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Editorial

O caminho da evolução nos aponta novas experiên-
cias e nada melhor que a boa vontade e a razão para des-
cortinar as novas oportunidades.

Para tanto, temos que estar com a mente e coração 
abertos para recepcionar as melhores inspirações.

“A felicidade não entra em portas trancadas”, uma 
das belíssimas reflexões de autoria de nosso Chico Xa-
vier. Uma afirmação que precisamos assimilar para subs-
tituir os hábitos do passado por novas posturas condi-
zentes com a realidade, que pede otimismo e coragem, 
quaisquer circunstâncias.

Em função dessa visão otimista, cabe-nos informar 
o que vai nesta edição: 

Várias atividades foram liberadas para o retorno 
no modelo presencial. Veja à página 4, Notícias Curtas 
& Oportunas – novo espaço noticioso sobre o que está 
ocorrendo em nossa Casa.

A nossa revista presta homenagem a Allan Kardec 
pela passagem de seu 153°aniversário de desencarnação 
(31 de MARÇO DE 1869), à página 16 e breve biografia de 
Anna Blackwell à página 17. 

Com soe acontecer, registramos também os acon-
tecimentos relativos às atividades doutrinárias e assis-
tenciais mantidas pela Casa Meimei, em parceria com a 
Creche Vovó Meca, com destaque ao Curso de Gestante, 
que, apesar da suspensão temporária dos cursos, por 
conta da Pandemia, continuou com o trabalho em bene-
fício do segmento de gestante e também na fase puer-
peral (pós-parto). Página 8.

A campanha “Lacre Amigo” é uma ação de boa von-
tade de todos e fácil de colaborar para a aquisição de ca-
deiras de roda. Em vez de jogar o lacre das latinhas de 
refrigerantes no lixo, podemos juntá-las e encaminhá-las 
à nossa Casa para trocar por cadeiras de rodas, que, por 
sua vez, podem ser doadas ou emprestadas aos que pre-
cisam.

Boa leitura e lembremo-nos da mensagem oportu-
na de Chico Xavier de retirar as trancas das portas para a 
felicidade entrar!

Pense nisso. Pense agora.

Merhy Seba - Editor

Bom ânimo, 
inspiração e coragem!
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O futuro
a Deus

pertence

Se não for natural, pelo menos é comum 
que, em meio à Pandemia provocada pelo 
Covid-19 e, agora, agravada pela variante  
Ômicron, nos perguntemos qual  o futuro 
do Planeta, considerando milhões de nasci-
mento anuais. (1) 
Para os materialistas, certamente a resposta 
será o fim da vida na Terra e que esta bela 
nave espacial azul, que nos serviu de mora-
da, seria relegada a um canto do Universo, 
como se fosse um lixo sideral. 
Porém, considerando a historicidade do Pla-
neta não há como não crer em sua criação e 
destinação divinas, na condição de um edu-
candário celestial, por meio do qual, somos 

matriculados para aprender e a conquistar patama-
res morais mais elevados, sem limites.
Entretanto, o homem nem sempre se deixa conven-
cer, mesmo pela evidência dos fatos; é mais comum 
crer naquilo que quer acreditar, por julgar mais 
conveniente às suas necessidades momentâneas e 
à sua visão de futuro influenciadas por atavismos  
de existências pretéritas, que afloram à mente - as 
ideias inatas.
Basta um olhar mais atento à finalidade da encarna-
ção dos Espíritos, para perceber que o Criador é coe-
rente em Seus planos, nem quer nos assustar com 
cenários pandêmicos e belicosos, desnecessários à 
evolução humana, mas atribui à Natureza o papel 
de gerar situações ideais ao progresso, segundo as 
Suas leis naturais envolvendo todos os povos. Ob-
viamente, a cada um segundo as suas obras, em 
submissão e respeito à Lei de ação e reação, que é 
infalível, por isso justa.
Segundo as estatísticas, a população mundial levou 
1.500 anos para chegar a 2 bilhões de habitantes e, 
daqui a cem anos, irá quadruplicar, passando para 8 
bilhões de encarnados.
Este será o nosso futuro: Viver! Muitos aqui, e outros, 
em outros mundos, de acordo com o nível evolutivo 
de cada um. Assim continuaremos a renascer aqui 
e/ou acolá, progredindo sempre. Essa é a Lei.

