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ASSIM FALOU
ALLAN KARDEC
(Comentando “Os Quatro Evangelhos” de J.B.Roustaing)
“O autor desta obra, em vez de proceder por gradação,
quis atingir o fim de um salto. Assim, tratou certas
questões, que não tínhamos julgado oportuno abordar
ainda, e das quais, por conseqüência, lhe deixamos a
responsabilidade,
bem como aos Espiritos que as
comentaram. Conseqüente com o nosso princípio, que
consiste em regular a nossa marcha pelo desenvolvimento
da opinião, até nova ordem, não daremos às suas teorias,
nem aprovação nem desaprovação, deixando ao tempo o
trabalho de as sancionar ou as contraditar. Convém, pois,
considerar essas explicações, contidas em “Os Quatro
Evangelhos”, como opiniões pessoais dos Espíritos que as
formularam, opiniões que podem ser justas ou falsas, e
que, em todo o caso, necessitam da sanção do controle
universal, e até mais ampla confirmação, não poderiam
ser consideradas como partes integrantes da doutrina
espírita” (...) Esperamos, pois, os numerosos comentários
que a teoria exposta nessa obra não deixará de provocar
da parte dos Espíritos. (...) . Sem a prejulgar, diremos que
já foram feitas objeções sérias a essa teoria e que, em
nossa opinião, os fatos ali apontados podem perfeitamente
ser explicados sem sair das condições da humanidade
corporal. (...) A obra contém coisas duvidosas...” (Revista
Espírita, Ano IX, Nº 7 de junho de 1866. Ver Coleção
Edicel, pág. 188 a 191).
COMENTÁRIO: Como se vê, Kardec, já em junho de
1866 não considerava “Os Quatro Evangelhos” de J.B.
Roustaing como uma obra complementar às da
Codificação, muito menos integrante. Entretanto, não é
isto que se lê no Estatuto da F.E.B, em cujo parágrafo
único do art. 1º está escrito : “Além das obras básicas da
Codificação de Allan Kardec, a que se refere o inciso I, o
estudo e a difusão do Espiritismo compreenderão também
a obra de J.B. Roustaing e outras subsidiárias e
complementares da Doutrina Espirita”.
A F.E.B. considera como obras básicas de Allan Kardec:
O Livro dos Espiritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho
s/o Espiritismo, O Céu e o Inferno e A Gênese, como se
pode comprovar pelo folheto “Conheça o Espiritismo,
uma nova era para a humanidade”, em cuja última
página se lê: “O estudo das obras de Allan Kardec é
fundamental para o correto conhecimento da Doutrina
Espírita”. No entanto, em seu último livro - A Gênese -,
sobre Jesus, o Homem de Nazaré, assim falou Allan
Kardec: “Como homem, Jesus tinha a organização dos
seres carnais” (cap. XV, n. 2). “... desde o momento da

