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O 
 livro “O Evangelho  Segun-
do o Espiritismo”, lançado 
em 15 de Abril de 1864, 
completa 150 anos em 2014. 

A obra faz parte da  codificação trazida 
pela espiritualidade  através de Allan  
Kardec. O Espiritismo é, de forma incon-

testável, o Cristianismo redivivo, porque 
nos ensina a colocar em prática o Evan-
gelho de Jesus, pelos elevados ensinos da 
Doutrina Espírita que restaura a Sua pa-
lavra e os Seus   exemplos, sendo que O 
Evangelho Segundo o Espiritismo contém 
a explicação das máximas morais do  
Cristo. Foi lançada uma edição histórica 
de O Evangelho Segundo o Espiritismo, 
em comemoração aos 150 anos dessa  
extraordinária obra, pela editora FEB.  O 
Espírito Emmanuel, pela psicografia do 
médium Francisco Cândido Xavier, 
escreveu, à época, um prólogo comemo-

rativo aos 100 anos da publicação de “O 
Evangelho Segundo o Espiritismo” e            
intitulou esse proêmio duma forma 
comovedora “Livro da Esperança”, o que 
deu também o nome ao mesmo livro. 

E s se  p reâmbu lo d i t ado por                 
Emmanuel em Uberaba-MG, em 18 de 
abril de 1964, o qual registrou o seguinte 
no seu parágrafo final, “É por  isso,  
leitor amigo, que em nos associando aos 
teus anseios de sublimação, que se nos 
irmanam na mesma trilha de necessidade 

e confiança, diante do primeiro              
centenário de “O Evangelho Segundo o  
Espiritismo”, nós te  rogamos permissão 
para nomear este livro despretensioso de 
servidor reconhecido, como  sendo Livro 
da  Esperança”. “Oh! Jesus! no lumino-
so centenário  de “O Evangelho  Segun-
do o   Espiritismo”, em vão tentamos 
articular, diante de Ti, a nossa gratidão 
jubilosa… Permite, pois, agradeçamos 
em prece a Tua abnegação tutelar e, 
enlevados ante o Livro Sublime, que Te 
revive a  presença entre nós, deixa que 
Te possamos repetir, humildes e                 

reverentes, obrigado Senhor. E hoje no 
luminoso sesquicentenário do O Evan-
gelho Segundo o Espiritismo, também 
lhe agradecemos amado Jesus, repetindo 
as nobres palavras de Emmanuel. 
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01/04/1858 - Fundação da Sociedade Espírita de Paris, tendo como 

fundadores Allan Kardec e outros colaboradores. 

02/04/1910 - Nasce em Pedro Leopoldo, no Estado de Minas            

Gerais, o médium Francisco Cândido Xavier. 

04/04/1919 - Desencarne de William Crookes, pesquisador espírita 

e membro da Academia de Ciências de Londres. Seu livro “Fatos 

Espíritas”, é publicado pela Federação Espírita Brasileira. 

07/04/1926 - Apresentado no Senado dos Estados Unidos, um pro-

jeto de lei de autoria do senador James L. Whitley, dando aos mé-

diuns o direito de exercerem livremente os seus dons mediúnicos. 

11/04/1900 - Desencarna no Rio de Janeiro o “Médico dos Pobres”, 

Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. 

12/04/1927 - Desencarna o “Filósofo da Doutrina Espírita”, o 

francês Leon Denis. A Federação   Espírita Brasileira publica várias 

de suas obras, entre as quais: “Depois da Morte”; “O Problema do 

Ser, do Destino e da Dor”; “Cristianismo e Espiritismo”; “No                 

Invisível”; “O Porquê da Vida”. 

15/04/1864 - É lançada em Paris a primeira edição do livro 

“Imitação do Evangelho”, de Allan Kardec. A  partir da segunda 

edição tomou o nome definitivo de “O Evangelho Segundo o              

Espiritismo”. 

18/04/1857 - Surge a primeira edição de “O Livro dos Espíritos”. 

Esta data é considerada como um marco da Doutrina Espírita. 

18/04/1957 - Surge o primeiro selo espírita do mundo, no Brasil, 

comemorando o centenário do aparecimento de “O Livro dos                 

Espíritos”. 

21/04/1889 - O Dr. Bezerra de Menezes funda o Centro Espírita do 

Brasil, e a primeira escola de médiuns, juntamente com Augusto 

Elias da Silva. 

05/05/1927 - Nasce em Feira de Santana, Bahia, Divaldo Pereira 

Franco. Fundador da Mansão do Caminho, médium psicógrafo e 

tribuno, com 252 livros publicados, que garantem suas obras          

assistenciais. 

