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O  livro “Chico Xavier Luz em nossas Vidas”, de autoria de Nena Galves esclarece 

sobre a verdadeira história retrato de Maria. Nena e seu marido Francisco Galves 

foram amigos muito próximos de Chico Xavier que se hospedava na casa do casal em São Paulo.  

No referido livro, no capítulo intitulado “O Retrato da Mãe de Jesus”, Nena narra os fatos por ela 

sabidos do próprio Chico sobre o retrato de Maria em trabalho artístico de Sr. Vicente Avela,  

Escreve Nena que no ano de 1974, Chico veio a São Paulo para um tratamento de saúde e pediu 

ao Galves para levá-lo ao Estúdio de Fotos Marrocos, na Rua Conselheiro Crispiniano, 343, local-

izado no centro da cidade de São Paulo. Chico trazia uma foto que reproduzia a imagem da face 

de Maria em preto e branco e desejava mandar colorir para reproduzir cópias.  

Pediu ao fotógrafo que os olhos teriam que ser azuis e os cabelos loiros e o fotógrafo assim o fez, 

pigmentando a figura e reproduzindo-a em cores. Chico sempre disse que o retrato mediúnico fora 

obtido em Londres, em 1934, e não por ele, desmentindo que ele fora feito sob a orientação 

mediúnica de do Espírito Emmanuel.…………………………………………………………………….  

Chico, numa entrevista à TV Record confirmou que Maria mãe de Jesus é vista dessa forma  

quando visita os locais de sofrimento nas proximidade da crosta. Conforme comprova a autora do 

livro Nena Galves, ela fez constar do livro, ao lado da foto de Maria a seguinte informação escrita 

na dedicatória de Chico, de próprio punho: …………………………………………………………... 

“Retrato mediúnico obtido em Londres, em 1934″ e  logo abaixo uma dedicatória de Chico para o 

casal de amigos. Está assinado Chico Xavier, em São Paulo, aos 13/11/1974.  
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RETRATO FALADO DE JESUS 

CARTA QUE O SENADOR PÚBLIO LÊNTULUS ESCREVEU A 

TIBÉRIO CESAR, encontrada na casa do Duque de Cesarine, em 

Roma. 

"Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo em 

nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes 

virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta de 

verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do 

Céu e da Terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela 

tenham estado; em verdade, ó 

Cesar, cada dia se ouvem coisas 

m a ra v i l h o sa s desse Jesus: é um 

homem de justa estatura e é muito 

belo no aspecto, e há tanta majes-

tade no rosto, que aqueles que o 

veem são for- çados a amá-lo ou 

temê-lo. Tem os cabelos da cor 

amêndoa bem madura; são dis-

tendidos até as orelhas, e das 

orelhas até as espáduas; são da 

c o r  d a  t e r r a ,  p o r é m  m a i s  r e l u z e n t e s .

…………………………………………………………… . . 

Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na 

forma em uso nos nazarenos; o seu rosto é cheio, o aspecto é 

muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de 

uma cor moderada; o nariz e a boca são irrepreensíveis. 

A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, 

mas separada pelo meio; seu olhar é muito afetuoso e grave; tem 

os olhos expressivos e claros, o que surpreende é que resplande-

cem no seu rosto como os raios do Sol, porém ninguém pode olhar 

fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando 

ameniza faz chorar; faz-se amar e é alegre com gravidade. 

Diz-se que nunca ninguém o viu rir, mas, antes, chorar. Tem os 

braços e as mãos muito belos; na palestra, contenta muito, mas o 

faz raramente e, quando dele se aproxima, verifica-se que é muito 

modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se 

possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara 

beleza, não se tendo, jamais, visto por estas partes uma mulher tão 

bela, porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no 

aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de man-

dá-lo o mais depressa possível.………………………………………. 

De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém; ele sabe 

todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e 

sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo-o assim, po-

rém em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. 

