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“TODA OBRA RACIONALISTA CRISTÃ É ORIENTADA NO SENTIDO DE 
ESCLARECER AS CRIATURAS PARA SE MANTEREM FIÉIS AOS DITAMES DA 
PRÓPRIA CONSCIÊNCIA”

(A Morte não Interrompe a Vida – Luiz de Souza)
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Carta de Antonio Cottas
10/02/1955

Depois de ter lido o livro sobre a Doutrina e ainda um tanto confuso e doente 
do corpo e da alma, escrevi  para a Casa Chefe do Racionalismo Cristão.  Nessa 
carta expus todos os pormenores que envolviam traições, falsidades, ingratidões e 
toda a sorte de injustiças de quem não poderia jamais esperar. Era como um filho, 
embora trabalhador e honesto, mas completamente desesperado para enfrentar a 
vida em meio tão hostil,  semi-analfabeto, que se dirigia a Antônio do Nascimento 
Cottas, como se fora seu pai que em Portugal ficara. A resposta acima não se fez 
esperar e com data de 10 de fevereiro de 1955, recebi essa carta que até hoje é 
guardada com respeito e o carinho de que é merecedora, visto que o seu conteúdo, 
exerceu influência decisiva em toda a minha vida.
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Na gestão do Dr. Humberto Machado Rodrigues
Visto por dentro, por Ângelo Ferreira da Silva.
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A elaboração deste trabalho vai ser dedicada a esclarecer a minha luta em 

prol do Racionalismo Cristão, desde que tomei conhecimento da existência dessa 
doutrina, no ano de 1953, até o momento em que deixei a presidência da Filial de 
Recife,  no  mês  de  julho  de  2003.Começarei  pelo  fim,  quando  fiz  um relato  ao 
presidente  de  uma das  suas  Filiais,  um dos  que melhor  soube  compreender  as 
minhas intenções e todo o trabalho por mim desenvolvido tentando impedir que tão 
nobre causa continuasse a ser enxovalhada como vinha sendo, pelos seus principais 
dirigentes. 

                     
Sua  correspondência  de  28  de  novembro/03,  como  sempre,  foi  objeto  de 

minha apreciação. Não vou citar o seu nome por motivos óbvios, evitando causar-lhe 
possíveis problemas. Vou aproveitar para responder de forma que outras pessoas 
possam tomar conhecimento como tudo aconteceu.  Todo este conteúdo passa a 
fazer  parte  das  minhas  memórias  e  estarei  à  disposição  para  qualquer  outro 
esclarecimento a quem estiver interessado em conhecer toda verdade. 

Julgo necessário que todos os fatos verdadeiros sejam registrados, para que 
se evitem maiores distorções, quando a história do Racionalismo Cristão e de Luiz 
de Mattos for  escrita,  se é que um dia o será verdadeiramente! Se os primeiros 
escritos sobre a vida de Jesus surgiram 40, 60 e mais anos depois da sua morte, 
quando falsidades e manipulações,  não puderam ser evitadas,  o mesmo, poderá 
acontecer com o Racionalismo Cristão e seus fundadores, quando já são passados, 
94 e 78 anos, de sua fundação e desencarnação, respectivamente, sem que algo 
mais sério a respeito, tenha sido levado a efeito, por parte dos seus dirigentes atuais.

Tenho  conhecimento  que  o  Senhor  Fernando  Farias  que  desencarnou 
juntamente com algumas dezenas de militantes de São Paulo, todos vitimados num 
acidente de ônibus quando vinham para o lançamento de um livro que se daria, na 
Casa Chefe,  chegou a elaborar  um esboço do que seria  um livro  que pretendia 
contar a história do Centro Redentor e de Luiz de Mattos.

Porém, tal projeto, não consta que tenha ido adiante, certamente por não ter 
sido aprovado, por quem tem o poder de aprovar e reprovar tudo, que diga respeito 
ao Centro Redentor e ao Racionalismo Cristão. 

O  amigo  acaba  de  me  informar  que  a  campa  que  guarda  os  restos  da 
memória  de  Custódio  José  Duarte encontra-se  em  Cabo  Verde,  sem  que  esse 
médico, que é uma das figuras fluídicas que são vistas incentivando Luiz de Mattos, 
no  inicio  da  implantação  da  Doutrina,  desperte  qualquer  interesse  histórico  nos 
responsáveis pelo Centro Redentor. 

Também não  sei  se  era  cabo-verdiano  ou  se  tinha  nascido  no  continente 
Europeu. Fui informado que o Fernando Fidalgo nasceu em Portugal e só depois foi 
para Cabo Verde e posteriormente para a Austrália. Este se tivesse maior interesse 
nisso  tudo,  bem  que  poderia  ajudar  no  resgate  da  verdadeira  história  do 
Racionalismo  Cristão,  começando  por  ajudar  a  descobrir  quem  foram  e  o  que 
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fizeram, Carlos Burgos, Henrique Morazo, Custódio José Duarte, Cônego Antonio 
Manoel da Costa Teixeira e outros que acompanharam ou estiveram junto de Luiz de 
Mattos, quando no Centro Espírita Amor e Caridade, na cidade de Santos, onde tudo 
começou. 

A minha preocupação sempre foi com princípios éticos, morais e espirituais, 
por serem Universais e não com o endeusamento de pessoas, sejam daqui, dali ou 
de acolá. O Senhor Fernando Fidalgo, não satisfeito em promover e elevar, na Lista 
Racionalista da Internet, a figura do seu máximo Dirigente à condição de Presidente 
Perpétuo e Internacional  do RC acrescentou-lhe o título de Presidente Universal. 
Universal!  -  Sim:  Está  escrito,  para  quantos  queiram  acessar  o  site  do  RC  ou 
queiram participar dessa lista. 

Para  quem  tiver  qualquer  dúvida  sobre  este  último  título,  concedido  por 
Fernando Fidalgo é só acessar o site do RC e se já tiver sido apagado ou deletado, 
eu  guardo  uma  cópia  que  poderei  fornecer  aos  que  duvidarem  e  estiverem 
interessados. 

Ao reler o discurso pronunciado pelo Presidente do Centro Redentor de Cabo 
Verde em 20 de janeiro de 1985, Senhor João Baptista Ferreira Lima, destaco a 
pergunta que ele fez sobre:  quem foi o homem que presidia a Sessão Espírita, na 
qual Luiz de Mattos e Luiz Thomaz recebiam a orientação que lhes era dada pelos 
espíritos Superiores de Antonio Vieira e Custódio José Duarte, entre outros.  Nesse 
mesmo discurso, tal assunto é considerado relevante e trata essa entidade espiritual, 
como Soldado desconhecido do Racionalismo Cristão. 

Nesta  mesma  fonte,  muitas  outras  informações  importantes  poderão  ser 
colhidas,  todas relevantes para a História do Racionalismo Cristão,  podendo não 
serem  assim consideradas pelos atuais dirigentes do Centro Redentor do Brasil. 

Vale destacar que esse Centro Redentor de Cabo Verde, ainda hoje, não está 
oficialmente  Filiado  ao  Centro  Redentor  do  Brasil,  por  autorização  expressa  do 
grande Presidente Antônio do Nascimento Cottas.  Este Presidente à semelhança 
dos Grandes Estadistas pretendia que os Centros Redentores instalados noutros 
países tivessem autonomia própria e democraticamente fossem regidos de acordo 
com a legislação em vigor nesses países.  

O Centro Redentor do Porto também desfrutava dessa mesma autonomia e 
uma das  medidas do atual presidente do Centro Redentor do Brasil, quando ainda 
era  Secretário,  foi  acabar  com  essa  autonomia  transformando  essa  Casa 
Racionalista do Porto, em Filial da do Brasil, numa atitude cautelosa, talvez temendo 
que o sucessor do presidente até então vitalício daquela Casa, Dr. Antonio Madeira 
Pina, viesse no futuro a não concordar com todas as ordens que partissem da Casa 
Chefe do Brasil. 

Para tanto contou com a colaboração de um dos principais Diretores daquela 
Casa,  que  posteriormente,  recebeu  o  título  honorífico  de  Interventor,  do  RC em 
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Portugal, um símbolo de poder ditatorial num dos países mais democratizados do 
mundo atual.  Teria valido a pena se tivesse sido para abrir  as portas do Centro 
Redentor,  quando,  durante  mais  de  vinte  anos  da  Ditadura  de  Salazar, 
permaneceram fechadas. 

Como  sempre,  estive  incluído  no  pequeno  grupo  dos  que  não  defendem 
interesses pessoais e sim princípios éticos e morais que precisam ser praticados, 
como exemplo. Nunca fiz parte da lista racionalista e se nela tivesse ingressado, 
também teria sido expulso com a mesma violência já conhecida e aplicada a outros 
que não se sujeitaram a ser tutelados e manipulados. 

Hoje  me sinto  um homem livre,  sem precisar  fazer  rodeios,  ao  responder 
perguntas que me eram feitas na qualidade de presidente de uma Casa Racionalista 
e ter de justificar absurdos como antes era obrigado a fazer, para me manter nas 
boas  graças  dos  dirigentes  da  chamada  Casa  Chefe.  Doravante  estarei  apenas 
compromissado com o que me pareça ser  verdadeiro, como sempre,  disposto  a 
servir a causa da espiritualidade. 

Na  medida  que  receber  outros  subsídios  importantes  para  a  história  do 
Racionalismo  Cristão  irei  anotando,  esperando  que  um  dia  possam  servir  de 
subsídios aos mais estudiosos, não interessados com desvirtuamentos tão comuns 
nos dias atuais, na esperança de que não continuem prosperando no futuro. 

Devo  dizer-lhe  mais  uma  vez  que  guardo  suas  cartas,  quase  todas 
manuscritas e reveladoras da sinceridade e autenticidade de quem não pretende 
fugir de suas convicções e nem negar as suas conscientes afirmações, com muito 
carinho e respeito. 

Sobre a vida de Luiz de Mattos, só um dos seus descendentes, ousa falar 
sobre tal  assunto,  mesmo assim,  com alguma reserva,  especialmente no que se 
refere a sua vida em família. Nos negócios sabe-se que ganhou e perdeu fortunas, 
venceu e foi  vencido.  Seu último empreendimento,  o  jornal  A  RAZÃO levou-o  a 
falência financeira, motivada por má administração e pela traição daqueles em quem 
confiou, resultando tal fato em abreviar sua desencarnação prematura aos 66 anos 
de idade. 

Para tanto, outras razões devem ter influído para que isso ocorresse, como a 
grande luta travada pela implantação da Doutrina e os seus problemas conjugais e 
familiares  relativos  ao  seu  primeiro  casamento  com Cândida  de  Mattos,  de  cujo 
casamento nasceram 5 filhos, Leonor ; Lucinda; Laura; Catulo e Lydia. Uma delas 
chegou a ser casada com um irmão de Francisco Pessoa de Queiroz, que foi dono 
da  Empresa  Jornal  do  Comércio  de  Recife,  Estado de  Pernambuco,  do  qual  se 
separou. Cheguei a conhecer esse cidadão, quando se apresentou, numa única vez 
que o vi no Centro Redentor Filial de Recife. 

Do segundo casamento, com Maria Thomázia, Maria Cottas foi filha única. A 
história  desses  dois  casamentos  é  rica  em  detalhes  e  sutilezas  causadores  de 
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sofrimentos, próprios de todos os seres humanos imperfeitos que são. Talvez essa 
história venha a ser relatada um dia por alguém que dela tenha conhecimento e 
respeite toda a verdade. Quanto mais tempo demorar,  maior será o risco de ser 
adulterada. Até hoje, no tocante à biografia de Luiz de Mattos nada foi dito, sobre 
esse aspecto importante da vida de todo o homem público, que é a sua família. 

Estou  convencido  de  que  na  atual  gestão,  não  haverá  mudanças  mais 
importantes, no Centro Redentor e o nome de Luiz de Mattos continuará apenas a 
ser conhecido dentro das casas racionalistas. Se alguém visitar as escolas do Brasil, 
ou se a qualquer cidadão que encontrar na rua, perguntar quem ele foi, dificilmente 
alguém saberá responder. 

Durante a gestão de Antonio Cottas, segundo testemunhas dignas de crédito, 
também houve  falências,  traições  e  prevaricações.  As  primeiras  decorreram das 
contingências da época motivadas pela depressão econômica de 1930, da qual os 
negócios particulares de Antônio do Nascimento Cottas, não puderam escapar.  

As traições de que dizem o Grande Timoneiro  ter  sido vítima,  refere-se à 
ambição de alguns que o rodeavam, pelo poder no comando da Instituição Centro 
Redentor.  Porém,  como esse  assunto  nunca  foi  devidamente  comentado  e  nem 
oficialmente esclarecido, conhece-se apenas o que tem sido declarado por essas 
mesmas testemunhas. Entre os traidores cita-se a figura do Dr. Francisco Ayres, 
como  sendo  um  dos  principais  pivôs  dessa  suposta  trama  para  derrubar  o 
Presidente Cottas.

O  Dr.  João  Baptista  Cottas,  médico  e  irmão  de  Antonio  Cottas,  a  quem 
considerava muito mais como pai do que como irmão,  surpreende, pouco tempo 
depois desse episódio,  numa carta  respondendo ao Dr.  Francisco Ayres que lhe 
havia enviado dois artigos para serem publicados na  A RAZÃO, de cujo jornal era 
Diretor,  com o tratamento especial,  demonstrado na  atenção que lhe dispensou, 
nessa resposta, ao se desculpar por não poder autorizar essas publicações em face 
dos problemas que isso lhe poderiam causar. 

Não  consta  que  Antônio  Cottas  tenha  tomado  qualquer  atitude  menos 
amistosa contra seu irmão João, por ter dispensado esse tratamento de amizade e 
consideração, a um dos seus desafetos, o que pode significar que teremos de dar 
algum desconto naquilo que se propala como traição. Também consta que toda a 
família Cottas nunca deixou de manter boa relação com o Dr.Francisco Ayres e seus 
familiares. 

Quanto  às  prevaricações  por  parte  de  dois  dos  seus  mais  prestimosos  e 
brilhantes  auxiliares,  se  Antônio  Cottas,  os  repreendeu  ou admoestou  por  esses 
deslizes, nunca tomou qualquer atitude mais radical contra os mesmos. Pelo menos 
um que eu conheci, nunca deixou de ser seu colaborador e receber sua proteção, 
até ao fim de sua vida. 

