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JESUS DE
OLIVEIRA

(1891-1967)
A r e v i s t a O

MÉDIUM comple-
tará, em 2017, 85
anos de fundação,
cumprindo fiel e
plenamente, ao

longo de todo esse tempo, a elevada
finalidade para a qual foi criada por JESUS
DE OLIVEIRA, pioneiro do jornalismo de
Juiz de Fora: a divulgação dos princípios
da Doutrina Espírita.

Jesus de Oliveira reencarnou no dia 9
de janeiro de 1891, em Olaria (MG), e
desencarnou em 9 de outubro de 1967,
em Juiz de Fora. Aprendeu o o� cio de
�pógrafo, e, com 21 anos, fundou o seu
primeiro jornal (depois revista): “O
Lince” (1912), que circulou até 1979.
Depois, lançou outros jornais. Tornando-
se espírita, dirigiu ins�tuições da cidade,
além de outras não religiosas. Em 1932,
resolveu publicar um jornal, com quatro
páginas, formato 30 x 20, transformado,
mais tarde, em revista: O MÉDIUM. O
primeiro número surgiu no dia 30 de
julho daquele ano, com 500 exemplares.
Até hoje, a agora revista segue, como
convém a uma publicação espírita, uma
linha de equilíbrio e fidelidade doutriná-
ria.

Após fundar O MÉDIUM, Jesus de
Oliveira enfrentou muitos obstáculos
para levar adiante a obra espírita que
idealizara. Mas, jornalista corajoso,
homem idealista, soube ultrapassar os
empecilhos dos primeiros tempos com fé
em Deus, determinação e a certeza do
amparo de Jesus e da Espiritualidade
Maior, levando, assim, a bom termo, a
missão que lhe fora confiada pelo Alto.

Prestamos, aqui, as justas homena-
gens ao pioneiro JESUS DE OLIVEIRA,
fundador desta revista.
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Henderson Marques Lopes
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São vinte horas e vinte minutos do dia 19 de junho de 2017. O telefone toca. Aten-
demos. Do outro lado da linha, o prezado amigo Jovino Quintella, diretor do Departa-
mento de Comunicação Social Espírita (DCSE) da AME-JF e coordenador da revista O
MÉDIUM. Repassa-nos algumas informações, e ao fim, solicita-nos que, se possível,
preparemos um ar�go para publicação no querido periódico. É que este completa,
no dia 30 do mês de julho, 85 anos de existência. Oitenta e cinco anos! Não é pouca
coisa. A revista atravessou todas essas décadas como testemunha do movimento
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Foto 1 - Jesus de Oliveira e Kleber Halfeld em frente à Oficina de O MÉDIUM
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espírita da cidade de Juiz de Fora e Região, registrando e fazendo história, e, acima de
tudo, de maneira equilibrada e coerente, divulgando os ensinos de Jesus à luz da
Doutrina Espírita.

Não poderíamos deixar de atender ao apelo do dis�nto confrade e, agora, a seguir,
procuraremos expor alguns fatos que fazem parte da história da própria revista, os
quais, salvo engano, não devem ser esquecidos, deixando-os aqui registrados para os
que virão após nós, na con�nuidade necessária.

O TIPÓGRAFO – Sabemos que a �pografia clássica tem por base os denominados
“�pos móveis”, feitos de metal desde Gutenberg (Alemanha, século XV), os quais se
cons�tuíram numa verdadeira revolução – economia e ganho de tempo – com o
princípio de reu�lização para a composição dos textos. A produ�vidade gráfica deu
um salto, a par�r daí.

Até e ainda na década de 1970, a revista dependeu, para a sua composição e
impressão, do trabalho paciente e cuidadoso do �pógrafo. E aí nos lembramos, nas
muitas vezes que �vemos a oportunidade de visitar a gráfica de O MÉDIUM, da figura
do confrade . Personalidade afável, sempre alegre, extrema-José de Souza Campos
mente responsável, vimo-lo trabalhar os �pos móveis com maestria e precisão,
compondo e imprimindo, com presteza e amor, a querida revista fundada por Jesus
de Oliveira (1891-1967) em 30 de julho de 1932. Conhecíamos o Sr. Campos – como
era chamado – desde 1961, quando, em campanha para arrebanhar novos assinan-
tes para o periódico (mensal, à época), esteve em Além Paraíba, nossa cidade natal.
Lembramo-nos perfeitamente: era um sábado, e após a reunião da Mocidade Espíri-
ta em que esteve presente, �vemos a oportunidade de conversar com ele, trocando
informações sobre o seu trabalho na revista. Antes de assumir, em 1964, a parte téc-
nica da revista, na condição de �pógrafo, o Sr. Campos exerceu, durante muitos anos,
o cargo de tesoureiro da mesma. É um nome que não pode ser esquecido na história
de O MÉDIUM, por sua dedicação ao periódico. Na confecção da revista, recebia ele a
orientação do então redator-chefe, o saudoso confrade (1928-2015),Kleber Halfeld
o qual, por mais de trinta anos, trabalhou com dedicação, zelo e carinho para que a
publicação não �vesse solução de con�nuidade, observando sempre os princípios de
fidelidade doutrinária no conteúdo, atualidade, equilíbrio e modernidade gráfica.

REDAÇÃO E OFICINA – Em abril de 1963, sob a coordenação de Kleber, foi lançada
a campanha para aquisição de uma �pografia para a revista. Foi um trabalho árduo,
exaus�vo, mas que deu frutos sazonados, com a colaboração de centenas de assinan-
tes, de Juiz de Fora e de outras cidades, que subscreveram cotas mensais depositadas
em banco. O apoio à inicia�va foi amplo e bem-sucedido. A prestação de contas era
feita mensalmente, por meio de publicação do movimento de receita na própria
revista.

Desde dezembro de 1964 – quando foi inaugurada a �pografia, com a presença do
fundador Jesus de Oliveira –, até março de 1977, O MÉDIUM passou, então, a ser
impresso numa pequena construção situada nos fundos da an�ga casa adquirida em

o médium - - 201maio e junho 7
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1961 (rua Espírito Santo, 646) para sede da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora
(AME-JF). O galpão (ver foto) abrigava a Redação e a Oficina da revista, depois demo-
lido em 1979/80, junto com a velha casa, para dar lugar à construção da nova sede
(atual) da AME-JF (rua Espírito Santo, 650), inaugurada em 14 de março de 1982.

As primeiras máquinas da oficina �pográfica, anunciada a sua aquisição pela
revista em janeiro de 1964, foram uma impressora alemã e uma grampeadora, esta
da marca Catu, consideradas as melhores à época; mais tarde, foi realizada a compra
de uma guilho�na e outros materiais necessários ao trabalho de impressão.

À primeira revista, totalmente composta, impressa e com acabamento final na
nova �pografia, tendo o confrade José de Souza Campos como �pógrafo, foi a de
número 300, referente ao mês de janeiro de 1965. O úl�mo número de O MÉDIUM,
impresso na oficina própria, foi o do mês de março de 1977. A par�r daí, a revista
passou a ser impressa em várias gráficas (Grafitex, Pavão, Ins�tuto Maria etc.), sem,
entretanto, descuidar-se, em nenhum momento, da necessária excelência técnica.
Passou-se à composição e impressão em “offset”, e, mais tarde, a par�r das décadas
de 1980/1990, com o advento do computador, foi-se ampliando a qualidade gráfica
da revista, como hoje podemos observar.

ARTIGOS o médium - - 201maio e junho 7

Foto 2 - Galpão da Redação e Oficina de O MÉDIUM
(fundos da antiga sede da AME-JF)
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COLABORAÇÃO – A
revista sempre contou
com inúmeros colabo-
radores, desde a pri-
meira hora. Centenas
de ar�culistas, diri-
gentes, supervisores,
redatores, revisores
etc. deram – e con�-
nuam oferecendo – a
sua colaboração para
que a querida revista
chegasse aos expressi-
vos 85 anos de exis-
tência fecunda, divul-
gando, com equilíbrio
e segurança, as pala-
vras de Vida Eterna do
Mestre Jesus, sob a
ó�ca dos postulados
espíritas.

Aos 85 anos de
existência, con�nua
sendo jovem e saudá-
vel “intermediário”.
Sa lve O MÉDIUM,
parabéns por mais um
aniversário!

_____________________
Obs.: As fotos 1 e 2 foram
gen�lmente cedidas por
Flávia Halfeld, filha de
Kleber Halfeld, e fazem
parte do seu acervo.

o médium - - 201maio e junho 7

Foto 3 - Casa da antiga sede da AME-JF
(Espírito Santo, 646)
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Daniel Salomão Silva
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Escrever sobre o tema em questão é, de forma inequívoca, tocar em pra�camente

todos os assuntos relacionados ao trabalho espírita, da evangelização infan�l à
enfermagem espiritual. Ser fiel à Doutrina Espírita é buscar cumprir suas finalidades,
que devem ser claras para o espírita e, ainda mais, para o que escolhe ser trabalhador
espírita.

