
OOO    FFFRRR AAA NNN CCC OOO    PPPAAA LLLAAA DDD IIINNN OOO
(((PPPrrroooccclllaaammm aaaçççãããooo   dddiiirrriiiggg iiidddaaa   ààà   CCCooommm uuunnniiidddaaadddeee   EEEssspppiiirrriiitttaaa)))

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO  CODIFICADO
PELO MESTRE ALLAN KARDEC

Distribuição gratuita  =  Tiragem: 200 exemplares
NITERÓI/RJ  = ANO II = Nº 14  = AGOSTO  DE  2004

ASSIM FALOU ALLAN KARDEC

“Sem prejulgar em nada a natureza do
Cristo e não o considerando, por hipótese,
senão como um Espirito Superior, não se pode
impedir que se reconheça nele um daqueles
Espíritos da ordem mais elevada e que é
colocado, por suas virtudes, bem acima da
humanidade terrestre. Pelos imensos
resultados que produziu, sua encarnação neste
mundo não podia deixar de ser uma das
missões que somente são confiadas aos
mensageiros diretos da Divindade, para a
realização de seus desígnios... “ (A Gênese,
cap. XV, nº 2).

“Jesus teve, como todos nós, um corpo
carnal e um corpo fluídico, o que é
confirmado pelos fenômenos materiais e
psíquicos que assinalaram sua vida na terra”
(idem, nº 66),
CORRESPONDÊNCIA VIA E-MAIL

Recebemos do Sr. Paulo Afonso, de
Taguatinga/DF o seguinte e-mail:

“Sr. Erasto.
“Diz Ismael Gomes Braga em ‘Elos
Doutrinários que Kardec enviou mensagem do
Plano  Espiritual por um médium sério,
afirmando que Jesus não teve um corpo de
carne e osso como nós.

“Como não conheço a mensagem, não tenho
meios de avaliar se é verdadeira ou falsa. Contudo,
vamos supor que seja verdadeira. Nesse caso, Kardec
terá apenas mudado de opinião, sem maiores
conseqüências. Como diz o ditado, só não muda de
opinião quem não tem opinião (...) Enquanto Kardec
pode mudar sua opinião, sem ter qualquer tipo de
remorso, o mesmo não deve ocorrer com  certos anti-
roustainguistas, que fazem da questão do corpo que
Jesus teve na Terra um verdadeiro cavalo de batalha.

“Essa é a razão pela qual sugiro que o
senhor pare com  os ataques tanto à obra de
Roustaing como à F.E.B. Imaginemos que, ao
desencarnar, o senhor constate que se enganou
(...) Poderá aceitar as  novas idéias com  a
consciência tranqüila?! Pense nisso!”.
NOSSA RESPOSTA
Sr. Paulo Afonso.                                      .

Em primeiro lugar, para o sr. não
afirmar, novamente, que costumo criticar
aquilo que não conheço, devo dizer-lhe que
tenho comigo (Estante “A”, Prateleira “I”, nº
026), o livro “Elos Doutrinários” de Ismael
Gomes Braga, que li e do qual não gostei,
porque, levado por seu fanatismo febeano-
roustainguista, chegou ao cúmulo de afirmar
que “o roustainguismo é um curso superior de
Espiritismo (pág. 36), com o que o sr.,
naturalmente, concorda. Ora, o próprio
Roustaing, em carta dirigida a Kardec, em
junho de 1861 (Revista Espírita, Edicel, p.
36), se considerava inferior ao querido
missionário lionês, tanto assim que o tratou de
“chefe espírita”, e, no prefácio da obra “Os
Quatro Evangelhos”, que não é sua, mas leva
o seu nome, confessa, humildemente, que
aprendeu Espiritismo com ele, Kardec, lendo
“O Livro dos Espíritos” e “O Livro dos
Médiuns”. Admite, portanto, que era um
subalterno e, ao mesmo tempo, um aluno
novato. Em vista disto, acho que Ismael
Gomes Braga, na verdade, não estava
regulando muito bem da cabeça, quando fez
aquela afirmação. Não se dava conta, mas
estava debaixo de uma obsessão.