concepção até o nascimento, tudo se passou com sua mãe,
como nas condições normais da vida” (nº 65)” ou seja, ela
engravidou de José, seu marido, passou pelos nove meses
de gestação e deu à luz, como qualquer mulher deste
planeta. “A partir do nascimento e até sua morte, tudo
em seus atos, em sua linguagem e nas diversas
circunstâncias de sua vida, apresenta os caracteres
inequívocos da sua corporeidade” (idem), ou seja, Jesus
agiu sempre como um homem de carne e osso. E Kardec
também disse: “Jesus teve, como todos nós, um corpo
carnal e um corpo fluídico, o que é confirmado pelos
fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que
assinalaram sua vida” (n. 66).
E Allan Kardec, aos fatos materiais da vida de Jesus,
acrescenta considerações do mais alto poder, dizendo: “Se,
durante sua vida, Jesus tivesse estado nas condições dos
seres fluídicos (um agênere, como exaustivamente afirmou
Roustaing), não teria experimentado nem a dor, nem
nenhuma das necessidades do corpo; supor que ele assim
era, é o mesmo que tirar-lhe todo o mérito da vida de
privações e de sofrimentos que havia escolhido como
exemplo de resignação. Se tudo nele era só aparência
(como Roustaing repetiu várias vezes), todos os atos de
sua vida, o anúncio reiterado de sua morte, a cena
dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua oração a Deus para
que afastasse o cálice dos seus lábios, sua paixão, sua
agonia, tudo enfim, até seu último grito no momento de
entregar o Espírito... não teria sido senão um vão
simulacro, para enganar com relação à sua natureza, uma
comédia idndigna de um homem honesto e simples,
quanto mais, - e por mais forte razão -, um homem
superior, numa palavra, Jesus teria abusado da boa fé dos
seus contemporâneos e da posteridade...”
Entretanto, - pasmem os leitores ! – é essa Federação Espírita
(Roustainguista) Brasileira, que representa o movimento
espírita brasileiro no Conselho Espírita Internacional, que
está também conclamando os espíritas para o Congresso
Espírita Internacional, que vai se realizar em outubro do ano
2004, em comemoração do Segundo Centenário de
Nascimento de Allan Kardec. E temos certeza absoluta que os
espíritas, que se dizem sinceramente kardecistas, estão
aplaudindo essa idéia e vão comparecer em grande
quantidade, solidarizando-se com os roustainguistas febeanos,
como se nada houvesse, sim, como se não existisse esse
cisma, que em boa hora o confrade Gélio Lacerda da Silva,
de Vitória/ES, sem ser padre, exorcizou em seu magnífico
livro
“CONSCIENTIZAÇÃO
ESPÍRITA”.
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JORNAL “OPINIÃO”

INFORMA
Conferência da CEPA vai reunir em S. Paulo, entre 14 e 17
de novembro, nomes importantes do Espiritismo mundial.
Esse tradicional evento, organizado pela Confederação
Espirita Pan-Americana (CEPA), será realizado nas
excelentes instalações da Universidade Cruzeiro do Sul,
Campus Anália Franco, Bairro do Tatuapé, em São Paulo e
várias personalidades ilustres do mundo espírita
contemporâneo deverão comparecer . Serão quatro dias
dedicados inteiramente ao intercâmbio de idéias e à reflexão
sobre o tema central
- ATUALIZAR PARA
PERMANECER.
Fazemos votos para que no final desse encontro sejam
evocados Allan Kardec e os Espíritos Superiores da falange
do Espírito de Verdade para que dêem sua valiosa opinião
sobre as propostas ali discutidas e aprovadas. Sim, evocar e
preciso, para a comprovação dos fatos e das idéias.

VII JORNADA ESPÍRITA

DE PORTO SEGURO/BA
Estivemos nessa importante cidade baiana, nos dias 15 a 18
de agosto, quando assistimos às palestras realizadas na parte
da noite no Centro Cultural, sendo o Encontro aberto com a
palestra do confrade Marcel Mariano (Ba), que falou sobre o
tema “Progredir sempre: esta é a lei”, que foi precedido de
um momento de arte muito bonito. Falaram também:
Adenauer Novaes(Ba) sobre “A Família no contexto
evolutivo”, Anete Guimarães (RJ) sobre o “Auto
conhecimento e evolução” e Geraldo Guimarães(RJ), que
encerrou o evento, falando sobre o tema “Caminhada
Evolutiva do Ser”.
Consideramos que foi um verdadeiro sucesso esse evento
cultural doutrinário, promovido pelo Centro Espírita Porto
da Paz, situado na Rua Rafael A Vinhas nº 76 – Campinho –
Porto Seguro/BA, com atividades culturais doutrinárias e
assistenciais durante toda a semana.
NÚCLEO