Dizem que o tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em 

verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram, jamais, 

tais conselhos, de grande doutrina, como ensina este Jesus; muitos 

judeus o têm como Divino, e muitos me querelam, afirmando que é 

contra a lei de Tua Majestade; eu sou grandemente molestado por 

estes malignos hebreus...Diz-se que este Jesus nunca fez mal a 

quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e 

com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes 

benefícios e saúde, porém à tua obediência estou prontíssimo, 

aquilo que Tua Majestade ordenar será cumprido....…………………

Vale, da Majestade Tua, fidelíssimo e obrigadíssimo,...                       

Públio Lentulus, presidente da Judéia.…………..……………………

L'indizione settima, luna seconda.".…………………………………. 
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e nos fingimos de satisfeitos, quando na verdade              

permanecemos com um grande vazio interior, que nada de 

fora poderá preencher.  

Iludidos que valemos pelo que possuímos, esquecemos as 

recomendações de um sábio Mestre: “de que vale ganhar o 

mundo inteiro e perder a alma.” 1  

Nossa patologia da alma prossegue quando negligenciamos 

a capacidade de amar. Não 

é à toa que Joanna de 

Ângelis, em sua psicologia, 

chama a atenção de que o 

“Na causalidade atual dos 

distúrbios psicológicos, 

como naqueles   anteriores, 

sempre se encontrará o 

amor-ausente como          

responsável”.2 Não nos 

amando e não amando 

como deveríamos, não nos 

vinculamos à vida, e des-

perdiçamos o seu precioso 

dom em objetivos pequenos 

e vidas superficiais. E a 

alma permanece uma           

ilustre desconhecida.  

Talvez seja por conta disso 

que o sábio Sócrates já 

alertava: “É da alma que 

saem todos os males e 

todos os bens do corpo e 

do homem em geral, influ-

indo ela sobre o corpo como a cabeça sobre os olhos. É 

aquela, por conseguinte, que antes de tudo precisamos tratar 

com muito carinho, se quisermos que a cabeça e todo o              

corpo fiquem em bom estado.” 3 

Mas, se pathos indica “sofrimento”, ele também é sinônimo 

de “paixão” para os helenos. Talvez isso seja símbolo do que 

nos falta: para curar o pathos do  corpo, temos que nos 

conectar – apaixonar-se, no bom sentido – pela nossa            

própria alma. Aí, então, poderemos celebrar a nova condição 

da humanidade, e mesmo que tenhamos   alguma doença, 

como condição natural da humanidade, não seremos mais 

almas enfermas.  

 

Iris Sinoti - Terapeuta Junquiano 

 

 

 

 

1 Evangelho de Marcos 8:36 

2 Amor, imbatível amor. Editora leal. 

3 Platão. Cármides.  

U 
ma das denominações de sofrimento para os 

gregos é “pathos”, de onde provém o termo 

“patologia”, utilizado para designar o estudo das 

doenças e seus efeitos no organismo.  O conheci-

mento do corpo humano, dos seus desvios em relação à             

condição de normalidade, avançou consideravelmente nos 

últimos tempos. Aparelhos modernos têm sido lançados,        

realizando exames de alta precisão; câmeras e robôs auxiliam 

em  cirurgias complexas pro-

porcionando precisão mili-

métrica; microscópios cada 

vez mais potentes fazem 

investigação avançada em 

vírus e  células doentes,  

auxiliando os profissionais e 

enfermos com diagnósticos e 

terapêuticas modernas,          

dentre outros exemplos que 

podem ser citados e que  

constatam os avanços que 

realizamos. 
 

Mas será que temos motivos 

para nos orgulhar desses 

avanços?  
 

