualismo. Diferente 
do caso onda-partícula. Mas, voltemos ao telegrama. 
Einstein usou menos do que o exigido. Respondeu 
com pouco mais de 30 palavras: - Eu acredito no Deus 
de Spinoza que se revela na harmonia plena das leis de 
tudo o que existe, mas não num Deus que se envolve 
com o destino e os feitos da espécie humana.
   Em relação a Spinoza, condenado em Amsterdam de 
modo absolutamente cruel e desumano pelo rabino 
da comunidade judaica e também excomungado pela 
Igreja Católica, o que mais Einstein admirava, além 
da ideia a respeito de Deus, era sua contribuição ao 
pensamento moderno, por ter sido o primeiro filósofo 
a tratar do corpo e da alma como uma unidade e não 
como duas coisas separadas. Einstein, como verdadei-
ro cientista e pensador, sabia valorar seres humanos, 
filósofos e religiosos, mesmo não concordando com 
a integralidade de suas ideias. Nunca foi cristão, mas 
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Reflexões sobre o Natal José Passini

A palavra natal, como se sabe, significa nas-
cimento. Assim, pode-se dizer terra natal, 
significando terra onde nasceu alguém. Em-

prega-se a palavra também para significar dia do ani-
versário, do natalício. Entretanto, quando escrita com 
maiúscula, a palavra significa o nascimento de Jesus. 
Nesse caso, dizemos O Natal, ou o dia de Natal.
   A maioria da Humanidade cristã comemora o Na-
tal sem atentar no que significou, para a Terra, o nas-
cimento de Jesus. A sua vinda foi anunciada século 
após século, por vários profetas. O povo hebreu es-
perava ansiosamente pelo Messias. Esperava-o como 
se espera um libertador, um guerreiro que, segundo 
pensava a maioria, viria libertar o povo de Israel do 
domínio romano. Ima-ginavam muitos que o Messias 
seria um homem rico e poderoso, que viria à frente de 
exércitos, que venceria os romanos, devolvendo-lhes 
os sofrimentos e as humilhações impostos aos Judeus, 
anos a fio.
   Contrastando com as expectativas, a vinda de Jesus 
não se revestiu do luxo e da pompa de um palácio, 
nem de demonstrações exteriores de poder. Pelo con-
trário, as primeiras paredes que o abrigaram foram 
as de um estábulo e o seu berço foi a humilde palha 
de uma manjedoura. O seu poder manifestou-se na 
firmeza de suas convicções, na força da Verdade e na 
exemplificação pro-funda do Amor. Sabe-se que o seu 
nascimento se deu nessas circunstâncias não por es-
tarem seus pais em condições de penúria. José, con-
quanto fosse um carpinteiro pobre, tinha com que 
pagar uma pousa-da, pois conforme relatam o Evan-
gelho de Lucas (2: 7) e Irmão X (Antologia do Natal, 
cap. 50), o casal procurou algumas hospedarias, mas 
a cidade, em vista do recenseamento, estava repleta 
de viajantes e não havia aposentos disponíveis. Pode 
parecer que Jesus nasceu em meio humilde por essa 
condição meramente circunstancial, de não terem 
seus pais encontrado vaga em nenhuma hos-pedaria 
de Belém.
  O seu nascimento num estábulo pode ter sido cir-
cunstancial, mas a condição de pobreza já estava pro-

gramada, visto ter escolhido a família de um carpin-
teiro. Desde o seu nascimento, Jesus deixou mensa-
gens da mais profunda significação na história huma-
na. Começou por mostrar que o verdadeiro poder não 
se manifesta de modo visível senão à-queles “que têm 
olhos de ver”, pois emana do Espírito imortal e não 
da matéria transitória. Come-çando a vida num ber-
ço pobre, entre pessoas comuns, demonstrou a força 
imensa da simplicidade e da humildade.
   Para a grande massa popular de Jerusalém, naquela 
sexta-feira de triste memória, Jesus foi um derrotado, 
vencido ao peso da iniqüidade e dos interesses mate-
riais do sacerdócio judaico. En-tretanto, como previs-
to pelo profeta, sua passagem pela Terra seria a de um 
vencedor: “O seu túmulo passará como o de um mal-
vado e a sua morte como a de um ímpio. Mas, desde o 
momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma 
posteridade e os interesses de Deus hão de prosperar 
em suas mãos.” (Citado por Emmanuel, A Caminho 
da Luz, cap. 12).
   E  Emmanuel completa, na obra já citada, “Come-
çava a era definitiva da maioridade espiritual da Hu-
manidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exem-
plificação divina, entregaria o código da fraternidade 
e do amor a todos os corações”. Por essas palavras do 
Benfeitor, vemos que a passagem de Jesus pela Terra 
não foi a de mais um missionário, mas constituiu-se 
num marco luminoso na história da evolução huma-
na, foi algo de tal significação que chegou a mudar a 
contagem do tempo, em “antes” e “depois” de Cristo.
   Com o Cristo, o próprio conceito humano de re-
ligião mudou completamente. Não mais a-quela re-
ligião mística, contemplativa, ritualística, cheia de 
oferendas e fórmulas repetitivas no inte-rior dos tem-
plos. Religião, conforme seus ensinamentos e, princi-
palmente seus exemplos, passou a ser, para aquele que 
lhe entendeu as lições, um novo modo de viver, de se 
relacionar com o próximo, em todos os ambientes, em 
todos os momentos. Ensinando que Deus está presen-
te em todo o universo, alargou os limites dos templos, 
transformando o mundo num templo imenso. Jesus, 
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com simplicidade e humildade, mudou milenares 
conceitos religiosos, a começar pela idéia errônea que 
se tinha a respeito de Deus, substituindo o conceito 
Deus temor por Deus amor. Repetiu antigos concei-
tos de fé a respeito da justiça de Deus, mas em frases 
de luminosa beleza, colocou a misericórdia acima da 
justiça, apresentando Deus não mais como aquele so-
berano inflexível, e sim como Pai amoroso e bom.   A 
bondade e a humildade eram tidas como atributos dos 
fracos, daqueles que não sabiam lutar, sendo, por isso, 
os humildes desprezados pelos fortes e poderosos. 
Jesus veio mostrar a força da humildade, pois ele, a 
criatura mais humilde e mansa que a Terra conheceu, 
abalou para sempre os conceitos de força e de poder, 
deixando lições que sobreviveram e ganharam adep-
tos com o passar dos séculos, apesar dos esforços da-
queles que quiseram sufocá-las.
   Ensinou, consolou, amparou, curou, libertou do mal 
pobres e ricos, fracos e poderosos, com a mesma na-
turalidade e solicitude amorosa. Soube contrapor-se 
ao mal com sinceridade e firmeza, sem arrogância ou 
revolta, mesmo nos momentos mais difíceis do seu 
testemunho. Como diz Em-manuel, na obra já citada, 
“Combateu pacificamente todas as violências oficiais 
do judaísmo, reno-vando a Lei Antiga com a doutrina 
do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espa-
lhou as mais claras visões da vida imortal, ensinan-
do às criaturas humanas que existe algo superior às 
pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas.” 
Viveu essas verdades, enfrentando sereno e calmo 
a farsa do seu julgamento, a zombaria, os flagelos, a 
cruz e a morte. Coroando sua passagem pela Terra, 
deixou o marco da imortalidade gloriosa ao ressurgir 
no esplendor do seu corpo espiritual, mostran-do aos 
discípulos a vitória da vida sobre a morte. 
   Da palha da manjedoura à ressurreição gloriosa, sua 
passagem pela Terra foi um marco luminoso. Nasceu 
sobre a palha simples de um estábulo, mas  mudou 
o próprio calendário terrestre. Transformou aparen-
tes derrotas em marcos luminosos para a evolução 
humana. Condutor da evolução humana, não apenas 
apontou o caminho a ser seguido, mas como Mestre 
perfeito, o trilhou, ele próprio, à frente. De sua origem 
humilde, elevou-se como um gigante do Bem, cujas 
palavras amorosas ressoam até hoje.
   É o aniversário desse Missionário Maior, enviado 
por Deus à Terra, que comemoramos no dia de Natal.

Por termos consciência do valor da mensagem que 
ele nos deixou, é que devemos, nesta época do ano, 
meditar sobre como lhe oferecemos essa comemo-
ração. O que temos a oferecer ao Mestre? É de senso 
comum que as lições bem aproveitadas agradam aos 
mestres. Estaremos demonstrando a Jesus que somos 
discípulos aplicados? Podemos apresentar-lhe algum 
progresso desde o último Natal? Quanto crescemos 
em tolerância, bondade, paciência, benevolência, ca-
ridade?
   Será que essas festas ruidosas, com bebidas, com 
excesso de comida, de doces, de presentes estariam ao 
gosto de Jesus, que primou sempre pela sobriedade e 
pelo equilíbrio? Como nos sentirí-amos, se o Sublime 
Aniversariante viesse à nossa mesa participar da festa 
que, afinal, é em sua ho-menagem? Justo festejemos 
com alegria, com boas refeições, na companhia de fa-
miliares e amigos queridos, num clima de tranquili-
dade e paz. Podemos e devemos festejar o Natal, mas 
sempre com a preocupação de agradar ao aniversa-
riante. E se o festejássemos depois de termos repar-
tido um pouco, ainda que seja daquilo que temos de 
supérfluo, com os que nada têm?
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(1 de janeiro de 1846-Tours, 12 de Abril de 1927) Foi um pensador espírita, médium e um dos principais con-
tinuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec, ao lado de Gabriel Delanne e Camille Flammarion.
[1] Fez conferências por toda a Europa em congressos internacionais espíritas e espiritualistas, defendendo 
ativamente a ideia da sobrevivência da alma e suas consequências no campo da ética nas relações humanas. 
É conhecido como sendo o “consolidador do Espiritismo” em toda a Europa, bem como “apóstolo do Espiri-
tismo”, dadas as suas qualidades intrínsecas de estudioso do Espiritismo.

Leon Denis

Biografia

Autodidata, tendo mostrado inclinações literá-
rias e filosóficas, aos 18 anos travou contato 
com O Livro dos Espíritos e tornou-se adep-

to da Doutrina Espírita. Desempenhou importante 
papel na sua divulgação, enfrentando as críticas do 
positivismo materialista, do ateísmo e a reação do 
Catolicismo. Foi ainda membro atuante da Maçona-
ria. [2] Em 1900 participou do II Congresso Espírita 
Internacional. Participou ainda do Congresso Espírita 
de Liège (1905) e Bruxelas (1910), ambos na (Bélgi-
ca).A partir de 1910 a sua visão começou a diminuir, 
mas isso não impediu que prosseguisse no trabalho 
de defesa da existência e sobrevivência da alma. Logo 

depois da Primeira Guerra Mundial, aprendeu a lin-
guagem Braille.Em 1925 foi aclamado presidente do 
Congresso Espírita Internacional (Paris), no qual foi 
formada a Federação Espírita Internacional. Neste 
congresso quiseram tirar o aspecto religioso do Es-
piritismo, mas Denis se opôs a isso com tenacidade, 
apesar da acentuada velhice. [1]
   Denis trabalhava em seu novo livro O Gênio Celta 
e o Mundo Invisível quando foi acometido pela pneu-
monia, e com a ajuda de duas secretárias, conseguiu 
concluir a obra. Morreu às 9h da manhã de 12 de abril 
de 1927 em sua casa. [3][4] A sua grande produção 
na literatura espírita, bem como o seu caráter afável e 
abnegado, valeram-lhe a alcunha de Apóstolo do Es-
piritismo. Ao longo de sua vida manteve estreita li-
gação com a Federação Espírita Brasileira, tendo sido 
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aprovada por unanimidade a sua indicação para sócio 
distinto e Presidente honorário da instituição (1901). 
[5]

As religiões e a verdade
Léon Denis afirmou que “a verdade assemelha-se às 
gotas de chuva que tremem na extremidade de um 
ramo; enquanto ali estão suspensas, brilham como 
diamantes puros no esplendor do dia; quando tocam 
o chão, misturam-se com todas as impurezas. Tudo o 
que nos chega do Alto corrompe-se ao contato com a 
terra; até o íntimo do santuário o homem levou suas 
paixões; as suas concupiscências, as suas misérias 
morais. Assim em cada religião o erro, fruto da terra, 
mistura-se à verdade que é o bem dos céus” [6].