10



Um dia cheguei a pensar que o sobrinho e atual sucessor de Antônio Cottas a 
quem  dispensa  repetidamente  a  mesma  gratidão,  veneração  e  respeito,  um dia 
tivesse interesse e coragem em esclarecer todas essas questões para os vindouros, 
já que tem algum conhecimento de como tudo se passou. 

Bastaria considerar que ninguém é perfeito e em quaisquer circunstâncias, 
confessar o que é verdadeiro é sempre muito mais nobre e digno, do que manter em 
segredo um passado que se presume glorioso, dando margem a especulações que 
poderão ser falsas ou não. Seria uma atitude sábia e honesta, que evitaria dúvidas e 
controvérsias, presentes e futuras. 

Ninguém deve ter vergonha de reconhecer os próprios erros. Assim como não 
deve negar reconhecimento pelas virtudes alheias. Um grande exemplo é o atual 
Papa João Paulo II, quando vem a público pedir desculpas ao mundo pelos erros e 
pecados cometidos no passado, por sua Igreja. Gestos como este, não são apenas 
demonstrações de grandeza espiritual, mas acima de tudo, revelam a sabedoria e a 
inteligência desse cidadão polonês já agora também cidadão do mundo. 

Sempre pensei que o atual presidente do Centro Redentor fosse a pessoa 
indicada, capaz de passar tudo isso a limpo, criando um ambiente propício a uma 
ampla discussão sempre em busca da verdade, que aparasse todas essas arestas e 
que  pudesse  legar  aos  vindouros,  uma  doutrina  capaz  de  sustentar-se  pela 
transparência  democrática,  pela  verdade  e  o  respeito  devido  a  todos  os  seres 
humanos, sem fanatismo ou preconceito, com regras e princípios claros iguais para 
todos. Que o ser cristão, não fosse apenas um rótulo e que a palavra amor fosse 
acompanhada pelas atitudes, sentimentos e exemplos. 

O que presenciei nestes últimos tempos, desfez toda essa minha ilusão, por 
representar  o  inverso,  do  que  pensava.  Descobri  nele,  um homem desconfiado, 
inseguro, calculista, vaidoso, medroso, autoritário e vingativo. Sempre desconfiado 
daqueles que lhe davam sugestões ou faziam observações. Quando isso acontecia, 
logo desconfiava que lhe queriam tomar o lugar  e a todos passava a considerar 
como traidores, fazendo analogias com o que aconteceu com o seu Tio; 

Inseguro, por falta de confiança em si mesmo; Calculista no que faz, porque 
visa quase sempre um resultado que o beneficie; Vaidoso e escravo dos hipócritas 
bajuladores;  Medroso  por  ter  sempre  vivido  sob a capa da  proteção do seu  tio; 
Autoritário,  porque  usa  o  autoritarismo  como  escudo  para  se  defender  de  suas 
deficiências; Vingativo por desconhecer o verdadeiro significado da palavra amizade, 
que quando desinteressada, traduz-se no verdadeiro amor; 

Desconfiado, mostrou-se quando esteve em Portugal e negou-se a dialogar 
com  os  jovens  racionalistas  do  Porto  que  o  convidaram  para  uma  rodada  de 
entrevistas e esclarecimentos, à qual se recusou a comparecer;

No  relacionamento  com  presidentes  de  casas  racionalistas,  evita  sempre 
escrever, para não correr o risco de comprometimento pessoal. 
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Certamente por considerar mais seguro, o uso do telefone. Se alguma dúvida 
existir sobre estas afirmações, poderão ser confirmadas, com a quebra do seu sigilo 
telefônico;  Não há  maior  insegurança,  do  que a desconfiança;  Houve calculismo 
quando  se  arquitetou  a  mudança  dos  Estatutos  na  Filial  do  Porto  e  do  Centro 
Redentor  do  Rio  de  Janeiro,  quando  até  então,  nenhum  Diretor  poderia  ser 
remunerado; 

A vaidade pode ser  vista  estampada nas páginas do jornal  A RAZÃO, no 
relato de todas as comemorações e festas;  O medo de enfrentar sozinho ou em 
público, qualquer diálogo ou discussão ficou mais uma vez patenteado quando o 
procurei  tentando  ter  com ele,  uma  conversa  franca  e  a  sós,  para  tratar  sobre 
assuntos  e  princípios  doutrinários;  Para  ele  não  importa  quem  tem  razão  ou  a 
opinião que as outras pessoas possam ter, não importa o que os outros pensem, 
importa sempre e exclusivamente a sua vontade;

Nessa mesma oportunidade,  não desculpou o meu atrevimento em querer 
saber as coisas, sem demonstrar o seu desprezo pela minha ida a Casa Chefe. Nas 
duas Sessões que estive presente indicou-me para presidi-las, repetindo o que era 
feito  antes,  quando  estávamos em boas  graças,  mas  desta  vez  fez  questão  de 
retirar-se ao sair  da Sala de Correntes após entregar-me o bastão,  alegando ter 
trabalhos na Secretaria que não podiam esperar,  sem se preocupar se esse seu 
gesto infringia ou não o regulamento disciplinar da Casa.

Durante uma dessas Sessões, no seu final quando todos se dirigiam para o 
estacionamento, ainda foi visto por algumas pessoas, sentado no terraço da casa ao 
lado do Centro na qual residiu Antônio Cottas e seus familiares durante muito tempo. 

O sentimento de vingança é de todos o mais desprezível, mas é também o 
que  mais  o  fascina  e  atrai.  Como  prova  desta  afirmação  vou  apenas  citar  04 
exemplos: O primeiro foi quando fez questão que o presidente do Correspondente de 
Natal,  Rio  Grande do  Norte,  Brasil,  em seu  nome,  expulsasse  o  Diretor  Senhor 
Moacir  Aurélio  Ferreira,  lendo uma carta  por  ele  assinada,  publicamente durante 
uma Sessão. 

Tratava-se de um cidadão com mais de 70 anos, dos quais, 35 dedicados à 
Causa e já com dificuldades de locomoção, completamente desprovido de audição e 
ainda, com a esposa doente, a quem tinha obrigação de dar assistência.

Por  todos  esses  motivos  havia  pedido  uma  licença  e  já  não  vinha 
freqüentando o Centro há mais de um ano. Ele já havia se retirado, não precisava 
mais ser expulso. Porém, este não foi o único e verdadeiro motivo, da sua expulsão, 
o seu grande pecado foi o de fazer críticas à vaidade do Senhor Presidente, nas 
“estampas”  que  eram  exibidas  no  jornal  A  RAZÃO.  E  para  o  Presidente  do 
Racionalismo Cristão estas “ousadias” não têm perdão.
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O segundo exemplo,  foi  quando o Interventor  do  Estado de Minas Gerais 
entrou em choque com o presidente da Filial de São João Del Rey que também era 
Advogado do Centro Redentor, num processo referente a um testamento em que 
insistia em obedecer à vontade do “de cujos” que exigia que todos os seus bens 
doados ao Centro Redentor fossem aplicados naquela região, enquanto o Interventor 
e Presidente da Filial do Barro Preto em Belo Horizonte, com isso não concordava e 
exigia  que  o  dinheiro  apurado  fosse  enviado  para  a  sua  Interventoria  em  Belo 
Horizonte. 

A  forma  mais  “justa”  encontrada  pelo  Presidente  Perpétuo  e  o  Senhor 
Interventor da região para punir esse “infrator”, além de afastá-lo da presidência da 
Filial de São João Del Rey, sem se preocupar com o fechamento daquela Casa, que 
até hoje permanece fechada, foi também expulsar a sua sogra que na filial de Belo 
Horizonte prestava relevantes serviços, há muitos anos. Uma anciã com mais de 90 
anos de idade, dos quais mais de 50 dedicados a Doutrina. 

Naturalmente  que  gestos  dessa  natureza  e  magnitude  requerem para  ser 
levados a efeito, alguma pompa e circunstância. Foi então que a Casa Chefe decidiu 
que o Senhor Presidente Perpétuo, Internacional e Universal e sua Excelentíssima 
esposa e mui  Digna Diretora da Casa Chefe,  teriam de ir  a Belo Horizonte para 
celebrar tal cerimônia. 

Os  freqüentadores  da  Filial  do  Barro  Preto  em  Belo  Horizonte  puderem 
presenciar nesse dia, esse grande espetáculo, quando o então presidente da Casa 
percorria o Salão acompanhado da Senhora Diretora da Casa Chefe, para anunciar 
publicamente  a  expulsão  da  Senhora  Conceição  Bento,  mãe  da  esposa  do 
Presidente da Filial de São João Del Rey. 

O terceiro exemplo é mais recente é o do Senhor Luiz Carlos do Nascimento, 
Presidente da Filial de Nova Iguaçu que por ter demonstrado através de uma carta 
endereçada á Casa Chefe o seu desacordo pelo afastamento de Ângelo Ferreira da 
Silva, também foi substituído por tal atrevimento das funções de Presidente dessa 
Filial, pela Interventora do Estado do Rio de Janeiro, Senhora Lucy Gonçalves da 
Costa, e nenhuma explicação ou justificação foi dada a quem vinha exercendo com 
exemplar dedicação, há mais de 15 anos, essa graciosa função.

Antes de me referir ao quarto exemplo acima citado, - o vingativo: volto à sua 
carta meu Caro Amigo, quando você diz que demonstrou por carta a Casa Chefe o 
seu sentimento pela expulsão de Ângelo Ferreira da Silva e recebeu como resposta 
deles, que: - “também sentiram, mas que foram obrigados a isso”. 

Sem dúvida que eles têm razão, porque depois que descobrimos todas essas 
artificialidades e imposturas, para permanecermos no Racionalismo Cristão, depois 
de  mais  de  50anos,  ao  seu  serviço,  não  lhe  concedemos  muitas  alternativas. 
Durante  os  últimos  sete  anos  tentamos  e  esperamos  em  vão  por  mudanças  e 
correções de rumos e que houvesse uma maior  conscientização da comunidade 
racionalista, para essa desagradável realidade. 
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É evidente que diante de tanta falsidade e hipocrisia nós não mais iríamos ali 
permanecer,  muito  menos  em silêncio,  quando  os  objetivos  espirituais,  éticos  e 
morais que sempre defendemos e nos prenderam ali durante tanto tempo, não mais 
existiam. Se eles não queriam mudar, não lhes restava outra medida a tomar, senão 
livrarem-se  de  nós.  Porém,  não  precisavam  ser  tão  ignorantes,  estúpidos  e 
vingativos, como foram. 

Foram ignorantes porque em fevereiro de 2003 o nosso último mandato já 
havia expirado e em vez de nos nomearem para mais um período de três anos, 
como fizeram, poderiam ter-nos substituído e se não quisessem dar qualquer outra 
explicação, a isso não seriam obrigados. 

Foram  estúpidos  quando  mandaram  a  Recife  um  cidadão  que  aqui  se 
comportou como se estivesse numa cavalariça, (sem estar querendo ofender esses 
nossos irmãos irracionais mais próximos). O brilho desse espetáculo que pôde ser 
admirado por todos que estavam presentes, bastaria para avaliar esse deprimente 
rodeio, realizado por ele, no Estrado do Centro Redentor Filial de Recife. 

Foram  ainda  ignorantes,  estúpidos,  rancorosos  e  vingativos  os  que 
participaram da Assembléia de 05 de julho de 2003, para decidir o que já estava 
decidido que era a expulsão de dois cidadãos, Ângelo Ferreira da Silva e Luiz Lopes 
Farinha, que já haviam renunciado aos seus encargos,  envergonhados por terem 
estado durante todos esses anos em tão más companhias. 

Mas era preciso concluir a encenação: Para tanto, Foram convidadas várias 
pessoas e estavam presentes representantes da Filial  de São Paulo e de Minas 
Gerais.  Entre esses convidados especiais, destacou-se o Dr. Albertino Pereira de 
Souza Filho, mui digno Juiz e militante do Correspondente de Conselheiro Lafayete, 
juntamente com a Senhora Lília Rodrigues da Silva Paiva, Presidente e Interventora 
interina, já agora titular do cargo com a desencarnação de seu pai, José Rodrigues 
da Silva, da Filial de Belo Horizonte e respectivamente Estado de Minas Gerais que 
providenciou  a  leitura  de  um  “belíssimo  manifesto  de  apoio  espontâneo  e 
incondicional” ao Presidente Internacional e corpo diretivo da Casa Chefe, assinado 
por alguns  militantes daquele Estado. 

O outro destaque foi para a convidada Senhora Marialva Campos Esposito, 
filha do Senhor  Presidente  da Filial  de São Paulo  Santana e Secretária  daquela 
Filial,  que  certamente  por  sua  dedicação  “incondicional”  ao  Senhor  Presidente 
Perpétuo Internacional e Universal, surge como natural sucessora da vitaliciedade do 
seu pai, quando este não mais puder desempenhar suas funções de Presidente e 
Interventor nessa Filial e em todo o Estado de São Paulo, aproveitando também a 
maré  alta  de  prestígio  em  que  se  encontra  o  gênero  feminino,  nas  fileiras  do 
Racionalismo Cristão, contra o que, nada temos a opor. Apenas registramos o fato e 
perguntamos para simples reflexão: Qual o motivo principal de tudo isso? 
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Diante da preocupação que parece ter causado na Casa Chefe, a ressalva 
que fizemos na nossa Carta Renúncia no que se refere a Direitos Adquiridos, parece 
justificar a presença do Meritíssimo Juiz nas Reuniões do dia 14 de junho e 05 de 
julho de 2003, como Conselheiro Jurídico. Queremos tranqüilizar a todos que assim 
estiverem preocupados! - dizendo que não temos e nunca tivemos a intenção de 
mover  nenhuma  ação  contra  o  Centro  Redentor,  visando  qualquer  indenização, 
embora possamos provar que mais de 50% dos custos que foram levados a efeito 
com a construção do prédio Sede do Centro Redentor Filial de Recife, assim como 
os gastos em sua manutenção, foram custeados por Luiz Lopes Farinha e Angelo 
Ferreira  da  Silva  durante  os  últimos  34  anos,  sob  sua  administração,  além dos 
serviços gerais  diariamente prestados por  ambos,  em substituição a empregados 
que para tanto poderiam ser contratados. 

