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iam la animo volas sin manifesti 
Foje esprimante malĝojon aŭ salutante la naturon 
En kantoj de harmonio, honorante ĉian belecon 

Ĝi venas en formo de poemo, en kiu ni spertas plori aŭ ami 
 
 
Ne senkaŭze la verko, kiu inaŭguras la manifestiĝon de la Spiritoj inter ni per la 
psikografio de Francisco Cândido Xavier estas Parnaso de Além Túmulo (Parnaso 
el la Transtombo), poemaro. Ĝiaj diversaj spiritaj aŭtoroj kundividas siajn spertojn 
kun ni, parolas pri vivo en la postvivo, nostalgio, perditaj ŝancoj, la amataj landoj, 
kiujn ili postlasis, sed antaŭ ĉio ili laŭdas la Kreinton de belaĵoj, respektas la 
ŝancojn, kiuj ebligas al ni progresi. 
 
En ĉi tiu jaro, en kiu ni festas 90 jarojn de ĝia lanĉo, ni dediĉas ĉi tiun numeron de 
Revue Spirite al tiu ĉi panteono de aŭtoroj el la transmondo kaj al la mediumo, 
Francisco C. Xavier, kiu servis ilin kiel fidela kaj sindonema mediuminstrumento, 
dankante ilin pro liaj sublimaj kaj sentoplenaj strofoj, kiuj altigas nin kaj nin invitas 
al pli profundaj pripensoj. 
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SPIRITISMO KAJ RELIGIO 

 
ALUIZIO ELIAS 

TRADUKISTO:  
 SAULO SALGADO WANDERLEY 
RESUMO:  

 

La estanta artikolo pritraktas la eblecojn de semantika 
interpretoj ĉirkaŭ la koncepto de resurekto. Oni proponas, 
precipe, analizi la eblan teologian aranĝon inter la multaj 
komprenoj de la vorto, kiujn oni detektis en la 
Sanktskriboj de la juda tradicio, judkristana kaj spiritisma. 
Oni fine konkludas, ke la ideo pri reenkarniĝo prezentita 
de Spiritismo malfermas vojon al la kompreno, ke se 
estas resurekto, tio nur povas esti sub morala 
perspektivo. 

ŜLOSILAJ-VORTOJ:    
 REENKARNIĜO; EVOLUO; KRISTANA ETIKO. 

 
 
 

tudo pri la koncepto de resurekto, 
kiu taŭgas al spiritisma kompreno 
de la biblia teologio, kiu devas 

nepre komenci per la semantika analizo 
de la termino en du el la plej gravaj 
antikvaj idiomoj: la greka “vulgara” kaj la 
hebrea “malnovtestamenta”. Okazas ke, 
en tiu kazo, la bazoj por ajna 
sensoatribuo baziĝas sur la kono de tiu 
greka konversacia, kiu aperas en la plej 
antikva kodekso, kaj en la kono de la 
antikva orienta hebrea, kiu estas, 
preferinde, la liturgia lingvo de izraela 
tradicio. 
 
En ka kazo de la vorto resurekto, kiun, ĉi 
tie, ni intencas analizi, gravas konsideri, 
ke ties responda termino en la greka, 
αναστασις, (anastasis)1 aperas en la biblia 
teksto 42 fojojn, kaj la trovita signifo en 
tiuj okazaĵoj estas ĉiam “leviĝi”. Tiel 
estas eble diri ke, ĉiam la imago, kiun oni 
volas konstrui estas de staranta korpo, 

aŭ de estulo, kiu elmontras, per sia 
sinteno, ties kondiĉon de vivanto. 
 
“Io, kiu leviĝis el fizika inercio, aŭ kiu 
leviĝis el inter la mortintoj” estas ebla 
signifo, atribuebla al la vorto ανιστημι 
(anistemi), rezulte de la unuiĝo de du 
radikoj: ανα (ana), kiu signifas "ene de", 
“inter” (du aferoj), aldonita al radiko σταω 
(stao), kiu signifas "starigi", "stariĝi". Same 
grave estas la fakto, Ke oni trovas en la 
Malnova Testamento la uzadon de aro 
da vortoj en la hebrea, signifantaj tiun 
saman sintenon, el inter kiuj elstariĝas 

םּוק  (kum), "ekstaru". 
Tiele, estas eble konkludi  ke la korpo 
"starigita" estas tiu, kiu ne estis stara; 
unu, kiu estis falinta, aŭ kuŝanta. Ankaŭ 
ke ĝi ne estis simple "starigita sur piedoj", 
sed "starigita meze de", por esti vidita de 
la aliaj. Ĉio emfazas la ideon de re-
vivigo, tio estas, estulo mortinta denove 
fariĝas vivanta. Iu vivanto kiu, kiu por esti 
rekonata tia, bezonas fariĝi vivanto 
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antaŭ tiuj, kiuj konsideras lin mortinta. 
Racio tiu, kiu estas kohera kun la 
resurgĕre de la latina tradicio, de kie 
devenas la verbo “revivigi”. La romianoj 
komprenis tiun "denove vivanton", kiel 
tiu, kiu "ekaperas alifoje" antaŭ la aliaj 
vivantoj.  
 