Citações
“Recorda-te de que a vida é curta; esforça-te, pois, 
por conquistar, enquanto o podes, aquilo que vieste 
aqui realizar: o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu 
espírito partir desta Terra mais puro do que quando 
nela entrou! Pensa que a Terra é um campo de batalha, 
onde a matéria e os sentidos assediam continuamente 
a alma; corrige teus defeitos, modifica teu caráter, re-
força a tua vontade; eleva-te pelo pensamento, acima 
das vulgaridades da Terra e contempla o espetáculo 
luminoso do céu.”

—Léon Denis, no seu livro Depois da Morte.

Principais obras
- Dentre suas obras, destacam-se:
- Cristianismo e Espiritismo (FEB)
- Depois da Morte (FEB)
- Espíritos e Médiuns (CELD)
- Joana D’Arc, Médium (FEB)
- No Invisível (FEB)
- O Além e a Sobrevivência do Ser (FEB)
- O Espiritismo e o Clero Católico (CELD)
- O Espiritismo na Arte (Lachâtre)

- O Gênio Céltico e o Mundo Invisível (CELD)
- O Grande Enigma (FEB)
- O Mundo Invisível e a Guerra (CELD)
- O Porquê da Vida (FEB)
- O Problema do Ser, do Destino e da Dor (FEB)
- O Progresso (CELD)
- Provas Experimentais da Sobrevivência
- Socialismo e Espiritismo (O Clarim)

Notas
1. Abib, D.. CULTURA ESPÍRITA NO BRASIL/ SPI-
RITIST CULTURE IN BRASIL. Brazilian Cultural 
Studies, América do Norte, 224 07 2013. p. 112-113.
2. Léon Denis e a Maçonaria, de Eduardo Carvalho 
Monteiro
3. LUCENA, Antônio de Souza e GODOY, Paulo Al-
ves. Personagens do Espiritismo (Do Brasil e de Ou-
tras Terras). 2ª ed., São Paulo: Edições FEESP, 1997. 
Pág. 135.
4. DENIS, Léon. O Gênio Celta e o Mundo Invisível. 
3ª ed. Trad.: Cícero Pimentel. Rio de Janeiro: Léon 
Denis Editora, 2008.
5. CARNEIRO, 1996:56.
6. Léon Denis. Depois da Morte e a existência da Re-
encarnação, p.14-15. São Paulo: Editora HEMUS, 
1972.
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Primeiro Encontro de Léon Denis com Allan Kardec

Eduardo Carvalho Monteiro
Escritor, jornalista e biógrafo espírita

Havia apenas três anos que Léon Denis se ini-
ciara no Espiritismo quando, em 1867, Allan 
Kardec aceitou um convite para pronunciar 

uma conferência em Tours. Léon Denis teve então a 
oportunidade de se entrevistar com o Codificador na 
quinta de Leandre Rebondin, que hospedava o casal 
Rivail, conforme descreve o próprio Denis: Alugára-
mos para recebê-lo e ouvi-lo, uma sala na rua Paul 
Louis Courrier e pedíramos a necessária autorização 
à Prefeitura pois, durante o Império, uma severa lei 
proibia qualquer reunião de mais de vinte pessoas. 
Acontece que no momento fixado para essa assem-
bléia fomos informados de que o nosso pedido fora 
indeferido. 
  Encarregaram-me então de permanecer no local a 
fim de avisar os convidados de que deviam dirigir-se a 
Spirito-Villa, a casa do senhor Rebondin, na rua Sen-
tier, onde a reunião se iria realizar no jardim. Éramos 
aproximadamente trezentos ouvintes, em pé, aperta-
dos de encontro às arvores. Sob a claridade das estre-
las, a voz doce e grave de Allan Kardec fazia-se ouvir; 
podia-se ver a sua fisionomia, iluminada por uma pe-
quena lâmpada colocada sobre uma mesa no centro 
do jardim, proporcionando um aspecto fantástico.
   Foram-lhe postas várias perguntas e ele respondia 
com bondade, sorridente... As flores do senhor Re-
bondin ficaram destruídas, mas o importante foi o 
sucesso daquela noite... lembrança perpétua e indelé-
vel. Falou-nos sobre a obsessão e várias questões lhe 
foram postas, às quais respondeu sempre bondosa-
mente. Terminada a reunião, todos levaram inefáveis 
recordações desse memorável encontro. No dia se-
guinte, voltei a Spirito-Villa, a fim de visitar o Mestre; 
encontrei-o trepado numa escada, ao pé de uma gran-
de cerejeira, apanhando os frutos que deitava a ma-
dame Allan Karde.Uma cena bucólica que o distraía 
das suas graves preocupações. No seu artigo “História 
do Desenvolvimento do Espiritismo em Tours”,  Denis 

completa a informação dos seus contactos com o mes-
tre de Lyon: Eu vi-o mais duas vezes depois da sua 
viagem a Tours: na sua residência na rua Saint-Anne, 
em Paris, e pela última vez em Bonneval, na quinta 
Petit Bois, onde os espíritas do Eure-et-Loire e Loi-
re-et-Cher estavam reunidos para ouvir os seus dis-
cursos e confraternizarem. No ano seguinte, em 1869, 
morria ele subitamente pela ruptura de um aneuris-
ma. A rua Sentier, em Spirito-Villa, tornou-se um lu-
gar importante e histórico para o Espiritismo, pois foi 
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onde aconteceu a primeira conferência espírita à luz 
das estrelas, e onde se deu o primeiro dos três encon-
tros que Léon Denis teve com Allan Kardec.
   Esta importância histórica levou-nos a conhecer o 
local no ano 2000. O que era uma quinta, em cujo jar-
dim puderam instalar-se 300 pessoas, conforme rela-
ta Denis, foi dividida em lotes ainda naquela época, 
e hoje abriga casas centenárias muito bem cuidadas 
pelos seus moradores. Uma pequena rua só para pe-
ões, dá entrada a Spirito-Villa, a qual percorremos 
emocionados. Escolhemos uma casa com um vasto 
jardim, que imaginámos ser uma parte daquele pisa-
do por Allan Kardec para a sua conferência e, com um 
pouco de receio, tocámos à campainha. Um jovem 
atendeu e, falando em inglês, pedimos para fotografar 
o jardim da sua casa, já que éramos pesquisadores e 
escritores brasileiros e ali, há mais de 130 anos, de-
ra-se um acontecimento muito importante para nós. 
Confessamos que tínhamos receio de sermos mal re-
cebidos, perante a inusitada história contada. Porém, 
para surpresa nossa, o jovem André, muito gentil, 
franqueou-nos a entrada e foi chamar a sua simpáti-
ca avó, Madame Madeleine Renaud que, além da sua 
amizade, nos ofereceu uma cópia dos documentos da 
propriedade, datados de 1840 e autenticados com o 
selo em branco de Napoleão.
   Não há dúvida que um documento como este pode 
não representar quase nada para a história do Espi-
ritismo, mas a fidalguia e a amizade com que aquela 
família de Tours nos recebeu e confiou nos motivos 
pelos quais dois desconhecidos, que não falavam a sua 
língua, lhes bateram à porta, foi quase tão emocionan-
te como pisarmos aquela terra em que sabíamos que 
dois gigantes do pensamento humano tinham deixa-
do as suas marcas há mais de cem anos.
   Foi, pois, com os olhos nublados e a recordar a des-
crição de Léon Denis do seu encontro com o mestre, 
que passámos alguns minutos naquele jardim, fazen-
do uma sentida prece e tentando transportar a nossa 
mente para o distante ano de 1868, para ouvir os ecos 
das palavras do mestre sob a luz da lamparina e tendo 
por tecto a abóbada celeste. Parecia que a terra ainda 
guardava a doçura das cerejas caídas aos pés de Amé-
lie Boudet e que o farfalhar das folhas secas, denun-
ciando a chegada do jovem Léon Denis atrasado para 
o início da reunião, ainda era ouvido pela nossa fan-
tasista audição. E o mesmo sentimento bucólico que 

Denis viu naquela cena, ele no-lo emprestou, e a nossa 
imaginação voou alto, muito alto...
Aos privilegiados trezentos ouvintes daquela memo-
rável conferência, somara-se mais um...

Eduardo Carvalho Monteiro
Escritor, jornalista e biógrafo espírita
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1 – Sucedem-se os governos no Brasil e perpetua-se 
a corrupção, em todos os níveis de atividade, na área 
pública e privada. Está na alma do brasileiro?

A corrupção está na alma da Humanidade, excrescên-
cia do comportamento egoístico que caracteriza os 
habitantes deste planeta de provas e expiações. A pre-
ocupação exacerbada com o próprio bem-estar e, no 
caso, com os patrimônios materiais, inspira e sustenta 
a desonestidade.

2 – Mas essa tendência parece ser mais forte em nosso 
país.

A tendência é universal. Ocorre que em países de-
senvolvidos é controlada e punida. A impunidade 
no Brasil, principalmente em relação aos que mais se 
comprometem com a corrupção, é assustadora. Com 
raras exceções, somente os pobres vão parar na cadeia.

3 – No seu entender, quais as medidas que deveriam 
ser tomadas pelo governo?

Compete-lhe aprimorar os controles e instituir meca-
nismos que levem à punição exemplar dos infratores. 
Mas isso não basta, já que sempre haverá espertos ca-
pazes de burlar as leis. A educação orientada para a 
cidadania é o caminho mais acertado, estabelecendo 
controles a partir da consciência de que ser cidadão é, 
acima de tudo, respeitar as leis.

4 – E quanto ao Espiritismo?

Há duas frentes de ação, inspirando a honestidade. 
Em primeiro lugar, também a educação, não a formal, 
mas a educação espiritual. Com a consciência de que 
somos Espíritos imortais em jornada de evolução na 
Terra, onde nos compete combater os impulsos egoís-
ticos que favorecem a corrupção, somos decisivamen-
te estimulados a respeitar as leis.

5 – E a segunda frente?
Mostrar que todos responderemos por nossas ações 
quando retornarmos ao Mundo Espiritual, em obser-
vância plena à advertência de Jesus de que a cada um 
será dado segundo suas obras (Mateus, 16:27). Quem 
está consciente dessa realidade será sempre o fiscal in-
corruptível de si mesmo.