Por  conhecermos agora  muito  mais  do  que antes,  sobre  as pessoas com 
quem estávamos lidando e para não entrarmos em contradições futuras, já que não 
se deve pronunciar a palavra nunca, aqui fazemos mais uma ressalva: -  a não ser 
que outras razões e provocações ainda mais fortes, a tanto nos obriguem. - Desde já 
informamos que a cópia do Testamento que havia sido feito por Luiz Lopes Farinha 
em benefício do Centro Redentor e que se encontra em meu poder e nos cofres do 
Centro Redentor do Rio de Janeiro, perdeu o seu efeito por ter sido recentemente 
revogado por seu testador. 

Fato este, que não deve causar surpresa a ninguém, muita menos ao Senhor 
Dr.  Humberto Machado Rodrigues que tem o dever de devolver tal  documento a 
quem de direito. 

Como testamenteiro que sou em dito documento, declaro que se alguma ação 
no  futuro  vier  a  ser  intentada  pelos  dirigentes  do  Centro  Redentor  contra  os 
eventuais detentores, herdeiros ou adquirentes desse patrimônio, se eu ainda estiver 
por  aqui,  colocar-me-ei  como  sempre,  ao  lado  da  razão  e  mais  uma  vez  não 
permitirei em silêncio que se cometam mais injustiças. 

Ninguém pense que alimentamos qualquer sentimento de ódio ou vingança 
contra o Dr. Humberto Machado Rodrigues. “O maior inimigo do homem é o próprio 
homem”. Quem é inimigo dos outros é inimigo de si mesmo, não precisa de outros 
inimigos.  

Tudo que sempre fiz foi no sentido de tentar convencê-lo a descobrir em si 
mesmo  a  noção  do  que  é  justo  ou  injusto,  assim  como  o  sentimento  do  amor 
fraternal,  lembrando-lhe sempre todas as lições que no passado foram dadas na 
mesma escola em que fomos alunos, por ele há muito tempo, esquecidas. 

Todas  estas  verdades  são  ditas  para  que  todos  fiquem  a  par  dos 
acontecimentos e conheçam melhor, o Senhor Presidente do Racionalismo Cristão e 
os seus principais conselheiros. Qualquer pessoa com um pouco de lucidez percebe, 
que administrar uma Instituição como o Centro Redentor vem sendo administrado, 
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de forma absoluta  é  estar  fora  da  realidade  atual.  É  impor  subserviência  à  sua 
pessoa e querer confundí-la com a disciplina exigida pelos princípios da doutrina. 

Ele  tem o poder  de nomear  e expulsar  Presidentes  e Interventores.  Fui  o 
único detentor desses “poderes”,  o de Interventor,  concedido por ele,  que teve a 
dignidade, a coragem e a independência de lhe dizer á semelhança da fábula do 
Esopo: - “Eu não te quero, prefiro a minha liberdade à escravidão da tua vaidade, 
arrogância e prepotência”.  

-  Poderia  dizer  que  é  um  pobre  diabo,  digno  de  pena.  Poderia  aqui 
parafrasear a celebre frase cristã: “Perdoai-lhe porque não sabe o que faz”. Porém, 
se o fizesse, cometeria mais dois erros: No primeiro, correria o risco de ser acusado 
de pretender imitar o Mestre e no segundo é que no fundo, ele tem demonstrado que 
sabe muito bem o que faz. Vale tudo, menos perder o “emprego”.

De tão carente e inseguro, precisa do apoio incondicional de todos e exibe a 
unanimidade  como  se  fora  um  troféu,  não  importando  os  meios  adotados  para 
conseguí-la. Considerou-a, ao emitir a circular número, 212  “Tratar-se portanto de 
um detalhe importante e que precisava ficar plenamente comprovado”.

Nessa mesma circular pretendendo responder quando afirmamos que a nossa 
expulsão não havia ocorrido por unanimidade de votos e sim por maioria, - diz ainda, 
a referida circular: “Esclarecemos que essa informação é uma grosseira mentira”.

Vejamos o que tem a dizer a respeito dessas afirmações, a Senhora Maria 
Luiza Cottas de Jesus, conselheira da Casa Chefe e prima do Dr. Humberto, filha de 
Antonio Cottas, Neta de Luiz de Mattos, viúva de Felino Alves de Jesus, na carta que 
escreveu  endereçada  a  todos  os  presidentes  de  Filiais,  embora  também  tenha 
assinado a referida Ata.

Rio de janeiro, 16 de agosto de 2003.
Prezado Sr.,

 Desejo com esta carta esclarecer meu pensar a respeito das últimas 
expulsões (Dr.  Ângelo Ferreira  da silva  e Luiz  Lopes Farinha),  no meio  do 
Racionalismo Cristão. Na Circular No. 211, final do 2º parágrafo está escrito 
“decisão essa proferida através de votação unânime”. Foi com imenso pesar  
que  isso  li.  Na  Reunião  de  Diretoria  do  dia  14  de  agosto  tentei  contestar.  
Todavia, não fui bem sucedida. O Sr. Presidente Humberto Machado Rodrigues 
e o Sr. Secretário Dr. Joaquim Leal deram-me a entender que eu não havia me  
expressado com clareza.
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Por  isso  desejo  com  esta  esclarecer  e  afirmar  que  fui  contra  as  
expulsões do Sr. Luiz Lopes Farinha e Dr. Ângelo Ferreira da Silva, levando em 
consideração  a  dedicação  de  ambos  ao  Racionalismo  Cristão  e  lealdade 
sempre prestados a meu pai, Antônio do Nascimento Cottas.

Com  meus  votos  de  boa  saúde,  felizes  realizações  em  prol  do 
Racionalismo Cristão,  extensivos a todos que ao seu lado militam na Casa 
Racionalista que o senhor preside.

Sinceramente
Assinada - Maria Luiza Cottas de Jesus

Considerando  o  que  aí  está,  ser  produto  de  uma  Senhora,  com  as 
credenciais,  já enunciadas,  além de bastante sofrida em seus 80 anos de idade, 
tendo ficado viúva  bastante jovem e enfrentado honestamente sozinha a criação e 
educação de suas três filhas e ainda  ter  dedicado grande parte do seu tempo à 
defesa do patrimônio do Centro Redentor, por recomendação de seu pai, pelo que 
tem sido massacrada e humilhada pelo seu primo e sucessor dele, na Presidência 
do Centro Redentor, motivos maiores que levaram este missivista a ficar sempre do 
seu lado, assim como ao lado de outros não menos hostilizados, como Aleixo Duarte 
Serra,  Nilton  Figueiredo  de  Almeida,  Luís  Portela  e  ainda  outros  tantos  ilustres 
desconhecidos, alguns por mim já antes citados. Daí por diante passei a ficar na 
mira do Senhor Presidente.

Mesmo assim, não vou acusá-la pela covardia, de ter constado o seu nome e 
assinatura na Ata da minha expulsão, por conhecer os meios artificiosos adotados 
na Casa Chefe do Racionalismo Cristão, os laços sentimentais e afetivos que ainda 
a prendem ao seu primo e a forma como as coisas ali se decidem, que a todos induz 
a assinar o que lhes for apresentado, movidos por uma imposição incondicional e 
emocional, muito mais do que pela razão, esta, quase sempre relegada a segundo 
plano.

A propósito lembro-me do que disse o General De Gaulle numa das eleições 
realizadas na França:  “os franceses, quando votam, no primeiro turno, colocam a 
mão na altura do coração, olham para a bandeira francesa e cantam o hino nacional. 
No segundo turno colocam a mão no bolso”.  Quase sempre existe um interesse 
pessoal a defender e são mui raros o que julgam com imparcialidade, procurando 
fazer justiça.
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A  tal  unanimidade  é  considerada  por  todos  os  grandes  executivos  de 
Empresas Privadas, como sendo burra, visto que nesses ambientes valoriza-se o 
contraditório,  o  debate  e a discussão dos problemas por  saberem que é dessas 
discussões  que  a  luz  sempre  brota  e  só  não  entende  isso,  os  que  julgam  a 
unanimidade um “detalhe importante” e pensam que podem ficar sempre imunes e 
impunes, colocados acima do bem e do mal. 

Todavia não a isento de culpa por ter assinado um documento sem o ter lido 
antes e depois de ter feito isso e constatado que o seu parecer, não havia constado 
em Ata, depois disso, não ter exigido que o seu pensamento fosse verdadeiramente 
e  sem rodeios,  registrado  numa  nova  Ata,  assim  como  exigido  a  revogação  da 
Circular de número, 212 por não ter refletido a verdade sobre a tal unanimidade.

Como que não bastasse, o Senhor Presidente votar em Causa Própria ainda 
teve o cuidado de munir-se de procuração de um Conselheiro ausente,  para em 
nome dele,  pela segunda vez  continuar  a votar  em Causa Própria.  Naturalmente 
ainda receoso de que pudesse haver “empate em tão importante decisão...”.

Analisemos ainda o nível ético e moral daquela que é agora a presidente da 
Filial de Barro Preto em Belo Horizonte e Interventora do Estado de Minas Gerais, 
pelo conteúdo da carta que escreveu a um cidadão mais velho do que o seu pai, 
porque  assim  ficamos  conhecendo  as  pessoas  que  na  Casa  Chefe  gozam  de 
prestígio e a quem a Doutrina de Luiz de Mattos está entregue. Pensando melhor, 
decidi poupar o leitor do desprazer de ler um amontoado de frases desrespeitosas e 
também  para  não  manchar  as  páginas  deste  documento.Guardarei  tal  “relíquia” 
como prova das afirmações que ora faço.

Lembro-me muito bem, quando pouco tempo depois do atual Presidente ter 
assumido  a  presidência  do  Centro  Redentor,  num aniversário  da  Filial  de  Barro 
Preto, dia de comemoração naquela Casa, ele aproveitou para convidar e ali reunir 
os  seus  primeiros  05  Interventores,  para  nomeá-los  e  empossá-los  nos  seus 
respectivos cargos.

Seria  escusado dizer  que as despesas que fiz  com passagem de avião e 
hospedagem em hotel correram por minha conta, como sempre acontecia, pois até 
as ligações telefônicas conforme recomendação que dele tinha para debitar e cobrar 
tudo da Casa Chefe, nunca foi por mim obedecida. Quem gasta o que não é seu, 
gasta sem cerimônia porque não sabe quanto custa.

Os  Interventores  então  nomeados  e  empossados,  foram  eles:  Mozart 
Camacho; Herval Tavares de Campos; José Rodrigues da Silva, Ângelo Ferreira da 
Silva e José Maria Braga de Amorim. Devo dizer que não costumava usar e nem 
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pronunciar  o  nome desse  emblema e  nem com ele  me identifiquei,  por  motivos 
óbvios,  embora tenha sempre procurado ajudar  os meus colegas Presidentes da 
região, tratando-os sempre de igual para igual.

Desses cinco, restam os dois primeiros, o de Pelotas e o de São Paulo. O do 
Nordeste afastou-se antes de ser afastado por não ter se conformado com os falsos 
rumos  adotados  na  Casa  Chefe  e  durante  sete  anos  denunciou  todas  essas 
irregularidades, inclusive as ocorridas com o Interventor de Belém, que durante esse 
mesmo período arranjou uma amante e com ela teve um filho. 

Não obstante esse “pequeno detalhe”:  Ser ao mesmo tempo, Presidente e 
Interventor da Região Norte, ser casado e ter amantes foi indicado representante da 
Casa Chefe numa comemoração da Filial de Recife, as custas do Centro Redentor, 
desnecessariamente, por tratar-se de uma solenidade simples, da qual participaram 
apenas os freqüentadores da Casa. Tudo no velho estilo: “A Ordem é Rica”. Tudo 
isso  com o  conhecimento  e  autorização  do Senhor  Dr.  Presidente  perpétuo  que 
tolerou essa denúncia á exaustão numa situação contrária aos princípios moralistas 
da Doutrina. Esse Senhor, até hoje nunca teve o merecimento e nem o privilégio 
oficial de ser expulso. Foi, no entanto, gentilmente convidado para que se retirasse 
de suas funções, para não causar mais embaraços e contradições ao seu Chefe e 
amigo pessoal, para que ele pudesse assim, substituí-lo.

Um  dos  seus  livros  permanece  sendo  Editado  pelo  Centro  Redentor,  na 
Internet.  Sempre  mantive  um bom relacionamento  com o  Senhor  José  Amorim, 
embora  não concordando com o seu  procedimento,  sempre respeitei  o  seu livre 
arbítrio de agir conforme seu pensamento.

Como Interventor do Nordeste, tinha obrigação de levar ao conhecimento da 
Casa  Chefe  essas  e  outras  irregularidades  disciplinares  que  chegavam  ao  meu 
conhecimento, especialmente, quando ocorriam na minha região.

Também chamei atenção do Senhor Presidente quando autorizou diretamente 
a  instalação  de  uma  barraca  de  revistas  no  muro  frontal  da  Sede  da  Filial  de 
Fortaleza,  pertencente  ao  seu  Presidente,  na  qual  eram  exibidas  revistas 
pornográficas, por considerar tal fato incompatível com os princípios da doutrina que 
naquele local se divulgam, ou deviam ser divulgados, tendo recebido como resposta, 
que a autorização havia sido concedida pelo Senhor Presidente Perpétuo.

Portanto,  diante  dessa  resposta,  sobre  este  assunto,  nenhum  outro 
comentário seria ou será, necessário fazer. Para ele, “Amigos são amigos” e o que 
importa  é  a  “lealdade  incondicional”  imposta  a  todos  os  seus  subordinados  em 
relação à sua pessoa.
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Entusiasmado com a leitura do livro de Lee Iaccoca, apressei a decisão, 
desde  muito  tempo  por  mim  acalentada  de  também  escrever  a  minha, 
autobiografia, dedicando-a á esposa, filhos, netos, sobrinhos e amigos, para 
que fiquem conhecendo todas as verdades relacionadas com a minha vida, 
incluindo a minha participação nos meios racionalistas, quando lhes causei 
transtornos e sofrimentos, com a minha ausência do seu convívio.  Assim 
espero também evitar que surjam outras histórias mal contadas. 
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Depois do relato acima dirigido a um velho amigo, sobre o meu afastamento 
das fileiras do Racionalismo Cristão, irei recordar o tempo em que nele ingressei e 
como tudo aconteceu.