Segundo Allan Kardec, “o obje�vo do Espiri�smo é de tornar melhores aqueles
que o compreendem” , ou seja, cabe ao trabalhador espírita proporcionar ao que o²
procura oportunidades de entendimento dos postulados espíritas, facultando ao
interessado instrumentos de melhoria ín�ma. Em O Evangelho Segundo o

Espiri�smo, o Codificador ainda alerta, relembrando a promessa de Jesus, sobre o
caráter consolador da Doutrina, que “atrai” o homem “para os verdadeiros princípios
da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança” . Por sua apresentação lógica, com³
base em fatos, ancorada na sublime moral cristã, o Consolador Prome�do fortalece a
fé e alimenta a esperança em um sen�do nobre para a existência humana. Enfim,
segundo Emmanuel, “para os corações desesperados e descrentes do mundo”, o
Espiri�smo “não possui finalidade maior que a de restaurar a verdade evangélica” ,⁴
de propagar a mensagem excelente de Jesus.

Muitas das dificuldades e muitos dos desvios enfrentados no centro espírita
devem-se ao não entendimento das finalidades a que somos convidados a buscar. E
se há um caminho para mi�gar quaisquer desses obstáculos, esse é o do estudo, do
preparo daquele que se propõe a trabalhar. O espírita frequentador do Centro tem a
liberdade de se dedicar ou não ao estudo e à vivência da proposta espiri�sta. O
desconhecimento doutrinário e a ausência da prá�ca cristã são de responsabilidade
ín�ma. Porém, quando se escolhe trabalhar no Centro Espírita, esse compromisso
torna-se uma questão de é�ca. Ninguém exerce a Medicina ou a Engenharia sem
preparo, sem formação, pois age diretamente com a vida do próximo. Segundo
Yvonne Pereira, exemplo de trabalhadora espírita, “uma tribuna espírita (...) não
pode ser franqueada a pessoas desconhecedoras do assunto a tratar, ou àqueles que
têm preferência por veicular ideias pessoais” . Diante da nobre tarefa da evangeliza-⁵
ção infanto-juvenil, da exposição doutrinária, do diálogo fraterno ou do esclareci-
mento do desencarnado, o improviso e a opinião insegura não têm vez. Se no
Movimento Espírita não há, felizmente, diplomas ou �tulos que atestem competên-
cias, a preparação constante é um dever ín�mo do trabalhador: a vida do próximo é
profundamente afetada pelo seu trabalho. Em um centro espírita sério, uma criança,
um jovem ou um adulto que busca consolação diante de uma situação de angús�a
não pode ser orientado por alguém despreparado. Logo, é também grande a respon-
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sabilidade do dirigente espírita, que convida o candidato ao trabalho para exercê-lo,
e que deve colocar seu compromisso com a causa espírita acima de qualquer mo�va-
ção pessoal.

Mas toda preparação tem um começo. Para o espírita não há dúvida: começa-se
por Kardec, pela Codificação Espírita. “Que espécie de ensino doutrinário podere-
mos ministrar a uma criança, ou a adultos, se a nós mesmos declaramos nada
conhecer de Doutrina Espírita e de Evangelho, nem mesmo as indispensáveis obras
da Codificação do Espiri�smo?” , pergunta Yvonne Pereira. Se nossa “entrada” na⁶
Doutrina se deu pela leitura de outra obra, não há problema algum. Mas, se resolvo
preparar-me para o trabalho, devo retornar à base. O incessante convite à leitura da
obra kardequiana não é algo dogmá�co, mas possível de se explicar. Em primeiro
lugar, uma breve leitura de qualquer das cinco obras básicas já demonstra a capacida-
de de seu organizador. Allan Kardec é de uma competência ímpar na distribuição das
matérias, na elaboração das perguntas, nas notas às respostas e no desenvolvimento
das explicações. Homem estudioso de diversos assuntos, tem sua profunda dedica-
ção à pesquisa espírita documentada em biografias sérias. Mesmo diante da riqueza
de informações provenientes de grandes Espíritos, Kardec não foi apenas um
organizador, mas “infinitamente mais do que um mero copista ou um simples
colecionador de pensamentos alheios” .⁷

E, em segundo lugar, o que ele organizou fala por si. Na Codificação percebe-se
como o Espiri�smo abre-se a todos os assuntos de interesse da Humanidade. Os
Espíritos responsáveis pela sua realização são de grande elevação, o que se percebe
pela qualidade e profundidade de suas colocações. A primeira obra, O Livro dos

Espíritos, expandida e aprofundada nas obras subsequentes, apresenta perguntas de
cunho filosófico, cien�fico e religioso. Ainda segundo Hermínio Miranda, “é um
repositório de princípios fundamentais de onde emergem inúmeras 'tomadas' para
outras tantas especulações, conquistas e realizações. Nele estão os germes de todas
as grandes ideias que a Humanidade sonhou pelos tempos afora” . Logo, recomen-⁷
da-se enfa�camente ao trabalhador espírita o estudo de Kardec por ser sua obra a
referência mais completa sobre Espiri�smo. Cabe ainda salientar que os próprios
Espíritos autores das obras subsidiárias sérias com frequência exaltam a obra
kardequiana. Famosa é a informação do médium Chico Xavier de que seu companhe-
iro espiritual a ele disse que, “se um dia ele, Emmanuel, algo me aconselhasse que
não es�vesse de acordo com as palavras de Jesus e Kardec, que eu devia permanecer
com Jesus e Kardec, procurando esquecê-lo” . É muito comum observar trabalhado-⁸
res espíritas ou candidatos à tarefa dedicando-se à leitura das excelentes obras de
André Luiz, Emmanuel, Joanna de Ângelis etc. antes de conhecerem a Codificação.
Entendem, talvez, que a obra de Kardec seja apenas aprofundamento ou mesmo algo
ultrapassado. Enganam-se profundamente. Começar pelas obras básicas é adquirir
maturidade na leitura de qualquer obra espírita posterior.

Porém, o estudo não se encerra na simples “leitura” da Codificação. Lê-la, relê-la e
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estudá-la com frequência é dever do obreiro espírita. Segundo Yvonne, “o estudo fiel
e dedicado dos Evangelhos, portanto, e também da Doutrina dos Espíritos, é indis-
pensável àquele que deseje prestar sua colaboração”. Todavia, “não se aprendem
tais noções em um ou dois anos, ou apenas através de intuições ou, ainda, por ouvir
falar a seu respeito” . Apenas assis�r a palestras ou concluir cursos nos centros⁸
espíritas não são o bastante para o trabalhador espírita. O estudo individual e a
par�cipação assídua em grupos de estudo são indispensáveis. Se, estudando em
nosso lar, fortalecemos e aprofundamos o conhecimento, nos grupos compar�lha-
mos experiências, impressões, e temos a chance de perceber que, às vezes, nossas
conclusões quanto a um ou outro ponto doutrinário estavam equivocadas ou
incompletas.

Enfim, prosseguir na leitura das obras subsidiárias é também fundamental para a
compreensão da nossa querida doutrina. O Codificador alerta-nos que a Doutrina
Espírita “tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva” . Se os⁹
princípios básicos já estão estabelecidos, muito ainda há que se aprender. Os
pesquisadores, médiuns e desencarnados que prosseguiram e prosseguem nas
reflexões sobre a Realidade Espiritual contribuem imensamente para o esclareci-
mento da Humanidade. A preocupação com o cuidado que devemos ter diante de
tamanha produção bibliográfica é outro dos méritos de Kardec. A par�r do que
chamou de “controle universal do ensino dos Espíritos”, instruiu-nos sobre como
lidar com ideias novas. Além do uso da razão, indispensável em qualquer avaliação,
“uma só garan�a séria existe para o ensino dos Espíritos: a concordância que haja
entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande
número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares” . Nenhum novo¹⁰
postulado recebido mediunicamente deve ser propalado como verdade sem passar
por este crivo. Segundo o Codificador, sem passar pelo “controle”, é apenas a opinião
pessoal de um Espírito, que pode ser plausível ou não.