É certo que não podemos 

desconsiderar o progresso, 

mas não parece ainda ser o 

tempo de celebrar. Isso se 

deve não somente por conta 

do surgimento de novas              

enfermidades,que                           

continuam preocupando a humanidade, mas também por todo 

um quadro de miséria, violência, abandono e desumanidade 

que ainda faz parte do nosso planeta. É que por trás das     

patologias que se manifestam no corpo, atingindo nossas  

células e órgãos e diminuindo nossos anos de vida, existem 

outras mais graves: as patologias da alma. E enquanto essas 

não forem debeladas em sua raiz, as patologias do corpo   

continuarão a nos atingir, pois em outras palavras: temos 

doenças porque ainda somos espíritos doentes, e mesmo que 

encontremos a cura para  algumas enfermidades, a distonia 

energética do nosso ser atrairá novas formas de  desarmonia.  
 

Umas das maneiras que as patologias encontram guarida em 

nosso ser é quando desconsideramos nossa condição         

espiritual, e construímos uma existência pautada em uma 

visão limitada da vida, visando atender os desejos egoicos. 

Com lentes pequenas para ver e viver a vida, nossos objetivos 

miram o prazer imediato, as conquistas momentâneas e as 

ilusões de todo porte.  
 

Na falta de um indicativo para o valor próprio, na condição de 

dissociados da própria alma, elegemos o consumo na                  

condição de “deus”. Compramos compulsivamente e 

destruímos os recursos naturais de forma neurótica. Como 

bem ilustra o psicólogo Waldemar Magaldi, adquirimos o “que 

não precisamos, com dinheiro que ainda não temos”, e nos  
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N 
o dia 09 de Maio, o médium e orador espírita Divaldo 

Franco deu sequência às atividades doutrinárias na cidade 

de Londres, realizando um encontro com trabalhadores 

do movimento espírita Inglês. O evento, organizado pela British  

Union of Spiritist Societies, ocorreu no Perrin Theatre e contou com 

a participação de 300 pessoas. O caráter do encontro foi de                  

confraternização entre os diversos Centros Espíritas do país, de 

maneira que os seus trabalhadores pudessem ter a oportunidade de 

esclarecer as dúvidas sobre os principais desafios do movimento 

Inglês e receber uma mensagem de orientação abalizada, de estímulo 

e encorajamento do médium baiano. Na primeira parte da reunião, 

Divaldo falou a respeito do Espiritismo como a luz destinada a 

clarear as sombras da ignorância, sobretudo nestes momentos de-

safiadores que vivemos. Recorrendo ao pensamento filosófico de 

Cícero, afirmou que “a História é a pedra de toque que desgasta o 

erro e faz brilhar a verdade”. Dentro desse mesmo sentido, também 

referiu-se ao raciocínio de Francis Bacon, que afirmava que uma 

filosofia superficial inclina a mente do ser humano ao ateísmo, mas 

que uma filosofia de profundidade despertaria a mente humana para 

a verdadeira religião. Conforme explicado, a ciência e a religião per-

maneceram por muitos séculos apartadas e em verdadeira guerra 

entre si, em tentativas constantes de negarem uma a outra.                    