“SERVOS MARIA DE NAZARÉ”
É uma instituição filantrópica espírita, situada
na Av. Dr. Arnaldo Godoy de Souza nº 2275, no
bairro Cidade Jardim em Uberlândia/MG –
CEP=38.412-096. Tel. p/contato: (O XX 34)
238.4551. É reconhecida como de Utilidade
Pública municipal, estadual e federal. Foi
fundado pelo Dr. José de Oliveira Campos e
Shyrlene Soares Campos, atual diretorapresidente e conta com uma valiosa equipe de
profissionais voluntários. O objetivo da instituição
é: oferecer condições dignas de vida e
desenvolvimento à população carente e às
crianças, vítimas de agressões, deficiências físicas
e/ou abandono. Tem sede própria, onde
funcionam hoje mais de 30 departamentos, todos
prestando relevantes serviços à comunidade.
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Realmente, o “Núcleo Servos Maria de Nazaré é
hoje um exemplo de que é possível sonhar,
realizar e auxiliar. Tem por norma maior a
caridade e adotou como lema ‘Servir para
merecer e merecer para servir cada vez mais’ no
dizer de seu Mentor, Dr. Adolfo Bezerra de
Menezes”
COOPERE COM AS CRIANÇAS DO NÚCLEO
SERVOS MARIA DE NAZARÉ
CONTA BANCÁRIA – BANCO DO BRASIL S/A
– Nº 5314-7 AGÊNCIA 2918-l
XXXVIII SEMANA

E

CONFRATERNATIVA DO MÉIER

Realizou-se, como sempre com grande brilhantismo, a
Trigésima Oitava Semana Confraternativa de Centros
Espíritas do Bairro do Méier e adjacências, no período entre
25 de agosto e 01 de setembro de 2002. Foram palestrantes as
seguintes pessoas: Cláudio Zanata, que falou sobre “Bezerra
de Menezes, o Kardec brasileiro”, Lívio Rocha, sobre a
“Missão do Espiritismo”; Geraldo Cardoso da Silva, “Culpa e
Auto-perdão”; Gilberto Marques, “Pena de Morte”; Maria
Fausta Andrade Ribeiro, “Promoção Social do Indivíduo no
Centro Espírita; Hernani Alves dos Santos, “Exercício da
Caridade” e Nelma Cely Machado Bastos, “Cuidando das
Crianças do Amanhã”. Foram todos muito felizes em suas
exposições. Nossos sinceros parabéns à Diretoria do Centro
Espírita “João Batista”, responsável pelo evento e cujo
endereço, para quem ainda não sabe é: Rua Dona Claudina nº
105 – Méier – Rio de Janeiro/RJ
MÊS DE ANIVERSÁRIO DE

CONSTANÇA MEDEIROS

Por iniciativa do Grupo Espírita Estrela de Jacob II, foram
realizadas, nos dias 06, 13, 20 e 27 de agosto, as
comemorações do mês de aniversario de Constança Medeiros,
Mentora Espiritual da instituição. Vários temas foram
abordados: a Gratidão, os Sentimentos Fraternos, a
Convivência no Bem e Como Cultivar Amigos. E vários
palestrantes se fizeram presentes: Edilton Silva, João Neves
da Rocha, Sheyla Santiago e Edvaldo Veloso, que falaram
com grande brilhantismo. Houve também a apresentação de
um Coral e de uma “Peça Teatral” pelas crianças da
Evangelização.
Parabéns a todos pelo sucesso alcançado.