Pelo que já foi apresentado acima, ficam claras a necessidade do preparo e a
grande responsabilidade que tem o trabalhador espírita diante compromisso que
voluntariamente assumiu. Na con�nuação deste ar�go outros aspectos concernen-
tes à questão serão apresentados.
________________
1. Ar�go derivado de seminário sobre o tema apresentado primeiramente em duas reuniões do 7° CRE
2. KARDEC, Allan. Revista Espírita. Tradução de Salvador Gen�le, 2a ed., IDE, julho/1859, p. 168
3. KARDEC, Allan. O Evangelho segundo o Espiri�smo. Tradução de Guillon Ribeiro, 112a ed., FEB, c. 6, i.
4. XAVIER, Francisco Cândido. Pelo espírito Emmanuel. O Consolador. 29a ed., FEB, q. 219.
5. PEREIRA, Yvonne A. À Luz do Consolador. 4a ed., FEB, c. “Convite ao estudo”.
6. ________________, c. “O grande compromisso”.
7. MIRANDA, Hermínio C. Nas fronteiras do além. 5a ed., FEB, c. 1.
8. BARBOSA, Elias. No mundo de Chico Xavier. 10a ed., IDE, c. 5, q. 18.
9. KARDEC, Allan. A Gênese. Tradução de Guillon Ribeiro, 36a ed., FEB, c. 1, i. 55.
10. KARDEC, Allan. O Evangelho segundo o Espiri�smo. Tradução de Guillon Ribeiro, 112a ed., FEB,
introdução, II.
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Jesus de Oliveira

“O M��
� � ”
Órgão Espirita ------- Editado por Jesus de

Oliveira ---- Distribuição gratuita ---- ANO I -
JUIZ FORA (Minas, Brasil), 30 de julho de 1932 -
NUM.1

“O Médium”
O Estado de Minas é um território brasilei-

ro, �do nos demais Estados como genuina-
mente católico.

No entanto, tal não é. O nosso Estado está,
religiosamente falando, bastante dividido.

Todos os credos religiosos; católico,
metodista, espírita, protestante, saba�sta,
etc., têem grande numero de adeptos.

O espiri�smo avançou tão em nosso
território, que, se ainda não tem igual número
de adeptos quanto o catolicismo, pouco falta
para ultrapassá-lo.

Se, lá fora pensam que Minas é essencialmente católica, os culpados somos nós, os
espíritas, que, por índole retraída e modesta, (gênio comum dos mineiros), não procura-
mos divulgar o quanto já progredimos no conhecimento dessa grandiosa doutrina cristã.
Precisamos pois sair desse comodismo em que nos achamos, e levar ao conhecimento dos
outros irmãos brasileiros o nosso verdadeiro amor ao espiri�smo.

É verdade que muitas tem sido as inicia�vas executadas em Minas, com o intuito de
divulgar o desenvolvimento do espiri�smo nas montanhas. As despesas com essas
inicia�vas têem no entanto impedido que tais empresas sejam man�das.

Eu mesmo, man�ve por algum tempo no , a propaganda da doutrina espírita, oO Lince
que depois suspendi por ter organizado uma empresa por quotas limitadas para manu-
tenção do referido órgão, visto que uma grande parte dos tomadores de quotas são
católicos. Fiz assim, certo de que depois publicaria em mensário genuinamente espírita.
Empecilhos diversos me impediram de levar avante esse meu intento. Hoje, porém,
graças a Deus, cumpro esse meu dever. Mas, sozinho, sem o imprescindível concurso de
uma grande parte dos bons espiritas, essa minha inicia�va, que é a publicação do O
Médium, não poderá exercer a influencia que deve ter em o nosso meio espirita, ou alias,
de todo o Brasil.

Com a presente edição, que é de 500 exemplares, faço, aliás espontânea e prazerosa-
mente, a despesa de sessenta mil réis, só com impressão, afora os selos para a expedição.

T��	���
>@�* �� P�
� �
�� R�
��� O M��
� �
30 �� J� �W� �� 1932

o médium - - 201maio e junho 7



12

ARTIGOS

Por ai se verifica que me é impossível dispensar o auxilio dos espíritas, por isso concito-
os a organizarem nesta cidade uma associação para a manutenção do , à qualO Médium
poderão pertencer os irmãos de qualquer parte do Brasil. Para isso, essa ins�tuição
deverá chamar-se: – composta de umaAssociação Brasileira de Publicidade Espírita
diretoria, um corpo redatorial e uma comissão de expedidores do .O Médium

Essa associação, cujos sócios contribuirão com dois mil réis por trimestre, terá a
seguinte finalidade: Distribuir gratuitamente, em todo o território nacional, desde que as
condições financeiras o permitam, , cujas despesas serão pagas pelasO Médium
mensalidades arrecadadas e dona�vos recebidos, não podendo cobrar assinaturas e nem
publicar anúncios afim de não haver mercan�lização numa obra doutrinária.

Nestas condições, estou certo, prestará grandes bene� cios, visto queO Médium
inúmeras famílias pobres, estão por ai afora, pendendo-se para os candomblés por não
poderem assinar um jornal espírita, que lhes dê a necessária instrução.

Caros irmãos espíritas: Formemos um bloco e, vamos manter , mesmo queO Médium
ele só apareça lá uma ou outra vez. Aguardo, pois, as adesões, afim de ser organizada a
associação, nem que seja com poucos sócios.

Eu darei os meus esforços para que O Médium venha a ser ú�l à grandiosa causa da
doutrina espírita.

Jesus de Oliveira

Um Raro Fenômeno Espírita
(Para o dileto amigo Jesus de Oliveira, diretor do O Lince, a menina dos seus olhos)

Com o �tulo e a gen�l dedicatória acima, o nosso prezado amigo e confrade
farmacêu�co Aleixo Vitor Magaldi, residente em Lima Duarte, publicou no Diário da
Mata, desta cidade, de 28 de maio úl�mo, o importante fenômeno que se segue nas
linhas abaixo:

No Centro Espírita , de Lima Duarte, entre outras reuniões, habitual-Nina Ramos
mente realizamos uma, as segundas-feiras, com a presença exclusiva de sua diretoria e
dos médiuns desenvolvidos. Conta essa reunião de 3 partes: a primeira des�nada a
palestras e comentários sobre fatos espíritas de atualidades e a assuntos par�culares à
direção do Centro; na segunda oramos e lemos algo de mais interesse doutrinário; e a
terceira reservamos para julgando Deus oportuno, nos comunicarmos com as almas do
outro mundo.

Em 9 de maio corrente, na ocasião própria, orando por diversos espíritos encarnados e
desencarnados, fizemos uma prece especial por José Magaldi, meu irmão carnal, que se
encontrava muito doente, atacado de �fo, em Juiz de Fora. Antes dessa prece, meditamos
sobre o poder, a jus�ça e o amor de Deus, infinitamente grandes. Depois oramos – uma
oração improvisada; e procuramos concentrar nossos pensamentos em bene� cio do
enfermo.

Estávamos presente: o Sr. Major Lindolfo de Paiva, vice-presidente; eu, secretário; o
Sr. capitão Leonardo Baumgratz, tesoureiro; a Sra. d. Delmi�na de Oliveira Baumgratz,
zeladora do citado Centro; o sr. Capitão Oscar Baumgratz e a Sra. d. Maria Nazareth,

o médium - - 201maio e junho 7



13

ARTIGOS

médiuns.
Ainda não decorrera o tempo de 2 minutos de nossos pensamentos, quando o

médium Sr. Oscar Baumgratz queixou-se de estar se sen�ndo muito mal. Demonstrava
grande dificuldade de respirar, profunda ansiedade, acentuada sofreguidão e inquietan-
te desassossego.

- Não sei o que é; mas sofro horrivelmente! Orem por mim, pediu o médium.
Quando nos dispúnhamos a orar, exclamou ele: - Não posso mais; só recebendo este

irmão que se aproxima de mim!
Tendo-lhe sido permi�do pelo diretor dos trabalhos, consen�u ele na incorporação do

espírito aproximado, em meio de maiores ansiedade, dispneia e agitação.
As primeiras palavras espírito comunicadas com exasperação , foram estas – Dá a

injeção de cânfora, depressa!
Após algumas expressões que lhe dirigimos no intuito de tranquiliza-lo, prometemos

contenta-lo, sem demora . Logo que se mostrou menos agitado, interrogamo-lo . Afirmou
ter 38 anos de idade e chamar-se José, tendo par�do de onde estava, para nos atender, às
20 horas e poucos minutos.

A meu pedido, o nosso confrade Leonardo Baumgratz, consultando o seu relógio,
verificou que eram 20 horas e 15 minutos. Solicitada a pronunciar-se, a médium vidente
Sra. d. Maria Nazareth afirmou não estar vendo o espirito manifestado .

O espírito manifestado passou a descrever a pessoa que, disse, havido colocado a
mão sobre o coração, convidando-o a acompanha-la. Todos compreendemos que a
pessoa descrita era a do médium Sr. Oscar Baumgratz, por quem ele se comunicava
conosco.

Estava eu quase certo de que se tratava de meu irmão carnal José Magaldi. No começo
dessa comunicação, supus que ele havia se desencarnado (morrido). No decorrer da
mesma, quando ele começou a descrever o que se havia passado, retratando a figura do
médium (corpo astral), que se abeirara do seu leito e o conduzira até nós, percebi que se
tratava de uma comunicação dada por uma alma ainda encarnada, alma deste mundo,
que deixara seu corpo � sico repousando a distância, enquanto tal sucedia.