Na terra, iremos conviver com bilhões de pessoas, 
segundo o planejamento divino.
Se não houvesse um plano sideral superior estabe-
lecido, de origem divina, com perspectivas de pro-
gresso material e, sobretudo moral e espiritual para 
a humanidade, Deus, na sua infinita sabedoria, bon-
dade, justiça e misericórdia não iria permitir o renas-
cimento de milhões de Espíritos,  todos os anos na 
Terra.
Neste contexto, é notável a confiança na destinação 
da Terra, daqueles que sonham em ter mais filhos, 
aumentando a sua prole, possibilitando o retorno 
de incontáveis Espíritos à existência corpórea, a fim 
de atender à dupla finalidade da encarnação: corri-
gir os equívocos do passado e, em paralelo, colabo-
rar com o programa de progresso da humanidade. 
(2)
Contudo, se o futuro a Deus pertence, cabe à Hu-
manidade, no presente, contribuir com o processo 
de crescimento moral e espiritual da Terra – item de 
elevada importância, no contexto da Lei Divina.

O Editor. 

Referências bibliográficas
1. (Worldometers.info/pt/)

2. KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos, Cap. II, Encarnação dos 
espíritos – Finalidade da Encarnação, LAKE, SP,  62ª edição, 

página 91.
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Nota de desencarnação
No dia 14 de fevereiro p. passado, desencarnou o 
companheiro Sr. Redemar Abrahão, 83 anos, traba-
lhador da Casa Meimei, por mais de 30 anos. Nossos 
sentimentos à família e que a Espiritualidade Amiga 
o ampare no retorno à Pátria espiritual.

Retorno às atividades presenciais
Através de recente decisão da Diretoria Executiva 
do Centro Espírita Meimei, foram liberadas várias 
atividades no formato presencial, porém, guardan-
do as recomendações preventivas, em relação à 
Pandemia. Entre elas: 

Palestras públicas e Passes Coletivos
A partir de 12 de Março de 2022

- Às 2as feiras das 17:00 às 17:30hs
- Às 5as feiras: das 20:00 às 21:00hs
- Às 6as feiras: das 17:00 às 17:30hs
- Aos Sábados das 19:00 às 19:30hs
- Aos Domingos: das 10:00 às 10:30hs

Aplicação dos Passes
Os passes serão aplicados, após o término das pa-
lestras, somente àqueles que permanecerem no Au-
ditório.

Outros setores que retornaram
Também voltaram às atividades presenciais os Seto-
res de Artesanato, Evangelização Infantil, Pré-Moci-
dade, Mocidade e Estudo de Pais.

Assembleia Geral: 31 de Março 
Aprovação do Balanço Fiscal

 No próximo dia 31 de março, às 19:00 horas, está 
prevista a realização da Assembleia Geral Ordiná-
ria, com o objetivo de submeter o Balanço Fiscal à 
aprovação do Conselho Fiscal, com referendo dos 
associados e, para tanto, todos os associados são 
convocados a participar. A presença de todos é im-
portante para avaliação e constatação da correta 
aplicação dos recursos financeiros, pela atual Dire-
toria Executiva, avaliando-se, inclusive, o desempe-
nho no cumprimento de suas funções administrati-
vas. Veja Edital de Convocação à pagina 5.

Troca de Lacre
por cadeiras de Rodas
Em fevereiro p. passado, a Casa Meimei conseguiu 
trocar alguns quilos de lacres de latinhas de refri-
gerantes recebidos de colaboradores e amigos, por 
quatro cadeiras de rodas, no valor aproximado de 
R$ 1.400,00. Vejam que maravilha!
Como é de conhecimento de todos,  as cadeiras es-
tarão disponíveis a pessoas necessitadas, em forma 
de empréstimo e/ou doação, dependendo de cada 
caso. Participe essa campanha. Lacre essa ideia!