Mas o Sr. tem mesmo razão, esse tal
Gomes Braga, na pág. 100 do seu livro (que o
sr. não citou, mas faço questão de o fazer),
afirma: “... Kardec, como Espírito, tornou-se
partidário da teoria de que Jesus foi um
agênere, um corpo fluídico”.

Se isto aconteceu, realmente, tenho
certeza absoluta de que a pessoa que recebeu
essa mensagem não era um médium sério, e
sim um leviano qualquer, irresponsável,
desses que aceitam como verdade absoluta
tudo que procede dos Espíritos, sem um
exame sério, criterioso, calcado no bom-
senso, na razão e na lógica como preconizava
Kardec e deixou bem claro em suas obras.

(continua na pág. 2)
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(Continuação da página anterior)
... Para mim, o mestre lionês, depois de desencarnado,
não fez nenhuma dessas declarações, que os
roustainguistas lhe atribuem. Para mim e para muita
gente boa. Como sabe muito bem, nenhum Espírito
retrograda, muito menos um Espírito Superior, como o
de Allan Kardec, que, para esclarecer as “coisas
duvidosas” que encontrou em “Os Quatro Evangelhos”,
lançou ao público, em 1868, seu último livro “A
Gênese”, em que deixou bem claro que não aceitava a
teoria roustainguista. Logo, ele não iria nunca, como
Espírito, se manifestar em nenhum centro, por mais
bem orientado que fosse, para se contradizer, para dizer
que estava enganado em relação a tudo que afirmara
com tanta segurança. É claro como água cristalina e
pura: Kardec, como Espírito Superior errante, continua,
desde 1869, a ser o mesmo Kardec que foi de 1854 até
sua desencarnação...

Allan Kardec, como sabe, definiu o
Espiritismo como uma Ciência. Logo, todo
aquele que se diz espírita de verdade, deve ter
sempre um comportamento de cientista. E um
verdadeiro cientista não pode basear seus
argumentos numa “mensagem que não
conhece”, como o Sr. afirmou, e, por isso
mesmo “não tem meios de avaliar se é
verdadeira ou falsa”. Nem pode, muito menos,
fazer “suposições” descabidas como fez,
admitindo que Kardec mudou de opinião. Que
infantilidade!

É preciso trabalhar de modo sério, Sr.
Paulo Afonso, e, para isto, eu proponho o
seguinte: organize, aí na cidade onde reside,
ou em outro lugar qualquer, um grupo de
pessoas, sendo o mesmo número tanto de
kardecistas como de roustainguistas, que
conheçam bem a Doutrina Espírita; pessoas
sérias e responsáveis, imbuídas, sinceramente,
do desejo de por em pratos limpos a questão
roustainguista, que já dura anos. Desse grupo,
bem selecionado, devem participar também,
médiuns videntes, previamente submetidos a
testes rigorosos e psicógrafos bem
desenvolvidos. Em seguida, após a abertura da
sessão, evoquem-se os Espíritos de Allan
Kardec, Léon Denis, Gabriel Delanne e
também de J.B. Roustaing, Ismael Gomes
Braga, Emmanuel, Bezerra de Menezes, e
agora também  - por que não ?! – de Chico
Xavier, que, segundo a Dra. Marlene Nobre,
foi Allan Kardec na última encarnação.
Evoquem-se esses Espíritos, sim, porque o
querido Mestre Lionês nunca foi contra a
evocação; muito pelo contrário, achava que
este era o melhor instrumento de pesquisa da
Ciência Espírita (“O Livro dos Médiuns”, cap.

XXV, nº 269). E foi ele mesmo quem afirmou
que os Espíritos Superiores sempre
comparecem a sessões sérias, como essas que
estou sugerindo promover.