O que o Espiritismo tem a dizer sobre corrupção

Corrupção Richard Simonetti
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6 – Essa advertência está presente em todas as religi-
ões, sem muita ressonância na alma dos fiéis. Por que 
o Espiritismo seria mais convincente?

As noções das religiões tradicionais sobre a vida es-
piritual são fantasiosas. Falam das coisas do Além, a 
partir de especulações dos que vivem na Terra. O Es-
piritismo fala a partir de informações dos que lá vi-
vem, mostrando de forma clara e incisiva as consequ-
ências do comportamento humano. O saber é sempre 
mais incisivo do que o imaginar.

7 – Qual seria o castigo da corrupção?

Diz Dante, em A Divina Comédia, que os adeptos do 
princípio com dinheiro, qualquer não vira um sim, 
vão parar numa vala de piche fervente, no inferno, 
atormentados por demônios perversos. Suas fantasias 
guardam algo da realidade espiritual. Em O Céu e o 
Inferno, Allan Kardec reporta-se a Espíritos compro-
metidos com o erro, o vício, o crime, a desonestidade, 
enquanto encarnados. Inúmeros deles descrevem, em 
manifestações mediúnicas, seus tormentos morais, 
piche fervente em suas consciências, reunidos, por 
afinidade, em correspondência à natureza de seus cri-
mes, em tenebrosos vales de sofrimento.

8 – A honestidade seria o passaporte para regiões 
mais amenas?

Sim, mas não basta cumprir as leis dos homens. So-
bretudo, é preciso ser honesto perante Deus, como 
explica o Espírito Joseph Brê, dirigindo-se à sua neta, 
na obra citada: Honesto aos olhos de Deus será aquele 
que, possuído de abnegação e amor, consagre a exis-
tência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes; 
aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo 
na vida; ativo no cumprimento dos deveres materiais, 
ensinando e exemplificando aos outros o amor ao tra-
balho; ativo nas boas ações, sem esquecer a condição 
de servo ao qual o senhor pedirá contas, um dia, do 
emprego do seu tempo; ativo finalmente na prática do 
amor a Deus e ao próximo.

Radialista e Jornalista
ZAIR CANÇADO

www.zaircancado.com
Youtube: Radialista Zair Cançado
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O Espiritismo, na sua função de cristianismo 
redivivo (rejuvenescido, sem mistérios, sem 
penduricalhos) não deve nutrir a pretensão 

de disputar um lugar no banquete dos Estados do 
mundo e os espíritas cristãos devem pensar na ilumi-
nação de si mesmos, antes de qualquer ambição, no 
intuito de converter os outros. Não há títulos no mo-
vimento espírita. Trabalhadores espíritas não devem 
ser conhecidos como generais, médicos, deputados, 
engenheiros, comerciantes, ou qualquer outra ocupa-
ção, mas por todo o esforço que despendem para ven-
cer suas más inclinações, pela perseverança no bem, 
dedicação à causa, assiduidade, compromisso e pon-
tualidade para com suas tarefas. Tais predicados, sim, 
homologam o trabalhador como espírita. 
   Não estamos aqui a renegar os títulos terrenos, 
mas desejamos, tão somente, enfocar que é preferí-
vel afirmarmos que o “Sr. Raul” é um dedicado tra-
balhador da doutrina da Terceira Revelação, correto, 
perseverante “e também” um médico dedicado, do 
que referir-nos a tal cidadão como sendo um médi-
co corretíssimo e também trabalhador espírita. Num 
centro espírita convivem irmãos que desempenham 
ou desempenharam funções terrenas as mais diversas; 
quando esses companheiros colocam à disposição da 
comunidade suas habilidades para possíveis alívios a 
irmãos acometidos de males do corpo ou do Espírito, 
compartilham habilidades geradas pelo título terreno 
que lhe é próprio, nutridos pelos mais sagrados senti-
mentos de compaixão e fraternidade.
   Consideremos a iluminação própria como sendo a 
maior titulação que um trabalhador espírita deva atin-
gir. Dissemos própria, pois que não devemos ambicio-
nar partidários por suas titulações terrenas, mas por 
todo o esforço que realizarem na busca dos padrões 
cristãos. Títulos de progresso sempre serão bem-vin-
dos, pois não poderemos ignorar a própria Lei — de 
progresso —, mas tais certificados colocam-se muitas 

vezes menores perante a diplomação da reforma ínti-
ma. Vivemos num planeta em que os títulos terrenos 
ainda são importantes; e não devemos desmerecê-los. 
É importante para a criatura que já vive a doutrina dos 
Espíritos entender que aquilo que de bom o indivíduo 
faz, ancorado por seu título terreno, sempre será mais 
importante que o título propriamente dito.
   Enquanto que o conceito terrestre de força promo-
ve muitas vezes irradiações orgulhosas perigosas, e 
enquanto essa força não se aliar a uma vontade, uma 
força moral, teremos, ainda, o nosso planeta Terra de-
sequilibrado, no qual todos os avanços intelectuais e 
tecnológicos sobrepor-se-ão de uma forma muito pe-
rigosa à força moral. O ensinamento vem do Mestre 
que, ao escolher os seus doze, não se importou muito 
com suas funções, afazeres ou títulos da Terra. Embo-
ra não fosse um dos doze, Lucas, o terceiro Evangelis-
ta, médico e discípulo de Paulo de Tarso, se responsa-
bilizaria pela fiel transcrição das verdades do Messias, 
constantes num dos Evangelhos sinópticos. 
   Como tudo Jesus pressentia e as informações lhe 
vinham do Alto, nunca teve a pretensão de converter 
Pilatos ou Antipas a seus convertidos, mas quando se 
deparou com o centurião romano, um comandante 
que tinha ascendência e responsabilidades sobre cem 
homens, uma Companhia ou Esquadrão, o Divino 
Curador depara-se com uma autoridade receptiva 
fluidicamente.   Quando se achegou a Jesus e num 
ato de fé pediu que seu servo fosse curado, foi tratado 
pelo Mestre das Misericórdias não pelos galões que 
portava, mas por sua fé inabalável, pelo desejar e pela 
atração fluídica que o ligou a Jesus.
   Prosélito não se faz à força, mas através de uma sin-
tonia de mesma frequência. Por se tratarem de algo-
zes e réu, as autoridades romana e judaica em ques-
tão não poderiam estar na mesma sintonia de Jesus. 
Já o militar romano e todos os demais que desejaram 
se aproximar do Mestre, o fizeram independente de 

Fazer Prosélitos?
Certificados colocam-se muitas vezes menores perante a diplomação 

da reforma íntima

Cláudio Viana Silveira
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quaisquer títulos terrenos. Assim procederam Zaqueu, 
Verônica — a mulher que sangrava há doze anos —, 
o centurião, a samaritana do poço de Jacó, Maria de 
Magdala, os irmãos Marta, Maria e Lázaro, Dimas, os 
Doze e mais uma infinidade de discípulos, pois todos 
desejaram o grande encontro com o Messias.
   Da manjedoura (reis, pastores...) ao calvário (Dimas, 
a soldadesca...), passando por seus trinta anônimos 
anos e durante os três anos missionários, muitos se 
fizeram seguidores do Mestre; todos porque o deseja-
ram! Na questão fazer prosélitos, “desejar”, sem dúvi-
da, sempre será o verbete mais adequado: como “não 
se serve a Deus e a Mamon”, desejar fazer uma escolha 
sempre se sobreporá a quaisquer investidas da doutri-
na no intuito de fazer seus partidários.
   Não foi assim com o centurião, com Zaqueu, Verôni-
ca, Maria de Magdala, Marta, Maria, Lázaro?

cvs1909@hotmail.com

– XAVIER, Francisco Cândido. O Consolador. Pelo 
Espírito Emmanuel. 29ª edição, FEB. Questão 361.
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Reflexões

Por Ana Luíza Mello Santiago de Andrade
Graduada em História (Udesc, 2010)

Mestre em História (Udesc, 2013)
Doutora em História (USP, 2018)

Navios Negreiros

Os navios negreiros ou navios tumbeiros foram 
embarcações que fizeram a travessia do Atlân-
tico transportando mercadorias para troca 

no continente africano, homens e mulheres do con-
tinente africano para as colônias europeias no novo 
mundo, e produtos como açúcar e café, dentre tantos 
outros, para o continente europeu. Esse modelo de 
negócio ficou conhecido como comércio triangular, 
cuja principal atividade foi o tráfico negreiro , um dos 
negócios mais lucrativos do mundo à época, enviando 
cativos para sustentar as produções nas  plantations 
ou explorações do ouro, como foi o caso do Brasil.
  Os escravizados africanos foram retirados de seu 
continente num processo conhecido como diáspora 
africana. Foi através dos navios negreiros, que fizeram 
a travessia do atlântico, que estes indivíduos chega-
ram em novos lugares. A viagem era bastante difícil e 
durava cerca de dois meses, podendo ser prolongada 
por conta das tempestades e calmarias em alto mar. 
Os maus tratos começavam antes mesmo de embar-
car nos navios. Ficavam à espera do momento do em-
barque, amontoados e em condições precárias e eram 
levados por embarcações pequenas até o navio. Ho-
mens brancos compunham boa parte da tripulação e 
exerciam poder por meio de violência.
   O lugar destinado aos escravizados era o porão do 
navio, onde muitas vezes ficavam amontoados e acor-
rentados, mas não durante toda a viagem, pois se fi-
zessem todo o trajeto presos não chegariam vivos ou 
chegariam em péssimas condições físicas, o que sig-
nificaria uma perda de mercadoria significativa aos 
exploradores do trabalho escravo. Em alto mar os 
escravizados ficavam soltos nos porões e eram regu-
larmente levados ao convés para se exercitar. O apri-

sionamento em correntes ocorria quando o navio se 
aproximava do porto. As condições nos navios eram 
precárias, sem ventilação nos porões – onde passavam 
boa parte do tempo – nem higiene adequada. A ali-
mentação era bastante restrita e recebiam pequenas 
porções de farinha e carne seca e um pouco de água, 
que era rara até mesmo entre a tripulação.
   Para garantir o lucro do negócio do tráfico a super-
lotação foi constante nos navios negreiros. Nos porões 
eram separados: de um lado ficavam os homens e no 
outro as mulheres e as crianças. O enjoo era constante 
e os dejetos humanos eram presenças constantes na 
realidade dos porões. Com certa frequência eram lim-
pos com água do mar e vinagre a fim de suavizar os 
odores e a sujeira. Desta forma muitas foram as doen-
ças que se alastraram nos navios e chegaram aos por-
tos, como o sarampo, a diarreia e o escorbuto.
   A área de estudos arqueológicos subaquáticos traz 
aspectos importantes dos navios negreiros. Pesqui-
sando os restos das embarcações e cruzando dados 
com as fontes documentais do período revelam um 
pouco da organização destes espaços. Estudos das áre-
as de arqueologia, arquitetura e história concluíram 
que os porões dos navios eram normalmente dividi-
dos em três níveis: o porão propriamente, onde ficava 
o armazenamento de água e comida; a falsa coberta 
onde ficavam os escravizados; e a coberta para a tri-
pulação. Mas, diversos foram os tipos de embarcação 
que realizaram tais atividades. Algumas foram cons-
truídas especificamente para o tráfico de cativos, mas 
a maioria do comércio foi feita com embarcações an-
tigas adaptadas para este fim. Por fim cabe lembrar 
que esta atividade, embora altamente lucrativa, esta-
beleceu-se com base na exploração e violência contra 
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homens e mulheres africanos. Tratar da escravidão, 
do tráfico do Atlântico e do cotidiano dos navios en-
tendendo estes indivíduos apenas como carga huma-
na é relegá-los o papel mercadológico a que foram 
submetidos durante trezentos anos. É preciso desta-
car a contribuição dos africanos de diversas origens 
étnicas, suas ações, suas manifestações culturais e seu 
modo de ser e agir no mundo, que nos formam tam-
bém enquanto nação.