Foi no ano de 1953, juntamente com o amigo Luiz Lopes Farinha, quando 
descobrimos o Correspondente do Centro Redentor na Rua “13”, 276, no bairro da 
Estância de Dentro, em Recife, como era chamado aquele bairro naquele tempo.

Quando começamos juntos as nossas pesquisas nos meios espíritas, nessa 
data descobrimos o Correspondente do Racionalismo Cristão nesse endereço e 
logo  nos  juntamos  a  esse  pequeno  grupo  liderado  por  Sebastião  Camelo  de 
Araújo. De imediato percebemos que enquanto a Doutrina permanecesse naquele 
local,  as possibilidades de tornar-se mais conhecida seriam mínimas. Também 
percebemos as grandes dificuldades que existiam para manter a porta daquela 
Casa aberta ao público.

Decidimos então  apoiar o seu Presidente e começamos a incentivá-lo, com 
vistas a se levar o Correspondente para um outro local  mais apropriado, onde 
circulasse  mais  gente  e  tão  logo  essa  oportunidade  surgiu,  não  a  deixamos 
perder. Alugamos uma casa antiga que existia no mesmo local, onde se construiu 
a nova Sede, na Av. Dr. José Rufino, 952. O contrato de locação foi feito com 
opção  de  compra  do  imóvel  e  no  momento  certo  foi  efetuado  o  negócio  da 
compra.

Começamos a fazer a reforma da casa e no dia 10 de novembro de 1957, o 
Correspondente passou à categoria de Filiado, cuja reforma foi inaugurada nessa 
data  com  a  presença  do  Secretário  do  Prefeito, da  Cidade  de  Recife,  Dr. 
Pelópidas da Silveira, Dr. Marcos Freire,  posteriormente Senador e Ministro da 
República que desencarnou vítima de um acidente aéreo em serviço. 

O Filiado de Recife, ali foi sendo consolidado e permaneceu nessa casinha, 
até  1972.  Tal  transação  e  reforma  do  imóvel,  o  Senhor  Presidente  Sebastião 
Camelo de Araújo contou com a colaboração e participação decisiva de todos os 
companheiros e entre esses, Luiz Lopes Farinha e Ângelo Ferreira da Silva se 
encontravam. 
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Esteve  presente  a  essa  Solenidade,  o  escritor  Manoel  da  Nóbrega, 
descendente de angolanos e autor do livro Demagogia Política e Religiosa. Em 
1969, motivos particulares levaram Sebastião Camelo de Araújo a afastar-se da 
presidência do Centro Redentor Filial, de Recife, quando Antônio Cottas indicou e 
nomeou para substituí-lo Ângelo Ferreira da Silva, que exerceu o cargo, desde o 
início de 1969 até o mês de julho de 2003.

Em 1972 e considerando que a casa já se apresentava pequena para acolher 
o  número  de pessoas que a  procuravam,  demos início  à construção da nova 
Sede, cuja construção se fazia, envolvendo externamente como que num abraço, 
a casa antiga. Não houve durante a construção interrupção dos trabalhos,  só num 
único dia,  aquela casa teve suas atividades interrompidas.

Um ano depois, no dia 17 de março de 1973, inaugurava-se a nova Sede do 
Centro  redentor  Filial  de  Recife,  contando  com  a  presença  de  Antônio  do 
Nascimento Cottas e sua Comitiva, assim como várias caravanas de militantes de 
diversas partes do Brasil ali estiveram, para abrilhantar esse acontecimento.

Durante muitos anos realizamos um bonito trabalho de esclarecimento a todos 
que freqüentavam aquela Casa, sempre lhes  indicando o caminho da pesquisa, 
do estudo e do raciocínio, para não se deixarem enganar por espíritos encarnados 
ou desencarnados. 

 As comunicações dos espíritos serviam de subsídio para o desdobramento 
dos  princípios  da  Doutrina  e  quando  observava  que  algum médium  deles  se 
afastava, imediatamente intervinha corrigindo esses desvios e retomando o rumo 
e os objetivos doutrinários traçados com base em princípios de honestidade e 
sinceridade, por Luiz de Mattos.

Sempre entendi que o homem pode dispensar muletas sectárias, desde que 
aprenda  a  confiar  em  si  mesmo  e  nas  Forças  Superiores  que  regem  e 
supervisionam todas as coisas. Compreendi que este esclarecimento de que cada 
um fazendo a sua parte com amor e respeito por seus semelhantes é que poderá 
elevar o nível moral e espiritual dos habitantes deste planeta.  

Combatia a vaidade e o fanatismo e enaltecia a simplicidade com liberdade e 
independência  e o trabalho como meio natural  para se atingir  fins  elevados e 
dignos.  Sentia  que  esses  ensinamentos  não  deveriam  continuar  restritos  ao 
interior de uma Casa Racionalista e procurava incentivar os seus dirigentes para a 
elaboração de projetos que tornassem essa doutrina mais conhecida de toda a 
sociedade.
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Nos meus discursos pronunciados em solenidades, falava sobre a história do 
Racionalismo Cristão e procurava despertar consciências para a necessidade de 
abrir o diálogo entre os racionalistas  e a comunidade em geral, como meio de se 
poder encontrar  as alternativas mais adequadas para se chegar a um número 
maior de participantes.

Educadamente  fazia  observações  e  dava  sugestões  sobre  o  que  julgava 
precisar ser feito. Tudo em vão, porque raramente verifiquei algum interesse por 
parte dos dirigentes da Casa Chefe em reconhecer ou corrigir, qualquer erro dos 
muitos  que  observávamos  e  outros  que  nos  eram  apontados  por  alguns 
freqüentadores. 

Quando lancei o Boletim NOTICIAS na Filial de Recife, que circulou de três 
em três meses durante cinco anos, sempre escrevia alguns artigos que irei aqui 
reproduzir  e  que  de  forma  sutil,  fazia  críticas  e  apresentava  soluções  que 
começaram a incomodar o  Senhor Presidente Perpétuo, até que não o tolerou 
mais e inventou alguns sofismas para impedir e proibir a sua circulação. 

Nunca  pensei  que  o  Dr.  Humberto  demorasse  tanto  tempo  a  tomar  as 
providências  que tomou,  já  que não tinha a intenção de aceitar  sugestões de 
quem quer que seja, por mais oportunas que fossem e nem fazer coisa alguma 
que não partisse de sua iniciativa.

Nada  seria  feito,  se  a  sua  opinião  fosse  contrária,  especialmente  se  a 
proposta  fosse  proveniente  de  pessoa  que  caísse  no  seu  desagrado.   Irei 
reproduzir  neste trabalho algumas críticas e sugestões que apresentei,  sempre 
com endereço certo e com objetivos definidos.

Causava-me estranheza o fato de não se encontrarem nos meios racionalistas 
cristãos  pessoas  com alguma projeção  na  Sociedade,  não  apenas  nos  meios 
intelectuais e artísticos ou mesmo esportistas e empresariais,  mas nas demais 
áreas do conhecimento, até que descobri as razões dessa minha estranheza. A 
falta de liberdade que a todos é imposta.

Qual  o  Artista,  Escritor,  Poeta,  Músico,  Industrial,  Pintor  dos  mais 
conceituados  que  poderiam se  aproximar  e  produzir  algo  mais  importante,  ou 
sugerir algum projeto mais audacioso, sendo obrigados a submeter o seu trabalho 
ao crivo de censores, semelhantes aos dirigentes da Casa Chefe? 
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Só não serão criticados aqueles que nada tentarem produzir e mesmo assim, 
estes também estarão sujeitos a críticas, simplesmente por não tentarem. Para 
criticar as pessoas, pelo que fazem, falando ou escrevendo, requer especialização 
e profissionalismo. O crítico para ter credibilidade precisa ser imparcial, honesto e 
justo, sem o que, o seu trabalho estará prejudicado.

Criticar por criticar, a maioria sabe fazer e faz muito bem. De acordo com as 
preferências de cada um, geralmente apontam-se nos outros, não as qualidades, 
que  em maior  ou  menor  grau  todos  possuem,  mas  as  falhas,  contradições  e 
outros  defeitos,  igualmente  próprios  dos  que  vivem  neste  mundo  de  lutas  e 
imperfeições.

São poucos os que antes de apontar o argueiro no olho do seu semelhante, 
são capazes de limpar a sujeira que por vezes se encontra acumulada no seu, 
reduzindo assim, a sua capacidade de visão. Criticar quem trabalha e procura 
realizar algo de proveitoso para si e para os outros, pode parecer fácil e de fato 
não é  difícil.  Difícil  é  apresentar  novas  fórmulas,  outras  propostas  com novos 
projetos alternativos que indiquem com clareza novos caminhos que devem ser 
percorridos, para melhor atingir os objetivos pretendidos.

Quando o crítico propositadamente despreza e evita analisar  cada parcela 
que  faz  parte  de  um  todo,  constituindo-se  muitas  vezes  no  ponto  central  e 
essencial  da  questão  em discussão,  para  dar  mais  importância  ao  acessório, 
conseqüentemente  de  valor  secundário,  comete  um  desvio  de  análise  e 
compromete a sua credibilidade, como crítico. A imparcialidade, a honestidade e a 
justiça,  não  podem estar  ausentes,  quando o  crítico  pretender  ser  coerente  e 
respeitado. 

 Na realização de uma Grande Obra, seja no Universo das artes, na música, 
na literatura, na filosofia ou na pintura ou na construção de um edifício, a crítica se 
faz presente e quando construtiva é necessária e desejada. Há os que incentivam, 
os que estimulam e os que reconhecem o esforço de quem trabalha. Todavia, há 
também os derrotistas e pessimistas que só querem enxergar e apontar nos seus 
semelhantes, os defeitos que têm e os erros que cometem.

O crítico derrotista é aquele que quando presente e faz questão de nunca 
faltar,  em qualquer solenidade ou comemoração festiva,  muitas vezes sem ser 
convidado,  costuma  não  se  preocupar  com  objetivos  que  estão  sendo 
considerados  e  muito  menos  com  o  trabalho  realizado  pelos  organizadores 
desses eventos. 
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Para o crítico derrotista muito mais importante do que observar o conjunto 
muitas  vezes  positivo  é  prestar  atenção  a  um simples  detalhe  negativo;  uma 
palavra mal colocada no discurso é suficiente para alimentar o seu sentimento de 
crítico derrotista.

O espiritualista não teme a crítica e se for séria, verdadeira e justa, prefere-a a 
lisonja, à bajulação e à falsidade. Todo o espiritualista é um democrata, embora 
nem  todo  democrata  seja  espiritualista.  Alguns  se  dizem  democratas  e 
espiritualistas, sem serem uma coisa e nem outra. Aquele que é esclarecido, não 
se perturba com a crítica que lhe possam fazer. 

De consciência tranqüila aproveita o que nela houver de útil e verdadeiro, para 
enriquecer o seu patrimônio moral e espiritual. Cada um tem o direito de pensar 
diferente do outro e é na crítica e autocrítica que aumentam as oportunidades de 
se aprender mais.

Nessa linha de orientação, evidenciam-se regras que são fundamentais para 
valorizar  a  vida  das  pessoas;  Cada  um  se  quiser,  pode  aprender  a  fazer 
diariamente  a  sua  autocrítica,  de  manhã  e  a  noite  e  na  medida  que  for 
descobrindo os erros e as falhas que diariamente comete, observa que pode e 
deve corrigir esses seus defeitos, que quando adequadamente reparados muitos 
males podem ser evitados.

Luiz de Mattos ensinou-nos a não mentir e a não caluniar e muito antes de 
existir  a  lei  que  garante  o  direito  de  resposta,  ele  já  a  praticava,  reservando 
espaço em seu jornal  e concedia-o aqueles a quem causticava com verdades, 
muitas  vezes  contundentes,  para  se  defenderem,  quando  se  julgassem 
injustiçados. Este é sem dúvida o melhor exemplo a ser adotado no exercício da 
crítica e autocrítica. Ele foi um autêntico democrata e um verdadeiro espiritualista. 
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Prosseguindo  discordando  da  maioria  dos  racionalistas,  quanto  às 
qualidades  de  liderança  que alguns atribuíam ao Chefe  do Racionalismo 
Cristão, através do jornal A RAZÃO.  No NOTICIAS de número, 04 publiquei 
um artigo sobre o que no meu modo de ver devem ser características do 
verdadeiro Líder, cujo artigo que ora reproduzo, também foi inserido no site 
DIRETRIZES, pelo Professor Nilton Figueiredo na Internet, sob o título:

SER LÍDER

Ser Líder certamente que não é a mesma coisa que ser chefe. O chefe pode 
mandar  e  exigir  que  suas  ordens  sejam  cumpridas,  porque  chefe  é  chefe  e 
dependendo  das  circunstâncias  qualquer  um pode  ser.  O Líder  é  outra  coisa 
completamente  diferente,  porque  ele  surge  espontaneamente  sem mandar  ou 
exigir nada de ninguém. O verdadeiro líder não se autoproclama como tal e essa 
sua condição,  acontece naturalmente pela vontade dos indivíduos que formam 
uma categoria de trabalhadores ou pela vontade dos membros que compõem uma 
agremiação qualquer.

A liderança se faz sentir quando alguém contabiliza em seu favor o trabalho 
que  realiza  em  benefício  de  todo  um  grupo,  sem  alarde  e  sem  interesses 
pessoais. Os propósitos e objetivos do Líder visam sempre o melhor para todos. O 
Líder nunca perde a calma e nem a paciência; é compreensivo e está sempre 
pronto a desculpar os que erram; Procura sempre ouvir os outros, antes de tomar 
decisões  importantes.  O Líder  não tem projetos  prontos  e acabados,  costuma 
apresentar propostas para a elaboração de programas de ação e pede sugestões; 
O Líder libera as discussões e não decide, com base exclusiva na sua vontade e 
no seu querer pessoal. Ninguém é líder de si mesmo; Liderança não se compra e 
nem se vende, como também não se transfere por herança ou nomeação.

Os atos praticados pelo Líder refletem a vontade e o pensamento da maioria 
dos liderados. Sem esse trabalho que deve refletir a sintonia do grupo, não poderá 
haver lideranças verdadeiras. Um líder autoritário, vaidoso e prepotente, jamais 
será aceito por todos que sejam simples, independentes e livres. Igualmente um 
fanático político ou religioso, só poderá servir  de modelo para quem não sabe 
raciocinar por si mesmo.