Demonstrando o prejuízo causado ao progresso humano por esse 

orgulho bilateral, Divaldo recordou a proposta de um outro pensa-

dor, Blaise Pascal, que asseverava que a sociedade de seu tempo 

encontrava-se em uma encruzilhada: houvera desenvolvido-se no 

campo intelectivo, científico, o que ele denominava de “espírito de 

geometria”, mas sem um correspondente avanço ético-moral, 

chamado por ele de “espírito de gentileza”. Esse desequilíbrio, de 

acordo com Pascal, levaria os indivíduos a entredevorarem-se. Seria 

indispensável, portanto, que ambas as asas do progresso humano 

pudessem desenvolver-se equitativamente, de maneira a permitir o 

voo equilibrado em direção à plenitude, ou, ainda, ao “espírito do 

coração”.  Em continuidade ao estudo histórico e filosófico do              

pensamento humano, foram expostas as contribuições do   

 Iluminismo Francês, do idealismo da Revolução 

Francesa, do Positivismo de  Auguste Comte e, ainda,  

da extraordinária pedagogia de Johann Pestalozzi, que 

prepararam a Terra para o  advento do Consolador 

prometido por Jesus, o Espiritismo. Divaldo lembrou 

que foi nesse  contexto histórico e cultural do século 

XIX, que Hippolyte Léon Denizard Rivail (Allan               

Kardec) reencarnou-se na Terra, recebendo, ainda na 

infância, a formação educacional do mestre                 

Pestalozzi. Já na idade adulta, residindo em Paris, 

tomou contato com os fenômenos das mesas girantes 

e falantes, como eram conhecidos os fenômenos 

mediúnicos, e passou a estudá-los em bases científi-

cas, constatando a legitimidade dos fatos e extraindo 

deles consequências filosóficas e morais, de interesse 

extremo para o progresso intelecto-moral e              

espiritual da Humanidade, que, coordenados,           

formaram a obra “O Livro dos Espíritos”, lançada em 

18 de abril de 1857, marcando o surgimento oficial 

do Espiritismo na Terra. Foi destacada a importância 

de se compreender as consequências filosóficas e , 

sobretudo, morais dos fatos espíritas, a fim de que 

pudesse ser possível o progresso efetivo do Espírito 

e o encontro com a plenitude da vida. Allan Kardec, 

portanto, teria dedicado uma obra completa, “O 

Evangelho Segundo o Espiritismo”, para trazer à           

Humanidade a mensagem moral e psicoterapêutica de 

Jesus sem as distorções que sofreu ao longo dos 

séculos, estabelecendo que “fora da caridade não há 

salvação”, isto é, o amor em sua mais sublime              

expressão como meio de eliminação de nossos sofri-

mentos e purificação espiritual. Em seguida à                

exposição, foi aberto o espaço para os presentes 

formularem perguntas, as quais foram elucidadas por 

Divaldo.  Neste período, foram analisadas questões 

sobre mediunidade, serviço no bem, equilíbrio do 

trabalhador espírita, justiça divina, microcefalia,       

transtornos psiquiátricos, familiares em desajuste, 

dentre outros. A mensagem final deixada aos 

presentes foi a do amor a todos, especialmente 

àqueles que se nos apresentam como companheiros 

difíceis de jornada, para que possamos, então, viver a 

caridade consoante a entendia Jesus: benevolência 

para com todos, indulgência para com as faltas alheias 

e perdão das ofensas. 

……………… . ……………… . 

Texto: Júlio Zacarchenco …………………………………….…

Fotos: Alan Page  



“… auto do nascimento de Denizard Hippolyte-Léon Rivail, nascido ontem às 7 horas 

da noite, filho de Jean Baptiste-Antoine Rivail, magistrado, juiz, e Jeanne Duhamel, 
sua esposa, residentes em Lião, Rua Sala n° 76. O sexo da criança foi reconhecido 
como masculino. Testemunhas maiores: Syriaque-Frédéric Dittmar, diretor do                    
estabelecimento das águas minerais da Rua Sala, e Jean-François Targe, mesma Rua 
Sala, à requisição do médico Pierre Radamel, Rua Saint-Dominique n° 78. Feita a 
leitura, as testemunhas assinaram, assim como o Maire da região do Sul. O presidente 
do Tribunal (assinado): Mathiou.” 

 
 
 
 
 

T 
emos aqui um extrato da certidão de nascimento de 
Denizard Hippolyte-Léon Rivail, nascido em Lion, na 
França, no dia 3 de outubro de 1804.  