Convenci-me que estava ali conversando conosco, pelo radio-humano, neste caso o
médium Sr. Oscar Baumgratz, o meu mano José; e entrei a indagar de certas par�culari-
dades, que desejava saber, sobre seu estado de saúde, ignorado por nós todos. Em
suas respostas declarou que, depois de minha par�da, às 15:30 de sábado, 7 do
corrente , não sofrera tão grande reação da injeção se Stomosina an�dífica, que lhe
vinha sendo aplicada pelo seu medico assistente, Dr. Simeão de Faria. Em vista da
intensidade da reação das outras vezes, e afiançou, desta vez quase nada sofrera. Que
passara bem de sábado até segunda-feira. Mas que naquele momento sen�ra-se um
pouco mal. No entanto, depois que a pessoa descrita por ele lhe impôs a mão ao
coração e o trouxe a nossa presença experimentara grande alivio. Respondeu que não
havia orado, como lhe recomendei que orasse nos momentos de aflição e como orei no
ato de despedir-me dele:

Convidado a orar conosco disse: – Não posso; estão, me chamando. E par�u.
Um outro médium , a pedido desse que terminava de trabalhar, concentrando-se,
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depois de nossa evocação, recebeu um espírito muito nosso familiar, que atende por Tia
Maria Baiana. Recebemos dele todos os esclarecimentos solicitados por nós a respeito
do presente fenômeno espírita que nos surpreendera. Declarou esse bom espírito que,
de fato, auxiliado pelos fluidos do médium Sr. Oscar Baumgratz, conduziu-se a Juiz de
Fora, a casa de meu irmão José Magaldi, si transportou ou fez irradiar-se sua alma até nós,
favorecendo a sua comunicação conosco, através deste médium.

Garan�u que foi um trabalho muito importante, pelo que devíamos dar graças a Deus
termos conseguido. Deu-nos outros conselhos, alguns em par�cular ao médium Sr. Oscar
Baumgratz rela�vos a essa espécie de mediunidade que possuem. Confirmou a nossa
suposição de terem ele e outros espíritos amigos �do interferência no caso em apreço,
bem como a da falta de vidência do médium vidente consultado, que julgava natural
porque a alma que se manifestava não �nha o seu períspirito (corpo fluídico que envolve
a alma e que serve para pô-la em contato direto com o corpo carnal que ela anima)
concentrando de modo tal que se tornasse visível aos médiuns videntes, mas sim que seu
períspirito se encontrava difuso, em estado de irradiação entre o corpo carnal do
médium , de que se servia, e o corpo carnal de Jose Magaldi, que animava.

Pois bem, no dia seguinte, desejando confirmação do sucedido para estabelecer a
idoneidade da comunicação relatada, escrevi a meu cunhado Miguel Mar�ns, alto
funcionário da agência do Banco do Brasil em Juiz de Fora reclamando dele alguns
detalhes sobre a marcha da doença de meu irmão.

Cumpre-me declarar que, desde a hora da minha par�da de Juiz de Fora até o
momento de receber a resposta do meu cunhado, es�ve sem no�cias do doente, que
este tem 38 anos de idade, conhecidíssimo onde reside, não pra�cando nenhuma
religião; que minha irmã Iolanda é maior, católica pra�cante, residente a rua de São
Mateus 884; que meu cunhado é também católico; e que nenhum dos que tomou parte
na reunião conhece meu irmão.

Eis a resposta que meu cunhado me enviou:
Caro compadre Vitor. Felicidades. Recebi tua carta de 10. Dou-te as no�cias de que

precisas, não podendo, entretanto, por circunstancias de momento, sa�sfazer-te no
todo. O José con�nua passando bem, graças ao Redentor. Respondendo as tuas
perguntas tenho a informar-te do seguinte: a) a injeção Stomosina, de sábado, produziu
reação prolongada, até alta noite; b) de sábado até segunda-feira, o José passou sossega-
do; das 20 as 20 ½ de segunda-feira, a Iolanda (minha irmã carnal) permaneceu a beira
da cama do José, tendo notado que ele dormia, mas que estava numa posição de grande
quietude, a ponto de se ver obrigada a observá-lo de quando em vez; porém, a cada
observação que fazia, acontecia algo de estranho e singular; não encontrava a fisionomia
dele, e sim, de pessoas estranhas; para vê-lo era preciso grande esforço e firmar os olhos.
Estas informações da Iolanda me foram dadas, naturalmente, sem que ela suspeitasse do
meu interesse pelo acontecimento. Para mim, observo algo de interessante em se
tratando de um espírito em lugar distante, pelo fato do espírito ter atendido a um
chamando mental. Ora, daí, podemos �rar uma conclusão, como ensina o Novo
Pensamento, de que o cérebro é a chave de todo o mistério. Tenho como certo que o
cérebro educado modifica o espírito e o aperfeiçoa; mas um espírito aperfeiçoado em um
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cérebro mal educado só pode regredir. Portanto, devemos, antes de mais nada, voltar às
nossas vistas para a educação do cérebro paralelamente a instrução.

Quanto ao sonho, o José não se recorda de ter sonhado. Julgando ter correspondido,
em parte, ao teu apelo, ponho-me a tua disposição.

Concluo com o que ensinam os espíritos, segundo Allan Kardec, no LIVRO DOS
MEDIUNS, e Léon Denis NO INVISÍVEL.

Para o mais que te for ú�l. Recebe um abraço do Miguel.
Juiz de Fora, 11-5-1932.
Eu não �ro a mesma conclusão de Miguel
Não é baseada em teorias filosóficas; essa conclusão experimental, baseada em fatos

comprovados, porque eu verifico, constato que há possibilidade da comunicação,
cabalmente posi�vada, de espíritos desencarnados dos mortos com os homens vivos
(espíritos encarnados); assim como é certo que, em condições adequadas, a alma dos
encarnados (dos vivos), longe de seu corpo, através de todas as distancias (que não
existem para os espíritos) pode comunicar-se conosco.

Neste caso, os espíritos, desejosos de provocar o fenômeno em questão, sabedores da
hora de nossa reunião, dispuseram as coisas de tal modo que, no momento, minha irmã
Iolanda – médium natural – es�vesse a sós, velando pelo nosso irmão José. Desse modo
puderam eles aproveitar os fluidos dela e a tranquilidade absoluta do doente. Casando
esses fluidos com os fluidos do médium Sr. Oscar Baumgratz, orientados pela sua
vontade, esses espíritos amigos realizavam o transporte da alma de José, a qual, incorpo-
rando-se ou irradiando no médium Sr. Oscar, pôs-se em comunicação conosco.

O algo de estranho e singular que se passou com Iolanda é de fácil explicação. Ela é
médium natural ou espontâneo. Quando ela não encontrava a fisionomia doente, e sim a
de pessoas estranhas – é que ela estava em transe mediúnico involuntário, provavelmente
provocado nela pelos espíritos que dirigiam o fenômeno; e quando, para vê-lo, era preciso
dispender grande esforço e firmar os olhos – é que ela saia do transe mediúnico, por sua
forte vontade ou esforço. Isto repe�damente, a cada observação que fazia.

Julgo impossível conseguir-se fenômeno idên�co sem a intervenção dos habitantes do
mundo invisível; é dificílimo a repe�ção do fato, devido ao conjunto de empecilhos a vencer.

Em suma, o fenômeno esta posi�vado: a alma de Jose Magaldi, meu irmão pela carne,
estando o seu corpo em Juiz de Fora, na noite de 9 de maio, das 20 e 1/6 as 20 e ½ horas
mais ou menos, confabulou comigo, estando eu em Lima Duarte. Isto foi para mim um
grande consolo, por que dou muitas graças ao Senhor.

Dando louvores a Deus por ter-me proporcionado e aos meus companheiros tão
evidente prova da existência da alma e da comunicabilidade desta a distancia com outras
almas, encarnadas ou desencarnadas, torno publico o presente caso, em proveito dos
estudiosos do Espiri�smo.

A oração pelos mortos
A oração pelos mortos é uma forma sublime de entrar em comunhão com eles,
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atraindo-os para junto de nós, confiando-lhes os nossos segredos mais ín�mos,
esperanças, aspirações e sonhos, sen�ndo a sua presença invisível que a saudosa
ausência da forma não consegue impedir. E aqueles por quem rezamos recebem o
influxo confortador da nossa prece, como uma suave carícia, mais doce que a voz de um
beijo, mais leve do que um sorriso , mais pura do que um lamento! São braços invisíveis
que os abraçam; lábios silenciosos que se beijam; perfumes que os fortalecem; bênçãos
que os iluminam!

A oração pelos mortos! Ah !
Se soubésseis a ação valorosa desse doce colóquio que estabeleceis com os vossos

amigos do Além! Se compreendêsseis a sua necessidade quo�diana, como arrimo nos
vossos tropeços, como luz a brilhar nas vossas trevas, como verdades a vos orientar para
a felicidade, ficai certos, a vossa vida seria uma ascensão gloriosa para a Espiritualidade,
um trabalho de libertação da escravidão que vos prende ao ingrato solo das provações .

Orai, amigos, pelos que chamais mortos e melhor vos podem auxiliar do que se
es�vessem vivos, como vós vos presumis.