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Rua Guarujá, 261 - Jardim Paulista
Ribeirão Preto - SP
Telefone: (16) 3627-1309
contato@centroespiritameimei-rpo.org.br

CNPJ: 51.801.744/0001-46
Inscrição Estadual: Isenta
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Mocidade Espírita 
em nova fase

Fernando
Fiorese

Entrevista de Maria Claudete de Souza

Daniel
N. Sanches

RE: Como e quando foram os pri-
meiros contatos de vocês com a 
Casa Meimei?
Fernando: Por volta do ano 2004... 
2005 na mocidade espírita da Casa Meimei.
Daniel: No ano 2006, na  evangelização infantil desta Casa, 
com a professora Silvia Helena.
RE: Como vocês veem a posição do jovem Espirita na Casa 
espirita. Deve ser atuante a que ponto?
Ambos: Entendemos que deve ser atuante na medida das 
possibilidades e do desenvolvimento de cada indivíduo. Isso 
deve ocorrer de forma gradativa, começando com pequenas 
responsabilidades. Na medida em que for se capacitando 
e ganhando confiança a casa pode ofertar trabalhos com 
maior grau de responsabilidade.
RE: Vocês foram convidados pela Diretoria Executiva para as-
sumirem e dinamizar as atividades na área de Mocidade. Já 
tem algum plano em vista a ser implantado a curto ou em 
médio prazo?
Ambos: Ainda estamos na fase de planejamento das iniciati-
vas que serão adotadas para reestruturação da mocidade e 
pré-mocidade. Precisamos de uma reunião com a diretoria 
executiva para decidir sobre a junção ou não da pré-mocida-
de com a mocidade.
RE: Podemos interpretar que o jovem Espírita é o futuro ad-
ministrador da casa espirita ou simplesmente ele passa pelo 
centro sem se importar com os destinos do centro espírita? 
Qual a opinião de vocês?
Ambos: Para gerar engajamento é necessário que o jovem 
se sinta acolhido pela casa, de modo que tenha confiança o 
suficiente para assumir pequenas responsabilidades, aproxi-
mando-se, assim, da diretoria executiva. Este acolhimento é 
importante para que não se sinta desmotivado, por perma-
necer constantemente na posição de ouvinte ou participante, 
nem se sinta sobrecarregado com diversas responsabilidades 
em relação ao centro, visto que o jovem conta também com 

Como anunciamos na edição anterior, a Mocidade Espírita foi alvo de reformulações em sua estrutura, com o objetivo 
de ampliar a sua abrangência e programação, oferecendo ao segmento jovem oportunidades, que envolvem,  não só de 
estudos doutrinários, mas também motivações integradoras e adequadas  às atividades sociais próprias da casa espírita.
Nesta edição, estamos trazendo a reportagem, na qual, os atuais dirigentes (R1 e R2) se apresentam e manifestam suas 
opiniões sobre determinados itens e projeções futuras.
Cabe destacar que os dois integrantes, Fernando Fiorese e Daniel Niccioli Sanches são filhos de famílias que, há tempos, 
trabalham na Casa Meimei, motivo que nos enche de alegria por contar com mais uma geração integrando-se à Casa e, 
dando continuidade às tarefas atinentes à mocidade espírita. 
Acreditamos que seus pais e familiares estejam agradecidos e gratificados, pela decisão de seus filhos terem assumido 
essa responsabilidade.
Ontem, alunos; hoje, monitores da mocidade!

responsabilidades no campo do de-
senvolvimento acadêmico.
RE: Mensagem final 
Fernando: Primeiramente gostaria 

de agradecer à Diretoria Executiva a oportunidade de traba-
lho na casa Meimei. Está sendo muito importante para eu 
poder contribuir com a casa que sempre me acolheu todos 
esses anos. Estamos nos empenhando para que possamos 
reestruturar a mocidade e pré-mocidade afim de que se tor-
ne um trabalho que aproxime mais o jovem da casa espírita, 
contribuindo na formação e instrução dos mesmos, para que 
futuramente venham a ocupar posições de maiores respon-
sabilidades dentro da Casa. 
Entendo que a pré-mocidade e mocidade são de funda-
mental importância para o desenvolvimento do jovem es-
pírita, por se tratar de um trabalho, onde eles encontram 
espaço para expressar suas opiniões, questionamentos e 
visão perante a vida. Entendo também que é onde o jovem 
terá os primeiros contatos com outros trabalhos da Casa, 
bem como as ações de assistência e caridade que a Casa 
desenvolve.
Daniel: Fiquei bastante feliz ao ter recebido o convite para 
atuar na Mocidade. Sou de família espírita e já participei da 
evangelização, desde criança, o que me dá certa aproxima-
ção com o centro.  Penso, também, que será um desafio, pois 
dirigir o estudo exige preparação, não apenas na apreensão 
e compreensão do tema objeto de pesquisa, mas também 
na forma como esse conhecimento deve ser compartilhado. 
Ter pessoas muito especiais com quem contar na organiza-
ção de tudo isso é muito relevante e é muito bom trabalhar 
com todas elas.  
Acredito que, com a devida organização, participar como di-
rigente da Mocidade agregará aprendizado e conhecimento. 
Além disso, a reestruturação da Mocidade é relevante para 
aproximar o jovem do centro espírita, já que as novas gera-
ções são o futuro do centro.
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Entre sonhos, linhas e tecidos,