Tiel, kunigante ĉiujn pecojn de tiu 
kompleksaĵo, ni komprenas ke, kiam 
Jesuo ordonas al la fiľino de Jairo2 
"Talitha cumi" (Knabineto, leviĝu!), Li 
estas parolanta en la aramea lingvo 
frazon kiu ampleksas tiel la ideon de 
"leviĝo" (en la greka kaj en la hebrea), 
kiel ankaŭ la latinan koncepton de  "igi 
vivanta, tiun, kiun oni juĝis mortinto", 
kiun ni trovas en resurgĕre. Do, la 
resurekto povas esti bone difinita kiel la 
movado, aŭ fenomeno, kiu igas aktiva, 
aŭ dinamika tion, kio estis senmova, aŭ 
inerta. Sed  ankaŭ povas esti 
konsiderata la perspektivo, laŭ kiu, la 
estulo inerta kaj senmova, normale 
konsiderata mortinto, fariĝi  vivanto por 
la aliuloj. 
 
Ne estas absurdo en tiu nocio, spite de 
la ŝajna ambigueco. Ekzistas ja du 
subtilaj tavoloj de signifoj, kompletigaj 
kaj kondiĉaj. La resurekto estas, 
ekzemple, kiam batalvundita soldato 
ricevas zorgojn, stariĝas kaj ekde tiu 
momento estas rekonata kiel homo 
"denove vivanto". 
 
Fatala neakrodigebleco inter scienco 
kaj religio tamen okazas kiam religiuloj 
ne konsideras la subtilecojn kaj 
eblecojn de la semantika ĉefa kampo, 
ligante la sugnifon de la vorto 
“resurekto” ekskluzive, al la laŭlitereco 
de la esprimo "re-vivi", aŭ fariĝi denove 
vivanto en korpojam mortinta. Rilate al 
tio, Allan Kardec manifestiĝis en "La 
Evangelio Laŭ la Spiritismo", starigante 
logikan ligecon kun la principoj de la 
moderna scienco. 
 

"La ideoj de la judoj pri tiu punkto, kiel 
pri multaj aliaj, ne estis klare difinitaj, ĉar 
ili havis nur sennociajn kaj nekompletajn 
konceptojn pri la animo kaj ties ligiteco 
al la korpo. Ili kredis ke la homo kiu vivis 
povus revivi, sen scii precize kiamaniere 
tio povus okazi; (...) Fakte, la resurekto 
starigas la ideon reveni al la vivo korpo 
jam mortinta,  kion la Scienco montras 
esti materie neeble, precipe kiam la 
elementoj de tiu korpo jam estas, de 
antaŭ multe da jaroj, disiĝintaj kaj 
sorbintaj."  

(Kardec 1864, 84). 
 
Pro la publkigaĵoj de la profesoro de 
Lyon, la filozofia spiritisma korpo 
komencis proceson pri la revigliĝo de la 
vorto resurekto, distingante ĝin per 
propono de nova vorto kaj de nova 
koncepto. La centra fundamento  de  tiu 
strategio estis la premiso  ke la vivo 
psika prezentas ekzistadon 
sendependa de la biologa vivo. La 
estulo estas la aŭtonoma konscio kiu, 
dum certa periodo de tempo (de lulilo 
ĝis tombo), konsistigas strukturon 
kompleksan, kiu trempkonektiĝas kun 
la organika korpohistaro. La 
reenkarniĝo, do, estas la vorto kiun 
Spiritismo adoptas por esprimi la 
revenon de la elkarniĝinta Spirito (post 
la organika bankroto de la korpo) al la 
kunvivado kun la enkarniĝintaj Spiritoj; 
trempkonektiĝante kun la nova korpo 
(generita en patrina utero). 
 