Nessas sessões, deverá ser feita a
seguinte pergunta: "Quem está com a razão:
Allan Kardec, o missionário escolhido pelo
Espírito de Verdade, declarando, quando
encarnado, que Jesus foi um Espírito Puro,
encarnado como homem de carne e osso como
nós, ou esse Allan Kardec (Espírito), citado
por Ismael Gomes Braga, que se manifestou,
dizendo que estava completamente enganado,
pois tinha agora, como Espírito errante,
certeza de que Jesus, ao contrário do que
dissera antes, não foi um homem, como nós,
de carne e osso, e sim, apenas um “corpo
fluídico”, um ”agênere”.

Que cada um dos Espíritos evocados,
presentes, se manifeste por sua vez, e tudo que
disserem, via psicofonia, seja gravado, e, via
psicografia, seja lido e analisado pelos
membros do grupo.

Sr. Paulo Afonso, vamos agir como
verdadeiros cientistas espíritas. Vamos evocar
os Espíritos; vamos dialogar com os Espíritos;
vamos analisar, cientificamente, o que eles
nos disserem  ou nos ditarem por via
mediúnica. Confio, plenamente, no Sr. que,
tenho certeza, fará o que Allan Kardec deixou
escrito em “O Livro dos Médiuns”. Tome, por
favor, as providências cabíveis e me avise,
com  antecedência, que farei o possível e o
impossível, para comparecer às sessões que
forem  programadas. E juro pelo que tenho de
mais sagrado, que, se o Codificador (em
Espírito), declarar que, ao desencarnar, viu
que estava enganado e deixou de ser
kardecista, passando a ser roustainguista, eu
deixarei de criticar a F.E.B. e, publicamente,
declararei que não sou mais espírita, porque
fui, estupidamente, enganado por aquele em
quem eu mais confiava...

A partir de hoje, não mais lhe enviarei
mensagem nenhum via e-mail. Ficarei,
tranqüilamente, aguardando uma resposta sua.
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MENSAGENS ATRIBUIDAS
A ALLAN KARDEC
Em seu livro “CONSCIENTIZAÇÃO ESPÍRITA”,
nosso querido e saudoso confrade Gélio Lacerda da
Silva, nos diz o seguinte: “Mostraremos trechos de
mensagens atribuídas a Allan Kardec-Espírito, nas
quais vemos indícios de mistificação ou animismo. O
“Kardec”, autor dessas mensagens, apresenta-se
inseguro e desapontado com a obra realizada na Terra,
em total dissonância com o Kardec-homem, o bom-
senso encarnado.
“É sintomática a mistificação ou animismo nas
mensagens recebidas por diversos médiuns, alguns
deles comprometidos  com a ideologia roustainguista
adotada pela Federação Espírita Brasileira e por alguns
centros espíritas que a antecederam.
“No roteiro de nossas pesquisas estão mensagens
recebidas por Daniel Dunglas Home, na França,;
Fernando de Lacerda, em Portugal; Frederico Silva
Junior, Zilda Gama, Hernani T. Sant’Anna e Júlio
César Grandi Ribeiro, no Brasil. Dos médiuns
brasileiros, aqui citados, ao que nos consta (porque ele
próprio nos disse), apenas o Júlio Cézar (Julinho) não é
adepto das teorias roustainguistas “ (pág. 95).
     Nesta edição do nosso “O FRANCO PALADINO”,
focalizaremos apenas a mensagem que foi psicografada
pela médium Zilda Gama, sobre a qual assim se
expressou o confrade Gélio Lacerda da  Silva: “No
livro “Diário dos Invisíveis”, publicado pela Livraria
Editora ‘O Pensamento’, de S. Paulo, há uma longa
mensagem de ‘Kardec, psicografada pela médium Zilda
Gama, intitulada ‘O Corpo de Jesus’, defendendo a tese
roustainguista febeana de que Jesus se apresentou na
Terra apenas com  seu corpo fluídico, destituído de
carne própria do corpo humano, enfim, um agênere. “O
que de imediato chama a atenção do leitor
familiarizado com os livros de Kardec é que, nessa
mensagem, o pseudo-Kardec se contradiz com tudo o
que Kardec-homem escreveu sobre esse assunto. Os
fenômenos ocorridos com Jesus (...) explicados por
Kardec em “A Gênese”, o pseudo-Kardec, no livro
“Diário dos Invisíveis”, de Zilda Gama, cataloga os
citados fenômenos em defesa da teoria roustainguista
do Jesus ‘que não veio em carne’.“A FEB alardeia a
conversão do ‘Kardec-Espírito à tese roustainguista,
nesta altamente suspeita mensagem recebida por Zilda
Gama: é o que se lê em ‘Elos Doutrinários’, de Ismael
Gomes Braga, porta-voz da diretoria da Federação
Espírita Brasileira. “Por que a FEB não se interessou
em conseguir os direitos autorais para publicação desse
livro, se ela já editou outros livros da referida médium?
Por certo teria autorização da Editora, porque de há
muito a edição já se esgotou. O motivo do desinteresse
da FEB pela publicação desse livro se explica:
inobstante ‘Kardec’ fazer a apologia do ‘corpo fluídico’
de Jesus, os adeptos de Roustaing se decepcionam com
a mensagem, porque ‘Kardec’ põe por terra outra teoria
roustainguista de que Jesus evoluiu em ‘linha reta’, isto
é, que nunca pecou, e, portanto, nunca se submeteu à
encarnação humana. Confira-se: ‘Jesus dizia-se filho
dos homens  porque não ignorava  a pluralidade das
existências; sabia que não era um ser excepcional, um
predestinado para o sofrimento ou para a glória, criado
impecável, mas que havia sido, como todas as criaturas