o Artesanato voltará a ser 
presencial em breve.

Aguarde!

Contato:
16 3627-1309



Como é de conhecimento do prezado leitor, Cen-
tro Espírita Meimei, em parceria com a Creche 
Vovó Meca, oferecem, gratuitamente, o serviço 
social de apoio educativo e material às futuras 
mamães para que tenham um período de gesta-
ção saudável.
Tal atividade conta com uma Equipe de mais de 
vinte voluntárias (profissionais de saúde: médi-
cas, nutricionistas, enfermeiras, fisioterapeutas, 
psicólogas, bem como as de apoio técnico e es-
trutural) o que garante o desenvolvimento pleno 
e consistente da atividade. 
A Equipe acolhe e orienta as gestantes, por meio 
de dinâmicas específicas, em um ambiente acon-
chegante, com base em um conteúdo programá-
tico que abrange diversos assuntos, dentre eles: 
1.Cuidados na gestação; 2. Pré-natal; 3. Parto; 4. 
Importância da Amamentação e 5. Cuidados com 
o recém-nascido. 

Em 2021, apesar da suspensão temporária do 
curso, foram distribuídos 119 enxovais, além de 
carrinhos de bebê, banheiras, colchões, roupi-
nhas de crianças de até 18 meses.
 Como colaborar 
Para atender a esse compromisso social, a Equipe 
de Voluntárias do Curso está recebendo doações 
em espécie e/ou em materiais do comércio lo-
cal, como também de colaboradores individuais. 
Entre os materiais de maior necessidade encon-
tram-se:
# Roupinhas de bebês novas e seminovas
# Fraldas descartáveis tamanhos P e M
# Mantas e toalhas
# Jogos de lençol
# Banheiras de bebê novas e seminovas

Informações bancárias
para casos de doações em espécie

Centro Espírita Meimei
Banco do Brasil
Agência: 0028-0 - Conta Corrente: 5442-9
CNPJ: 51.801.744/0001-46

Obs.: Em caso de depósito ou transferência, pe-
dimos nos enviar uma foto do comprovante, es-
pecificando a doação para o Curso de Gestantes 
para o e-mail: financeiro@centroespiritameimei.
com ou entre em contato pelo telefone 16 3627-
1309, nos dias e no período de plantão;
Obs.: Estamos recebendo doações de itens, 
como: cadeiras de amamentação, colchões, ber-
ços, cadeirões, carrinhos, cômodos e camas. Caso 
não possam ser entregues pelo doador, podemos 
retirá-los, bastando ligar para 16 3627-1309 ou 
acessar o e-mail: contato@centroespíritamei-
mei.com 

Local e horário para 
a recepção de doações 
Plantão às quartas feiras das 08:30h às 10:30h, 
na sede do Centro Espírita Meimei, à Rua Guaru-
já, 261 – Jardim Paulista – Ribeirão Preto-SP
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Mamães e 
bebês, a 
nossa missão.



Recorte Doutrinário

Perdoar... 
Sempre.

Perdoa e ajuda
Sem nos reportarmos às múltiplas experiên-

cias do passado, em que por vezes incontáveis 
recolhemos o socorro da Compaixão Divina, re-
cordemos quão magnânimo tem sido o Senhor 
para conosco e aprendamos a desculpar infinita-
mente.

Limitando as tuas lembranças ao acanhado 
círculo da existência que passa, rememora o pre-
térito e pergunta a ti mesmo, no silêncio do co-
ração!

Quantas vezes nos perdoou o Senhor através 
do carinho materno nas hesitações e necessida-
des da infância?.