Referências bibliográficas:
DREGUER, Ricardo. Kiese: história de um africano no Brasil. São Paulo: 
Moderna, 2015
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/quem-conta-um-conto
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos-revista/peoes-do-trafi-
co
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/frutos-do-mar
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos-revista/nas-ondas-do-
-trafico
https://www.youtube.com/watch?v=HbreAbZhN4Q – A Rota dos Escravos 
– A alma da resistência

Arquivado em: História do Brasil

Interior de um navio negreiro, pintura do artista alemão Johann Moritz Rugendas. (aprox. 1830).
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Poema: O Navio Negreiro de Castro Alves

O Navio Negreiro é uma poesia de Castro Alves que integra um grande poema épico chamado Os Escravos. 
Escrita em 1986 na cidade de São Paulo, a poesia relata a situação sofrida pelos africanos vítimas do trafico de 
escravos nas viagens de navio da África para o Brasil. Ela é dividida em seis partes com metrificação variada.

Castro Alves e a terceira geração romântica
   Castro Alves é um dos maiores poetas da terceira 
geração romântica, também conhecida como gera-
ção Condor. Chamado como o “único poeta social do 
Brasil”, sua obra atingiu fama e reconhecimento pela 
crítica. Seu principal livro,  Espumas flutuantes, foi o 
único publicado em vida e responsável pelo resgate de 
suas outras obras.
   Inspirado pela poesia de Victor Hugo, Castro Alves 
tomou parte nas questões sociais, principalmente em 
relação à escravidão. O combate ao sistema escrava-
gista rendeu ao escritor a alcunha de “Poeta dos Es-
cravos”. O pensamento liberal do final do século 19 
e o movimento abolicionista também foram grandes 
influências para o poeta.

O movimento abolicionista
   O abolicionismo foi um movimento contra a escra-
vatura e o tráfico de escravos que veio do pensamen-
to Iluminista. Socialmente a questão tinha relação 
com a declaração universal dos diretos dos homens. 
O Iluminismo foi um pensamento responsável pelos 
novos conceitos de liberdade e igualdade, que moveu 
algumas das revoluções mais importantes do século 
19. Para além da revolução social, o avanço da indus-
trialização também mudou a visão da economia no 
mundo.Os escravos não eram consumidores e a pro-
dução industrial na cidade gerava mais riquezas que a 
produção escrava nas plantações. Para as indústrias, 
os escravos eram consumidores em potencial se se 
tornassem livres, e esse foi um dos incetivos econômi-
cos para o movimento abolicionista.

O Navio Negreiro
   O Navio Negreiro é uma poesia dividida em seis 
partes e se encontra dentro da obra Os Escravos. Sua 
metrificação é variada e acompanha o tema que se se-
gue no texto. Isso dá um efeito para a poesia de uni-

dade entre a forma e o conteúdo. 

Primeira parte
O céu e o mar como infinitos que se aproximam tanto 
pela cor azul como pelo amplo espaço são os lugares 
centrais da poesia. No meio dessa infinitude é que se 
encontra o barco, que navega com o vento e com o 
esforço dos homens queimados de sol.

Bem feliz quem ali pode nest’hora 
Sentir deste painel a majestade! 
Embaixo — o mar em cima — o firmamento... 
E no mar e no céu — a imensidade! 

O poeta observa essa cena com amor e com simpatia 
pela travessia poética do barco. Ele quer se aproximar 
do navio que cruza o mar, mas o navio foge do escri-
tor.

Segunda parte
O poeta começa a imaginar de que nação é aquele bar-
co que segue em alto-mar. Mas, na realidade, isso não 
faz muita diferença. Todo navio no oceano é cheio de 
poesia e de saudades. Cada nação tem um canto dife-
rente: os espanhóis se lembram das belas mulheres da 
Andaluzia e os gregos dos cantos de Homero.

Que importa do nauta o berço, 
Donde é filho, qual seu lar? 
Ama a cadência do verso 
Que lhe ensina o velho mar! 
Cantai! que a morte é divina! 
Resvala o brigue à bolina 
Como golfinho veloz. 
Presa ao mastro da mezena 
Saudosa bandeira acena 
As vagas que deixa após. 
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Terceira parte
Através dos olhos do Albatroz, o poeta consegue se 
aproximar do navio e observar o que acontece lá. Para 
a sua surpresa o canto não é de saudades ou de poesia, 
mas sim um canto fúnebre e o que se vê no navio é vil. 

Quarta parte
O poeta descreve a horrível cena que se passa no con-
vés do navio: uma multidão de negros, mulheres, ve-
lhos e crianças, todos presos uns aos outros, dançam 
enquanto são chicoteados pelos marinheiros. A des-
crição é longa, feita em seis estrofes.
As principais imagens são as dos ferros que rangem 
formando uma espécie de música e da orquestra de 
marinheiros que chicoteiam os escravos. A relação 
entre a música e a dança com a tortura e o sofrimento 
dão uma grande carga poética à descrição da cena.
   No final quem ri da dança insólita é o próprio Sata-
nás, como se fosse um show de horrores feito para o 
diabo.

E ri-se a orquestra irônica, estridente. . . 
E da ronda fantástica a serpente 
Faz doudas espirais... 
Qual um sonho dantesco as sombras voam!... 
Gritos, ais, maldições, preces ressoam! 
E ri-se Satanás!...  

Quinta parte
O poeta mostra a sua indignação perante o navio ne-
greiro e roga à Deus e à fúria do mar para que aca-
be tal infâmia. A primeira estrofe é repetida no final, 
como se o pedido fosse reforçado pelo poeta. 

Senhor Deus dos desgraçados! 
Dizei-me vós, Senhor Deus, 
Se eu deliro... ou se é verdade 
Tanto horror perante os céus?!... 
Ó mar, por que não apagas 
Co’a esponja de tuas vagas 
Do teu manto este borrão? 
Astros! noites! tempestades! 
Rolai das imensidades! 
Varrei os mares, tufão! ...

No meio da quinta parte, as imagens da liberdade no 
continente africano são intercaladas com a prisão no

navio negreiro. A noite escura e aberta da savana se 
transforma num porão escuro, cheio de doenças e de 
morte. As condições desumanas do transporte de es-
cravos são descritas de forma poética, realçando a de-
sumanização deles.

Sexta parte
O poeta questiona qual a bandeira que hasteada nesse 
navio é a responsável por tal barbaridade. É uma reto-
mada da segunda parte do poema. Se antes a bandeira 
não importava, pois o que se ouvia era a poesia e o 
canto, agora ela é essencial diante do sofrimento que 
o navio carrega. O que se vê hasteada é a bandeira do 
Brasil, pátria do poeta. O sentimento de desaponta-
mento é grande, ele realça as qualidades do seu país, 
a luta pela liberdade e toda a esperança que reside na 
nação e que agora é manchada pelo tráfico de escra-
vos.

Auriverde pendão de minha terra, 
Que a brisa do Brasil beija e balança, 
Estandarte que a luz do sol encerra 
E as promessas divinas da esperança... 
Tu que, da liberdade após a guerra, 
Foste hasteado dos heróis na lança 
Antes te houvessem roto na batalha, 
Que servires a um povo de mortalha!... 

Análise e significado
O poema de Castro Alves é uma pequena narrativa 
sobre o tráfico de escravos entre a África e o Brasil. O 
elemento poético reside nas imagens e nas metáforas 
encontradas ao longo do poema, principalmente na 
quarta parte, onde a tortura dos escravos é descrita.
A beleza e a infinitude do mar e do céu são colocadas 
em cheque com a barbárie e a falta de liberdade nos 
porões do navio negreiro. Como se fosse incompatí-
vel toda a beleza do oceano com a escuridão que se 
passa no navio. Uma das características do poema é o 
universalismo. Quando a viagem é feita pela aventura 
ou pelo comércio, as bandeiras e as nações não são 
importantes. Elas só se tornam relevantes quando o 
objetivo da navegação é cruel.
A crítica do tráfico de escravos não impede o patrio-
tismo do poeta. É o seu patriotismo que leva à crítica. 
A sua visão do Brasil como um lugar de liberdade e 
do futuro é incompatível com a escravidão. Mesmo 
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sendo um liberal, Castro Alves não deixa de lado 
a religiosidade, clamando a Deus uma intervenção 
divina no tráfico negreiro. 

Poema completo
I
‘Stamos em pleno mar... Doudo no espaço 
Brinca o luar — dourada borboleta; 
E as vagas após ele correm... cansam 
Como turba de infantes inquieta.
‘Stamos em pleno mar... Do firmamento 
Os astros saltam como espumas de ouro... 
O mar em troca acende as ardentias, 
— Constelações do líquido tesouro... 
‘Stamos em pleno mar... Dois infinitos 
Ali se estreitam num abraço insano, 
Azuis, dourados, plácidos, sublimes... 
Qual dos dous é o céu? qual o oceano?... 
‘Stamos em pleno mar. . . Abrindo as velas 
Ao quente arfar das virações marinhas, 
Veleiro brigue corre à flor dos mares, 
Como roçam na vaga as andorinhas... 
Donde vem? onde vai?  Das naus errantes 
Quem sabe o rumo se é tão grande o espaço? 
Neste saara os corcéis o pó levantam,  
Galopam, voam, mas não deixam traço. 
Bem feliz quem ali pode nest’hora 
Sentir deste painel a majestade! 
Embaixo — o mar em cima — o firmamento... 
E no mar e no céu — a imensidade! 
Oh! que doce harmonia traz-me a brisa! 
Que música suave ao longe soa! 
Meu Deus! como é sublime um canto ardente 
Pelas vagas sem fim boiando à toa! 
Homens do mar! ó rudes marinheiros, 
Tostados pelo sol dos quatro mundos! 
Crianças que a procela acalentara 
No berço destes pélagos profundos! 
Esperai! esperai! deixai que eu beba 
Esta selvagem, livre poesia 
Orquestra — é o mar, que ruge pela proa, 
E o vento, que nas cordas assobia... 
Por que foges assim, barco ligeiro? 
Por que foges do pávido poeta? 
Oh! quem me dera acompanhar-te a esteira 
Que semelha no mar — doudo cometa! 
Albatroz!  Albatroz! águia do oceano, 

Tu que dormes das nuvens entre as gazas, 
Sacode as penas, Leviathan do espaço, 
Albatroz!  Albatroz! dá-me estas asas. 
 