05/05/1964 - É publicado o primeiro livro psicografado por Divaldo 

P Franco Messe de Amor, do espírito Joana de Ângelis. 

21/05/1874 - Realizada a sessão mediúnica de despedida do Espíri-

to Katie King que, durante dois anos, em sessões semanais, materi-

alizou-se por intermédio da médium Florence Cook, para as 

pesquisas do sábio William Crookes. 

22/05/1865 - Desencarna Victor Hugo, grande romancista e adepto 

da Doutrina dos Espíritos. 

23/05/1889 - Bezerra de Menezes inicia o estudo sistemático de O 

Livro dos Espíritos em sessões públicas na FEB. 

30/05/1431 - Joana D’Arc é levada à fogueira da inquisição por 

manifestar mediunidade ostensiva.  Em 1920 é canonizada pelo 

papa Bento V. 

Drª Anete 

Guimarães, 

Bacharel em              

Medicina, Professo-

ra de Filosofia, 

Psicóloga, Pesquisa-

dora e membro de 

vários institutos de 

fenômenos           

Paranormais. 

http://www.fraternityspiritistsociety.org.uk/#/anete-guimaraes/4575581538 
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de exemplares, dos quais 106 títulos já foram 

traduzidos para 16 idiomas, inclusive  transcritos em 

braile. As suas obras vão surgindo como estrelas lu-

miníferas apontando caminhos felizes. Desde o ano 

de 1947 vem proferindo conferências no Brasil e no 

Exterior, onde já esteve em mais de sessenta países 

dos cinco continentes, realizando até agora mais de 

12.700 palestras. O peregrino da paz profere pales-

tras, tanto nas grandes metrópoles como em cidades 

menores, com a mesma eloquência e dedicação. Por 

ocasião do Movimento Você e a Paz, idealizado 

por Divaldo, o querido irmão tem  visitado, há dezes-

sete anos, os bairros  populosos da cidade do Salva-

dor, levando-lhes a mensagem  preciosa da paz. Esse 

movimento está sendo propagado, com brilhantismo, 

em vários países da Europa, tais como: Portugal, 

França, e Espanha, nos Estados Unidos e Paraguai, 

levando, desta maneira, a proposta urgente da paz a 

todas as nações. Querido Divaldo, nós do Fraternity 

Spiritist Society desejamos a voce, muitas felicidades, 

pelos seus 87 anos e pelo seu  intenso trabalho na 

seara espírita. Que Jesus lhe abençoe eternamente.  

D 
ivaldo Pereira Franco, há sessenta e 

sete anos, o médium e tribuno espíri-

ta vem se dedicando com abnegação 

ao ideal da divulgação do Espiritismo,  esparzin-

do bênçãos, congregando os corações e unindo-

os a Deus. Feira de Santana, no interior do             

Estado da Bahia, considera o médium Divaldo 

Franco como um de seus filhos mais ilustres, 

nascido no dia 05 de Maio de 1927. No dia 7 de 

Setembro de 1947, juntamente com Nilson de 

Souza Pereira fundou o Centro Espírita Caminho 

da Redenção e no dia 15 de Agosto de 1952 dá 

início à magnífica Obra social da Mansão do 

Caminho, atendendo a milhares de pessoas so-

cialmente carentes da cidade do Salvador. A sua 

persistência no labor mediúnico, na dedicação 

aos mais carentes, tanto de pão  como de luz, 

acende uma nova chama de fé e de                

esperança no coração do mundo. Divaldo é 

reconhecido por todos como um dos maiores 

médiuns e o maior orador espírita da atualidade. 

Já psicografou 252 obras e os livros vendidos já 

alcançaram a alta cifra de mais de sete milhões 



E 
ntre a Judeia e a Galileia, na Palestina, havia a 
Samaria, compondo o cenário em que Jesus ini-
ciaria a epopeia evangélica. Os samaritanos, em-