Quantas vezes ter-nos-á estendido genero-
sas mãos, por intermédio de instrutores benevo-
lentes, na teimosia caprichosa da mocidade?.

Inventariemos nossas quedas de cada dia, 
nossas defecções íntimas, nossas ocultas deser-
ções do dever a cumprir.

Analisemos as falhas e os prejuízos que pro-
vocamos consciente ou inconscientemente na 
tarefa que fomos chamados a atender e veri-
ficaremos a piedade infinita do Divino Mestre, 
socorrendo-nos pela palavra, pelo sorriso, pela 
tolerância e pelas mãos de numerosos amigos 
que, em seu nome, nos reajustam para a obra de 
elevação que nos compete realizar.

Em muitas ocasiões, quando mais aflitivo se 

nos revela o sentimento de culpa na intimidade da 
alma, quando nossa inaptidão para o bem nos ar-
roja às garras do mal, eis que a Infinita Bondade 
nos estende um raio de esperança, encorajando-
-nos à humildade e à diligência para a justa repa-
ração.

Pensa nessa abençoada rede assistencial de 
amor que nos cerca em todos os passos evolutivos 
e não te detenhas na acusação.

Repara na fragilidade do companheiro, tanto 
quanto o Terno Amigo nos observa as fragilida-
des, e guarda o respeitoso silêncio da fraternida-
de bem vivida, onde não possas abrir o coração ao 
estímulo sincero.

Muitas vezes, a crítica impensada ou o apon-
tamento amargoso nos marcarão o espírito com 
reminiscências cruéis, mas nunca nos arrependere-
mos de haver perdoado em todo lugar onde a igno-
rância e a leviandade nos arroja a ofensa ao rosto.

Ouve, cala-te e espera. Mas espera, descul-
pando o mal e fazendo o bem que possas, porque, 
acima de nós, reina a Justiça Indefectível e Sobe-
rana que, a nosso respeito e a respeito de nossos 
irmãos, se expressará insuperável e certa, no mo-
mento oportuno.

Pelo Espírito Emmanuel. 
Psicografia de Francisco Cândido Xavier.

Livro: Abençoa Sempre. Lição nº 17. Página 97.

O ato de perdoar expressa a grandeza de uma alma. 

É uma característica dos espíritos fortes,  que já 

compreenderam que perdoar é um exercício da lei 

do Amor. 

Porém, nem sempre é o suficiente perdoar; é preci-

so ajudar a quem recebeu o perdão, indicando-lhe o melhor caminho para não incorrer nas faltas e, sobretu-

do, mostrar-lhe que também deve perdoar o seu próximo, assim como foi perdoado.

Aprendamos com Emmanuel o significado do ato de perdoar.

9



10

Bazar 
Interno

Horário de Funcionamento
Às 5as feiras - das 14 às 17 

horas
Aos sábados das 09 às 12 

horas

Rua Guarujá, 261 – Jardim 
Paulista

Telefone: 3627-1309

O resultado das vendas se  
des�na exclusivamente
aos serviços

assistenciais man�dos
pela Casa Meimei.



  Visite o nosso SITE
www.centroespiritameimei.com

Programa de Atividades e Cursos
Mensagens
Biografias

Revista Espírita
Palestras

Cursos

A Paz 
é Você quem
faz acontecer

CONQUISTA 
DA PAZ  

Procuras a paz... 
Obterás semelhante bênção... 
Não retendo excessos de recursos amoedados sem utilidade... 
Não fugindo às obrigações com as quais te comprometeste... 
Não cultivando rebeldia, menosprezando o trabalho que te sustenta... 
Não mergulhando os próprios sentimentos em paixões desenfreadas... 
Não com a indiferença pelas necessidades e provações dos companheiros da 
caminhada humana aos quais a própria vida te pede considerar e auxiliar... 
A paz virá ao teu encontro, e residirá contigo, sempre que te mantenhas 
na consciência tranquila, sobre os alicerces do teu próprio dever retamente 
cumprido.

Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Editora CEU, 1985, página 9, São Paulo
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Programa 
 Palestras On-line 

Tratamento Fraterno 
Às 6as feiras, das 19:00 às 19:30 h 

  Para as palestras em Janeiro, 
  serão adotados dois livros  
  de autoria de Meimei. 