Orai! Porque é da permuta de afetos que nasce o amor que une verdadeiramente os
filhos de Deus.

“O MÉDIUM”
Ao surgir hoje a arena da publicidade sem prévio anuncio, “O Médium”, foi o nosso

intuito evitar que (no caso de não poder publica-lo) se tornasse para nós, uma situação
melindrosa, visto não ser elegante não executar aquilo que se promete.

Isto posto, mais uma vez pedimos aos nossos dignos irmãos a união em torno da nossa
inicia�va, a fim de ser levada gratuitamente aos humildades lares a palavra de Cristo na
sua verdadeira interpretação.

O espiri�smo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina
filosófica. Como ciência prá�ca, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e
os Espíritos; como filosofia, compreende todas as consequências morais, que dimanam
dessas mesmas relações.

Segundo relato do Diário Oficial de Sergipe de 20 de agosto do ano p.p. , páginas
21.812 e 21.813, aprouve aos espíritos darem uma demonstração das suas possibilida-
des de comunicação com os vivos, em plena sessão do júri de Aracaju, no Palácio da
Jus�ça daquela formosa capital.

Foi o caso que no dia 20 citado, quando se subme�a ali, a julgamento, o réu Heraldo
Sebas�ão dos Santos, acusado de homicídio e que negava a sua culpabilidade no crime
porque respondia, subitamente um fato ocorreu, chocando, fundamente, ao corpo de
jurados e a toda a assistência (sic): o réu foi atuado pelo espírito da ví�ma e, caindo de
bruços, no solo, na mesma posição em que fora encontrado o assassinado, minuciosa-
mente narrou o crime ocorrido, dando detalhes que escapavam a jus�ça e demonstra-
vam a culpabilidade do réu, e falando de modo a iden�ficar-se como o próprio morto.

O caso foi registrado na ata do Júri, do que resultou ficar documentado, oficialmente, o
reconhecimento da comunicação dos espíritos pelo Tribunal de Jus�ça de Sergipe.
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O vínculo da perfeição
E o Mestre, então disse:
Sede misericordiosos para com os vossos inimigos, para os vossos desafetos, para com

aqueles que vos são diferentes e estranhos; cumpri para com eles o dever de caridade
tolerando os seus defeitos e perdoando os prejuízos e males que, acaso, vos tenham feito.

Sede benevolentes para com os chamados maus, para com todos os que se transvia-
ram da boa senda, tais como os viciados, os criminosos e relapsos.

Orai pelos que vos caluniam e perseguem juncando de cardos e de espinhos o vosso
caminho.

Pensai na sorte dos ignorantes, dos desconhecidos, dos anônimos, dos indolentes e
mesmo, na dos ditos perversos.

Sede justos para com os que tem um ponto de vista diferente do vosso e , por isso, vos
desdenham ajuizando temerariamente do vosso credo , do vosso par�do, da vossa
escola, e até da vossa conduta.

Sede, enfim, perfeitos como vosso Pai celes�al é perfeito.
Com relação, porém, aqueles que amais, aqueles a quem votais sincero afeto e pura

afeição, nada tenho a vos recomendar.
Não existe nenhum mandamento, nenhuma advertência, nenhuma recomendação,

nenhuma ordenança ou prescrição des�nada a regular a vossa conduta com respeito
aqueles a quem verdadeiramente amais. Para esses basta o vosso amor.

Todos os preceitos, regras e doutrinas se relacionam a vossa a�tude perante aqueles a
quem ainda não amais. Depois que aprenderdes amar como eu vos amei de nenhuma
outra instrução careceis.

O amor dispensa ordenanças, pois encerra em si mesmo a plenitude dos mandamen-
tos, da lei e das profecias.

Amai e fazei em seguida o que quiserdes.
Em tal importa o vínculo da perfeição.
Pedro de Camargo - Do O Clarim, de Matão S. Paulo.

Espírito e Matéria
Todas as teorias que querem fazer do homem um autômato, encontram o mais formal

desmen�do nos fatos.
Não é verdade que sejamos só matéria; não é justo pensar se que, pela morte do

corpo, os elementos que o cons�tuíam sendo reduzidos a pó, nada restará daquilo que
foi o ser pensante.

A experiência nos demonstra que, assim como a borboleta sai da crisálida, assim a alma
deixa o seu vestuário grosseiro de carne para a�rar-se radiante, no éter sua pátria eterna.

Nada morre neste mundo, porque nada se perde. O átomo da matéria que se escapa
de uma combinação, entra no grande laboratório da natureza e a alma, que se torna livre,
volta ao ponto de par�da.
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A gélida noite do túmulo não nos infunde pavor; possuímos a prova certa de que os
mausoléus não encerram senão cinzas e que o ser pensante não desaparece no túmulo.

Dr. Gabriel Delánne
Quanto maior for a vossa confiança nos vossos guias e amigos invisíveis, maior será a

vossa fé, maior será o auxilio que tereis, mais fácil vos será triunfar.
-------------QUINTILIANO.
========================
Deixamos de dar no�cias sobre os Centros Espíritas que, dentro do Estado de Minas,

estão prestando reais bene� cios a humanidade sofredora, por ser a presente edição do O
Médium, um número inicial e de propaganda para um obje�vo que supomos ser de
oportunidade para a família mineira, que, felizmente vai num crescendo auspicioso de
membros de todas as classes.

Momento de provação
Como em 1930, a família espírita local tem acorrido às sedes de suas agremiações, a

solicitar à Deus por meio de preces cole�vas, a paz entre as forças beligerantes, no
território paulista.

É sublime esse movimento cristão, isento de qualquer par�darismo por essa ou
aquela facção.

__________________
* Trata-se de uma transcrição literal da edição, preservando os possíveis equívocos e o an�go formato
das palavras. Assim, o intuito é reproduzir o pensamento da época e a sua linguagem, possibilitando
uma reflexão sobre as transformações operadas com o tempo.
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Neste ano de 2017 temos, os espíritas, datas muito especiais a comemorar,
ressaltando, dentre elas, a do 160º aniversário da obra basilar da Codificação
Espírita, .O LIVRO DOS ESPÍRITOS

Recordemos aquele , um sábado de primavera... Na manhã18 de abril de 1857
daquele dia, era exposto à venda, numa livraria da Galeria d'Orléans, 13, no Palais
Royal, em Paris, um livro cujo �tulo pareceu estranho para muitas pessoas que o
observaram na vitrine: . Autor: um desconhecido, chamadoO LIVRO DOS ESPÍRITOS
Allan Kardec.

O fato, que acontecia aparentemente sem alarde na esfera material, era vitória da
Luz, coroando o esforço lúcido, fiel e dedicado dos colaboradores diretos de Jesus,
encarnados e desencarnados que, sob a amorosa coordenação do Mestre, O auxilia-
vam no cumprimento da promessa do Consolador.

* * *

Temos, hoje, pela vasta bibliografia espírita à nossa disposição, conhecimento de
que Jesus, enquanto Diretor Espiritual do orbe, juntamente com Seus Prepostos,
colocou todo Seu amor e Sua sabedoria na formação da Terra, no planejamento e na
organização da vida naquela “morada” que seria palco para evolução das “ovelhas”
que o Pai lhe confiaria à divina tutela.

“Que força sobre-humana pode manter o equilíbrio da nebulosa terrestre,
destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemá-
�cas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e
harmônicos de sua vida, por milênios de milênios? (...)

Sim, Ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas; com as suas
legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco
de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para suas mãos augustas
e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola
abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor,
claridade e jus�ça. (...)” - Emmanuel/FCX (A caminho da luz, cap. I)

Jesus foi não só a luz do princípio, no dizer do evangelista João, mas a claridade que
nos acompanha desde então, a ponto de vir Ele mesmo até nós, amparando-nos o
progresso com Sua exemplificação sublime. E, com a manjedoura, alcança a Terra a
maioridade espiritual, iniciando novo ciclo evolu�vo.

“A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer
que a humildade representa a chave de todas as virtudes.

Começava a era defini�va da maioridade espiritual da Humanidade terrestre, de
vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e

Alcione Andries Lopes
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do amor a todos os corações.” – Emmanuel / F.C.Xavier (A caminho da luz, cap. XII)
Maioridade, vinculada ao exercício do livre-arbítrio, implica, por isso mesmo, em

se ter responsabilidade sobre as escolhas que se faz, arcando com suas consequênci-
as, para o bem e para o mal.

Trazendo-nos o CÓDIGO da fraternidade universal, alertava-nos Jesus para a
impostergável necessidade de nos ajustarmos a padrões mais elevados de cresci-
mento espiritual, agindo de forma consciente no propósito divino da Evolução.

* * *
A marcha inexorável do progresso, após a maioridade, busca a maturidade. E,

enquanto aquela se vincula primordialmente ao conhecimento, esta é conquista
inalienável no campo da moralidade. E Jesus sabia, perfeitamente, qual o tempo
necessário para que, valendo-nos da “maioridade”, alcançássemos a “maturidade”.
Assim, com Sua voz amorosa e terna, anuncia o Consolador!...

“Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador,
de acordo com as suas auspiciosas promessas.

Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre, pelos gênios tutelares dos povos
terrestres. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas
esferas mais próximas da Terra.

Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua
missão consoladora, e, dois meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se impera-
dor, obrigando o papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre Dame, em Paris, nascia
Allan Kardec, aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao
Espiri�smo...” - Emmanuel/FCX (A caminho da luz, cap. XXII)

Vianna de Carvalho, Espírito amigo, através da mediunidade de Divaldo Franco,
destaca o surgimento da obra fundamental da Doutrina com lucidez e beleza:

“Começa o terceiro quartel do século XIX sombreado por cúmulos borrascosos,
precursores de hecatombes morais. (...)

É nesse momento de expressivas e complexas realidades que aparece 'O LIVRO
DOS ESPÍRITOS', como resposta do Céu às perguntas aflitas da Terra. (...)

Com ele renasce o Cris�anismo, simples e puro, incorrup�vel e nobre, dos
primeiros tempos, convocando os homens para as fontes eternas da paz e da alegria,
transformando-se em roteiro insuperável dos tempos.” (À luz do Espiri�smo, cap. 'O
livro imortal')

* * *

Quando nos dedicamos a estudar e meditar a Doutrina Espírita, comovemo-nos,
felizes e profundamente agradecidos a Jesus e aos Seus Emissários, por esse Tesouro
de Luz, esse Roteiro Imarcescível, esse extraordinário Alimento da Alma capaz de, se
introjetado e externado na conduta, mais e mais nos aproximar de Deus, levando-
nos a conquistar, no tempo sem fim, a condição de sermos “um com o Pai”!

À dedicação perseverante de quantos Benfeitores devemos, hoje, o acesso amplo



21

ARTIGOSo médium - - 201maio e junho 7

à Verdade que liberta!
Benfeitores dos dois Planos da Vida se uniram e se unem, incansavelmente,

reavivando para nós os ensinamentos do Cristo Jesus, ou nos descor�nando novos
aspectos da Mensagem imorredoura. Encontrando entre os encarnados instrumen-
tos e recursos adequados – médiuns, estudiosos, divulgadores, editores, profissiona-
is da mídia, voluntários do Movimento Espírita com o sincero propósito de aprender
e servir com Jesus, oferecendo os talentos que tenham amealhado, nossos Irmãos
Maiores perseveram com o Divino Amigo, o Pastor Excelente para que, como Ele
afirmou, nenhuma das ovelhas que Lhe foi confiada pelo Pai se perca nas sombras da
ignorância ou da falta de oportunidades para crescer.

* * *

No início de nossas considerações, fizemos referência à comemoração de datas
significa�vas para o Movimento Espírita. E outra há, também, neste ano de 2017,
especificamente em julho, que nos é par�cularmente grata ao coração. Trata-se dos
85 anos de nossa querida Revista , precioso instrumento de divulgação doO MÉDIUM
Espiri�smo, nascido do, e man�do pelo idealismo fiel e dedicado de muitos
trabalhadores!

Em janeiro de 1858, lançando o primeiro número da Revista Espírita, Allan Kardec
consolidava cuidados, depois claramente expressos em (2ª Parte,Obras póstumas

'Cons�tuição do Espiri�smo'), para a manutenção da Unidade futura na divulgação
da novel Doutrina. Unidade que ele assentou em três pilares: (1) definição clara e
precisa de suas partes; (2) não se sair do âmbito das ideias prá�cas, não se atravan-
cando o Espiri�smo com pensamentos rejeitados pela razão e (3) estudo permanen-
te para sustentar seu caráter progressivo com absorção das conquistas cien�ficas.

Pois bem: desde que, nos idos dos anos sessenta, nos integramos às a�vidades da
Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora, e as oficinas d'O Médium funcionavam nos
fundos da casa an�ga que era sede da Aliança, no mesmo local onde hoje se ergue o
prédio da AME, passamos a acompanhar também, com muito gosto e alegria, a
impressão da Revista; deliciando-nos ora com a convivência bem-humorada com seu
�pógrafo, senhor José de Souza Campos, ora ouvindo as judiciosas ponderações de
seu então redator-chefe (e o foi por muitos anos), o querido amigo Kleber Halfeld, ora
ouvindo os “causos” engraçados do senhor Clarindo de Carvalho, em suas andanças
de cobrador de assinatura do periódico.

Não conhecemos pessoalmente o fundador de , Jesus de Oliveira (queO MÉDIUM
pena!). Mas, ao longo de todo esse tempo, temos convivido ou conhecido inúmeros
companheiros que colaboraram e colaboram com a Revista, nas mais diversas
atribuições. E as diretrizes que mantêm a con�nuidade de suas edições, no papel ou
virtualmente, diretrizes certamente definidas por seu fundador, tendo em vista os
obje�vos a que a mesma se des�na – a divulgação esclarecedora e consoladora do
Espiri�smo, fiel às disposições kardequianas, parece-nos têm sido fiel e carinhosa-
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mente cumpridas por todos, com lucidez, sem interesses outros que não o de
merecermos o chamado para integrar as hostes do Senhor, no alvorecer da Nova Era,
dando o melhor de nosso entendimento, de nosso sen�mento.

A benfeitora Joanna de Ângelis, com a cooperação psicográfica de Divaldo Franco,
também observa e exorta:

“Especialmente nesta hora chegou à Terra o Espiri�smo, a fim de convidar as
criaturas desnorteadas a encontrar o rumo nos deveres é�cos, restaurando a paz e a
alegria real nos corações...

Mantém-te vigilante, a fim de que não te iludas nem enganes a ninguém, contribu-
indo com a tua parte, por mais modesta que seja, de modo a fazeres instalar-se a era
do amor pela qual todos anelam.” , cap. 3)(Vitória sobre a depressão

Agradecemos infinitamente a Jesus e a Kardec pela Obra magistral, e a todos os
divulgadores de todos os tempos que lhe vêm desdobrando e estendendo o conteú-
do sublime mas, sobretudo registrando a cariciosa renovação de energias, a espe-
rança e a paz que o conhecimento e a prá�ca espírita nos proporcionam, nos
perguntamos:

ESTAMOS NOS ESFORÇANDO, TANTO QUANTO PODEMOS,
DE FATO E SINCERAMENTE, PELA AQUISIÇÃO DA MATURIDADE ESPIRITUAL,

QUE NOS FELICITARÁ PARA A ETERNIDADE?
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Lucy Dias Ramos

Na década de 70, convidada pela amiga Suely Caldas Schubert, iniciei minhas
a�vidades na Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora.

Recordo-me da primeira reunião quando iniciamos as a�vidades, organizando o
Departamento de Orientação Mediúnica, sob a direção da es�mada companheira de
lides espíritas que logo formou uma equipe de trabalhadores dessa área tão impor-
tante do centro espírita.

Tempos depois, ela me convidou para ajudá-la na revista O Médium que passava
por uma fase de mudanças e, com muita emoção, lembro-me da primeira ida ao
galpão onde funcionava a montagem e preparação desse órgão de divulgação
espírita, no terreno da an�ga sede da AME.

Era tudo muito simples, mas com eficiência e boa vontade eles conseguiam
imprimir a revista, mensalmente, com os recursos daquela época.

Até que um dia o galpão foi assaltado por vândalos que destruíram várias peças,
espalharam os �pos e papéis, danificando alguns números do arquivo da revista e
outros objetos.

Suely telefonou para mim e nos encontramos lá na Rua Espírito Santo, preocupa-
das com tudo o que acontecera e como iríamos resolver o problema sem interromper
a circulação da revista.

Oramos naquele local, avaliamos tudo o que poderia ser recuperado e com a
aprovação da Diretoria da AME, cujo Presidente era Dr. Ronaldo T. da Silveira,
passamos a imprimir a revista em outra gráfica, provisoriamente.

Algum tempo depois, fomos ao Ins�tuto Maria e combinamos com o es�mado
irmão Demétrio Pavel a impressão na gráfica do Ins�tuto Maria, que possuía recursos
mais modernos, o que facilitou bastante nosso trabalho...

Hoje com os meios modernos que a tecnologia e a Internet facultam, ficou muito
mais fácil e eficiente a produção da revista, além da ampliação de outras fontes de
renda para atender as despesas.

Todavia, aqueles primeiros anos foram de lutas e desafios que toda a equipe da
revista enfrentou com perseverança e muito amor à causa espírita, buscando sempre
a unificação, o respeito e a confiança dos leitores para que a mensagem consoladora
e esclarecedora do Espiri�smo chegasse a todos...