 Aportava ao planeta aquele que seria o Codificador 
da Doutrina Espírita, consagrado pelo cognome Allan                   
Kardec. O Espiritismo floresceu na França com Kardec. 
Feneceu nos anos que se sucederam, após seu retorno à 
espiritualidade. Transplantado para o Brasil, floresceu nova-
mente, num impulso irresistível, crescendo sempre.  
Embora as estatísticas oficiais revelem que apenas perto de 
três por cento dos brasileiros são declaradamente espíritas, 
seus princípios são acolhidos com simpatia. Metade da  
população admite a reencarnação; considerável parcela 
aceita o intercâmbio com o Além, multidões buscam auxílio 
nos Centros Espíritas. Temos até a curiosa situação do 
espiritólico, o cidadão que se diz ligado à igreja de Roma no 
recenseamento, mas é assíduo frequentador do Espiritismo.  
Não dispensa o passe magnético no Centro Espírita, assim 
como a hóstia na igreja. Noutro dia, uma senhora perguntou 
se eu via algum inconveniente nesse comportamento.          
Respondi que não, atendendo à liberdade de consciência 
que a Doutrina Espírita tanto preza. Forçoso, porém,                  
considerar dois problemas:  O padre de sua igreja certamen-
te não   ficaria satisfeito. Talvez não resistisse à tentação de         
alertá-la quanto ao perigo de acender uma vela para Deus e 
outra para o diabo que, julgam os menos avisados, seria o 
mentor do Centro Espírita. E há incompatibilidade de 
princípios. Embora todas as religiões se identifiquem na 
busca de Deus, os caminhos são diferentes, a começar pelo 
empenho que a Doutrina Espírita faz no sentido de nos             
liberar de ritos e rezas, enfatizando o essencial: a autorreno-
vação, o empenho por superar mazelas e imperfeições. 
Inútil a mera frequência, a comunhão, a hóstia, a crença em 
Jesus, se o crente não estiver imbuído desse propósito. Há, 
também, quem pergunte por que o Espiritismo vem                    
florescendo no Brasil, depois de ter fenecido na França? É 
simples: A mentalidade europeia privilegiou o aspecto 
científico, buscando apenas o fenômeno, que impressiona o 
cérebro,  pouca  repercussão no curacao. Passada a fase 
da fenomenologia, cultivada mais por diletantismo que por 
legítimo interesse em  decifrar os enigmas da vida, perdeu- 
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se a mensagem no continente europeu. No Brasil, 
por influência de grandes missionários, como             
Bezerra de Menezes, Eurípedes Barsanulfo e                 
Francisco Cândido Xavier, privilegiou-se o aspecto 
religioso, naquilo que a religião tem de melhor – a 
busca de Deus pelo empenho de servir o próximo, 
no cultivo da solidariedade. Bem de acordo com os 
princípios espíritas, não assimilados pelos franceses. 
Veja-se, por exemplo, em O Livro dos Espíritos, a 
questão 642 que deveria ser o nosso breviário. 
Deveríamos lê-la todos os dias, buscando inspiração 
para melhor aproveitamento das horas: Pergunta 
Kardec: Para agradar a Deus e assegurar sua 
posição futura, bastará ao homem não praticar o 
mal? Resposta incisiva: Não; cumpre-lhe fazer o 
bem no limite de suas forças, porquanto responderá 
por todo mal que haja resultado de não haver                 
praticado o Bem. Em sua origem latina o vocábulo 
religião vem de religar ou ligar a Deus. A Doutrina 
Espírita demonstra que não há outra maneira de nos 
ligarmos a Deus, senão ligando-nos ao próximo, 
fazendo por ele todo o bem ao nosso alcance. Essa 
é a religião espírita. Milhões de adeptos e                      
simpatizantes que assimilam essa mensagem fazem 
a expansão do Espiritismo, que é hoje, no Brasil, 
sinônimo de caridade. Aqueles que privilegiam o 
fenômeno, que buscam no Espiritismo o suposto 
aspecto mágico, movidos pelo interesse em receber 
benefícios, logo se afastam. Já os que desejam algo 
mais, atentos à sublimidade da mensagem de reno-
vação que ressalta de seus conceitos, fatalmente 
integram-se, com a alegria de quem encontrou o 
caminho para a realização de seus mais ardentes 
sonhos de felicidade e paz. Portanto, se pretende-
mos bem aproveitar o ensejo de edificação que se 
nos apresenta, há algo que devemos definir: Somos 

espíritas à francesa ou à brasileira? 

 

 
Palestras, algumas ao vivo 

www.radioceac.com.br 
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