    Janeiro/2022 

         Rubens Delsin...............  Livro: Deus Aguarda 
    Lição: Segue abençoando 

         Marta N. Sanches.............  Livro: Palavras do Coração 
 Prefácio de Emmanuel 

         Nilza Tereza R. Pelá ........... Livro: Palavras do Coração 
   Lição: Aprendizado 

       Maria Claudete de Souza... Livro: Palavras do Coração 
   Lição: Bastar-nos -à  

 Coordenação: Carmem Diana Rodrigues Daré 
 Suporte Técnico: Maria Lina da Cunha 

Transmissão simultânea em Áudio e Libras 
  Link de acesso: 
 https://meet.google.com/jka-jwxn-fjx 

Roteiro Espírita N º 13 
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Pelo Espírito Emmanuel.
Psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Livro: Ceifa de Luz. Lição nº 19. Página 77.

Pelo Espírito Emmanuel.
Psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Livro: Ceifa de Luz. Lição nº 19. Página 77.
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Às 6as feiras, das 19:00 às 19:30 h Roteiro Espírita N º 13 
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     25/03  Entendimento – Nilza Tereza Rotter Pelá 
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      08/04  Espera mais - Murilo Rodrigues Alves 
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      LLiivvrraarriiaa  
    MMeeiimmeeii  

Horário de 
Funcionamento 

Às 5as feiras - das 14 às 17 horas Aos 
sábados das 09 às 12 horas 

Rua Guarujá, 261 – Jardim Paulista 

Telefone: 3627-1309 

Livros novos 
seminovos 
e usados.. 

LLeerr  éé  ddeessccoobbrriirr  
nnoovvooss  hhoorriizzoonntteess!!  
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Campanha do Lacre Amigo 

O lacre que 
 se transforma em  

cadeira de rodas. 
Ao doar o lacre para a nossa 
Casa, ele se soma a outros 
 e serão trocados por cadeiras 
de rodas para doação ou  
empréstimo. 
Vamos  juntos dar mobilidade 
a alguém que precise. 

De lacre em lacre, a caridade 
acontece, com um  
 simples ato de amor . 
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Convite Convite 
à leituraà leitura A Leitora 

Pierre - Auguste Renoir

A 
Le

ito
ra

  
Pi

er
re

- A
ug

us
te

 R
en

oi
r  

Roteiro Espírita N º 1 

Agenda Cristã 

É um livro de consulta diária, de cabeceira, 
 indispensável que te ajudará a tomar 

decisões pacíficas, diante de situações 
difíceis e importantes à luz da doutrina  de Jesus. 

Reúne um conjunto de lições sobre a  
vigilância e a prudência que devemos 

manter para evitar ciladas 
que nos comprometem moralmente. 

Ditadas pelo Espírito André Luiz 
 a Chico Xavier é de fácil entendimento; 

Formato de bolso 

O Reino  

O que é O REINO? 
A resposta que este livro nos dá é desnorteante para 

os que pensam no Reino à maneira antiga. J. 
Herculano Pires usa uma linguagem poética para 

enfrentar problemas filosóficos, sociológicos, 
políticos, religiosos decorrentes de uma tese 

evangélica 
O Reino que este livro nos apresenta é uma aspiração 

dos homens, um anseio profundo e secreto da alma 
humana que se traduz em sonhos,utopias, 

guerras , crimes individuais. 

André Luiz (Espírito) 
Psicografia  
de Francisco C. Xavier, FEB 

J. Herculano Pires 
Editora Paidéia 

Formato de bolso 
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Curiosidades Históricas

O perfil fisionômico de Allan Kardec, 
por Ana Blackwell

Miss Anna Blackwell, que traduziu as obras de 

Allan Kardec para o inglês, assim o descreve: “Pes-

soalmente Allan Kardec era de estatura média. 