II
Que importa do nauta o berço, 
Donde é filho, qual seu lar? 
Ama a cadência do verso 
Que lhe ensina o velho mar! 
Cantai! que a morte é divina! 
Resvala o brigue à bolina 
Como golfinho veloz. 
Presa ao mastro da mezena 
Saudosa bandeira acena 
As vagas que deixa após. 
Do Espanhol as cantilenas 
Requebradas de langor, 
Lembram as moças morenas, 
As andaluzas em flor! 
Da Itália o filho indolente 
Canta Veneza dormente, 
— Terra de amor e traição, 
Ou do golfo no regaço 
Relembra os versos de Tasso, 
Junto às lavas do vulcão! 
O Inglês — marinheiro frio, 
Que ao nascer no mar se achou, 
(Porque a Inglaterra é um navio, 
Que Deus na Mancha ancorou), 
Rijo entoa pátrias glórias, 
Lembrando, orgulhoso, histórias 
De Nelson e de Aboukir.. . 
O Francês — predestinado — 
Canta os louros do passado 
E os loureiros do porvir! 
Os marinheiros Helenos, 
Que a vaga jônia criou, 
Belos piratas morenos 
Do mar que Ulisses cortou, 
Homens que Fídias talhara, 
Vão cantando em noite clara 
Versos que Homero gemeu ... 
Nautas de todas as plagas, 
Vós sabeis achar nas vagas 
As melodias do céu! ... 
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III
    
Desce do espaço imenso, ó águia do oceano! 
Desce mais ... inda mais... não pode olhar humano 
Como o teu mergulhar no brigue voador! 
Mas que vejo eu aí... Que quadro d’amarguras! 
É canto funeral! ... Que tétricas figuras! ... 
Que cena infame e vil... Meu Deus! Meu Deus! Que 
horror! 

IV
      
Era um sonho dantesco... o tombadilho  
Que das luzernas avermelha o brilho. 
Em sangue a se banhar. 
Tinir de ferros... estalar de açoite...  
Legiões de homens negros como a noite, 
Horrendos a dançar... 
Negras mulheres, suspendendo às tetas  
Magras crianças, cujas bocas pretas  
Rega o sangue das mães:  
Outras moças, mas nuas e espantadas,  
No turbilhão de espectros arrastadas, 
Em ânsia e mágoa vãs! 
E ri-se a orquestra irônica, estridente... 
E da ronda fantástica a serpente  
Faz doudas espirais ... 
Se o velho arqueja, se no chão resvala,  
Ouvem-se gritos... o chicote estala. 
E voam mais e mais... 
Presa nos elos de uma só cadeia,  
A multidão faminta cambaleia, 
E chora e dança ali! 
Um de raiva delira, outro enlouquece,  
Outro, que martírios embrutece, 
Cantando, geme e ri! 
No entanto o capitão manda a manobra, 
E após fitando o céu que se desdobra, 
Tão puro sobre o mar, 
Diz do fumo entre os densos nevoeiros: 
“Vibrai rijo o chicote, marinheiros! 
Fazei-os mais dançar!...” 
E ri-se a orquestra irônica, estridente. . . 
E da ronda fantástica a serpente 
Faz doudas espirais... 
Qual um sonho dantesco as sombras voam!... 
Gritos, ais, maldições, preces ressoam! 

e ri Satanas!

V
     
Senhor Deus dos desgraçados! 
Dizei-me vós, Senhor Deus! 
Se é loucura... se é verdade 
Tanto horror perante os céus?! 
Ó mar, por que não apagas 
Co’a esponja de tuas vagas 
De teu manto este borrão?... 
Astros! noites! tempestades! 
Rolai das imensidades! 
Varrei os mares, tufão! 
Quem são estes desgraçados 
Que não encontram em vós 
Mais que o rir calmo da turba 
Que excita a fúria do algoz? 
Quem são?   Se a estrela se cala, 
Se a vaga à pressa resvala 
Como um cúmplice fugaz, 
Perante a noite confusa... 
Dize-o tu, severa Musa, 
Musa libérrima, audaz!... 
São os filhos do deserto, 
Onde a terra esposa a luz. 
Onde vive em campo aberto 
A tribo dos homens nus... 
São os guerreiros ousados 
Que com os tigres mosqueados 
Combatem na solidão. 
Ontem simples, fortes, bravos. 
Hoje míseros escravos, 
Sem luz, sem ar, sem razão. . . 
São mulheres desgraçadas, 
Como Agar o foi também. 
Que sedentas, alquebradas, 
De longe... bem longe vêm... 
Trazendo com tíbios passos, 
Filhos e algemas nos braços, 
N’alma — lágrimas e fel... 
Como Agar sofrendo tanto, 
Que nem o leite de pranto 
Têm que dar para Ismael. 
Lá nas areias infindas, 
Das palmeiras no país, 
Nasceram crianças lindas, 
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Viveram moças gentis... 
Passa um dia a caravana, 
Quando a virgem na cabana 
Cisma da noite nos véus ... 
... Adeus, ó choça do monte, 
... Adeus, palmeiras da fonte!... 
... Adeus, amores... adeus!... 
Depois, o areal extenso... 
Depois, o oceano de pó. 
Depois no horizonte imenso 
Desertos... desertos só... 
E a fome, o cansaço, a sede... 
Ai! quanto infeliz que cede, 
E cai p’ra não mais s’erguer!... 
Vaga um lugar na cadeia, 
Mas o chacal sobre a areia 
Acha um corpo que roer. 
Ontem a Serra Leoa, 
A guerra, a caça ao leão, 
O sono dormido à toa 
Sob as tendas d’amplidão! 
Hoje... o porão negro, fundo, 
Infecto, apertado, imundo, 
Tendo a peste por jaguar... 
E o sono sempre cortado 
Pelo arranco de um finado, 
E o baque de um corpo ao mar... 
Ontem plena liberdade, 
A vontade por poder... 
Hoje... cúm’lo de maldade, 
Nem são livres p’ra morrer. . 
Prende-os a mesma corrente 
— Férrea, lúgubre serpente — 
Nas roscas da escravidão. 
E assim zombando da morte, 
Dança a lúgubre coorte 
Ao som do açoute... Irrisão!... 
Senhor Deus dos desgraçados! 
Dizei-me vós, Senhor Deus, 
Se eu deliro... ou se é verdade 
Tanto horror perante os céus?!... 
Ó mar, por que não apagas 
Co’a esponja de tuas vagas 
Do teu manto este borrão? 
Astros! noites! tempestades! 
Rolai das imensidades! 
Varrei os mares, tufão! ...

VI
        
Existe um povo que a bandeira empresta 
P’ra cobrir tanta infâmia e cobardia!... 
E deixa-a transformar-se nessa festa 
Em manto impuro de bacante fria!... 
Meu Deus! meu Deus! mas que bandeira é esta, 
Que impudente na gávea tripudia? 
Silêncio.  Musa... chora, e chora tanto 
Que o pavilhão se lave no teu pranto! ... 
Auriverde pendão de minha terra, 
Que a brisa do Brasil beija e balança, 
Estandarte que a luz do sol encerra 
E as promessas divinas da esperança... 
Tu que, da liberdade após a guerra, 
Foste hasteado dos heróis na lança 
Antes te houvessem roto na batalha, 
Que servires a um povo de mortalha!... 
Fatalidade atroz que a mente esmaga! 
Extingue nesta hora o brigue imundo 
O trilho que Colombo abriu nas vagas, 
Como um íris no pélago profundo! 
Mas é infâmia demais! ... Da etérea plaga 
Levantai-vos, heróis do Novo Mundo! 
Andrada! arranca esse pendão dos ares! 
Colombo! fecha a porta dos teus mares!  

Retirado do site https://www.culturagenial.com/po-
ema-o-navio-negreiro-de-castro-alves/
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Precipitam-se com rapidez os acontecimentos, 
pelo que já não vos dizemos, como outrora: 
“Aproximam-se os tempos.” Agora, dizemos: 

“Os tempos são chegados.” Não suponhais que as nos-
sas palavras se referem a um novo dilúvio, nem a um 
cataclismo, nem a um revolvimento geral. Revoluções 
parciais do globo se hão produzido em todas as épocas 
e ainda se produzem, porque decorrem da sua cons-
tituição, mas não representam os sinais dos tempos. 
Entretanto, tudo o que está predito no Evangelho tem 
de cumprir-se e neste momento se cumpre, conforme 
o reconhecereis mais tarde. 
   Não tomeis, porém, os sinais anunciados, senão 
como figuras, que precisam ser compreendidas segun-
do o espírito e não segundo a letra. Todas as Escritu-
ras encerram grandes verdades sob o véu da alegoria 
e, por se terem apegado à letra, é que os comentadores 
se transviaram. Faltou-lhes a chave para lhes compre-
enderem o verdadeiro sentido. Essa chave está nas 
descobertas da Ciência e nas leis do mundo invisível, 
que o Espiritismo vem revelar. Daqui em diante, com 
o auxílio desses novos conhecimentos, o que era obs-
curo se tornará claro e inteligível. Tudo segue a ordem 
natural das coisas e as leis imutáveis de Deus não se-
rão subvertidas. Não vereis milagres, nem prodígios, 
nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgarmente 
dado a essas palavras. Não olheis para o céu em busca 
dos sinais precursores, porquanto nenhum vereis, e os 
que vo-los anunciarem estarão a enganar-vos. Olhai 
em torno de vós, entre os homens: aí é que os desco-
brireis. Não sentis que um como vento sopra sobre a 
Terra e agita todos os Espíritos? O mundo se acha na 
expectativa e como que presa de um vago pressenti-
mento de que a tempestade se aproxima. Não acredi-
teis, porém, no fim do mundo material.
   A Terra tem progredido, desde a sua transformação; 
tem ainda que progredir e não que ser destruída. A 
Humanidade, entretanto, chegou a um dos períodos 

de sua transformação e o mundo terreno vai elevar-se 
na hierarquia dos mundos. O que se prepara não é, 
pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo 
moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, 
do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se esbo-
roa. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele 
acabará com a geração que se vai e a geração nova er-
guerá o novo edifício, que as gerações seguintes con-
solidarão e completarão. De mundo de expiação, a 
Terra se mudará um dia em mundo ditoso e habitá-lo 
será uma recompensa, em vez de ser uma punição. 
   O reinado do bem sucederá ao reinado do mal. Para 
que na Terra sejam felizes os homens, preciso se faz 
que somente a povoem Espíritos bons, encarnados 
e desencarnados, que unicamente ao bem aspirem. 
Como já chegou esse tempo, uma grande emigração 
neste momento se opera entre os que a habitam. Os 
que praticam o mal pelo mal, alheios ao sentimento 
do bem, dela se verão excluídos, porque lhe acarreta-
riam novamente perturbações e confusões que cons-
tituiriam obstáculo ao progresso. Irão expiar o seu en-
durecimento em mundos inferiores, aos quais levarão 
os conhecimentos que adquiriram, tendo por missão 
fazê-los adiantar-se. Substituí-los-ão na Terra Espíri-
tos melhores que farão reinem entre si a justiça, a paz, 
a fraternidade. A Terra, dissemo-lo, não será transfor-
mada por um cataclismo que aniquile de súbito uma 
geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova 
lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança 
na ordem natural das coisas.
   Tudo, pois, exteriormente, se passará como de cos-
tume, com uma única diferença, embora capital: a de 
que uma parte dos Espíritos que nela encarnam não 
mais encarnarão. Em cada criança que nasça, em lu-
gar de um Espírito atrasado e propenso ao mal, encar-
nará um Espírito mais adiantado e propenso ao bem. 
Trata-se, portanto, muito menos de uma nova geração 
corporal, do que de uma nova geração de Espíritos.