INFORMATIVO ADE-PR

Recebemos do ilustre confrade, jornalista Luíz
Augusto Breinack, vários números desse periódico bimestral
da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Estado do
Paraná (ADE-PR), que estão, na verdade, excelentes, não só
por sua apresentação como principalmente pelo seu conteúdo
doutrinário. Ao distinto confrade o nosso Muito obrigado!
Para quem não sabe a ADE/PR tem sua sede na Rua Major
Fabrício Rego Barros n. 1152 – Curitiba/PR – CEP = 8l.630260.
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LAICOS DISCORDAM DA AÇÃO COMINATÓRIA
Recebemos do ilustre confrade e escritor Gélio Lacerda da
Silva a seguinte correspondência:
“Conforme divulguei através de carta ao Correio Fraterno
do ABC, maio/02, distribuí a minuta de uma Ação
Cominatória contra a Federação Espírita Brasileira,
endereçada às federativas espíritas estaduais, à F.E.B., às
instituições de âmbito nacional, à imprensa espírita, a dezenas
de confrades, escritores e jornalistas anti-roustainguistas, e às
federativas de vários países como Portugal, Espanha, França,
Argentina e Venezuela, num total de l50 (cento e cinquenta)
remessas.
Nossos ilustres confrades laicos, manifestaram-se contra a
projetada ação Cominatória pelas páginas do “Opinião”
(Porto Alegre), maio/02 e “Abertura” (Santos), maio/02, sob a
mesma alegação: não se pode cercear a liberdade da FEB de
divulgar o roustainguismo.
Na citada Ação Cominatória, requer-se ao Juiz que, por
determinação judicial, a FEB seja coibida de divulgar, como
se Espiritismo fosse, o anti-doutrinário roustainguismo, pois
que a F.E.B., intitulando-se “Espírita”, comete o delito de
publicidade enganosa, lesa-doutrina.
Nas 65 folhas da projetada Ação Cominatória, são
apontadas à sociedade, as divergências doutrinárias de
Roustaing, patrocinadas pela Federação Espírita Brasileira.
O ilustre e intimorato anti-roustainguista, Prof. Erasto de
Carvalho Prestes (Niterói), no seu boletim “O Franco
Atirador”, órgão noticioso mensal, de julho/02, assim se
expressa sobre o assunto: “... agora, como Voltaire, citado
pelo sr. Milton Medran, eu defendo até a morte o direito que
os roustainguistas, como pessoas físicas, têm de expressar
suas idéias. Aceite-as quem quiser. Todavia, combaterei
sempre o direito que a F.E.B., como pessoa jurídica,
representante do movimento espírita kardecista, acha que tem,
de arvorar também a bandeira do roustainguismo. Isto não
está certo, não é direito. E, já que os kardecistas não tomam
posição, é preciso que a Justiça se manifeste e decida.
Concordo, plenamente, com o Gélio. Não é nada demais
ouvirmos a opinião abalizada dos Magistrados”.
Concluo, informando que os diretores da ABRAME –
Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, foram
solicitados por mim e a Confreira, Dona Isabel Salomão de
Campos, Presidente da Comunidade Espírita “A Casa do
Caminho”, de Juíz de Fora/MG, para darem o seu parecer
sobre a Ação Comunitária em tela. Aguardemos.
Gélio Lacerda da Silva (Vila Velha/E
NOTA: Reiteramos tudo o que dissemos antes. Continuamos
achando que o valoroso confrade Gélio Lacerda da Silva,
autor
do
magnífico
livro
“CONSCIENTIZAÇÃO
ESPÍRITA”, tem toda a razão: a Federação Espírita
Brasileira, como representante legal do movimento espírita
kardecista brasileiro, como se declara, não pode continuar
vinculada ao roustainguismo, que deve ser riscado do
parágrafo único do artigo primeiro do seu Estatuto ora em
vigor. E nós, kardecistas sinceros e autênticos, como nos
julgamos ser, não podemos continuar acovardados, omissos e
coniventes com esse erro, com esse grande absurdo.
Continuar assim, em cima do muro, como se nada houvesse
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de ruim dentro do mundo espírita e do nosso movimento, é