Estis tiel, ekzemple, ke la kardeka 
didaktiko solvis kelkajn bibliajn 
embarasojn, metante en analizajn 
distingajn projektojn la kazojn de Lazaro 
el Bethania kaj Johano, la Baptisto: "La 
reenkarniĝo estas la reveno de l' animo 
aŭ Spirito al la enkorpa vivo , sed en 
alian korpon, estigitan speciale por ĝi, 
kaj havanta nenion komunan kun la 
antaŭa korpo. La vorto reviviĝo povis do 
esti aplikata al Lazaro, sed ne al Elija, 
nek al aliaj profetoj. Se laŭ ilia kredo 



 
 

Johano, la Baptisto, estis Elija, la korpo 
de Johano ne estis tiu de Elija, ĉar oni 
estis vidinta Johanon infano, kaj oni 
konis liajn gepatrojn. Johano  povus do 
esti Elija reenkarniĝinta, sed ne 
reviviĝinta." 

(Kardec 1864, 84). 
 
Sed la kontribuo de Spiritismo por tiu 
diskutado ne haltis tie. Krom malimpliki 
la konceptan konfuzaĵon, estis densado 
de la nocio pri resurekto komece 
proponita. La skribaĵo de la spirita 
aŭtoro Emmanuel aldonis al la temo 
novajn elementojn, kiuj mildigis la 
ĝenatecon kaŭzitan de nervotuŝa 
punkto inter la scienca moderna kaj la 
religiemo: la evolua teorio. 
 
Estas Emmanuel kiu lasas por la 
sciencoj  de la naturo la studo de la 
evoluo biologia, li trairas la koncepton 
de evoluo intelekta fake studata de la 
sociaj sciencoj kaj firmigas la moralan 
evoluaon kiel ĉefan objekton de la 
spiritismaj studoj. Li ampleksigas per 
siaj pripensoj tre plipoluritan 
spiritualecon, kiu scias sian lokon kaj 
interesiĝas kun granda urĝeco pri la 
perfektiĝo de nia ligeco kun Dio kaj kun 
la proksimuloj. 
 
La principo estas, verŝajne, simpla: 
Reenkarniĝo kiel instrumento, 
Resurekto kiel fino. La sinsekvo de 
korpaj spertadoj, ripetante la 
kunvivadon per maniero strategie 
pensita de la teknikoj de la supera 
spiriteco okazigas la poluradon de la 
moralaj funkcioj kaj, tial, la emocia 
inteligento fariĝas pli fortika je ĉiu 
spertumita reenkarniĝo. La estulo 
ekhavas regon, kompetentecon , kaj 
fariĝas pli kapabla al la komuna vivo kaj, 
kiel rezulto de tiu konkero, li sentas sin 
preta por intimigi la rilatojn kun sia 
propra interno  kun sia memo. Tie, en 
spaco pli sekura, en tempo pli taŭga, la 

homo kaj Dio, kreitaĵo kaj la Kreinto, 
dialogas kaj, fine interkompreniĝas. 
 
La vivo malproksime de Dio  kaj en 
konstanta konflikto kun la aliuloj, laŭ 
Emmanuel, fariĝas horizontala 
aventuro, malalta, gluita al la planko. Ĉio 
estas vidata malgrandece, tre limigite 
kaj ternivele. Cetere, estas eble 
kompreni kial Emmanuel nomas tiun 
vivon  "falinta/kuŝinta", kiel vivo sen 
viglo. Car, por Emmanuel, multaj jam 
kuŝas mortintoj, morale entombigitaj: 
"Resurektigu la mortintojn" – diris al ni la 
Sinjoro  –  sed se estas vere ke ni ne 
povas ordoni al kadavro leviĝi, estas 
juste ke ni strebu al la reviviĝo de tiuj, 
kiuj akompanas nin, multfoje, ŝulkitaj de 
doloro aŭ nekrozitaj de la indiferenteco. 
 
Oni ne forgesu. La veraj mortitoj estas 
entombigitaj en la propra karno. 
 
Multaj daŭrigas en la infero de 
konsciencriproĉoj aŭ de suferoj kreitaj 
de ili mem, kredante sin kondamnitaj al 
kompleta forlaso; aliaj kuŝas en la 
purgatorio de afliktiĝo, kien ili sin ĵetis, 
nesingardaj, en doloraj petegoj de 
helpo; kaj ankoraŭ aliaj ripozas, 
nerimarkite, en supozaj ĉieloj de religia 
adorado, kiu, en multaj kazoj, estas 
simplaj zonoj de mensa senokupiteco. 
 
Akrigu la vidon kaj observu la 
kompatindan karavanon de fantomoj, 
kiuj sekvas hezitemaj kaj trompitaj, ene 
de la vivo." 