A mentira, o sofisma, a vaidade e o gosto excessivo pela idolatria e a lisonja, 
são  as  principais  características  do  falso  líder,  muitas  vezes  escondidas  nas 
aparências  que  se  pretendem  respeitáveis.  Lideranças  assim  desmoronam-se 
facilmente e em pouco tempo, por desprezarem as próprias amizades, repudiando 
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qualquer conselho amigo ou crítica, por mais construtiva que possa ser. O Líder é 
naturalmente corajoso que enfrenta as situações com muita decisão e firmeza e 
às vezes com riscos da própria vida. 

Por não ter compromissos com o erro, está sempre disposto a rever os seus 
atos em busca da Verdade e é por isso mesmo que os membros do mesmo grupo 
depositam  nele  a  sua  confiança.  O  Líder  é  antes  de  tudo  um  idealista  que 
despreza  a  própria  individualidade,  para  se  integrar  e  entregar  à  defesa  das 
propostas da comunidade ou do grupo de pessoas que representa.  Ser Líder, 
portanto é ser ponderado, moderado e justo. Jamais toma decisões precipitadas 
ou sob pressões emocionais; Só depois de avaliar exaustivamente cada proposta 
e de conhecer o pensamento dos principais membros do seu grupo, consulta a 
sua consciência e decide. Como essa decisão é produto da sua convicção, por ela 
assume inteira  e  total  responsabilidade.  Chefe  como já  foi  dito  é  outra  coisa, 
completamente  diferente  do  Líder.  Pode  até  prestar  relevantes  serviços  à 
Organização para a qual trabalha e, no entanto pode causar-lhe grandes e sérios 
prejuízos, por não saber ouvir os outros e achar que a melhor decisão é sempre a 
sua e que o seu ponto de vista está sempre certo.   

Em  alguns  casos  esses  chefes  podem  ser  sinceros  e  se  declararem  de 
consciência tranqüila por assim agirem e entenderem que essa é a melhor forma 
de servir a Empresa a que estão vinculados. Contudo a Verdade é bem diferente, 
pois muito mais poderia ser feito, com resultados muito mais promissores e com 
muito menos esforço.  Bastaria que os encarregados pelos diversos setores da 
produção pudessem participar das reuniões e das discussões administrativas e 
livremente externassem suas idéias e expressassem seus pensamentos, falando 
dos problemas e das dificuldades que direto ou indiretamente afetam a sua área 
de trabalho, para que fossem sanados esses empecilhos e dificuldades e o setor 
produtivo pudesse melhorar todo o seu desempenho.

Quantas Empresas já fecharam suas portas e outras tantas se encontram em 
vias de falência,  só por  que os responsáveis  não souberam ou não quiseram 
adaptar-se às exigências dos novos tempos? Os sistemas e métodos que foram 
adotados e que deram certo no passado, nem sempre estão condizentes com o 
presente.  Adaptar  o  que deu certo  no  passado às  necessidades  do momento 
atual,  torna-se indispensável  para tranqüilizar  o futuro.  O Racionalismo Cristão 
ensina as criaturas a serem honestas, verdadeiras e justas e que ao seu serviço 
não existem privilegiados e que todos estão sujeitos a uma só disciplina. Desde a 
presidência de uma casa racionalista ao auxiliar do portão, são ou deveriam ser 
Companheiros iguais e interessados em bem servi-la.
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Ao  observar  como  o  jornal  A  RAZÃO  propriedade  do 
Centro  Redentor,  era  usado  para  massagear  o  ego  das 
pessoas e como os dirigentes daquela Casa se recusavam a 
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prestar esclarecimentos sobre as perguntas que sempre se 
faziam,  resolvi  publicar  no  NOTICIAS  de  número,  06,  um 
artigo sobre o falso Elogio, comparando-o com o Insulto.

ELOGIO E INSULTO

Não é à toa que o elogio e o insulto já foram considerados por alguém, como 
sendo igualmente dois grandes impostores.  O elogio causa quase sempre em 
quem  o  recebe,  uma  sensação  de  euforia,  grandeza  e  poder.  Fatores  que 
alimentam a vaidade e a ilusão de muitos. Quando o elogio é sincero e dirigido 
para  demonstrar  gratidão  e  reconhecimento  pelos  favores  recebidos  ou  pelos 
benefícios prestados por outros e sem exibicionismos desnecessários, faz bem a 
quem o recebe e a quem o dispensa.

Por outro lado, quando o elogio é artificial e visa agradecer vantagens obtidas 
sem merecimento, ou para garantir  a permanência num emprego, sem que se 
esteja devidamente habilitado e capacitado para exercer tal função, nada mais é 
do que uma grande impostura.

O mundo está cheio desses maus exemplos, que devemos aproveitar para 
não sermos vítimas da falsidade e da hipocrisia. Sabe-se que não é fácil para um 
subordinado profissionalmente  capacitado,  ter  de  trabalhar  sob  o comando de 
quem não saiba, por falta de competência, fazer uma avaliação justa da qualidade 
do  seu  trabalho.  Nestes  casos,  para  quem precisa  sustentar  a  família  com o 
produto desse labor, manter o equilíbrio e a dignidade, fica bem mais difícil. São 
poucos os que ainda preferem a verticalidade dos pensamentos e das atitudes, 
principalmente  quando  a  sobrevivência  destes,  depende  do  poder  de  mando, 
daqueles. 

 A maioria concorda com o ditado que diz:  “Manda quem pode e obedece 
quem tem juízo” ou aquele outro que também diz: “Amarra-se o burro, aonde o 
dono manda”.  Estes que assim procedem, consideram que a responsabilidade 
pelo que fizerem, será sempre dos que dão as ordens, por desconhecerem que 
nem todas as ordens recebidas devem ser cumpridas.

Alguns ficam perplexos diante do descalabro moral, como a falta de ética, a 
desonestidade e a grande injustiça que impera entre todos os povos globalizados. 
Os  mais  esclarecidos  sabem que  tudo  isso  faz  parte  do  projeto  de  evolução 
espiritual que está em execução no nosso planeta e em todo o Universo.
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Rui Barbosa amedrontou algumas pessoas quando afirmou que: “Chegaria o 
dia , que de tanto ver triunfar as nulidades e agigantar-se o poder nas mãos dos 
maus, o homem rir-se-ia da honra e se envergonharia de ser honesto”.   Porém, 
falou mais alto, o Mestre Luiz de Mattos e o grande poeta Fernando Pessoa. O 
primeiro nos tranqüilizou, dizendo que a Verdade triunfará e que todos devemos 
ter orgulho de ser honestos, altivos e corajosos, dispostos sempre a lutar contra a 
mentira, que ao final será derrotada. 

Disse  também  que  a  dignidade  e  a  honra  são  bens  inquestionáveis, 
inalienáveis  ou  intransferíveis,  que  serão  sempre  patrimônio  daqueles  que 
conquistarem por mérito próprio esses atributos. Nessa mesma linha de conduta o 
segundo,  nos  estimula  a  prosseguir  ensinando-nos  que:  “Tudo  vale  a  pena, 
principalmente se a alma não é pequena”.

Há elogios  que são verdadeiros insultos,  assim como há insultos  que são 
verdadeiros  elogios.  No elogio  podemos  encontrar  reconhecimento  e  gratidão, 
hipocrisia e esperteza, ao mesmo tempo. Diante desta realidade, muitas vezes 
confirmada, tanto um como outro deve ser recebido, com a mesma naturalidade, 
seguindo o ensinamento de Herculano, “Confiar, desconfiando”.

O insulto, nem sempre é o que parece ser. Pode também ser um desafio à 
inteligência e ao raciocínio. Como ilustração vamos contar uma breve história da 
nossa infância, observada num encontro de dois aldeões: Um, precisava chegar a 
uma aldeia que chamaremos de Verdelhos e não sabia a que distância ficava. 

Deslocava-se sobre pés descalços, faminto e cansado, vendo a noite chegar, 
enfrentando  um  caminho  estreito  e  pedregoso,  quando  encontrou  um 
desconhecido  a  quem perguntou:  -  Senhor!  Por  favor,  diga-me  quanto  tempo 
levarei para chegar aos Verdelhos?

O  desconhecido,  de  semblante  fechado,  mal  humorado,  retrucou:  -  Vá 
andando, vá andando! - Apressado e enraivecido, com o que acabara de ouvir, 
aumentou o passo e seguiu  caminhando,  quando a 200 metros mais  adiante, 
sentiu que o desconhecido corria ao seu encontro, quando então lhe respondeu: - 
“Daqui a 30 minutos chegará aos Verdelhos”. E por que não me disse isso antes? 
– “Primeiro precisava saber, qual o ritmo do seu caminhar, para poder calcular o 
tempo que seria necessário para chegar lá”.

São lições como estas que nos ensinam a não ficar  envaidecidos com os 
elogios  e  nem tristes  e  deprimidos  com os  insultos  e  ofensas  eventualmente 
recebidos.  Entendemos que todas as perguntas devem ser respondidas, assim 
como todas as dúvidas, devem, ser esclarecidas, o que acontecerá se as portas 

34



do  diálogo  e  do  entendimento  estiverem  sempre  abertas.  Se  assim  for,  as 
verdades  que  proferirmos  hoje,  não  serão  distorcidas  ou  mal  interpretadas 
amanhã.

Cultivar o bom humor, a tolerância, a descontração e a paciência são fatores 
essenciais para a saúde de todos e obrigação especialmente de cada Racionalista 
Cristão, que em nenhuma circunstância pode perder a calma e a noção de ser 
justo.
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Sentindo que a Filial de Recife, cada vez mais sofria alguma forma de 
pressão, por parte da Casa Chefe e que por falta de conhecimento do que 
estava se passando, (sempre procurei poupar as pessoas mais simples, de 
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todas essas  más notícias),  a  maioria  dos companheiros,  cada vez  ficava 
mais  apreensiva  e  atemorizada,  como que  pressentindo  que  algo  não  ia 
bem, decidi publicar no nosso NOTICIAS  de número, 07, mais um artigo que 
intitulei de : 

A LUTA PELA VERDADE

É dever de todo cidadão ser honesto, verdadeiro, independente e livre para 
poder defender respeitosamente suas idéias e princípios, onde quer que esteja ou 
se encontre. Sempre admiramos os homens equilibrados e serenos, com coragem 
para dizerem o que pensam, independentemente das sanções a que muitas vezes 
estão sujeitos, convictos de que esta é a melhor forma de servir a humanidade e 
as causas que abraçam.

Destacamos Luiz de Mattos e Antônio do Nascimento Cottas, como exemplos 
de integridade moral  e de benfeitores da humanidade, portadores desses e de 
muitos  outros  requisitos  inseridos  nesse  perfil.  Igualmente  chamamos  atenção 
para outras figuras da nossa história,  a começar pelo Bispo Strossmayer,  que 
quando  da  realização  do  concílio  de  1870,  foi  o  único  a  se  insurgir  contra  a 
infalibilidade do Papa, embora tivesse sido discretamente apoiado por alguns dos 
presentes, com um simples inclinar afirmativo de cabeça, a cada palavra por ele 
pronunciada naquela oportunidade e sob esse tema.

De lá para cá, pouca coisa mudou. O medo da censura, da represália e da 
perda pessoal de bens, acovarda a maioria das pessoas, mesmo aquelas que 
deveriam ter aprendido a não ter medo, com base nos princípios do Racionalismo 
Cristão, lançado ao mundo no ano de 1910 por esse Grande Espírito a quem na 
sua última encarnação, foi dado o nome de Luiz José de Mattos Chaves Lavrador, 
nascido na salubérrima Vila de Chaves em Portugal.

Continua tudo no mesmo. São poucas pessoas com discernimento e coragem 
para dizerem o que é preciso dizer, nos momentos e nos lugares certos. O medo 
por  qualquer  prejuízo  que  possa advir  como conseqüência  de  um gesto  mais 
ousado,  mesmo  sendo  altruísta  e  nobre  é  suficiente  para  imobilizar  os  mais 
inseguros e fracos.

Não somos o Bispo e nem queremos ser Papa, o que parece ser mais uma 
característica dos nordestinos. Aqui temos o Padre Helder Câmara e é assim que 
gosta de ser chamado, embora seja Bispo que teve tudo ao seu alcance e se 
assim o desejasse, poderia ter saído Cardeal.  Há também os que não gostam 
dele. É certo que sempre foi um misto de religioso e político, muito inteligente, 
sagaz e matreiro. 
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Afinal, o que poderíamos esperar de um dos melhores alunos da escola que 
teve como fundador Inácio de Loiola? Deixemos essa resposta para ser dada pelo 
nosso grande Patrono Padre Vieira  por ser do ramo e entender melhor  desse 
riscado.

Para  nós  é  simplesmente  um  autêntico  e  valoroso  nordestino,  cearense, 
conterrâneo do não menos valente Padre Cícero Romão Batista e um dos homens 
mais cultos desta região. Amigo dos desprotegidos e um intransigente defensor 
dos  injustiçados.  Contestado  por  alguns,  mas  sempre  respeitado  em  todo  o 
mundo. O João Paulo II, o homem que deu a maior contribuição para acabar com 
o Império Soviético, o trata com carinho especial e “DIZEM” que o chama de “meu 
padre  vermelho”.  Se  o  vermelho  não  está  mais  em  moda,  esse  tratamento 
especial, também deve ter mudado.

Sempre viveu com simplicidade, desprezando todas as honrarias a que tinha 
direito, como destacado membro do Clero Romano. Homem de muitas virtudes e 
poucos defeitos, que teve a coragem de fazer a sua opção de vida mantendo-se 
fiel até hoje, a essa sua decisão, com coerência e altivez, sempre defendendo 
suas idéias, com muita firmeza. 

A Igreja Católica que até ontem foi inquisitória procura hoje se redimir desses 
seus  pecados  e  aprende  a  conviver  harmoniosamente  com  as  diferenças 
religiosas existentes no mundo. Tanto João Paulo II, como Helder Câmara, são 
dois utopistas convictos e ambos tem lutado por uma humanidade ecumênica e 
que seja mais fraterna e justa. 

Cada um tem sua utopia, a nossa é a de vermos um dia a Igreja Católica 
afirmar publicamente e dizemos afirmar, porque saber, há milênios que ela sabe, 
que  o  processo  reencarnacionista  é  a  única  verdade  que  explica  a  evolução 
espiritual  de  todos  os  seres,  como  um  princípio  justo  que  reina  em  todo  o 
Universo.