Regeneração da Humanidade
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Assim, desapontados ficarão os que contem que a 
transformação resulte de efeitos sobrenaturais e ma-
ravilhosos. A época atual é a da transição; os elemen-
tos das duas gerações se confundem. Colocados no 
ponto intermédio, assistis à partida de uma e à chega-
da da outra, e cada uma já se assinala no mundo pe-
los caracteres que lhe são próprios. As duas gerações 
que sucedem uma à outra têm idéias e modos de ver 
inteiramente opostos. Pela natureza das disposições 
morais, porém, sobretudo pelas disposições intuitivas 
e inatas, torna-se fácil distinguir à qual das duas per-
tence cada indivíduo. 
   Tendo de fundar a era do progresso moral, a nova 
geração se distingue por uma inteligência e uma ra-
zão, em geral, precoces, juntas ao sentimento inato do 
bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubi-
tável de certo grau de adiantamento anterior. Não se 
comporá tão-só de Espíritos eminentemente superio-
res, mas de Espíritos que, já tendo progredido, estão 
predispostos a assimilar as ideias progressistas e aptos 
a secundar o movimento regenerador.
   O que, ao contrário, distingue os Espíritos atrasados 
é, primeiramente, a revolta contra Deus, pela negação 
da Providência e de qualquer poder acima da Huma-
nidade; depois, pela propensão instintiva para as pai-
xões degradantes, para os sentimentos antifraternais 
do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, 
a predominância de apego a tudo o que é material. 
Desses vícios é que a Terra tem de ser expurgada pelo 
afastamento dos que recalcitram em emendar-se, vis-
to que são incompatíveis com o reino da fraternidade 
e os homens de bem sofreriam sempre com o contacto 
dessas criaturas. Livre deles a Terra, os outros cami-
nharão desembaraçadamente para o futuro melhor, 
que lhes está reservado neste mundo, em recompensa 
de seus esforços e da sua perseverança, enquanto uma 
depuração ainda mais completa não lhes abre o pórti-
co dos mundos superiores.
   Com referência a essa emigração de Espíritos, nin-
guém pretenda que todos os Espíritos retardatários 
serão expulsos da Terra e relegados para mundos in-
feriores. Muitos, ao contrário, aí hão de voltar, porque 
muitos cederão ao império das circunstâncias e do 
exemplo; neles, a casca está mais estragada do que o 
cerne. Uma vez subtraídos à influência da matéria e 
dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maio-
ria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa 

da que as viam quando vivos, conforme os numerosos 
casos que já tendes apreciado. Para isso, terão a aju-
dá-los os Espíritos bons, que por eles se interessam e 
que se esforçam por esclarecê-los e por lhes mostrar 
que errado era o caminho que trilhavam. Pelas vossas 
preces e exortações, podeis contribuir muito para que 
se melhorem, porque há perpétua solidariedade entre 
os mortos e os vivos. Aqueles, conseguintemente, po-
derão voltar e se sentirão felizes, porque isso lhes será 
uma recompensa. 
   Que importa o que tenham sido e feito, se anima-
dos de melhores sentimentos se encontram? Longe de 
se mostrarem hostis à sociedade, serão seus auxilia-
res úteis, porquanto pertencerão à geração nova. Não 
haverá, pois, exclusão definitiva, senão dos Espíritos 
substancialmente rebeldes, daqueles que o orgulho e 
o egoísmo, mais do que a ignorância, tornaram surdos 
aos apelos do bem e da razão. Esses mesmos, porém, 
não estarão votados a perene inferioridade. Dia virá 
em que repudiarão o passado e abrirão os olhos para a 
luz. Assim, orai por esses endurecidos, a fim de que se 
emendem enquanto ainda é tempo, visto que se apro-
xima o dia da expiação.
   Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de 
Deus, persistirá na sua cegueira e a resistência que 
virá a opor mascarará, por meio de terríveis lutas, o 
fim do reinado dos que a constituem. Desvairados, 
correrão à sua própria perda; provocarão destruições 
que darão origem a um sem-número de flagelos e de 
calamidades, de sorte que, sem o quererem, apressa-
rão o advento da era de renovação. E, como se não 
se operasse com bastante rapidez a destruição, os 
suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, 
até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido 
tão grande quantidade de homens que, antes mesmo 
de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. 
São esses os verdadeiros sinais dos tempos e tudo isso 
se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, 
como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira der-
rogação das leis da Natureza.
   Contudo, através da escura nuvem que vos envolve 
e em cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver des-
pontando os primeiros raios da era nova. A fraterni-
dade lança seus fundamentos em todos os pontos do 
globo e os povos estendem uns aos outros as mãos; a 
barbárie se familiariza no contacto com a civilização; 
os preconceitos de raças e de seitas, que causaram o 
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derramamento de ondas de sangue, se vão extinguin-
do; o fanatismo, a intolerância perde terreno, ao passo 
que a liberdade de consciência se introduz nos costu-
mes e se torna um direito. Por toda parte fermentam 
as ideias; percebe-se o mal e experimentam-se remé-
dios para debelá-lo, mas muitos caminham sem bús-
sola e se perdem em utopias. O mundo se acha empe-
nhado num imenso trabalho de gestação que já dura 
há um século; nesse trabalho, ainda confuso, nota-se, 
todavia, que predomina a tendência para determina-
do fim: o da unidade e da uniformidade, que predis-
põem à confraternização. 
   Também aí tendes sinais dos tempos. Mas, enquanto 
que os outros são os das agonias do passado, estes últi-
mos são os primeiros vagidos da criança que nasce, os 
precursores da aurora que o próximo século verá des-
pontar, pois que então a geração nova estará em toda 
a sua pujança. Tanto a fisionomia do século dezenove 
difere da do décimo oitavo, sob certos pontos de vista, 
quanto a do vigésimo diferirá da do século dezenove, 
sob outros pontos de vista. A fé inata será um dos ca-
racteres distintivos da nova geração, não a fé exclusiva 
e cega que divide os homens, mas a fé raciocinada, que 
esclarece e fortifica, que os une e confunde num sen-
timento comum de amor a Deus e ao próximo. Com 

a geração que se extingue desaparecerão os últimos 
vestígios da incredulidade e do fanatismo, igualmente 
contrários ao progresso moral e social. O Espiritismo 
é a senda que conduz à renovação, porque destrói os 
dois maiores obstáculos que se opõem a essa reno-
vação: a incredulidade e o fanatismo; porque faculta 
uma fé sólida e esclarecida; desenvolve todos os sen-
timentos e todas as ideias que correspondem aos mo-
dos de ver da nova geração, pelo que, no coração dos 
representantes desta, ele se achará inato e em estado 
de intuição. 
  Assim, pois, a era nova vê-lo-á engrandecer-se e 
prosperar pela força mesma das coisas. Tornar-se-á a 
base de todas as crenças, o ponto de apoio de todas as 
instituições. Mas, daqui até lá, que de lutas terá ain-
da de sustentar contra os seus dois maiores inimigos: 
a incredulidade e o fanatismo que — coisa singular! 
se dão as mãos para abatê-lo. É que os dois lhe pres-
sentem o futuro e, em conseqüência, a ruína de am-
bos. Essa a razão por que já o veem erguendo, sobre 
os destroços do velho mundo egoísta, a bandeira em 
torno da qual se reunirão todos os povos. Na divina 
máxima: Fora da caridade não há salvação, eles lêem 
a sua própria condenação, porquanto essa máxima é 
o símbolo da nova aliança fraternal proclamada pelo 
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Cristo. Ela se lhes apresenta como as palavras fatais do 
festim de Baltazar. Entretanto, deveriam bendizer essa 
máxima, porquanto os defende de todas as represálias 
da parte dos que os perseguem. Tal, porém, não se dá: 
uma força cega os impele a rejeitar a única coisa capaz 
de salvá-los. Que poderão contra o ascendente da opi-
nião que os repudia? O Espiritismo sairá triunfante da 
luta, ficai certos, porquanto ele está nas leis da Natu-
reza, não podendo, por isso mesmo, perecer. Observai 
a multiplicidade de meios por que a ideia se espalha e 
penetra em toda parte; crede que esses meios não são 
fortuitos, mas providenciais. 
   O que, à primeira vista, deverá ser-lhe prejudicial 
é exatamente o que lhe auxilia a propagação. Dentro 
em breve, surgirão campeões que em voz alta se pro-
clamarão tais, entre os de maior consideração e mais 
acreditados, os quais, com a autoridade de seus no-
mes e de seus exemplos o apoiarão, impondo silêncio 
aos que o detratem, pois ninguém ousará tratá-los de 
loucos. Esses homens o estudam em silêncio e apare-
cerão quando for chegado o momento oportuno. Até 
lá, bom é se conservem afastados. Dentro em pouco, 
também vereis as artes se acercarem dele, como de 
uma mina riquíssima, e traduzirem os pensamentos e 
os horizontes que ele patenteia, por meio da pintura, 
da música, da poesia e da literatura. Já se vos disse que 
haverá um dia a arte espírita, como houve a arte pagã 
e a arte cristã. É uma grande verdade, pois os maiores

gênios se inspirarão nele. Em breve, vereis os primei-
ros esboços da arte espírita, que mais tarde ocupará o 
lugar que lhe compete. Espíritas, o futuro é vosso e de 
todos os homens de coração e devotados. Não vos as-
sustem os obstáculos, porquanto nenhum há que pos-
sa embaraçar os desígnios da Providência. Trabalhai 
sem descanso e agradecei a Deus o ter-vos colocado 
na vanguarda da nova falange. 
   É um posto de honra que vós mesmos solicitastes e 
do qual é preciso vos mostreis dignos pela vossa co-
ragem, pela vossa perseverança e pelo vosso devota-
mento. Felizes dos que sucumbirem nessa luta contra 
a força; a vergonha, ao contrário, esperará, no mundo 
dos Espíritos, os que sucumbirem por fraqueza ou pu-
silanimidade. As lutas, aliás, são necessárias para for-
talecer a alma; o contacto com o mal faz que melhor 
se apreciem as vantagens do bem. Sem as lutas, que es-
timulam as faculdades, o Espírito se entregaria a uma 
despreocupação funesta ao seu adiantamento. As lu-
tas contra os elementos desenvolvem as forças físicas 
e a inteligência; as lutas contra o mal desenvolvem as 
forças morais. 