Ocupei cargos na AME, mas ser secretária e supervisora da revista O Médium
foram tarefas que muito me ajudaram a crescer em conhecimento, facilitando o
desempenho das a�vidades que fui assumindo no movimento espírita, além de
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conhecer jornalistas e escritores espíritas que eram assíduos colaboradores, como
Deolindo Amorim, Orson P. Carrara, Rogério Coelho, Elizabeth Montenari, Jorge
Andrea, Carlos Abranches, Henderson Lopes, Suely Schubert, José Passini, Demétrio
Pavel, estreitando os laços de fraternidade.

Ao seu fundador Jesus de Oliveira que desbravou caminhos e manteve a revista
durante os primeiros anos, nossa gra�dão e a todos que o foram sendo chamados ao
longo desses 85 anos para colaborar e manter a divulgação espírita seguindo as
finalidades iniciais, levando a elucidação espírita e a consolação aos seus leitores.

Aos diretores da AME, à equipe atual que dirige a revista, aos colaboradores e
mantenedores, parabéns pelos 85 anos que se expressam de forma brilhante e
con�nua na abençoada tarefa de divulgar, ensinar, consolar e despertar as consciên-
cias para a nova Era do Espírito que se avizinha.

Centro Espírita A Caminho da Luz
Reunião Pública: Quartas-feiras às 20 horas
Domingos: Estudos das Obras Básicas da Codificação às 20h.
Todo primeiro e terceiro Domingo do mês, das 9 às 10h30 -
Estudo de obras espíritas sobre família e evangelização.

Rua A, nº 70 - Alto das Colinas - Bairro Cidade do Sol
Aniversário de Fundação - 4 de Julho
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Osny Mazzoccoli

Assim como a embarcação
Tem cargas a conduzir,
Dos livros dando noção
Eis a Revista a luzir.

E foi Jesus de Oliveira
O grande incen�vador,
Soube mantê-la altaneira
Pois, dela foi fundador.

Em suas páginas brilhantes
Contendo sempre a doutrina,
Escritores, informantes
Acendem a luz que ensina.

Uma Revista importante
Que esclarece e que conduz,
Ao leitor, ao estudante
Ao encontro de Jesus.

O MÉDIUM, eis a revista
De amor e entretenimento,
A realização que conquista
À luz do conhecimento.

Oitenta e cinco completa
Anos, feliz trajetória,
De ensinamentos, repleta
Parabéns pela VITÓRIA!

Poesia em homenagem aos 85 anos de circulação da revista O Médium.
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Rafaela Doro
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No dia 4 de junho aconteceu a
p r i m e i r a E c o c a r a v a n a d e
Mocidades Espíritas de Juiz de
Fora. O evento teve o intuito de
comemorar os cinco anos de
rea l i zação da Caravana de
Mocidades Espíritas, além de
levar os aproximadamente 70
jovens de diversas mocidades
espíritas a conhecerem o espaço
e os trabalhos da Fundação
Espírita Nosso Lar (Fundalar).

O evento iniciou-se com uma
palestra sobre “Ecologia e
Espiri�smo”, ressaltando alguns
dos obje�vos dos trabalhos da
Fundalar, como es� mular a
consciência ecológica e a conser-
vação e manutenção do ecossis-
tema existente na propriedade.
Em seguida, alguns jovens par�ciparam de uma trilha guiada, podendo conhecer um
pouco mais da vegetação local e experimentando o sen�mento de contemplação da
Obra Divina. Também foi realizada uma a�vidade de meditação e relaxamento,
igualmente visando à conexão com a natureza.

Em seguida, buscando integração, os jovens par�ciparam de uma gincana com
a�vidades lúdicas, como jogo da velha humano, corrida do saco, caça ao tesouro,
passa ou repassa e cabo de guerra. Como forma de acumular pontos para os grupos
da gincana e, principalmente, de ajudar na manutenção dos trabalhos da Fundalar e
do Centro Espírita Boa Nova, a Ecocaravana arrecadou 50 kg de alimentos, mais de
500 itens de bazar, materiais de higiene pessoal e de limpeza e, aproximadamente,
30 litros de óleo usado que serão reu�lizados na Fundação para confecção de sabão
ecológico.

Por fim, os jovens par�ciparam de um momento de música, irradiação e
contemplação, finalizado com uma prece.
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Parnaso de Além-Túmulo foi o primeiro livro

psicografado por Francisco Cândido Xavier e
lançado em 1932, quando o médium contava
vinte e dois anos de idade, tendo terminado
apenas o curso primário. A primeira edição dessa
obra constou de um conjunto de 60 poemas
assinados por 14 poetas brasileiros: Augusto dos
Anjos, Auta de Souza, Bi� encourt Sampaio,
Casimiro de Abreu, Casimiro Cunha, Castro
Alves, Cruz e Sousa, Pedro de Alcântara e Sousa
Caldas. Compareceram também quatro portu-
gueses: Antero de Quental, Guerra Junqueiro,
Júlio Diniz e João de Deus, além de um poeta
anônimo denominado "Um desconhecido".

Mais tarde, nas sucessivas edições, foram
sendo incorporadas novas composições da auto-
ria de outros poetas. A espiritualidade houve por
bem finalizar a obra na sua 6ª edição em 1955,
somando 259 poemas atribuídos a 56 autores que se manifestaram através do médi-
um, com suas caracterís�cas e seus es�los próprios, alguns realmente inconfundíveis.

À época do seu lançamento houve manifestações variadas, mas ninguém se dispôs a
um estudo compara�vo, profundo, entre as obras dos autores enquanto encarnados e
depois de desencarnados. O assunto ocupou a atenção de jornalistas e de escritores
durante algum tempo, mas foi caindo no esquecimento.

Humberto de Campos, ainda encarnado, foi exceção. Analisou a obra e apresentou
argumentos sólidos das suas apreciações favoráveis, enquanto outros homens de
letras apenas cri�caram sem apresentarem dados que não fossem apenas observações
superficiais. Alguns, em suas manifestações, mostraram claramente uma rejeição ao
Espiri�smo. Humberto, sem ser influenciado pelo aspecto religioso, interessou-se pelo
assunto, conforme o Diário Carioca: "Eu faltaria, entretanto, ao dever que me é imposto
pela consciência, se não confessasse que, fazendo versos pelas penas do Sr. Francisco
Cândido Xavier, os poetas de que ele é intérprete apresentam as mesmas caracterís�-
cas de inspiração e de expressão que os iden�ficavam neste planeta. Os temas aborda-
dos são os que os preocuparam em vida. O gosto é o mesmo e o verso obedece, ordina-
riamente, à mesma pauta musical. Frouxo e ingênuo em , largo eCasimiro de Abreu
sonoro em , sarcás�co e variado em , fúnebre e grave emCastro Alves Junqueiro Ante-
ro, Augusto dos Anjosfilosófico e profundo em ." Nessas apreciações, Humberto de
Campos se referiu à primeira edição de "Parnaso de Além-Túmulo", pois em edições

Primeira edição
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seguintes ele próprio comparece já na condição de autor desencarnado.
Humberto de Campos analisou seriamente a obra e apresentou argumentos sólidos

das suas apreciações, enquanto outros homens de letras apenas cri�caram sem apre-
sentarem dados que não fossem suas observações superficiais.

Em verdade, os meios acadêmicos brasileiros e portugueses pouco se manifestaram,
diante do dilema: ou convidariam Francisco Cândido Xavier para ocupar uma das cadei-
ras de suas Academias de Letras, ou teriam de reconhecer publicamente a imortalidade
da alma e a sua comunicabilidade, como o fez Monteiro Lobato: “Se Chico Xavier produ-
ziu tudo aquilo por conta própria, então ele merece ocupar quantas cadeiras quiser na
Academia Brasileira de Letras.”

E obra está aí, a desafiar estudiosos a tomá-la como base a dissertações de mestrado
ou até mesmo a teses de doutoramento na área de Literatura.

Sobre o silêncio dos não espíritas, eu próprio �ve uma experiência digna de nota:
Quando me subme� ao exame final para minha graduação em Letras, �ve de dar uma
aula de literatura. Sorteado o ponto, caiu . Teria, portanto de dar uma aulaVersificação

usando como texto um poema. Vali-me de um poema de João de Deus. Exibi-o e exami-
nei-o diante dos alunos e da Banca Examinadora. A admiração que tenho pelo poeta
português muito me ajudou, pois cheguei a sensibilizar alunos e examinadores.

Ao fim, uma professora de Literatura Portuguesa, pertencente à Banca Examinadora,
disse-me que também ela admirava muito João de Deus, tecendo os maiores elogios à
sensibilidade do poeta, mas declarou não conhecer aquele poema, perguntando-me
em que livro fora publicado. Aí eu �ve de lhe dizer que ele constava do livro Parnaso de

Além-Túmulo, recebido mediunicamente por Francisco Cândido Xavier. Ela silenciou,
perdeu um pouco do entusiasmo pelo assunto e a conversa encerrou-se ali. Isso foi há
quase cinquenta anos. Os tempos estão mudando e a mediunidade está chegando aos
meios acadêmicos. Aguardemos...
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Orson Peter Carrara

A lucidez e coerência de Emmanuel se
faz presente em tudo que escreveu. Seus
textos, sábios e obje�vos, conclamam-
nos diretamente ao entendimento de
graves ou pequenas questões da vida
humana e seus desafios. Seus romances
densos, históricos, ou seus textos
compactos em breves mensagens
revelam bondade, sabedoria e es�mulo
ao bem, ao crescimento pessoal e
cole�vo. Foram milhares de páginas por
Chico Xavier.