humanas, sujeito ao erro e à fraqueza, tinha tido
diversas encarnações, em diferentes planetas, em eras
remotas, as muitas moradas de seu Pai, padecido
árduas provas, até que, liberto de todas as jaças de
caráter, acendrado pela dor, adquiriu méritos
extraordinários”.
“O pseudo–Kardec se estende em *afirmativas
inverídicas quanto ao Kardec-homem, a exemplo do
que se segue: ‘– Quando tracei, em minha última
existência, as páginas que constituem alguns dos livros
por mim organizados, vacilei sobre se deveria, ou não,
julgar o Rabi um ser humano ou uma entidade supra-
terrena’.
“Kardec-homem, no seu livro ‘A Gênese’, cap. XV, foi
incisivo ao analisar a natureza corporal de Jesus, e
concluiu, firmemente, que Jesus teve um corpo carnal
idêntico ao de todo ser humano. Logo, em afirmando
que Kardec vacilou no julgamento da natureza humana
ou supra-terrena de Jesus, o pseudo-Kardec–Espírito
aumenta o rastro de sua farsa” (págs. 101 e 102).
REVISTA “ESPIRITISMO & CIÊNCIA”
Em seu nº 17, Ano 2, essa revista veio muito a
propósito com o artigo “ Contatos com o MUNDO
DOS ESPÍRITOS”, ou seja, “Como saber se a
comunicação entre encarnados e desencarnados é
realmente verdadeira?” (Págs. 26 a 33). Trata-se de um
artigo escrito por Gilberto Schoereder e Rosana
Felipozzi, que começam, dizendo: “Como ocorre a
comunicação entre encarnados e desencarnados? Como
identificar uma comunicação verdadeira de uma falsa?
e quais os problemas que podem surgir nessas ocasiões
de contato? São apenas algumas das perguntas
importantes a serem consideradas quando se fala de
comunicação com o mundo dos espíritos”. Nesse
importante artigo, além de Allan Kardec, o Codificador
da Doutrina Espírita, foram citadas também outras
personalidades, tais como: o cientista norte-americano
J. B. Rhine, da Universidade de Duke – Estados
Unidos; Dr. Avildo Fioravanti, atual Presidente da
Federação Espírita do Estado de São Paulo e Wagner
Borges, instrutor de Cursos de Projeção da Consciência
e fundador do Instituto de Pesquisas Projeciológicas e
Bioenergéticas. A Revista “Espiritismo & Ciência” é
uma publicação mensal da Mythos Editora Ltda.