(Xavier 1989, 16) 
 
Kun la protagonista evolua irado de la 
estulo,  okazas, do, la vertikaligo de la 
konscienco (kiu alportas kunkulpecon 
kun tio kio estas la plej nobla en la 
kampo de la sentoj kaj de la idealoj). 
Kliniĝas, angulo ĉe angulo, la percepto; 
pliakriĝas la rigardo, kiu kontemplas 
ekzistencialan horizonton ĝis tiam ne 
rimarkitan. Kaj la homo, nun staranta, 



 
 

estas preta por iri antaŭen, kun spirita 
disvolviĝo, kaj fine fariĝi resurektinto. Lia 
sinteno ŝanĝiĝas al tiu de Spirito viva, 
aktiva kaj atenta. Tiu, kiu estis morale 
mortinta, reaperas por feliĉa vojaĝo. 
Koro kiu, pro multaj reenkarniĝoj, 
resurektis. 
 
Jen la tezo de Emmanuel pri la 
partopreno de Jesuo la Kristo en tiu 
projekto de humaneco: 
La promeso de Li al la tenero de Marta 
estas tre signifa:  — Via frato resurektos 
— diris la Majstro. 
 
Post kelkaj momentoj, Lazaro estis 
realportita al la vivosperto, surprizigante 
la observantojn de la neatendita 
okazaĵo.  
 
Gesto kiu transformiĝis en veran 
simbolon, hodiaŭ oni scias, ke la Sinjoro 
nin levas ĉie, en ĉiuj sferoj de la vivo.  
Ekzistas resurekto venka kaj sublima en 
ĉiuj materiaj zonoj kaj en la pluraj Cirkloj, 
kiuj ampleksiĝas al infinito. 
 
La Spiritoj, la plej ombrecaj en la tombo 
de la malbono kaj havantaj koron la plej 
krudan estas eltiritaj el la psiĥaj 
tenebroj, direkte al la eterna vivo. 

 
La Patro kaj Sinjoro kortuŝis ne nur 
Lazaron. Sublima Amiko, Lia 
karesplenaj manoj etendiĝas sur nin 
ĉiujn (Xavier 1952, 157).  
 
De tie venas la certeco, ke la jarmiloj kiuj 
sekvos nian epokon atendas la ĝojan 
momenton, kiam ni havos nian 
personecon bazita sur fundamento 
etika. Momento pli feliĉa en nia vojirado, 
kiam inter ni estos nur vivo... “kaj abunda 
vivo”. Ni fariĝos estuloj vere vivoplenaj, 
homoj intelekte lertaj, spirite staraj kaj 
saĝaj. 
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(Mesaĝo psikofone ricevita dum privata kunveno de la Spiritisma Grupo Bezerra de 
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enoj el La Ĉiela Patro estu en niaj 
koroj. 

 
Fratoj kaj amikoj, laborantoj de la 
kristana mediumeco, urĝas ke la 
mesaĝo el la Kristo tra la spritisma 
perspektivo  atingu, kun plej granda 
fideleco kaj simpleco eblaj, ĉiujn korojn. 
Urĝa celante mencii viajn personajn 
respondecojn, ĉar, spite al tiuj, kiuj venis 
antaŭ ol vi, donis sian kontribuan parton  
al la disvastigo de la Benita Doktrino, 
estas devo de la nunaj laboristoj daŭrigi 
la semadon de la Evangelio; tial ni 
instigas vin aliajn , ĉar nun estas via 
tempo por kontribui al la tasko, kiu vere 
apartenas al la Kristo de Dio. 
 
Gemediumoj, kiuj vi estas, sekvu kun 
prudento, sed kun sentimeco, kun 
humileco, kun alcela firmeco, serĉante 
harmonion sed evitante danĝerajn 
cedojn. Vi estas la interpretistoj, en la 
nuna tempo, de la senmortecaj voĉoj, 
kiuj, fakte, neniam silentis.   
Estas nature, kaj estis atendite, ke kiam 
Spiritismo disvastiĝus, la kolizioj, la 
ĝenoj aperus kun pli granda evidenteco, 
ĉar kiam la bono kreskas, ĝi ĝenas tiujn, 
kiuj estas la malamikoj de la homa 
progreso. 
 
Vi estas konstante alfrontante la 
mallumon, tamen, viaj armiloj estu 
persistemo pacienca kaj komprenema, 

scio sen vanteco, senĉesa laboro, 
fuĝanta el la disputoj celante 
elstarecon, el neproduktemaj babiladoj, 
tiel ke la lumo ŝaltita en viaj koroj ne 
estu estingota. 
 