No úl�mo parágrafo da mensagem
Mecanismos do Auxílio, ele afirma: Em

qualquer plano do Universo, toda vez que

desejarmos realmente o bem, é forçoso

nos convertamos em colunas vivas do

bem.

Analisemos com olhar abrangente:
a) Em qualquer plano do Universo...

isso é muito além das aparências, das
circunstâncias, do tempo, da época, do
relacionamento, das a�vidades... quer
dizer, em qualquer momento ou lugar.

b) Toda vez que desejamos realmente
o bem. Desejamos sempre o bem?
Quando o desejamos? É real esse desejo
do bem ou mascarado por interesses? E o
que é o bem em nosso entendimento? Já
pensamos nisso? E como interpretamos
o desejo do bem?

c) Converter-se em colunas vivas do
bem – Note-se o processo de transforma-
ção interior, edificando fortaleza que age
em favor do bem geral. Na imagem
simbólica de colunas vivas, o convite do
sal da terra que faz a diferença na
convivência social ou familiar. Coluna

lembra sustentáculo, alicerce. Somos
daqueles que sustentam e alimentam a
vida ou ainda estagiamos como pedin-
tes?

Referida mensagem foi publicada no
Anuário Espírita de 1972 (o médium
enviou de 1964 – quando surgiu a
publicação por sugestão dele mesmo –
até 2002, quando de sua desencarnação,
mensagens de variados benfeitores
espirituais para serem publicadas no
conhecido Anuário, que con�nua sua
caminhada e já tem disponível também a
edição de 2017). Essas mensagens, nessa
sequência de anos, estão reunidas agora
em 89 capítulos que resultaram no novo
livro Chico Xavier e suas mensagens no
Anuário Espírita. A mensagem ora
comentada está no capítulo 65.

O fato marcante, porém, é a solidez
das reflexões do citado benfeitor, sempre
com sabedoria, com bondade, com amor
autên�co recheado de firmeza que indica
caminhos e orienta.

É nessas mensagens compactas que
encontramos, em poucas palavras e em
parágrafos curtos, ensinos de grande
valor que se desdobram em valiosos
caminhos de orientação. Aliás, todas as
mensagens reme�das pelo médium para
publicação, de rápidos parágrafos,
trazem esse perfil.

E sobre as colunas vivas, em compara-
ção magnífica, sejamos nós as fortalezas
da determinação, da fé operante, para
atenuar as agruras do mundo, se real-
mente desejamos o bem em torno de
todos nós.
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Henderson Marques Lopes

VOCÊ SABIA?

SETEMBRO
- 10 anos da desencarnação, em Belo Horizonte, de Mar�ns Peralva (José
Mar�ns Peralva Sobrinho), escritor, expositor, jornalista, dirigente espírita
(Vice-presidente da União Espírita Mineira) (03.SET.2007);
- 50 anos da desencarnação, em Juiz de Fora, do benfeitor , funda-Ali Halfeld
dor de ins�tuições espíritas de amparo a crianças e idosos (13.SET.1967);
- 80 anos da publicação, pela FEB, do livro “Emmanuel”, o primeiro do Espíri-
to , psicografia de (16.SET.1937);Emmanuel Francisco Cândido Xavier
- 170 anos do nascimento, em Buenos Aires (Argen�na), de ,Cosme Mariño
cognominado “o Kardec argen�no”. Jornalista, fundador do “La Prensa”, um
dos maiores jornais da Argen�na. Foi um dos grandes divulgadores da Dou-
trina Espírita em terras argen�nas (27.SET.1847);
- 80 anos da desencarnação, no Rio de Janeiro, do Dr. Dias da Cruz (Francisco
de Menezes); foi o segundo Presidente da FEB (30.SET.1937).

OUTUBRO
- 40 anos do lançamento, pela FEB, em Brasília, da Campanha Nacional de
Evangelização Espírita da Infância e da Juventude (01.OUT.1977);
- 70 anos da desencarnação, em Araçatuba (SP), da benfeitora Benedita Fer-
nandes (09.OUT.1947);
- 50 anos da desencarnação, em Juiz de Fora, do jornalista ,Jesus de Oliveira
fundador da revista “O Médium” (09.OUT.1967);
- 60 anos da realização, em Juiz de Fora, do I Congresso de Orientadores de
Crianças das Escolas Espíritas de Evangelho, organizado pela então União
Espírita de Juiz de Fora (hoje, AME-JF). O Congresso contou com mais de 126
representantes de vários Estados brasileiros, e recomendou a criação, em
todo o território nacional, de Escolas Espíritas de Evangelização (10 a
12.OUT.1957).

“Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felici-

dade na Terra, refreando as paixões más; somente esse progresso pode

fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz, a fraternidade.”

Allan Kardec.
(“ ” – cap. XVIII – it. 19 – “ ”)A gênese Sinais dos Tempos

o médium - - 201maio e junho 7

ANIVERSÁRIOS EM NÚMEROS REDONDOS



Ins�tuto Jesus
Fundado em 19.03.1944

Obra Espírita de Amparo à Criança e ao Adolescente
Há quase um século desenvolvendo a�vidades

assistenciais voltadas para crianças (5 a 12 anos)
e adolescentes (Aprendizes).

Reuniões de Estudos Doutrinários
Quinta-feira - 20 horas

Rua Inácio Gama, 813 - B. Lourdes
Juiz de Fora - MG - 36070-420 - (32) 3235-2038

Casa Espírita
Reuniões Públicas

Segunda-feira - 20h
Quarta-feira - 20h

Quinta-feira - 14h30min
Sexta-feira - 20h

Sábado - 19h

Rua Sampaio, 425, Centro
Juiz de Fora - MG - 36010-359 -

(32)3217-8786

Dra. Maria Célia Werneck
Cirurgiã Dentista
CRO/MG 10.191

Horário: 2ª e 5ª das 8h às 17h30min
Clareamento de dentes

Av. Barão do Rio Branco, 1863/903
Juiz de Fora - MG - 36013-020

Cons. (32)3215-0601 - Res. (32)3218-2005

Centro Espírita

União, Humildade e Caridade
Primeiro Centro Espírita de Juiz de Fora - Fundado em 1901

Reuniões Públicas
Segunda-feira - 15h

Terça-feira - 20h

Rua Doutor Villaça, 206, Poço Rico
Juiz de Fora - MG - 36020-030

(32)3212-4459 - ceuhc1901@yahoo.com.br

Grupo Espírita
"Seareiros de Cristo"

Reuniões Públicas: Domingo às 9 horas
Quarta-feira: às 20 horas

Rua João Krolman Sobrinho, 120
São Pedro (próximo a Tusmil)

CEP - 36037-500 - Juiz de Fora - MG
Telefone: (32) 3234-5682
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Presidente: Denise Ribas Ribeiro
Vice-presidente: Emanoel de Castro Antunes Felício

1º Secretário: Maria das Graças Nascimento
2ª Secretária: Cris�ane Co� a e Silva

1º Tesoureiro: Geraldo Sebas�ão Soares
2º Tesoureiro: João Francisco Pereira

Diretor Execu�vo CRE: Robson Carneiro da Silva

DEPARTAMENTOS
DAF (Família): Elison da Fonseca e Silva

DAM (Assuntos da Mediunidade): José Fernando da Silva
DAPSE (Assist. e Promoção Social Espírita): Célia Regina Barcelos

DCSE (Comunicação Social Espírita): Jovino Jorge Rodrigues Quintella
DEC (Evangelização da Criança): Gisele dos Santos Marques

DEJ (Evangelização do Jovem): Daniel Salomão Silva
DPA (Patrimônio): Paulo Marcos Berberick

www.amejf.org.br • amejf@amejf.org.br

R. Espírito Santo, 650 - Centro, Juiz de Fora - MG, CEP 36010-040
Telefone: (32) 3212-5418

espiritismo para você

As almas ou Espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimentos
nem consciência do bem e do mal, porém, aptos para adquirir o que lhes falta. O
trabalho é o meio de aquisição, e o fim — que é a perfeição — é para todos o mesmo.
Conseguem-no mais ou menos prontamente em virtude do livre-arbítrio e na razão
direta dos seus esforços; todos têm os mesmos degraus a franquear, o mesmo
trabalho a concluir. Deus não aquinhoa melhor a uns do que a outros, porquanto é

justo, e, visto serem todos seus filhos, não tem predileções.
Primeira Parte – Capítulo VIII – O Céu e o Inferno – Allan Kardec
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