bora também judeus, não se bicavam com seus irmãos 
daquelas regiões, em virtude de problemas variados. 
Dentre eles o fato de que a Samaria estivera por mais 
tempo sob domínio estrangeiro, sedimentando costumes 
não compatíveis com o judaísmo. Eram irmãos de sangue 
separados por querelas. Ocorre que a Samaria ficava en-
tre a Galileia e a Judeia. Sem passar por ela, viajantes em 
trânsito entre as duas regiões viam-se na contingência de 
longa volta se quisessem evitar o contato com seus mora-
dores. Jesus nunca alimentou essa preocupação. Vezes 
inúmeras atravessou a Samaria. Numa dessas viagens 
aconteceu o inesquecível encontro com a mulher samari-
tana, em que teceu grandiosos comentários a respeito da 
comunhão com Deus, despida de ritos e rezas, ofícios e 
oficiantes, destacando (João, 4:23): Deus é Espírito, e 
importa que os que o adoram o adorem em espírito e em 
verdade. Noutra oportunidade (Lucas, 9:51-56), em solo 
samaritano, acompanhado pelos discípulos, enviou men-
sageiros para buscarem pousada numa aldeia. Lamen-
tavelmente, nenhum morador se dispôs a acolhê-los, em 
face da animosidade existente. João e Tiago, chamados 
Boanerges, filhos do trovão, por seu caráter impetuoso, 
sugeriram a Jesus: Senhor, queres que mandemos que 
desça o fogo do céu que os consuma, assim como fez 
Elias? O que me parece incrível, leitor amigo, é a sugestão 
dos dois discípulos, algo tão espantoso que é risível! O 
próprio Jesus, que como todo Espírito superior                         
certamente era bem-humorado, há de ter achado graça 
nesse impulso juvenil dos dois discípulos. Convivendo 
com o Mestre, ouvindo-o exaltar os valores da tolerância, 
do perdão, da misericórdia, da bondade, eis que ambos 
estavam bem mais perto de Elias, o rude profeta judeu, 
que cultivava o mau hábito de  incinerar pessoas que o 
desagradavam, evocando o fogo divino. A resposta de 
Jesus não poderia ser outra: Vós não sabeis de que espíri-
to sois, pois o filho do homem não veio para destruir os 
homens, mas para salvá-los.  
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06.04.14 - Jesus e a Avareza - Eugene Pires                                                                      

13.04.14 - Manuel Portásio Filho                                                                                  

Tema:      “As Boas Novas de Jesus”                                                   

20.04.14 -  Estudo do Livro Nosso Lar - Noemia José                                                         

27.04.14 - Manuel Portásio Filho                     

Tema:      “Paulo de Tarso O Apóstolo” 

                                                                                                                                                 

O episódio evidencia a fragilidade humana. Os ideais evan-
gélicos ainda são meras ideias para nós. Não desceram do cére-
bro para o coração. Não se corporificaram na ação. Fre-
quentemente, se bem observarmos, verificaremos que nossas 
reações são de quem prefere evocar o fogo do Céu ao empenho 
de apagar o fogo na Terra. Isso acontece porque há muito de 
Boanerges em nossas reações, dificultando o entendimento 
com o próximo. E se você, leitor amigo, tem dúvidas a respeito, 
responda sinceramente. Consegue evitar a irritação e as reações 
agressivas em situações como as abaixo? O motorista que vem 
atrás  buzina, impertinente, porque você demorou alguns se-
gundos para movimentar seu carro no semáforo. O profissional 
que contratou para determinado serviço mostra-se relapso e 
impontual. O cônjuge, mal inspirado, faz críticas ferinas ao seu 
comportamento. O companheiro de atividade religiosa contesta 
com indelicada veemência seu ponto de vista. Alguém desastra-
damente pisa em seu calo. O filho lhe diz que não aceita sua 
orientação porque você é um coroa superado. O chefe critica, 
grosseiro, seu trabalho. O subordinado produz reiterados erros 
na condução do serviço. O cheque que lhe deram volta sem 
fundos. Se sua resposta for afirmativa, provavelmente equivo-
caram-se as autoridades celestes quando o internaram neste 
reformatório de expiação e provas, porquanto jamais reagiria 
assim quem merece viver em mundos mais aprazíveis. Rudyard 
Kipling (1865-1936), num poema famoso, discorre sobre as con-
dições para que sejamos um homem com agá maiúsculo (refere
-se ao gênero humano, gentil leitora). Dentre elas está a capaci-
dade de conservar o bom senso e a calma em todas as                     
situações. Direi eu que bem mais que um homem, se assim  
fizermos, seremos um cristão, vencida a inferioridade que nos 
impele a cogitar de torrar os que nos contrariam, atendendo ao 
filho do trovão que ainda mora em nós. 
 

                                                                                                                                   

04.05.14 -  Estudo do Livro Nosso Lar  - Noemia José                                                                         

11.05.14 -   André Luiz de Oliveira                                  

Tema:        “Jesus o Médico das Almas “                                                                                                                   

18.05.14 -   Maria Gomes                                                                                                  

Tema:       “Obsessão e sua Cura”                                                                                              

25.05.14 -   Manuel Portásio Filho                  

Tema:        “Transição Planetária”                                           

Palestras, algumas ao vivo 

www.radioceac.com.b 