 Depois disto só será preciso que Jesus ou Luiz de Mattos decidam qual deles 
vai  novamente reencarnar  para  ser  o  novo Papa e  realizar  definitivamente  as 
grandes mudanças que há dois mil anos deveriam ter sido feitas.

Sonhar  é  preciso,  quando  representa  a  única  esperança  de  vermos 
implantado em toda a Terra, o verdadeiro Espiritismo Racional e Científico Cristão 
e que tenha a sua Sede construída no Centro Geodésico do nosso Planeta, um 
Grande  Monumento,  destinado  a  ser  o  maior  e  mais  poderoso  ponto  de 
convergência, da racionalidade espiritual e da Justiça em todo o mundo. 
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Para dali serem irradiadas para todo o Universo as verdadeiras conquistas do 
homem terráqueo em todos os níveis,  como símbolo do seu desenvolvimento, 
tecnológico, ético, moral e espiritual, cujo monumento pelo seu grande significado, 
contaria com o apoio e a aprovação da maioria das religiões. 

Como  podemos  ver  é  possível  sonhar  acordado  ou  dormindo,  o  mais 
importante é que seja sempre sorrindo, para fortalecer o espírito e rejuvenescer o 
físico. (quando este artigo foi escrito, Helder Câmara, ainda estava vivo).
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Quando no início  de  1997,  um grupo de  Militantes  da  Filial  do Porto 
Portugal, lançou um livrete com 50 páginas intitulado de: RACIONALISMO 
CRISTÃO-QUE FUTURO?  Só então, passei a tomar conhecimento de muita 
coisa que desconhecia  e  daí  por  diante,  comecei  a  acompanhar  mais  de 
perto, o que estava acontecendo na Casa Chefe do Racionalismo Cristão.
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Fiquei decepcionado com a resposta que, indiretamente foi dada a esse 
Grupo do Porto que obrigou o afastamento de mais uma dezena de ótimos 
amigos e  colaboradores  dessa Filial.  E  mais  decepcionado fiquei,  com o 
tratamento que se vinha dispensando a velhos Companheiros, com mais de 
60 anos de dedicação ao Centro Redentor, como, Aleixo Duarte Serra, Maria 
Luiza Cottas de Jesus, Nilton Figueiredo de Almeida e o jovem médico Dr. 
Luís Portela.

Se até então tinha sido um amigo incondicional que chegava ao exagero 
de acreditar em tudo que ele dizia, no equilíbrio e na capacidade do Senhor 
Presidente, daí por diante comecei a ficar em dúvida e tomei a decisão de 
escrever-lhe uma carta,  atenciosa,  amiga e com muita franqueza expus o 
meu pensamento em desacordo com as suas últimas decisões. Essa carta 
foi  por  mim  enviada  ao  Senhor  Presidente,  Dr.  Humberto  Machado 
Rodrigues, em 06 de maio de 1997, que abaixo segue transcrita:

Estimado Amigo Dr. Humberto.

Depois de pensar muito, sobre se deveria ou não lhe escrever, externando-lhe 
com franqueza e lealdade tudo que penso a respeito dos últimos acontecimentos 
ocorridos na filial do Porto, Portugal, ou se seria melhor e também mais simples e 
comum  nestes  casos,  apenas  solidarizar-me  com  o  Chefe  do  Racionalismo 
Cristão no Brasil e no Mundo, nele continuar a depositar confiança em tudo que 
vem realizando, desta vez decidi, por não estar compreendendo bem o que se 
passa,  externar-lhe  todas  as  minhas  preocupações,  por  acreditar  que  agindo 
assim, serei muito mais seu amigo e também muito mais digno do Racionalismo 
Cristão e dos seus fundadores.

Não tenho a intenção de ser diferente e nem de acompanhar ou imitar quem 
quer que seja, sem que antes sinta, que estou respeitando a minha consciência, 
por estar absolutamente seguro, de que ela nunca me enganou, porque nas vezes 
que não lhe dispensei a devida atenção, sempre errei e nunca me dei bem.

Espero que o meu amigo Dr.  Humberto ao ler  esta carta,  não o faça sob 
nenhuma  prevenção  e  nem  queira  encontrar  nas  suas  entrelinhas,  algo  que 
literalmente  não  disse  e  nem  está  no  meu  pensamento  querer  dizer.  O  que 
pretendo dizer em todas estas linhas, não deve ser interpretado como crítica e 
muito menos destrutiva, mas como subsídio, ao imenso trabalho que é preciso 
realizar em benefício da nossa doutrina.
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Não vou aqui tratá-lo hierarquicamente como presidente do Centro Redentor, 
porque  para  mim  é  mais  do  que  isso  é  um  irmão  que  assumiu  uma 
responsabilidade muito  grande e a quem tenho obrigação de ajudar.  Também 
entendo que não é só elogiando que se incentiva e ajuda. Por vezes, ajudam mais 
aqueles  que nos  criticam,  honesta  e  construtivamente,  inclusive  apontando os 
nossos erros, do que outros que sempre aplaudem tudo que fazemos.

Se  assim  ouso  proceder  é  porque  estou  confiante  de  que  não  serei  mal 
interpretado e se alguma correção vier a receber não há de ser injusta, mesmo 
porque o que coloco, são simples questões de princípios, em torno dos quais, 
muitas vezes já estivemos juntos, pelo respeito que ambos tributamos aos nossos 
Mestres Luiz de Mattos, Luiz Thomaz e Antônio do Nascimento Cottas.

A amizade entre os racionalistas cristãos é sedimentada no rigor dos mesmos 
compromissos que cada um assume com vistas a servir sempre a Causa, com 
entusiasmo, desprendimento e disciplina. 

O objetivo é comum e único, servi-la cada vez melhor. Se essa família não se 
reunir freqüentemente para fazer uma avaliação desses compromissos, dá uma 
demonstração clara de que algo não vai bem.

Sem  planejamento  bem  definido,  sem  propostas  concretas  que  sejam  o 
resultado de um processo que tenha por base a reflexão nascida da discussão 
com aprovação da maioria dos envolvidos, certamente que tudo ficará muito mais 
difícil.

Comecei  a  ficar  pensativo  a  partir  do  momento  em  que  recebi  o  seu 
telefonema, abordando a sua contestação feita na carta que enviou ao grupo do 
Porto, quando na mesma oportunidade, perguntava-me se eu já havia recebido a 
cópia de:  RACIONALISMO CRISTÃO -  QUE FUTURO, considerando que eles 
haviam enviado  esse  material,  para  todas  as  Filiais  do  Brasil.  Mais  pensativo 
fiquei  quando  fui  informado  que  sua  resposta  havia  sido  dada  num  estilo 
contundente, "violentíssimo".

Só depois  de algum tempo é que recebi  a  tal  brochura  e passei  a  tomar 
conhecimento  do  que  se  passava.  De  minha  parte  lamentei  por  tudo  que 
aconteceu e ainda acontece naquela Filial e confesso que não consegui entender 
bem,  o  por  quê  de  tudo  isso,  custando-me  a  acreditar  no  que  presencio, 
principalmente por considerar o alto nível das pessoas envolvidas.
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As perguntas que foram feitas por esses já agora ex-servidores da Doutrina, 
em decorrência das informações que pediam sobre as irregularidades ou supostas 
irregularidades  praticadas  em  ambientes  do  Racionalismo  Cristão,  não  me 
pareceram eivadas de segundas intenções.  A meu ver,  o que pretenderam foi 
defender  os  princípios  e  desejavam  que  a  Casa  Chefe  se  inteirasse  dessas 
ocorrências e esclarecesse o que havia de verdadeiro.

Admito  a  possibilidade  de  estar  errado  e  se  estiver  peço  que  me  corrija, 
porque para mim, se não existiu fato mais relevante do que o que foi escrito e 
assinado pelos seis, sou levado a concluir que o desfecho desse episódio poderia 
e deveria ser bem outro.

 Se  as  perguntas  que  eles  fizeram  fossem  respondidas,  considerando 
apenas o que foi por eles perguntado, ou ainda se a Filial do Porto, não se tivesse 
recusado a fazer esse pedido de esclarecimento a Casa Chefe, tudo poderia ter 
sido contornado, sem análises subjetivas e com resultados positivos para todos.

Creia  que  é  de  alma  aberta  e  na  condição  de  servidor  incondicional  do 
Racionalismo Cristão, que assim me dirijo ao Dr. Humberto, bastante amargurado 
com a perda inestimável  de companheiros que foram obrigados a pedir  o seu 
afastamento. 

Se assim falo  é  por  não estar  convencido de que se algum deles  tivesse 
interesse em ocupar o seu lugar,  como o amigo insinuou. Só como ilustração, 
tratando-se de pessoas inteligentes, mesmo que essa suposta intenção existisse, 
não poderia concretizar-se, por impossibilidade legal e moral.

Estou convencido isto sim, que estamos atrasados nos objetivos que precisam 
ser atingidos. Se continuarmos a dispensar a colaboração daqueles que melhores 
condições tiverem para ajudar, teremos cada vez um número menor de pessoas 
capazes e os passos que precisam ser dados, serão cada vez mais lentos e os 
objetivos ficarão cada vez mais distantes. Às vezes penso que o meu amigo ainda 
não  se  demorou  suficientemente  para  avaliar  a  grande  dimensão  da 
responsabilidade que pesa sobre seus ombros.

Também confio  no seu discernimento e capacidade intelectual  e espiritual, 
suficiente para que no momento em que a vitaliciedade do cargo venha de fato a 
ser objeto de análise e discussão, saiba tomar a decisão sábia.
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Quem sabe se esse momento chegar, não é o próprio presidente do Centro 
Redentor, o primeiro a constatar ser desnecessária a salvaguarda da vitaliciedade 
do cargo, para si próprio e dela abre mão?

Tudo evolui e se modifica com o tempo. Mal entendidos e incompreensões 
sempre hão de existir para serem desfeitos e esclarecidos. São detalhes próprios 
do  crescimento  da  doutrina  a  exigir  novas  estruturas  necessárias  ao  seu 
desenvolvimento com vistas à universalização dos seus ensinamentos. Sou dos 
que não se sente diminuído quando é levado a rever decisões e se sente aliviado 
quando os mal feitos são revistos.

Administrar o Centro Redentor, quando se pretende expandir o Racionalismo 
Cristão  a  nível  Internacional,  não  se  pode  considerar  uma  tarefa  fácil  e  nem 
devemos  esperar  unanimidades  na  apreciação  dos  mesmos  fatos  e 
acontecimentos.

Somos todos diferentes e o grande mérito encontra-se no saber administrar as 
diferenças.  Ao serviço da Causa,  mesmo quando forem muitos,  serão sempre 
poucos  para  o  muito  que  é  preciso  fazer.   Embora  sendo todos  necessários, 
ninguém é insubstituível. Na defesa de princípios em qualquer discussão, esta só 
deve ser encerrada, quando não houver mais dúvidas, sem demonstrações de 
enfado ou irritação.

Não vejo motivos plausíveis para se continuar postergando a realização de 
periódicos  encontros  entre  os  membros  da  Casa  Chefe  e  os  principais 
colaboradores espalhados pelo mundo.

 Os problemas que hoje são apontados para a realização de tais eventos, 
serão maiores amanhã. O que é preciso é saber enfrentá-los e resolvê-los quando 
surgirem, sempre com base em princípios e na disciplina igual para todos.

Numa época em que só se fala em globalização e tecnologia de ponta e para 
se ter sucesso há que haver planejamento e previsão científica, como colocar o 
Racionalismo  Cristão  no  lugar  que  merece,  dispensando  a  utilização  desses 
instrumentos?

Como está, corremos o risco de sermos ultrapassados nos nossos objetivos 
até pelas religiões, se é que já não estamos. Quando Antônio Cottas canalizou 
suas atenções para a consolidação do alicerce material  da Doutrina,  de forma 
estratégica cuidou e garantiu o futuro de sua divulgação e expansão. 
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Chegou o tempo de divulgar e expandir o conhecimento que já possuímos. E 
o que estamos fazendo na área da comunicação? Livros, jornal, rádio TV etc? E 
no  campo  científico?  Nós  que  há  mais  de  70  anos  iniciamos  o  estudo  do 
espiritismo racional e científico cristão e montamos um laboratório/hospital no qual 
eram normalizados doentes da alma considerados loucos! Nesse campo, o que 
fazemos hoje?

Não há como negar o nosso comodismo á sombra dos louros conquistados. O 
mundo espera e os racionalistas mais convictos aguardam que o Dr. Humberto 
Machado Rodrigues faça o que é preciso fazer pelo Racionalismo Cristão, sem o 
que, seremos todos recriminados por seus fundadores.

Considero  a  decisão que  levou ao  afastamento  de  aproximadamente  uma 
dezena de militantes de grande expressão na filial do Porto, Portugal, um erro de 
consideráveis conseqüências.

Se  fosse  eu  que  assim  tivesse  decidido  e  posteriormente  estivesse 
convencido  do  erro  praticado,  não  me sentiria  humilhado  e  sim gratificado  se 
pudesse retroceder e remediar a injustiça cometida.

Se fosse membro do Conselho Superior e tivesse tomado conhecimento do 
que estava acontecendo no Porto e dos verdadeiros motivos que levaram o Dr. 
Luís  Portela  a  pedir  o  seu  afastamento  com  alegação  de  motivos  não 
convincentes e considerando o que ele já fez e o muito mais que poderia fazer, 
pelo Racionalismo Cristão,  o convidaria  para um encontro  amistoso,  ciente do 
benefício que prestaria a doutrina.

Ameaçar  expulsar,  demitir  pessoas  ou  fechar  casas  racionalistas,  pode 
parecer solução fácil. A experiência mostra que as dificuldades, não resolvidas, 
criarão problemas maiores para o futuro do que essas aparentes soluções do 
momento.

Muitas vezes me questiono: como o Racionalismo Cristão poderia avançar em 
termos  de  divulgação?   Se  o  Senhor  Roberto  Marinho  fosse  um  racionalista 
convicto,  tendo  ao  seu  dispor,  uma  rede  de  jornais,  radio  e  Tvs,  o  que 
aconteceria? 