Redação e Administração: Rua Andrade
Fernandes nº 283 – São Paulo/SP – CEP = 05 449-050.
Telefone para contato: (011) 3021-6607.
Fax: (11) 3021-5482
REVISTA “UNIVERSO ESPÍRITA”
(CIÊNCIA – FILOSOFIA – RELIGIÃO)
     Em seu nº 11 – Julho/2004, traz
informações preciosas sobre Herculano Pires
e a “Fundação Maria Virgínia e J. Herculano
Pires”.

Vale a pena ler!
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ICEB COMEMORA BICENTENÁRIO
DE ALLAN KARDEC

    Realizou-se no dia 10 de julho no salão nobre da
Escola de Comando e Estado Maior do Exército,
Praia Vermelha, Rio de Janeiro/RJ, uma reunião
solene, em que o Instituto de Cultura Espírita do
Brasil  - Casa de Deolindo Amorim – prestou
sincera e justa homenagem ao Missionário Allan
Kardec, em comemoração à passagem do seu
bicentenário de nascimento.
     A sessão foi presidida pelo Sr. César Soares dos
Reis, atual Presidente do Instituto de Cultura
Espírita do Brasil, do Sr. Aloísio Ghiggino,
Presidente da USEERJ (União das Sociedades
Espíritas do Estado do Rio de Janeiro) e do Sr.
Gerson Simões Monteiro, atual Diretor da Rádio
Rio de Janeiro. Foram eles os oradores
encarregados de exaltar a figura luminosa do
Mestre de Lyon, o grande missionário da Terceira
Revelação, que foi o Senhor Allan Kardec.
     Abrindo a sessão, o Sr. César Soares dos Reis,
declarou que “num tempo de excepcionais
conquistas da inteligência, da tecnologia, os
duzentos anos do nascimento de Kardec merecem
uma reflexão, porque caracterizam o surgimento de
uma nova era para a humanidade. E o ICEB não
poderia se omitir, quando a cultura humana
reverencia o insigne Codificador da Doutrina
Espírita”.
     Um grande público de confrades espíritas se fez
presente, bem como representantes de várias
instituições espíritas da área metropolitana do Rio
de Janeiro.
     A solenidade contou, no início, com a
participação musical de três jovens violonistas, que
entoaram belas canções dedicadas a Allan Kardec e
ao movimento espírita brasileiro. No final, o
confrade Lybio Magalhães de Nova Iguaçu/RJ, a
pedido do Presidente do ICEB, declamou uma bela
poesia e fez a prece de encerramento e
agradecimento a Deus.
     Após um intervalo de dez minutos, a sessão foi
reaberta para perguntas e respostas. Pedimos então
a palavra e dirigimos o nosso questionamento ao Sr.
Gerson  Monteiro: “ – É sabido que a Federação
Espírita Brasileira, no art. 1º do seu Estatuto,
estabelece que a obra “Os Quatro Evangelhos” de
Roustaing é complementar às da Codificação,  e, por
sua vez, o Sr. Ismael Gomes Braga, em “Elos
Doutrinários”, declarou que “o roustainguismo é
um curso superior de Espiritismo”.  Pois bem, como
devemos encarar esses dois fatos, hoje que estamos
aqui, numa sessão solene, comemorando o
bicentenário de Kardec?”.
     O Sr. Gerson, ao responder, fez alusão ao recente
episódio da recente reunião do Conselho Federativo,
convocada para enquadrar o Estatuto da FEB ao
novo Código Civil  Brasileiro, o que não foi possível,
porque por iniciativa do Sr. Luciano dos Anjos,
aquela sessão foi interrompida, abruptamente, com
a entrada de um Oficial de Justiça, que leu uma
liminar baixada por um Juiz de Direito, que
decretava não ser possível a retirada desse