Spiritismo plu suferos grandajn kritikojn. 
 
La unuecacela movado plu suferos 
grandegan nekomprenemon. 
 
Tamen,  estas necese al vi aliaj ĉion 
superi en la silento de la preĝo, kun la 
certeco, ke sur viaj vojoj vi plenumas la 
engaĝiĝon antaŭe farita. Tiu ĉi klopodo, 
kiun oni petas de vi en la disvastigo de 
la Evangelio per la sublimigata 
mediumeco, ne superas viajn kapablojn. 
Do, iru antaŭen! Ni estas kune, la 
vivantoj en la karno kaj la vivantoj en 
spirito. La Ĉiela Patro estas kun ni.  
 
Miaj gefratoj,  meditu pri via rolo kiel 
anonimaj kaj diligentaj perantoj, en ĉi tiu 
unika momento, kiun trairas la homaro. 
Danku al Dio pro la ŝanco servi, 
laboristoj de la lasta horo. Ĉiam kaj iom 
pli insistu pri la bono, por pli bone 
adaptiĝi al tiuj, kiuj parolos tra vi.   
 
 
Tia estas la deziro de via frato, Osvaldo 
de Melo.1 
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1. Luís Osvaldo Ferreira de Melo 

(1893/1970), estis la fondinto de la 
Spiritisma Federacio de la Ŝtato Santa 
Catarina, la 24-an de aprilo, 1945, en la 
sidejo de la Spiritisma Centro Amor e 
Humildade do Apostolo, en 
Florianópolis, Santa Catarina (BR); estis 
ankaŭ la Sekretario kiu preparis la 
protokolon de la Ora Pakto de FEB, 
estante unu el ĝiaj subskribintoj. Dum 
sia ekzisto li ĉiam subskribis siajn 
skribaĵojn kun la nomo Osvaldo Melo kaj 
neniam Osvaldo de Melo. Tamen la 
plena nomo de la komunikilo estis 
nekonata de la mediumo. La ŝajna 
“eraro” en la nomo kondukas al la 
kompreno, ke la mediumo ne estis 
influita de la populara nomo de la ento 
bone konata en la Brazila Spiritisma 
Movado, kiu povus esti en lia 
subkonscio. Skribante sian originan 
nomon, la ento donis konfirmon pri kiu li 
vere estis, por eviti eblajn asertojn pri 
senkonscia mistifiko. 
 

2. La spirita aŭtoro parolas pri la kontribuo 
de la gemediumoj al la disvastigo de la 
Spiritisma Doktrino kaj pri la klopodoj, 
kiujn ili devas disvolvi persistante en la 
bonlaboro. 
 

3. La mesaĝo estis ricevita je la 
antaŭantaŭtago  de kunveno de 
laboristoj de la Spiritisma Federacio de 
Santa Katarina, dum la jaro 2016, kaj 
estas nun reviziita de la spirita aŭtoro. 
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VITOR MORA FÉRIA 
 

 
TRADUKISTO:  
 SAULO SALGADO WANDERLEY 

 

 

Vitor ĉu vi povus paroli al mi, iomete 
pri via unua kontakto kun la 
Spirtistima Doktrino? 
 
Mia unua kontakto kun la Spiritisma 
Doktrino estis tre kurioza mi kiu havIs 
profunde katolikan edukadon, en la 
origino, mi travivis plurajn fazojn, post 
kiam mi koleretiĝis, unue kontraŭ la 
pastroj kaj poste kontraŭ Dio, mi trapasis 
plurajn filozofiojn, kiuj ne plenumis min, 
ĉar mi ne trovis en ili trafan respodon. 
Kiam oni unuafoje parolis al mi pri 
Spiritismo, ĉio ekhavis sencon!... Mi havis 
oportunon viziti mediuman grupon, kio 
kunvenis en Algarve, kaj ekde la unua 
momento, mi aliĝis al ĝi, nature. De tie, 
mi sciis pri la ekzisto de “Spiritisma 
Centro Eterna Lumo”, en Olhão (urbo de 
Algarve), kien, post pluraj malfacilaĵoj, 
mi sukcesis eniri. De tie, mi fariĝis ofta 
ĉeestanto, poste mi integriĝis al la 
laborgrupo kaj atingis la gvidadon de la 
grupo, kie, ĉirkaŭ la jaroj 1985-1986, mi 
unuafoje reprezentis la Asocion ĉe la 
Federacio kaj tiu estis mia unua 
kontakto kun tiu institucio. 
 
De kiom da tempo, oni subtenas la 
kunlaboradon pli intensan, kun FEP 
pere de la partopreno en ties sociaj 
organizaĵoj? 
 