Conheço  o  Dr.  Luís  Portela  e  o  seu  potencial  de  trabalho,  não  só  como 
racionalista, mas também como empresário bem sucedido e mesmo à distância 
acompanhei o seu trabalho na filial do Porto e em cidades circunvizinhas. Quando 
o vi adquirir o título A RAZÃO das mãos do Senhor Alexandre Castro Barbosa, 
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assim como os direitos de poder usar esse título em Portugal, logo pensei que 
uma melhor diretriz iria ser dada aquele veículo de comunicação.

Quando surgiu a revista com esse nome sob a orientação do Dr. Portela, o 
meu  entusiasmo  aumentou  e  cheguei  a  conjecturar:  Finalmente  temos  em 
Portugal,  um racionalista cristão autêntico, que reúne os requisitos necessários 
para  divulgar  o  Racionalismo  Cristão  em todos  os  níveis.  É  convicto,  jovem, 
médico  com  vasta  cultura,  conceituado  nos  meios  científicos  de  Portugal  e 
Europa, administrador experiente, simples e com vontade de servir.

De um dia para o outro, tudo muda, a revista encerra suas atividades, Luís 
Portela sai  de cena,  pede licença e retira-se,  sem nenhuma razão plausível  e 
ninguém da Casa chefe procurou saber por quê, ou se sabe nada comenta. Tudo 
parece muito estranho, certamente muita coisa existe que eu desconheço. Vou 
ficar  por  aqui,  a  minha  lealdade  continua,  só  que  desta  vez  não  é  mais 
incondicional.  É,  todavia, sincera e honesta. Não me julgue e nem queira mal, 
porque este seu amigo lhe quer muito bem.  

                                        
 A partir daí, comecei a me interessar mais, por tudo que acontecia na 

Casa Chefe e a me comunicar com outras pessoas que me poderiam dar 
informações sobre o que ali estava acontecendo. Posicionei-me contra tudo 
que não considerava correto e nem verdadeiro, inclusive contra a expulsão 
de Nilton Figueiredo. O Senhor Aleixo deu uma entrevista aos racionalistas 
de Portugal que resultou no lançamento de um novo Opúsculo intitulado de: 
REFLEXÕES  SOBRE  O  CENTRO  REDENTOR,  no  qual  aparecem  Ângelo, 
Nilton e Maria Luiza defendendo o Senhor Aleixo. 

Houve reações nas Filiais de São Paulo e Belo Horizonte inclusive na 
Casa Chefe,  com abaixo assinados em favor  do seu Presidente e daí  em 
diante também comecei a fazer parte do rol das pessoas não gratas e com 
os dias contados para também ser expulso.
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Tais reações contra o presidente da Filial  do Racionalismo Cristão de 
Recife,,  decorreram  da  carta  que  escreveu  hipotecando  solidariedade  ao 
Senhor  Aleixo  Duarte  Serra,  pela  entrevista  que  concedeu  na  cidade  do 
Porto constante desse documento,  assim como,um resumo biográfico da 
vida  de Ângelo Ferreira da Silva, que foi igualmente publicado.
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Dr. ÂNGELO FERREIRA DA SILVA

BIOGRAFIA

“Nascido  em 1  de  Março  de  1928,  em Verdelhos,  Sertã,  Castelo  Branco, 
Portugal, perante as dificuldades de sobrevivência em sua terra natal, aos dezoito 
anos imigrou para o Brasil, aonde chegou a Recife em 15 de junho de 1946”.

Também  no  Brasil  as  dificuldades  de  sobrevivência  se  mantiveram  por 
bastante  tempo.  Trabalhou quase em regime de escravidão,  durante  10 anos. 
Com 28 anos de idade, encontrando-se doente, sem emprego e sem dinheiro, 
acossado pelo sofrimento, naturalmente se questionou sobre a “figura” de “Deus”. 
Assim, buscando novos caminhos de permeio com tanto padecer, chegou-lhe às 
mãos a 19ª Edição do livro “Racionalismo Cristão”.

Após várias leituras e profunda meditação, abre-se-lhe um novo horizonte e 
decide escrever a Antônio do Nascimento Cottas. A resposta à sua carta datada 
de 10 de fevereiro de 1955, deu-lhe um grande alento e uma nova perspectiva de 
vida futura. Ainda guarda essa resposta após 44 anos, não perdendo, sempre que 
possível qualquer oportunidade de a divulgar. 

Juntando-se ao seu amigo Luiz Lopes Farinha, assumem um compromisso 
para impulsionar o Correspondente do Centro Redentor em Recife, apoiando o 
seu Presidente  de então Sebastião  Camelo de Araújo.  Em 1956 representa e 
profere o discurso de Antônio Cottas na  Inauguração da nova Sede da Filial de 
Arcoverde, localizada no Interior de Pernambuco.

Em Março  de  1957,  o  correspondente  de  Recife  é  elevado  a  Filial  e  em 
Novembro do mesmo ano é inaugurada a Sede própria, embora provisória. (Pág. 
175 do livro”Racionalismo Cristão em Marcha”).

A presidência desta filial já vinha sendo exercida pelo Dr. Ângelo Ferreira da 
Silva, mas é só em 6 de Janeiro de 1969 que assume oficialmente, juntamente 
com Luiz Farinha, por afastamento de Sebastião Camelo de Araújo que evocou 
razões particulares.

Em 1970, juntamente com o seu amigo e companheiro Luiz Lopes Farinha, 
proferem a primeira mensagem na inauguração da Filial de Pirapora, Interior de 
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Minas Gerais, em nome dos Racionalistas Cristãos do Nordeste do Brasil. (Págs. 
269 a 293 do livro”Racionalismo Cristão em Marcha”.- Ed. De 1974).

Em 1972, por administração direta e esforço pessoal, iniciam a construção da 
nova e definitiva Sede própria da Filial do Recife, inaugurada no ano seguinte em 
17 de março, com a presença de Antônio do Nascimento Cottas.

Juntamente com Antônio Cottas participou em muitas inaugurações de Casas 
Racionalistas,  como  as  de  São  Paulo  e  Tatuí,  Pirapora,  assim  como  na 
inauguração do Solar Luiz de Mattos.

É  sabido  que  Antônio  do  Nascimento  Cottas  sempre  depositou  muita 
confiança na dupla Ângelo Ferreira da silva e Luiz Lopes Farinha, que tudo têm 
feito para não desmerecê-la.

Através  de  numerosa  correspondência  e  relação  pessoal,  manteve  um 
relacionamento bastante dinâmico com outros membros de relevante importância 
dentro da doutrina, como por exemplo, o ainda secretário de Antônio cottas, Dr. 
Humberto Rodrigues, assim como o Sr. Aleixo Serra e D. Maria Luiza, relação 
essa mantida dentro de uma cumplicidade e estreita união, sempre na defesa dos 
ideais e princípios da Doutrina. Durante muito tempo mantiveram essa parceria, 
trocando idéias e recebendo sugestões.

Discordando  de  alguns  comportamentos  de  pessoas  com  cargos  de 
responsabilidade dentro do Centro Redentor,  sempre manifestou com respeito, 
independência e a quem de direito, o seu ponto de vista, pondo a Doutrina acima 
dos homens e dos seus próprios interesses.

Para melhor servir  a Doutrina, com quase 50 anos de idade, ingressou na 
Faculdade de Direito, concluindo o curso cinco anos depois“.

  

CÓPIA DA CARTA ENVIADA AO SR. ALEIXO DUARTE SERRA
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      Respeitável Amigo

De posse da minuta que relata o teor de sua entrevista concedida a um grupo 
de jovens Racionalistas Cristãos na cidade do Porto,  Portugal  apraz-nos tecer 
algumas considerações por sua coragem e lucidez em não permitir  que factos 
relevantes para o futuro da nossa Doutrina, não se esvaiam na correnteza das 
águas, tal qual espuma e desapareçam na voragem do tempo. O Senhor Aleixo e 
a D. Maria Luiza, são hoje, dois monumentos vivos da história do Racionalismo 
Cristão com credenciais incontestáveis, para descreverem com alguma precisão 
alguns dos principais episódios que julgamos serem indispensáveis à restauração 
da  memória  dos  inolvidáveis  Luiz  de  Mattos,  Luiz  Thomaz  e  Antônio  do 
Nascimento Cottas, evitando-se com este procedimento possíveis distorções no 
futuro.

Deixar de anotar e divulgar todas essas recordações e lembranças seria uma 
falha imperdoável, com o que a consciência de ambos não concordaria. Todas as 
declarações  feitas  pelo  Sr.  Aleixo,  quase  todas  do  nosso  conhecimento, 
infelizmente e para nossa grande tristeza,  são a simples e pura expressão da 
verdade. Reconhecemos o seu grande esforço e a grande mágoa que sente neste 
instante,  por  ser  obrigado,  depois  de  tantos  anos  de  incansável  trabalho  em 
silencio, a vir a público e dar o seu testemunho sincero e honrado, na defesa do 
patrimônio  moral,  espiritual  e  material  do  Centro  Redentor  e  do  Racionalismo 
Cristão.

Fique certo de que não estará só nesta luta, pois há de contar com o apoio 
incondicional, da consciência livre dos verdadeiros Racionalistas Cristãos de todo 
o mundo. Comungamos do seu sofrimento e da sua decepção, pela forma como o 
Centro Redentor vem sendo conduzido nestes últimos 15anos.  Durante muitos 
anos, alimentamos a esperança de ainda vermos as coisas tomar um novo rumo e 
tudo fizemos com muita firmeza e decisão para que isso pudesse acontecer.

Estamos lhe enviando algumas cópias do nosso trabalho desenvolvido junto 
ao  Dr.  Humberto  Machado  Rodrigues  e  demais  pessoas  de  sua  incondicional 
confiança, sempre tentando mostrar  os erros que vem sendo cometidos nessa 
gestão, com algumas sugestões para as mudanças que se fazem necessárias, no 
caso de se querer reverter essa situação.

Começamos a tomar conhecimento das irregularidades praticadas na Casa 
Matriz e em algumas Filiais do Racionalismo Cristão, após recebermos a célebre 
brochura, vinda da cidade do Porto Portugal, contendo as perguntas que haviam 
sido  feitas  pelos  autores  de  “Racionalismo  Cristão,  que  Futuro?”  E  a  carta 
resposta do Dr. Humberto Machado Rodrigues.
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Até então e como presidente do Centro Redentor Filial de Recife há mais de 
30  anos,  ainda  nomeado  por  Antônio  Nascimento  Cottas  e  na  qualidade  de 
Interventor da doutrina para a região do Nordeste do Brasil,  nomeado pelo Dr. 
Humberto Machado Rodrigues, desconhecíamos todas essas ocorrências. Antes 
de  recebermos  a  brochura,  o  Dr.  Humberto,  por  telefone  perguntou-nos  se  já 
havíamos recebido e informou-nos da sua resposta contundente, classificando-a 
de violentíssima, por julgar que em casos semelhantes, era assim que Luiz de 
Mattos sempre agia. Vários foram os telefonemas e com isso aumentou a nossa 
expectativa.

Quando recebemos tal  encomenda,  foi  grande a nossa surpresa,  pois não 
conseguimos entender, as razões para tanta violência e agressividade, baseado 
em tudo que lemos e relemos várias vezes. Também fomos informados naquela 
mesma oportunidade, pelo Dr. Humberto de que a maioria dos presidentes  estava 
devolvendo aos destinatários as referida brochura e respondendo no mesmo estilo 
por ele utilizado. Como exemplo dessas respostas, considerou a da Filial de São 
Paulo e a da Filial do Porto, como sendo simplesmente magistrais.

Ao lermos a cópia dessa carta resposta,  que nos foi  enviada pelo  Senhor 
herval da Filial de São Paulo, ficamos na mesma incompreensão, nada, no nosso 
modo  de  ver  justificava  tal  resposta.  Não  houve  nenhuma  novidade  e  assim 
aumentou a nossa perplexidade que nos levou a escrever uma carta para o Dr. 
Humberto, não imitando ninguém, mas no nosso próprio estilo na qual expusemos 
toda a nossa preocupação, com sincera lealdade, mas acima de tudo com muita 
franqueza e honestidade. 

Na sua resposta a essa carta, não nos convenceu e nem diminuiu as nossas 
preocupações  quanto  ao  futuro  da  doutrina,  quando  expôs  o  seu 
desconhecimento  do  que  seja  administrar  uma  Instituição  do  porte  do  Centro 
Redentor, ao afirmar: “Quanto ao futuro da Doutrina o amigo Ângelo não precisa 
se  preocupar”.   “Trabalho  dia  e  noite,  desde  manhã  até  à  noite  na  hora  das 
sessões e no fim de semana.  Todo o meu tempo está mergulhado dentro  da 
Doutrina”. “Tenho um colaborador incansável, que é o meu Vice Presidente João 
Gomes,  realizando  inúmeras  obras  de  incentivo  às  Casas  Racionalistas”.  São 
afirmativas como estas que dispensam comentários. 

Não saber fazer melhor é admissível, porque ninguém sabe tudo; Não saber 
avaliar  a  extensão  do  que  se  diz,  já  é  mais  sério;  Dispensar  e  recusar 
sistematicamente a colaboração espontânea de quem sabe, deseja e pode ajudar 
a fazer melhor é muita vaidade e demonstração de insegurança, simples falta de 
conhecimento dos princípios do Racionalismo Cristão.
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 Com bastante tristeza, vemos diminuir a nossa esperança, a cada dia que 
passa, de vermos o Dr. Humberto capitanear o processo de mudanças, capaz de 
reverter o rumo desses acontecimentos, através do diálogo e do entendimento, 
com todos que amam verdadeiramente a doutrina. Contudo, permanece o nosso 
compromisso de continuar trabalhando, na defesa dos ideais de Luiz de Mattos, 
Luiz Thomaz e Antônio do Nascimento Cottas.

Ao  vermos  algumas  Casas  Racionalistas  fecharem  suas  portas,  como 
acontece neste momento e os seus dirigentes recusarem qualquer proposta que 
possa  contribuir  para  que  isso  deixe  de  acontecer,  lembramo-nos  de  Luiz  de 
Mattos quando procurou a Federação Espirita Brasileira, tentando convencer  os 
seus dirigentes de então, para as mudanças, já naquela época reclamadas pelos 
novos tempos que surgiam.