parágrafo único, por se tratar de uma “clausula
pétrea”. Mas, informou o Sr. Gerson, o processo
está correndo no Supremo Tribunal de Justiça e em
breve teremos o veredicto final.
     Foi, realmente, um momento de
confraternização, e, sobretudo, de grande emoção
para todos os presentes, essa reunião promovida
pelo ICEB,  em comemoração ao transcurso do
bicentenário de Allan Kardec.
     Nossos parabéns à atual Diretoria dessa
conceituada instituição.

REVISTA ICESP

Recebemos e agradecemos o nº 10 da Revista do
Instituto de Cultura Espirita de São Paulo, que traz,
na capa, a figura grandiosa de Solanot y Casas,
Visconde Antônio Torres, um dos pioneiros do
Espiritismo na Espanha e valoroso propagador da
Doutrina dos Espíritos.

V JORNADA DA ASSOCIAÇÃO MÉDICO –
ESPÍRITA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Será realizada no período de 27 a 29 de agosto
de 2004, no Alice Vitória Hotel – Vitória/ES.

Na sessão de abertura, falará a Dra.
Marlene Nobre, que defende a tese de que o nosso
Chico Xavier foi Allan Kardec reencarnado. Ela
falará sobre “Saúde e Espiritualidade”.

Os outros expositores serão: Dr. Roberto
Lúcio de Souza, que abordará o tema “Como
diferenciar o processo mediúnico do transtorno
psíquico.

Haverá também dois simpósios e dois
painéis.

O Encontro será encerrado pelo Dr.
Divaldo Franco,  com o tema “Jesus, o paradigma
para a saúde.

PRÓXIMO FORUM DE DEBATES

Será realizado no dia 18 de setembro
próximo, às 18 h.  É uma iniciativa do Instituto
Brasileiro de Pesquisa em Terapia de Vida Passada.

O tema do encontro será: “ Jung e a Terapia
Regressiva” e o local: Rua Evaristo da Veiga nº 78 –
Centro – Rio de Janeiro/RJ

Boletim “O CAJADO
Recebemos e agradecemos o boletim informativo “O
Cajado”,  Ano 6, Nº 36, relativo aos meses de julho e
agosto de 2004, órgão de divulgação trimestral do
Centro Espírita João Batista – Rua Dona Claudina
nº 105 – Rio de Janeiro/RJ.
15º ENCONTRO ESPÍRITA SOBRE A
VIDA E A OBRA DE BEZERRA DE
MENEZES
     Será no dia 22 de agosto de 2004, às 8 h 30 m no
auditório do Centro Espírita “Léon Denis” – Rua
Abílio dos Santos nº 137 – Rio de Janeiro/RJ.
     Vamos participar.
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ATENÇÃO:

Será lançado no mês de outubro próximo pela
Editora do Centro Espírita “LÉON  DENIS” o
meu novo livro intitulado:

 “SEVERINO DE FREITAS
PRESTES FILHO, MEU
PAI, MEU MESTRE”

Meu pai, em seus quase noventa anos de vida
(1890 a 1979), foi um brilhante oficial do Exército
Brasileiro, não por vocação, mas para cumprir a
vontade do pai, que perdeu aos seis anos de idade Ao
converter-se ao Espiritismo, em 1925, tornou-se um fiel
e leal discípulo do Mestre Lionês, Allan Kardec, e,
no cotidiano, um dedicado e fervoroso militante
espírita.
O lançamento desse meu trabalho biográfico constitui
uma forma, simples e modesta, que encontrei para
comemorar o bicentenário do nascimento de Allan
Kardec, e, ao mesmo tempo, de prestar uma grande
homenagem ao luminoso Espírito de Erasto, Discípulo
de São Paulo, pelo qual meu pai tinha grande
admiração.
AGUARDEM! O MÊS DE OUTUBRO SE
APROXIMA!