Ekde la finoj de la jaroj 80. Kiam oni faris 
la revizion de la statutoj, en Setúbal, en 
kiu mi partoprenis kiel reprezentanto de 
la “Spiritisma Centro Eterna Lumo”, 
poste mi estis invitita partopreni en la 

sociaj grupoj de la Federacio. Mi eniris 
do unuafoje en la kadrojn de la 
Portugala Spiristima Federacio, tio kiam 
ĝi situiĝis ĉe “Strato Muzikestro Freitas 
Franco”, en la instalaĵoj prunteprenitaj 
de “Spiritisma Asocio de Lisbono. Poste 
FEP translokiĝis al “Rua do Salitre” 
(Strato de la Salpetro), ene de instalaĵoj 
pruteprenitaj de Sinjorino Maria Raquel: 
ekde tiam, mi estis ĉiam ligita al ĝiaj 
sociaj organoj, krom per malgranda 
intertempo de mandato, revenante 
poste al la federacia laboro, ekde ĉirkaŭ 
1998, ĉiam ligita al la Estraro. 
 
Kiel vi priskribus la lastajn dekojn de la 
Spiritisma Movado en Portugalio? 
 
La Spiritisma Movado en Portugalio 
spertas grandajn oscilojn,... oni sukcesis 
atingi harmonian Movadon, klopodante 
por la unuiĝo kaj la unuigo; en iu 
momento oni fondis Regionajn 
Unuiĝojn, celante malcentralizi la 
aktivecojn, tiamaniere ebligante pli 
rektan partoprenon de la diversaj 
Regionaj Unuiĝoj. Tamen, tiu sperto ne 
rezultis bone kiel programite. En ĉi lastaj 
jardekoj, alternis momentoj de 
neantaŭvideblaj alproksimiĝoj kaj 
distancigoj, ĉar ni trovis en la Movado 
institucioj tre fermitaj en si mem, ne 
multe partoprenantaj, precipe en la 
regionoj pli nordaj; do nia ĉefa zorgo 
estas proksimigi ilin por pli bone 
disvatigi la Spiritisman Doktrinon, por ke 
ni povu atingi pli malproksimen, kaj al pli 



 
 

granda nombro da homoj porti la 
klarigojn laŭ niaj principoj. 
 
Kaj la nuna momento? 
 
La nuna momento estas de ia disiĝo, 
kvankam ni povas kompreni, en la lastaj 
jaroj, la disiĝon kaŭzitan de la pandemio, 
la fermon de spiritismaj centroj kaj ĉiujn 
konsekvencojn ligitajn al tiu situacio. 
Tamen ni klopodas por porti, pere de la 
disponeblaj komunikrimedoj, nian 
mesaĝon al la ĝenerala publiko, kaj 
alproksimiĝi al ĉiuj, ne nur al la 
asocianoj, provante disvastigi la 
mesaĝon de la Kristo. 
 
kiuj estas la prioritatoj de la nuna 
Estraro de FEP, rilate al la disvolvo de 
Spiritismo en Portugalio? 
 
Nia celo estas ĉiam la unuigo kaj ni 
pretendas investi en kampanjoj por 
sentebligi tiucele, kio neniel implicas 
devigon de ideoj aŭ de  ajna formo de 
kontrolo, sed ke ni sentu nin kiel verajn 
spiritistojn, kiuj amas sin, kiuj kunordigas 
sian internan hejmon por ekiri al la 
ekstero. Kaj tiu estas nia celo, ke ni estu 
kunaj, unuiĝintaj en la laboro por la 
disvastigo de la Doktrino. 
 
Kiun deziron vi ŝatus formuli por la 
estonto de la Spiritistisma Movado en 
Portugalio? 
 
Ke ni ĉiuj, kiuj en ĝi partoprenas, 
definitive komprenu, laŭ la principoj de 
la Doktrino, ke Jesuo invitas al ni ami 
senkondiĉe unuj la aliajn; ke estu pli da 
toleremo kaj konprenemo inter ni; ke ni 
kultivu en niaj interrilaloj, tiun fratecon, 
kiu estas rekomendata de Jesuo kaj de 
Kardec. 
 
Kiom gravas la eldonado de 
spiritismaj libroj farei de FEP? 
 