Paris, 27 de abril de 1866 (Em casa do Sr. Leymarie; 
médium: Sr. L...)
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Resistir ao Suicídio José Lucas

João estava desesperado. Fora despedido. A empre-
sa falira, engolida no egoísmo de quem a geria. A 
esposa, empregada fabril, tinha sido despedida há 

2 meses, João pensava nos 2 filhos que tinha para criar, 
de 15 e 17 anos. Almejava dar-lhes um curso superior, 
que agora ia pelo cano abaixo. Faltavam 10 anos para 
acabar de pagar o empréstimo da casa, e agora não 
tinha como. O futuro tinha fugido, de repente. Não 
tinha saída.
   A solução estava ali à mão de semear. Vivia perto 
da linha de comboio, perto de uma curva, seria uma 
morte rápida e sem grande dor, pensava no seu ín-
timo. Nessa noite, deitou-se pela última vez ao lado 
da esposa, carcomida pelas dificuldades da vida, tal 
como ele. Olhou para ela, dormindo, cansada, e uma 
lágrima de tristeza misturada com ternura rolou pela 
face.
   Não podia fraquejar! Levaria o seu plano por diante, 
após a rotina diária de desempregado, após o café dié-
rio, no café do Sr. Joaquim. Assim não daria nas vistas. 
Ajeitou-se nas mantas, e sem saber como nem porquê, 
lembrou-se da sua falecida mãe, que lhe falava do seu 
anjo da guarda ou guia espiritual. Nunca fora dado a 
essas coisas da espiritualidade. Ela morrera, e era ape-
nas uma leve rcordação.
   Adormeceu. Teve um sonho muito nítido onde se 
via lado a lado com um ser luminoso, que o levava 
a visitar um local sinistro, sombrio, onde a dor não 
tem palavras para ser relatada. Olhou para uma ta-
buleta que encimava a entrada: “Vale dos suicidas”. 
O seu companheiro de viagem durante o sono (o seu 
guia espiritual), mostrava-lhe ali o estado de inímeras 
pessoas, que pensando tudo acabar com a morte do 
corpo de carne, ali sofriam os horrores da desilusão, 
até que um dia, por mérito próprio, sejam  resgatadas 
pelos espíritos benfeitores, levando-as para um local 
mais calmo, em preparação para nova reencarnação.
   Gritos, tiros, apitos de comboios, gemidos de dores, 

de tudo um pouco ouvia, e aquilo perturbou-o imen-
so. Pediu para voltar. De repente, acordou alagado em 
suor. 5 da manhã! A esposa dormia tranquila... “Que 
raio de sonho!”, pensou... Deviam ser preocupações 
devido ao que planeava.
   Mas aquilotinha sido tão nítido, que não conseguiu 
dormir mais, e continuou até de manhã, a maturar na-
quele sonho, que para ele, parecia realidade. Se fosse 
daqueles que acreditavam nas coisas da espiritualida-
de, iria jurar que tinha sido real. Mas não, a vida para 
além da morte não existe, cogitava ele, enquanto se 
procurava acalmar. No dia seguinte, levantou-se fez a 
rotina diária, e enquanto tomava o café no Café do 
seubairro e lia as notícias do dia, antes do fatídico 
momento que tinha preparado, apareceu-lhe o Victor, 
amigo de sempre. “Pobre coitado, o filho fora assassi-
nado no bairro, faz quase um mês, sem ter culpa ne-
nhuma, e o homem, mesmo assim aguentou-se”, pensa-
va com seus botões.
   Depois dos cumprimentos de praxe, Victor mandou 
vir um café, pousando um livro sobre a mesa. “Que 
andas a ler?” Perguntou o João. “Ah, é um livro que 
me tem ajudado muito”, disse o Victor. “Imagina que 
o André, o nosso vizinho é espírita, faz parte daquelas 
reuniões todas as 4ªs feiras, naquele grupo espírita ali à 
beira da mercearia do Antônio. Nunca acreditei nessas 
coisas. Ele convidou-me a lá ir, e destroçado com a mor-
te do meu filho, lá fui”.

O espiritismo, provando a vida 
para além da morte, demonstra 
que o suicídio não faz sentido, 

sendo uma fonte de sofrimentos 
inenarraveis.



Revista AURORA 37

“Oh homem, vim de lá novo. Este livro, “O Livro dos 
Espíritos”, de Allan Kardec, abriu-me os horizontes da 
vida, tenho ido às reuniões, e venho sempre de lá me-
lhor. Até tenho esperança de um dia receber uma men-
sagem do meu filho”.
   João estava atónito, pois desconhecia a fé daque-
le homem, a quem tinham morto o seu único filho 
e esperança para o fim da sua vida. “Queres ir lá um 
dia comigo?”, perguntou Victor. “Bem sei que não 
acreditas em Deus, mas vais ver que é diferente”. João 
interrompeu num pranto, soluçou, para espanto do 
seu colega de mesa e dos restantes que estavam nas 
mesas ao lado. Despois de se acalmar, João lá lhe con-
tou do seu projeto para dalí a minutos quando o com-
boio passasse, contou-lhe o sonho vivido que tivera, a 
lembrança repentina da sua mãe antes de adormecer, 
e agora aquele encontro inopinado, e ainda as mais 
inopinadas revelações da frequencia do seu amigo às 
reuniões espíritas.
   Seria um sinal para que não se matasse?...cogitava 
agora em voz alta! Victor pegou-lhe pela mão. Foram 
ao centro espírita. João pode ali lavar a alma, com um 
dos dirigentes presentes, que lhe falou das inúmeras 
provas da imortalidade do espírito, da comunicabili-
dade dos espíritos, da reencarnação, e da esperança 
num dia melhor. O comboio acabou por passar, api-
tando na dita curva, enquanto eles iam falando da es-
piritualidade e da imortalidade.
   Ali, naquele momento, João apanhou o comboio da 
vida de novo, e ainda hoje pensa que se não fosse o es-
piritismo, talvez estivesse naquele lugar do seu sonho, 
a carpir as mágoas, próprias de quem  tenta em vão 
fugir da vida e das leis sábias de Deus.

  A esperança estava de nov ali, pois havia a perspec-
tiva de ir trabalhar como jardineiro para a casa de um 
dos frequentadores do grupo espírita onde fora socor-
rido. Pensava com seus botões: nos momentos difíceis 
é fundamental... resistir ao suicídio...
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Caravana Fraterna Principiantes de Boa Vontade

Chegamos ao final do ano de 2018, com nossa 
missão cumprida, missão esta de levar amor, 
carinho, atenção e alegria às nossas vovós e aos 

vovôs da Mansão da Esperança – essas irmãzinhas e 
esses irmãozinhos que nos recebem com tanto amor e 
tanta alegria, numa troca de energia tão boa. Tão forte 
e gratificante é ouvir suas histórias de vida e suas ex-
periências, só temos a agradecer! Estaremos nesse dia 
02 de dezembro, realizando a nossa confraternização 
de Natal com nossos amados vovôs e vovós, com os 
colaboradores, voluntários, funcionários, administra-
dores e diretoria da Mansão da Esperança, encerran-
do assim o trabalho de amor da Caravana Principian-
tes de Boa Vontade no ano de 2018, na certeza de que 
em 2019 estaremos novamente juntos, durante todo 
o ano, com a mesma vontade, dedicação, o mesmo 
amor e a mesma alegria de sempre.

Queremos agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, 
nosso Mestre e Irmão, e a D. Aurora de Los Santos, 
Mentora Espiritual da Caravana Fraterna Principian-
tes de Boa Vontade, que nos dão a oportunidade de 
realizarmos esse trabalho de amor e fraternidade! 
Agradecer, também, a todos os membros da Caravana, 
aos nossos amigos e irmãos do Grupo Espírita Princi-
piantes de Boa Vontade, de Ricardo de Albuquerque, 
que nos ajudam durante todo o ano. Agradecer a to-
dos os colaboradores, funcionários e administradores 
da Mansão da Esperança, a todos vocês que tornam 
possível a realização desse trabalho. 
   Obrigado, meus irmãos, e que a Paz do Mestre Jesus 
seja com todos!

Carlson de Almeida
Diretor e Coordenador Geral

Caravana Fraterna Principiantes 
de Boa Vontade
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Entrevista com Ana Maria de Nigris
Léon Denis em destaque
Entrevistada comenta e dá dicas ao leitor

Orson Peter Carrara

Natural de São Paulo (SP) e residente em Volta Redon-
da (RJ), nossa entrevistada é espírita desde 1984. Bió-
loga especialista em Biologia Parasitária, cirurgiã den-
tista e artista plástica atuante na cidade onde reside, 
nossa entrevistada integra direção do Grupo Espírita 
Luzeiros do Mestre, como dirigente mediúnica há 20 
anos, na mesma cidade. Estudiosa dedicada da obra de 
Léon Denis, apresenta uma visão geral das obras da-
quele autor.

1 - De onde o vivo interesse pelo estudo e divulgação 
da obra de Léon Denis?
Léon Denis foi amor à primeira vista.O primeiro li-
vro espírita que li, por indicação de um amigo, foi O 
Problema do Ser, do Destino e da Dor. Por ser musi-
cista com formação clássica e ter lecionado Biofísica 
das sensações na Universidade, elaborei um workshop 
ao longo de muitos anos sobre o efeito da música nos 
corpos. A obra de Denis, O Espiritismo na Arte foi 
fundamental no casamento entre ciência e religião. 
Comecei a fazer o referido trabalho em casas espíri-
tas, mas o projeto alçou voos maiores, sendo aplicado 
até mesmo na unidade IV do Instituto Nacional do 
Câncer, com excelente resultado. 
2 - O que mais lhe chama atenção no estilo e foco des-
se autor clássico?
Tudo. Denis tem uma visão profunda, tanto política 
como social. Consegue discorrer sobre os mais varia-