uma atitude completamente errada, indigna do verdadeiro
espírita; e, digo mais, é um ato de traição ao grande
Missionário que foi o Sr. Allan Kardec, o “bom senso
encarnado”, como disse Camilo Flammarion.
Reflitamos bem sobre tudo isso, companheiros
kardecistas, e tomemos uma atitude digna, corajosa. É isto
que o Espírito de Allan Kardec e os Espíritos Superiores
da gloriosa falange do Espírito de Verdade (Jesus)
esperam de nós!
U.S.E. DE GUARULHOS
ELOGIA NOSSO TRABALHO
Recebemos do Sr. André Luiz Galembeck, 1º Secretário da
União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de
Guarulhos/SP, uma carta do dia 15 de agosto de 2002, da qual
destacamos os seguintes trechos: “Consideramos ‘O Franco
Atirador’ muito bom pelo seu conteúdo e profundidade de
conceitos em busca da Pureza Doutrinária. Temos recebido o
mesmo, regularmente, e gostaríamos muito de continuar
recebendo-o, o que nos proporcionará profundas alegrias e
ficaremos muito agradecidos”.
Obrigado, companheiros, pelos conceitos emitidos.
Continuaremos enviando nosso boletim mensal.
63ª SEMANA ESPÍRITA
DE MACAÉ/RJ
A União Espírita Macaense realizou no período entre 21 e 27
de julho de 2002 sua 63ª Semana Espírita com o seguinte
temário: “O Espiritismo e os problemas humanos”. Um
verdadeiro sucesso! Parabéns aos confrades macaenses.
PROTESTO DE
HELOISA PIRES
Ao saber que os espíritas marxistas da CEPA haviam
escolhido seu pai, o saudoso escritor Prof. J. Herculano Pires
como patrono da Conferência Regional Espírita PanAmericana a realizar-se em São Paulo/SP no próximo mês de
novembro, a distinta Profa. Heloísa Ferraz Pires, através do
jornal “Despertador” de junho último, lançou um veemente
protesto, pois o ilustre líder e filósofo espírita nunca
defendeu o laicismo que eles pregam; muito pelo contrário,
sempre se proclamou espírita cristão, portanto religioso.
É o que se pode ler na quarta coluna da pág. 2 de “A
FLAMA ESPÍRITA”, da União da Mocidade Espírita de
Mocidade Espírita de Uberaba/MG, em sua edição de agosto
de 2002.
E aqui fica a pergunta: - Por que os marxistas cepeanos não
escolhem como patrono o próprio Karl Marx?!... Pois ele
também não era ateu e anti-religioso, vale dizer também
laicista ?!
“O FRANCO ATIRADOR”
NITERÓI/RJ – ANO III – Nº 34
RESP. : ERASTO DE CARVALHO PRESTES
RUA VISC. DE MORAES nº 159 AP/702 - INGÁ
CEP = 24.210-145 ( ( 0 XX 21) 2 719 – 80 22
OBSERVAÇÃO:
Informamos aos leitores que nosso e-mail é:
erastocp @ tr. microlink. com .br
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FOLHA SUPLEMENTAR
GLÓRIA AO CODIFICADOR DO ESPIRITISMO
Salve, mil vezes salve, Allan Kardec!
Titã de luz, Estrela da Verdade!
Bendito o vosso nome em toda a parte,
Novo Pastor da velha humanidade!
Reencarnastes na Terra numa hora
Em que já declinava o Cristianismo,
E, qual Moisés, trouxestes para os homens
Uma mensagem nova: o Espiritismo!
Viestes nos provar que, após a morte,
O Espírito, já livre da matéria,
Vida melhor encontrará no Além,
Que é de todos nós morada etérea”.
E provastes também que este planeta
É uma escola, cadeia e hospital,
Onde os homens resgatam suas faltas,
Para poderem ter glória imortal!
Os Livros “dos Espíritos” e “Médiuns”,
“O Evangelho segundo o Espiritismo”,
“O Céu e o Inferno” e “A Gênese”, são todos:
Belos Astros brilhando em fundo abismo!
Combatendo a injustiça, a iniquidade,
A guerra, o crime, o ódio e o rancor,
Como Jesus as armas empunhastes
Do bem e do perdão, da paz, do amor!
Mas como o Cristo, vós também tivestes
Um Judas em Roustaing, - grande traidor -,
Que os fariseus modernos hoje exaltam
Dentro da própria F.E.B., sem pudor!
E o que importa esse gesto tresloucado ?!
Sereis sempre qual Sol de Primavera,
Inundando de luz e de esperança
A Humanidade em uma nova era!...
Erasto de Carvalho Prestes