La celo de la libro estas disvastigi la 
Spiritisman Doktrinon.  Nia zorgo estis, 
dum sinsekvaj jaroj, sukcesi havi 
diversajn titolojn en la librejo de FEP, kiuj 
povu kontentigi, finfine, la scivolemon 
de la legantoj;  iu legos libron, ĉar li 
scivolas scii kio okazas, kiun enhavon ili 
povas ĉerpi el ĝiaj paĝoj.  Sed por tio 
necesas ankaŭ enŝovi al ili tiun deziron 
scii, koni, ĉar estas la scio kio klarigas kaj 
la libro estas ege taŭga vojo, en la 
diverseco de temoj kaj formoj, kiuj 
helpas nin kompreni la rilaton inter la 
fizika mondo kaj la spirita. Ligita al tiu 
zorgo pri amplekso, ni havas alian, kiu 
ne malpli gravas, kaj kiu rilatas al 
prezkonkurenco, por ke la verkoj fariĝu 
alireblaj, por ke la plimulto facile akiru 
ilin.  Evidente, la Federacio ne havas 
rimedojn por disponigi la librojn 
senpage, ĉar ili havas altan koston kaj ni 
devas, laŭeble, garantii la kontinuecon 
de la disvastigo per tiu ĉi medio, sed, en 
kelkaj kazoj, certaj libroj havas simbolan 
prezon, tia estas la kazo de la Kodigaj 
verkoj, por ke ili povu atingi ĉiujn, kiuj 
deziras ilin koni. 
 
  
  
Kiel vi vidas la rolon de la Portugala 
Spiritisma Federacio en la Monda 
Spiritisma Movado? 
 
La Monda Movado nomiĝas Internacia 
Spiritisma Konsilio. La Internacia 
Spiritisma Konsilio (CEI) estis fondita en 
1992 kaj ekde kiam FEP ekekzistis. De 
tridek jaroj ni ĉiam estas reprezentataj, 
kiel parto de diversaj instancoj, firmante 
ĉeestan kaj aktivan pozicion en ĉi tiu 
laboro. 
En ĉi tiu momento ni havas grandan 
respondecon, ĉar ni alprenas postenojn 
kaj respondecojn pri la disvastigo de la 
Doktrino, partoprenante en plurajn 
laborgrupojn, kunordigante aliajn. Ni 
respondecis pri la Kampanjo por 
Defendado de la Vivo – “Amu la vivon, 



 
 

amu vian proksimulon”, kiu okazis dum 
pluraj jaroj kaj kulminis per la kongreso 
okazinta en Portugalio, kiu kunigis pli ol 
2000 homojn.  Pli lastatempe ni ankaŭ 
prenis la kompromison de en kvin jaroj 
restarigi la Spiritisman Revuon (pasis 
jam pli ol unu jaro…). Tiu revuo elmontras 
esceptan kvaliton, laŭdatan kaj 
agnoskatan de ĉiuj membrolandoj de 
CEI, per laboranta grupo kiu dediĉis sian 
koron kaj animon al la realigo de tiu ĉi 
projekto, lasante al la mondo ateston pri 
la ĉeesto de la Portugala Spiritisma 
Federacio en CEI. 
  
Ĉu vi povus iom rakonti al ni pri via 
amikeco kun la mediumoj Divaldo 
Franco kaj Raul Teixeira? 
 
Ni vere havis la ŝancon esti bonegaj 
amikoj, kio ebligas al ni vidi la laboron de 
Divaldo sub tute malsama maniero. 
Kelkfoje li konfesis, ke lia laboro en 
Portugalio havis du fazojn: unu antaŭ nia 
rilato kaj alia post ĝi. La afineco kun lia 
persono estas realaĵo, sed la 
kompromiso prenita kun la disvastigo 
de la Doktrino igas nin senti lin kiel 
patron. 
Ni estas du profundaj amikoj, kun 
komuna celo. Kaj danke al Dio ni povis 
doni subtenon kiam ajn eble, por la 
sukceso de la laboro de ĉi tiu abnegacia 
apostolo, kiu dediĉis sian tempon al la 
disvastigo de la doktrino en nia lando 
kaj al kiu ni ŝuldas, fakte, multon de la 
progreso, kiu estis farita en la spiritisma 
disvastigo en la plej malproksimaj lokoj 
de ĉi tiu lando. 
Raul Teixeira estas alia amiko. Estas 
malsame. Malsama personeco, kun kiu 
mi ankaŭ havis la ŝancon travojaĝi la 
landon, akompanante lin, laŭ lia maniero 
profesoreca, en sia didaktika sinteno de 
skematigo kaj orientado, kiu fariĝis tiel 
bela kaj helpis nin kompreni ĉion, kion li 
diris al ni en tia agrabla tono, kelkfoje 
forta, sed ĉiam kun la zorgo sekvi 

Jesuon kaj kompreni la principojn de 
Kardec. 
  