dos temas, sem perder o lirismo e o foco. É um poeta, 
um pensador sem amarras e um pesquisador fantás-
tico! Além disso, tem a coragem de dar sua opinião 
sem ferir jamais a pureza doutrinária. Um verdadeiro 
apóstolo do espiritismo. Meu ídolo maior.
3 - Para situar o leitor não habituado com as obras 
de Denis, sintetize o esforço do autor na divulgação 
do Espiritismo.
Léon Denis foi um autodidata, tendo mostrado incli-
nações literárias e filosóficas, pensador espírita, mé-
dium e um dos principais continuadores do espiritis-
mo após a morte de Allan Kardec, ao lado de Gabriel 
Delanne e Camille Flammarion. Fez conferências por 
toda a Europa em congressos internacionais espíritas 
e espiritualistas, defendendo ativamente a ideia da 
sobrevivência da alma e suas consequências no cam-
po da ética nas relações humanas. É conhecido como 
sendo o “consolidador do Espiritismo” em toda a Eu-
ropa, bem como “apóstolo do Espiritismo”, dadas as 
suas qualidades intrínsecas de estudioso do Espiritis-
mo. Na revista eletrônica O Consolador encontramos 
um excelente resumo de sua vida e atividades: http://
www.oconsolador.com.br/linkfixo/biografias/leon-
denis.html. Eu indico àqueles que quiserem se intei-
rar melhor sobre a vida deste grande homem, o livro 
Leon Denis, O Apóstolo do Espiritismo - Sua Vida, 
Sua Obra, de  GastonLuce, seu principal biógrafo. 
4 - De suas lembranças das diversas obras de Leon, 
qual gostaria de destacar ao leitor?
Como dito anteriormente, tenho especial carinho pela 
pequena/grande obra O Espiritismo na Arte. Porém, 
não há como deixar de destacar duas obras: O Proble-
ma do Ser, por sua abrangência, pela pesquisa mag-
nífica e seu derradeiro trabalho, O Gênio Céltico e o 
Mundo Invisível, livro que despertou algumas polê-
micas ao longo dos anos, mas de um valor sem igual 
para aqueles que desejam saber mais sobre as origens 
celtas do espiritismo e traçar paralelos com o pensa-
mento de um e outro.
5 - O que dizer sobre a VONTADE, no estudo pre-
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sente numa das obras?
A vontade, segundo Denis e vários outros autores, é 
a maior de todas as potências. Kardec, na Revista Es-
pírita de dezembro de 1868, dizia que “a vontade... é 
o pensamento chegado a um certo grau de energia; 
é o pensamento tornado força motriz”. Na terceira 
parte do livro “O Problema do Ser...”, Denis cita filó-
sofos que se detiveram no estudo da vontade, como 
Nietzsche, cita o mecanismo de “Mind Cure”, assegu-
ra que a presença de nevos, ou marcas de nascença 
são provas “de que a vontade impressiona a matéria e 
pode submetê-la a seus desígnios”.  A ciência atual, na 
figura de muitos ilustres pesquisadores, como o Bió-
logo Bruce Lipton (A Biologia da Crença) corrobora 
Denis ao afirmar: “O ser humano é quem controla seu 
destino, dependendo de como ele lê o ambiente, como 
sua mente o percebe. A conclusão é que não somos li-
mitados pelos nossos genes, mas pela nossa percepção 
e nossas crenças”.
6 - E sobre o LIVRE-ARBÍTRIO, também da mesma 
obra?
Léon Denis nos brinda com um excelente exercício do 
pensamento crítico, ao nos apresentar o livre-arbítrio 
como algo a ser conquistado, e não como direito ad-
quirido, donde surgem extensas discussões se temos 
ou não liberdade de escolha. São palavras do mestre: 
“Para sermos livres temos que querer...Fazer esforço 
para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ig-
norância e das paixões baixas, substituindo o império 
das sensações e dos instintos pelo da razão”.Como? é a 
pergunta que nos vêm de imediato à mente. E ele nos 
responde com uma moderna “tríade”: Pela Libertação 
física pela limitação dos apetites... Libertação inte-
lectual pela conquista da verdade... Libertação moral 
pela conquista das virtudes...
7 - Em recente trabalho sua abordagem focou a DOR. 
O que dizer da experiência de dor?
Ao iniciar o capítulo referente à dor, nos deparamos 
com um aparente paradoxo: “... tudo o que vive nes-
te mundo, natureza, animal, homem, sofre e,com um 
aparente paradoxo: “... tudo o que vive neste mundo, 
natureza, animal, homem, sofre e, todavia, o amor é 
a lei do Universo e por amor foi que Deus formou os 
seres. Contradição aparentemente horrível, problema 
angustioso, que perturbou tantos pensadores e os le-
vou à dúvida e ao pessimismo...”. Ora! A dor como po-
tência da alma? Nós ocidentais estamos acostumados 
a ver a dor como vilã, como algo  a ser extinto. Denis

nos apresenta o papel educativo e evolutivo da dor, 
como lei de equilíbrio e educação. Nos ensina a dis-
tinguir dor de sofrimento, nos mostra que pela von-
tade podemos domar, vencer a dor ou, pelo menos, 
fazê-la redundar em nosso proveito, fazer dela meio 
de elevação. Àqueles que imaginam que uma vida 
de felicidade e prazer contínuos seria nosso objetivo 
maior, Denis exorta: Suprimi a dor e suprimireis, ao 
mesmo tempo, o que é mais digno de admiração neste 
mundo, isto é, a coragem de suportá-la. Antonio Da-
masio, renomado neurocientista português, atribui à 
dor o papel de provocadora de mudanças. Diz ele: “Os 
grandes motivadores das culturas atuais foram as con-
dições que levaram à dor e ao sofrimento, que levaram 
as pessoas a ter que fazer alguma coisa que cancelasse 
a dor e o sofrimento”.
8 - Das diversas obras de Leon Denis, qual recomen-
daria ao leitor conhecer de início? Por quê?
Eu deveria indicar, de início, O Problema do Ser, do 
Destino e da Dor, sua obra magna. Mas acredito que 
cada leitor tem suas peculiaridades e o referido livro é 
obra profunda, que merece uma reflexão, um estudo 
cuidadoso. Talvez venha a cansar, se assim posso me 
exprimir sem ferir susceptibilidades, as mentes que 
necessitam de um orientador que debata determina-
dos tópicos e facilite a compreensão de outros tantos. 
Portanto talvez fosse recomendável o livro Depois da 
Morte, ou O Porquê da Vida, para aqueles sedentos de 
reflexões afins. O Espiritismo na Arte, um livro deli-
cioso, repleto de informações sobre as mais diversas 
vertentes artísticas. Há de agradar àqueles que tem 
uma verve artística acentuada. Um de meus prediletos 
é O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, seu derradeiro 
trabalho. 
9 - Algo mais que gostaria de acrescentar?
Vivemos tempos turbulentos, nos quais a leitura das 
obras de Denis, como o livro Socialismo e Espiritis-
mo, talvez contribuísse grandemente para esclarecer o 
espírita sobre o papel do mesmo na política. Mas em 
toda a extensão da obra do grande mestre encontra-
mos trechos verdadeiramente “proféticos”, escritos há 
mais de 100 anos, com uma atualidade assombrosa, 
como este que finaliza o capítulo Revelação pela Dor: 
“Vivemos em tempos de crise. Para que as inteligên-
cias se abram às novas verdades, para que os corações 
falem, serão necessários avisos ruidosos; serão preci-
sas as duras lições da adversidade. Conheceremos dias 
sombrios e períodos difíceis. A desgraça aproximará 
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os homens; só a dor verdadeiramente lhes faz sentir 
que são irmãos. Parece que a nação segue um cami-
nho orlado de precipícios. O alcoolismo, a imorali-
dade, o suicídio, o crime e a anarquia fazem as suas 
devastações. A cada instante, estrugem escândalos, 
despertando curiosidades novas, remexendo o lodo 
onde fermentam as corrupções; o pensamento raste-
ja.”
10- Suas palavras finais.
Gostaria muito de ver nossos companheiros de ideal 
espírita lendo mais obras de Denis. Seu pensamento, 
além de atual, é um verdadeiro repositório de sabedo-
ria. Gostaria de finalizar com dois trechos, o primeiro 
da obra Depois da Morte e o segundo da obra O Pro-
blema do Ser: 
1 - “a verdade assemelha-se às gotas de chuva que tre-
mem na extremidade de um ramo; enquanto ali estão 
suspensas, brilham como diamantes puros no esplen-
dor do dia; quando tocam o chão, misturam-se com 
todas as impurezas. Tudo o que nos chega do Alto 
corrompe-se ao contato com a terra; até o íntimo do 
santuário o homem levou suas paixões; as suas concu-
piscências, as suas misérias morais. Assim em cada re-
ligião o erro, fruto da terra, mistura-se à verdade que 
é o bem dos céus”.
2 - “Despertai de vosso pesado sono; rasgai o véu ma-
terial que vos envolve, aprendei a conhecer-vos, a co-
nhecer as potências de vossa alma e a utilizá-las. To-
das as vozes da Natureza, todas as vozes do Espaço vos 
bradam: ‘Levantai-vos e marchai! Apressai-vos para a 
conquista de vossos destinos’.” 

orsonpeter92@gmail.com

León Denis
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Última Página

Amanhece... 
O céu se colore com pinceladas de tons rosas nas nu-
vens que vão se esmaecendo tão rapidamente que pro-
curo reter na memória o que contemplo.As nuvens, 
agora, apresentam novas formações que também se 
dispersam e as mutações prosseguem, aguardando o 
sol que se esconde atrás da montanha azulada...
Em poucos segundos tudo se transforma...
Assim é a vida transitória e efêmera se nos detemos 
apenas em sua materialidade, descuidando do essen-
cial aos nossos espíritos em sua caminhada evolutiva.
   Viver é tão simples quando atentos às necessidades 
reais enriquecemos nossa mente do que nos eleva e 
aprimora moralmente e aguça a sensibilidade, bus-
cando nos exemplos da Natureza o aprendizado e a 
compreensão do existir... Léon Denis, o grande filóso-
fo, em seu livro “O problema do ser, do destino e da 
dor”, relata-nos:
 “A vida do homem é um drama lógico e harmônico, 
cujas cenas e decorações mudam, varia ao infinito, as 
não se apartam nunca, um só instante, da unidade do 
objetivo da harmonia do conjunto. Só quando voltar-
mos para o mundo invisível é que compreenderemos o 
valor de cada cena, o encadeamento dos atos, a incom-
parável harmonia do todo em suas ligações com a Vida 
e a Unidade universais.
Sigamos, pois, com fé e confiança, a linha traçada pela 
Mão Infalível. Dirijamo-nos aos nossos fins, como os 
rios se dirigem ao mar – fecundando a terra e refletindo 
o céu.” (DENIS, 2003. Cap. XIV, 1ª. Parte, Pag. 261.)
  Com este pensamento do nobre escritor espírita 
compreendemos mais nitidamente o real objetivo 
da vida na busca incessante do crescimento espiritu-
al, visualizando o porvir onde iremos entender com 
maior acuidade o sentido das inúmeras experiências 
vivenciais. Instruem-nos os Benfeitores espirituais 
que antes da reencarnação, quando estamos sendo 
preparados para o retorno à vida física, ampliam-se 

os horizontes de nossa percepção e consideramos, sob 
um novo prisma, as deliberações que tomaremos. 
   Usando nosso livre arbítrio dentro das leis morais 
somos impelidos a buscar novas oportunidades de 
reajuste e reparação, portanto, somos compelidos a 
reabsorver os efeitos das causas, como consequências 
inevitáveis do que fizemos. Mas a fatalidade é apenas 
aparente porque usaremos a liberdade da escolha com 
maior lucidez e discernimento, sempre orientados pe-
los Espíritos benfeitores que nos acompanham neste 
processo.Excetuam-se os casos de expiações compul-
sórias. Nossas diretrizes, quando encarnados, estarão 
sendo orientadas no sentido de buscar o crescimento 
espiritual, nas diversidades dos graus de evolução em 
que nos encontremos, sendo todo progresso moral 
individual, cabendo a cada um de nós o esforço contí-
nuo no exercício do bem.
   A vivência evangélica será sempre o roteiro seguro 
neste caminhar, sabedores de que estamos inseridos 
nesta harmonia e unidade universais a que se refere 
Léon Denis. Daí sua recomendação sábia e poética 
para que caminhássemos como os rios que buscam o 
mar, fecundando a terra e refletindo o céu. Na simpli-
cidade da vida diária, nos hábitos comuns e em todos 
os momentos que formos despertados pelo sofrimen-
to em sua função educativa, busquemos na compreen-
são da lei Divina e na bênção da fé que nos beneficia, 
a serenidade íntima.Fecundar a terra, simbolizando 
nosso trabalho incessante na seara do bem, amando 
e servindo...
   Refletindo o céu, sem descuidar da espiritualida-
de, nossa essência como filhos de Deus... Olhemos o 
céu, em prece de agradecimento à misericórdia divina 
que nos concede em vidas sucessivas o ressarcir dos 
débitos e as abençoadas oportunidades na escala evo-
lutiva! 

Refletindo o céu... Lucy Dias Ramos