Compleição forte, com uma cabeça grande, redon-

da, maciça, feições bem marcadas, olhos pardos, 

claros, mais se assemelhando a um alemão do que 

a um francês. Enérgico e perseverante, mas de tem-

peramento calmo, cauteloso e não imaginoso até a 

frieza, incrédulo por natureza e por educação, pen-

sador seguro e lógico, e eminentemente prático no 

pensamento e na ação. Era igualmente emancipado 

do misticismo e do entusiasmo... Grave, lento no fa-

lar, modesto nas maneiras, embora não lhe faltasse 

certa calma dignidade, resultante da seriedade e da 

segurança mental, que eram traços distintos de seu 

caráter. Nem provocava nem evitava a discussão mas 

nunca fazia voluntàriamente observações sobre o 

assunto a que havia devotado tôda a sua vida, rece-

bia com afabilidade os inúmeros visitantes de toda 

a parte do mundo que vinham conversar com êle a 

respeito dos pontos de vista nos quais o reconheciam 

um expoente, respondendo às perguntas e objeções, 

explanando as dificuldades, e dando informações a 

todos os investigadores sérios, com os quais falava 

com liberdade e animação, de rosto ocasionalmen-

te iluminado por um sorriso genial e agradável, con 

quanto tal fosse a sua habitual seriedade de condu-

ta que nunca se lhe ouvia uma gargalhada. Entre as 

milhares de pessoas por quem era visitado, estavam 

inúmeras pessoas de alta posição social, literária, ar-

tística e científica. O Imperador Napoleão 3º, cujo in-

terêsse pelos fenômenos espíritas não era mistério 

para ninguém, procurou-o várias vezes e teve longas 

palestras com êle nas Tuileries, sobre a doutrina de 

“O Livro dos Espíritos.”

Anna Blackwell desencarnou em 4 de janeiro de 

1900, em Hastings (Reino Unido).

Túmulo de Allan Kardec no
Cemitério de Pére Lachaise - Paris
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Ana Blackwell, 
amiga e biógrafa de 

Allan Kardec 

Anna Blackwell nasceu em Bristol, Inglaterra, 
filha de Hannah Lane e Samuel Blackwell, um em-
preendedor do ramo de refinaria de açúcar. Teve 
quatro irmãos (Samuel Charles, Henry Browne, John 
e George) e quatro irmãs (Marian, Elizabeth, Emily e 
Sarah Ellen), sendo Anna a primogênita.

Do Reino Unido, em 1831, seus pais foram para 
Cincinnati, nos Estados Unidos da América, onde seu 
pai montou uma refinaria açucareira. Por força dos 
negócios, a família mudou-se para outras cidades 
americanas, incluindo Nova Iorque, Nova Jersey e Fi-
ladélfia.

Anna e seus irmãos tiveram bons estudos e al-
guns deles tiveram grande projeção social nos EUA. 
Elizabeth, por exemplo, fez história ao conseguir 
o doutorado em Medicina e ser a primeira mulher 
a exercer a profissão de médica na América. Outra 
irmã, Emily, seguiu os passos daquela e foi a tercei-
ra médica doutora naquele país. Seus irmãos Samuel 
Charles e Henry Browne foram renomados abolicio-
nistas e ainda ativistas pelos direitos das mulheres.

Além do preponderante apoio aos seus irmãos, 
Anna exerceu várias atividades profissionais. Junto 
com as irmãs doutoras Elizabeth e Emily, fundou uma 

escola de enfermagem para mulheres, foi professora 
e ainda tradutora de obras francesas para o inglês, 
por exemplo, livros de George Sand (pseudônimo da 
baronesa de Dudevant). Há registros de que tenha 
trabalhado também como jornalista e corresponden-
te de diversos jornais, de localidades como Estados 
Unidos, Canadá, África do Sul, Austrália e Índia.

As biografias de seus irmãos notáveis salientam 
a importância positiva e imprescindível de Anna em 
suas atividades pessoais, denotando o vigor e a capa-
cidade de sua personalidade. A dedicação aos irmãos 
parece ter sido a causa primordial para Anna não ter 
se casado.

 Anna fez amizade com o casal Kardec e partici-
pou da Sociedade Parisiense de estudos espíritas, e 
se tronou, mais tarde, correspondente, quando pas-
sou a residir em Londres.

A tradução de O Livro dos espíritos para o inglês 
se deu justamente, durante a sua estada na capital 
londrina, em 1876. Nessa edição, introduziu um capí-
tulo preliminar com a biografia do Codificador, que, o 
escritor inglês, Conan Doyle se baseou para descrever 
Allan Kardec em sua obra A História do Espiritismo.

Fonte: www.luzespirita.com.org

Biografia
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