  
Ĉu vi povus iom rakonti al ni pri viaj 
memoroj kadre de CEI? 
 
Ni havis la oportunon akompani 
grandajn personecojn. Hodiaŭ, parto de 
ili jam elkarniĝintaj, grandaj amikoj. Ni 
povas mencii Nestor Masoti, kiu estis 
dum longa tempo Ĝenerala Sekretario 
de CEI; Carolina Hernandez el 
Argentino; Wanderley kaj Benjamin 
Franklin el Usono; Roger Perès el 
Francio; Rafael Molina el Hispanio; nu, 
kaj multajn aliajn. Mi ne volus ke iu 
manku en tiu listo! Tiuj ĉi, jam en la 
spirita mondo, sed tutcerte donante 
sian kontribuon kaj inspiron, por ke CEI 
estu, tago post tago, referenco 
mondnivele. 
  
Ĉu vi povus doni al ni vian opinion pri 
la nuna momento de CEI? 
CEI estas tutmonda spiritisma movado, 
kaj inter la diversaj interesoj, ĉiam estos 
homoj kiuj pli emas al certaj aspektoj de 
la Doktrino; aliaj, al aliaj. Estas regionoj 
en la mondo, kiel Eŭropo aŭ Usono, kie 
homoj serĉas koni la doktrinon pli 
filozofie aŭ science; jen aliaj lokoj ili 
preferas enfokusigi la moralan flankon 
de la Doktrino; aliaj pli interesiĝas pri 
mediumeco. 
Tial, oni kreas malsimilajn kernojn de 
interesoj. Do, necesas uzi multe da 
diplomatio por ke ni povu daŭre resti 
fidelaj al la celoj de unuiĝo kaj 
disvastigo de la Doktrino. Kaj, 
kompreneble, nur kun multe da 
toleremo tio eblas. Koncernas al ni 
provi, kiel diras la slango, “sekvi la 
boaton”, ĉar kiam oni ne sekvas ĝin, alia 
okupas tiun lokon. 
Eĉ kiam estas malkonsentoj, necesas 
resti ĉeestanta por atesti la principojn 
de la Doktrino ĝis la fino. Ni ne rezignos 
nur ĉar tio estas pli komforta! Ni provos 



 
 

varbi sen trudi; ni ne havas antaŭjuĝajn 
ideojn nek estas ni fundamentistoj, sed 
ni konscias, ke nepras konservi 
unuecon, kaj ni defendas la unuecon 
ĉiakoste, por ke ni povu, fakte, defendi 
la universalan fratecon, kiu estas 
esenca en nia kompreno kaj por nia 
kresko. 
  
Se vi estus vid-al-vide kun Kardec, 
kion vi dirus/demandus al li? 
 
Antaŭ Kardec, mia sinteno estus de 
dankemo. Kiam oni estas antaŭ tre 
altvibra estulo, oni malaltigas sin por 
profiti de tiu vibrado. Mia sinteno antaŭ 
Kardec estus de dankemo... Mi ne scias 
ĉu mi havus ion por demandi aŭ diri al li, 
krom esti danka pro lia laboro… 
  
Kio estas via plej bona memoro pri ĉiuj 
ĉi jaroj da laboro en la Spiritisma 
Doktrino? 
 
Eble la oportuno krei Spiritisman 
Centron en mia naskiĝurbo - São Brás 

de Alportel, "Associação Espírita de São 
Brás" (Spiritisma Asocio de São Brás)... 
  
Ĉu vi povus resumi, per unu frazo, vian 
laboradon kiel spiritisma laboristo kaj 
kiel aktiva partoprenanto en la nacia 
kaj internacia Movado? 
 
Senkondiĉa sindediĉo al la movado, 
sendepende de la malfacilaĵoj: Temas 
pri korpa kaj anima sindediĉo al la 
Spiritisma Movado, nacie kaj internacie... 
Sindediĉo! 
  
Se vi povus fari elvokon de Spirito, kiel 
en la tempo de Kardec, kiun vi 
elvokus? Kaj kiun demandon vi farus? 
 
Post pli ol tridek jaroj da laboro en 
mediumaj grupoj, scivolemo estis 
venkita… Oni akceptas scivolemon en la 
komenco. Poste, la tasko iĝas... sen 
spaco por scivolemo. Kiam ni estas 
antaŭ grandanimaj spiritaj estuloj, la 
vibrado estas tiel forta, ke estas nek 
demandoj nek respondoj, nur 
dankemo...! 

  
  



 
 

 

 
 