“OS MISSIONÁRIOS”
Nesse Boletim bimensal da Sociedade Espírita

“Os Missionários” em seu nº 132 relativo a julho e
agosto de 2004, aparece, na primeira página um artigo
muito interessante de autoria do confrade Lybio
Magalhães, intitulado “Ser e Estar no Mundo”, e, na
pág. 2, se presta uma homenagem muito justa e
merecida ao saudoso confrade Augusto César Vanucci,
“uberabense de alma e de coração”, que muito fez pela
divulgação do Espiritismo através da Rede Globo de
Televisão.

CENTRO DE MEMÓRIA DO ICEB

Sob a responsabilidade do ilustre confrade Antonio
Lucena,  está sendo distribuído aos confrades que
freqüentam as reuniões semanais do Instituto de
Cultura Espírita do Brasil (ICEB), um
questionário biográfico para o Centro de
Memória dessa Instituição cultural.
O objetivo é preservar, no tempo, a memória dos
que militam no Espiritismo, no território nacional.
Aos leitores, pedimos, que colaborem com o
confrade Antonio Lucena, mandando informações
úteis e importantes sobre pessoas que militam no
movimento espírita.
Os questionários, devidamente preenchidos, podem
ser enviados para os seguintes endereços: Rua S.
Francisco Xavier, nº 607 – Maracanã – CEP =
20550-011 (ICEB)  RJ, ou para Rua Francisco
Muratori, nº 5, ap. 904 – Santa Teresa –
CEP = 20 232-080 – Rio de Janeiro.
VAMOS COLABORAR COM O ICEB E COM
ANTONIO LUCENA!

POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA
ASSOCIAÇÃO DE DIVULGADORES DO
ESPIRITISMO DO RIO DE JANEIRO

Escreveu o confrade Prof. Sérgio Fernandes
Aleixo:

“Não elaboramos complexos planos
estratégicos de comunicação social, que mais
teorizam em benefício da divulgação do Espiritismo.
Queremos ser simples,  como simples é a Doutrina
Espírita, quando observada em suas legítimas
consignações. Isso não quer dizer que não tenhamos
objetivos traçados e não calculemos os meios
possíveis de os atingir, apenas que nada poderá ser
feito em menosprezo à experiência de divulgação
doutrinária do Codificador.

Entendemos que a política de comunicação
social espírita deve ser eminentemente kardeciana,
mesmo porque isso não lhe ocasiona nenhum atraso
em relação às demandas atuais de divulgação do
Espiritismo; ao contrário, é urgente que os
procedimentos de Allan Kardec e sua valiosa
experiência histórica, na propagação dos preceitos
espíritas, sejam mais efetivamente utilizados pelos
órgãos que se prestam a divulgar a Doutrina,
necessitados menos de alteridade do que dessa
autoridade.
“Como na ADE-RJ prioriza-se antes de tudo o
próprio Espiritismo, nos escritos do inolvidável
mestre lionês é que os divulgadores cariocas e
fluminenses foram buscar as bases de sua política
de comunicação social espírita, que pode ser bem
apreciada em muitos dizeres do Codificador”.

Quem quiser maiores esclarecimentos, o
endereço para contato é: Rua dos Inválidos nº 34,
sala nº 804 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

HOMENAGEM A CONSTANÇA
MEDEIROS
Será no mês de agosto a comemoração do mês
Constança Medeiros, Mentora Espiritual da Casa,
que todos os anos o Grupo Espírita Estrela de Jacob
II promove em sua sede própria na Rua Alvares de
Azevedo nº 16 – Bonfim – Salvador/BA
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