Só não enxerga quem não quer ver. Hoje também  estamos vendo melhor do 
que ontem. Durante 44 anos vivemos de sonhos e esperança pensando que o 
sucessor de Antônio Cottas daria continuidade aos projetos de renovação moral e 
espiritual do mundo, iniciados por Luiz de Mattos e Luiz Thomaz.

Quando  foi  inaugurado  o  Solar  Luiz  de  Mattos foi  lançada  a  idéia  de  se 
realizar  anualmente  um Congresso  Racionalista  que  depois  foi  dito  que  seria 
transferido para ser realizado de três em três anos e posteriormente de cinco em 
cinco e finalmente nunca se realizou e nem se falou mais nisso.

Diante da nossa insistência,  cobrando essa promessa,  foi  nos dito por  Dr. 
Humberto em carta de 08.11.84 que ele tinha um plano, segundo ele,  “um vasto 
programa de ação para o futuro, a ser executado nos próximos 10 anos”. Nunca 
se soube que programa era  esse.  Quando lhe perguntamos se era  um plano 
secreto, respondeu - nos que não era secreto, mas que por enquanto ficaria em 
sigilo.

Passaram-se os anos e o dito ficou pelo não dito. Depois de 13 anos, mais 
precisamente em carta de 06 de junho de 1997, novamente na página 03, no 
parágrafo 06,  a mesma promessa foi  repetida,  igualzinha a que foi  feita antes 
“Temos um vasto programa de ação delineado para os próximos 10 anos”. 

Em  1984  dizia-nos  que  ainda  estava  “tateando”  e  que  “certas  iniciativas 
evolucionistas continuam a ser obstaculadas pelos retrógrados que não têm visão 
suficiente para enxergar a necessidade de adaptação à realidade imposta pela 
conjuntura atual”.
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Á  exceção  de  Maria  Luiza,  todos  os  demais  Diretores  são  da  exclusiva 
escolha  do  Dr.  Humberto  Machado  Rodrigues,  que  lhe  devem  lealdade 
incondicional e irrestrita, portanto incapazes de levantarem a voz ou lhe criarem 
qualquer obstáculo.

As opiniões e os pontos de vista de D. Maria Luiza,  não são levados em 
conta,  assim  como  acontecia  com  o  Senhor  Aleixo,  independente  dos  seus 
relevantes serviços prestados à Doutrina,  este,  com mais de 70 anos de total 
dedicação. 

Ambos tem sido e com freqüência desrespeitados e humilhados. Ao vermos o 
tratamento que lhe tem sido dado Sr. Aleixo! Que esperanças poderão ter os que 
se iniciam hoje ao serviço da Doutrina?

Temos  nos  posicionado  claramente  e  com transparência  completa,  contra 
todas  essas  injustiças,  cometidas  pela  incompetência  administrativa  do  Centro 
Redentor. Para os que fazem parte da cúpula dessa Organização, as minorias 
não têm vez e nem voz, quanto a Reuniões só em  festividades comemorativas. 

Queremos externar ao amigo e Senhor Aleixo que temos procurado fazer a 
nossa  parte,  sempre  seguindo  os  verdadeiros  exemplos  que  herdamos  dos 
nossos Mestres do passado. Nessa luta não temos ficado omissos e desde já 
autorizamos o Senhor Aleixo a dar a esta carta o destino que lhe aprouver. 

Aqui fica o grande abraço deste seu amigo, que lhe deseja muitos anos de 
vida, com a mesma saúde física e a mesma lucidez de sempre, para o muito que 
ainda precisa fazer pela humanidade.

 A  Casa  Chefe  do  Racionalismo  Cristão  através  da  Circular,  194, 
classificou de mentiroso e falso, tudo que havia sido dito, Por Aleixo Duarte 
Serra, Maria Luiza Cottas de Jesus, Nilton Figueiredo de Almeida e Ângelo 
Ferreira da Silva. 

Ao  considerarmos  a  gravidade  desses  acontecimentos  e  observando 
que só uma pequena minoria tinha conhecimento deles, decidimos lançar 
uma espécie de manifesto que enviamos para os principais presidentes de 
Casas Racionalistas, colocando-os a par dos prejuízos que tudo isso, estava 
causando ao movimento racionalista  cristão,  no Brasil  e  no mundo,  cujo 
documento, intitulei de Compromisso com a Verdade. 
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Pena é que o idealismo de alguns poucos, quase sempre seja deturpado e 
incompreendido por muitos. Sempre pensamos num grande e ambicioso projeto para 
o Racionalismo Cristão, conforme já tivemos oportunidade de nos externar por várias 
vezes  com outras  pessoas,  inclusive  e  principalmente  com o  Senhor  Presidente 
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Internacional Dr. Humberto Machado Rodrigues. O primeiro grande passo seria dado 
na conscientização de toda a comunidade racionalista cristã, para a necessidade de 
se  adequar  a  Instituição  Centro  Redentor  aos  novos  tempos  por  que  passa  a 
Humanidade.

Sugeria uma ampla discussão que seria iniciada para que se decidisse em 
Assembléias  Gerais  e  sucessivas,  quais  os verdadeiros  rumos que deveriam ser 
seguidos  capazes  de  melhor  garantir  o  futuro  da  Doutrina.  Seria  indispensável 
assessoria  de  profissionais  competentes  e  especializada  em  Organização  e 
Administração de Empresas do setor público e privado, bem como em comunicação 
e  publicidade  em  geral,  para  que  sem  improvisações  tudo  fosse  tecnicamente 
planejado.  Obviamente  que  seriam necessárias  mudanças  estruturais,  essenciais 
para um melhor desempenho.

Desde quando o Dr. Humberto Machado Rodrigues era ainda Secretário do 
Centro  Redentor,  já  trocávamos  idéias  e  sempre  lhe  externávamos  este  nosso 
pensamento,  com entusiasmo e esperança e podíamos sentir  que  de sua parte, 
também havia afinidade e até reciprocidade e sintonia com essas preocupações, 
mas o tempo passou e com ele muita coisa mudou. Tal mudança pode-se constatar 
ao lermos uma das cartas datada de 08/11/1984, que recebemos do Dr. Humberto, 
conforme cópia anexa. Como prova das nossas afirmações, juntaremos á presente 
exposição, todas as cartas que aqui forem citadas, com as nossas desculpas por 
sermos obrigado a torná-las públicas.

No mundo de hoje  tudo é passível  de ser  analisado e discutido de forma 
educada,  civilizada,  livre  e  democrática,  sem  desconfianças,  ameaças  ou 
retaliações. Certamente que isto só seria possível no nosso caso, se a Casa Chefe e 
toda sua Diretoria assim também entendessem.

Todos precisamos ter plena consciência de que estamos administrando coisas 
que não nos pertencem e por isso achamos ser de nossa obrigação prestar contas 
regularmente,  antes que essa cobrança nos seja feita por quem tem o direito de 
fazer,  os  doadores.  Credibilidade  e  confiança  adquirem  -  se  de  forma  natural, 
gradual e espontânea sem qualquer imposição.

Se quisermos continuar a dizer que o Racionalismo Cristão é a Doutrina da 
Verdade,  não  podemos  ficar  á  margem de qualquer  discussão  que  a  ela  possa 
conduzir.  Para  afirmarmos  que  o  nosso  espiritualismo  é  racional  e  científico, 
devemos investir em pesquisa científica, aprofundar os estudos baseados em Força 
e Matéria, pois só assim estaremos mais bem equipados e melhor capacitados para 
explicar ao mundo, com maiores detalhes e pormenores técnicos o que seja a Força 
e  a  Matéria  em  si  mesmas.  Se  Luiz  de  Mattos  tivesse  vivido  mais  20  anos, 
certamente  que  esta  sua  linha  de  pensamento,  não  teria  sido  abandonada  e 
interrompida.      
                 

Os  ensinamentos  da  Doutrina  devem  estar  sempre  atualizados  e  a  sua 
linguagem enriquecida na medida e na mesma velocidade em que novos vocábulos 
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estão sendo incorporados ao nosso idioma. Cada Casa Racionalista é uma escola 
costumamos dizer, conseqüentemente há que se cuidar com zelo, de todo o material 
didático e da preparação adequada daqueles que são responsáveis pelas aulas que 
ali são dadas, valorizando sempre a qualidade do ensino que é oferecido. 

           
Médiuns e Presidentes precisam de treinamento especial que seria oferecido 

e patrocinado pela Casa Chefe,  sempre compromissado com a ética,  a moral,  a 
disciplina, a ciência e a Verdade enfim.

O Dr. Luís Portela em Portugal patrocina, promove e incentiva o estudo e a 
pesquisa.  Organiza  Simpósios  sob  o  tema:  "AQUÉM E ALÉM DO CÉREBRO”  e 
realiza concursos, com prêmios para os vencedores nas áreas da Psicobiologia - 
Neurofisiologia  e  Parapsicologia  e  tudo  que  se  relacione  com  a  mente  e  os 
chamados fenômenos da para-normalidade. Com isso visa  despertar a atenção do 
mundo cientifico, para a realidade do espírito, objeto de estudo hoje mais do que 
nunca, perseguido em todo o mundo. Com este trabalho muitos cientistas poderão 
ser levados a rever alguns dos seus conceitos sobre Espiritismo e assim darem uma 
melhor contribuição à ciência que nada mais é do que a busca contínua da verdade. 
O Dr.  Luís  Portela  através da Fundação Bial  da qual  é  Presidente também quis 
realizar  no  Brasil  esse  mesmo  trabalho  e  propôs  tal  projeto  á  Casa  Chefe  do 
Racionalismo Cristão, que seria feito sem nenhum ônus para a Instituição Centro 
Redentor.

No livro "Aquém e Além do Cérebro”, lançado no 2º Simpósio da Fundação 
Bial  realizado  nos  dias  2,  3,  e  4  de  abril  de  1998,  no  Auditório  da  Reitoria  da 
Universidade do Porto e Casa do Médico em Portugal, na página 221, observa-se a 
importância  que  é  dada  a  esses  estudos,  quando  um  dos  bolsistas  faz  o  seu 
agradecimento em nome de sua equipe e diz :  "a equipa deste projecto agradece 
profundamente á Fundação Bial a oportunidade que lhe está proporcionando, para 
levar a efeito esta pesquisa parabenizando-a pela concretização de seus objectivos, 
ao desenvolver "a investigação da mente e do comportamento humano, tanto nos 
aspectos físicos como do ponto de vista espiritual".

 Poucos entenderam o verdadeiro alcance dessa iniciativa e os benefícios que 
traria para a Doutrina e a sua divulgação nos meios Universitários e acadêmicos.  E 
aqueles  que entenderam interpretaram,  que por  trás  disso,  havia  o  interesse  de 
desestabilizar a Doutrina e tomar o lugar do Dr. Humberto Machado Rodrigues no 
comando da mesma.

Paralelamente, o Dr. Portela também publicava a revista "A RAZÃO" Na qual 
perseguia os mesmos objetivos, com entrevistas de alto nível técnico e cientifico, 
enquanto concedia ampla liberdade a todos aqueles que desejassem abordar temas 
relacionados com o Racionalismo Cristão, até que foi suspensa a sua tiragem, logo 
depois do Dr. Portela ter pedido o seu afastamento da Filial do Porto em Portugal, 
onde era diretor, alegando motivos de ordem particular, o que a ninguém convenceu.
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Surpreendeu-nos a suspensão da revista e a retirada do Dr. Luiz Portela sem 
que a Casa Chefe tenha dado a menor importância a esse assunto. Mais surpreso 
ficamos  ao  receber  o  lº  Manifesto  vindo  do  Porto,  Portugal  intitulado 
"RACIONALISMO  CRISTÃO",  que  futuro?  Até  aquela  data  não  conseguíamos 
entender  o  que  realmente  estava  se  passando,  principalmente  em  razão  das 
perguntas que eram feitas por um grupo de jovens racionalistas cristãos que pediam 
esclarecimentos sobre os rumores que existiam relacionados com um jogo do bingo 
que teria sido realizado nas dependências da Casa Chefe no Rio de Janeiro e um 
baile de confraternização, nas dependências de uma Casa Racionalista da Europa.

Embora  as  perguntas  tivessem  sido  formuladas  com  alguma  colocação 
irônica,  interpretada  como  deboche,  do  nosso  ponto  de  vista,  não  justificava  a 
resposta indireta e violenta dada pela Casa Chefe, que obrigou a retirada da Filial do 
Porto,  de  um  grupo  considerável  de  bons  elementos,  todos  Companheiros  de 
primeira linha.

Consideramos aquela  resposta  um equívoco  de  razoáveis  proporções,  por 
não ter  segundo o nosso entendimento,  defendido os princípios do Racionalismo 
Cristão e nem ter se revestido de sentimento magnânimo próprio das grandes almas 
em  situações  como  essa.  Escrevemos  uma  carta  com  data  de  06/05/1997  ao 
Presidente  Dr.  Humberto  Machado  Rodrigues,  na  qual  respeitosamente  lhe 
transmitimos  com  muita  lealdade  e  franqueza,  esse  nosso  pensamento,  que 
submeteremos  á  avaliação  de  todos  que  tiverem  oportunidade  de  tomar 
conhecimento desta nossa exposição. Se depois de 03 anos a tornamos pública é 
porque precisamos esclarecer as coisas, não permitindo que se invertam valores.

De  lá  para  cá  passamos  a  manter  correspondência  com  outras  pessoas, 
sempre procurando ver se existiam possibilidades de se ajudar o Dr. Humberto na 
solução desses e de outros problemas. Coincidentemente, a Filial de Recife, lançou 
o seu Boletim de Notícias, na mesma época que o Prof. Nilton Figueiredo lançou 
"Diretrizes"  para todos,  com a aprovação do Dr.  Humberto,  inclusive,  na mesma 
época da criação de uma Cooperativa Editora (que nunca chegou a sair do papel) 
ficando mais uma vez o dito pelo não dito, destinada a promover a expansão e a 
divulgação dos livros do Racionalismo Cristão. A nossa alegria foi grande, mas durou 
pouco. Enquanto durou, aproveitávamos quando agradecíamos os elogios que eram 
feitos ao nosso "NOTÍCIAS”, para demonstrar todo o nosso contentamento por tudo 
que estava acontecendo de bom para a divulgação da doutrina.

Respondendo a uma carta do Cap. José Rodrigues da Silva, em 01/10/98, 
demonstramos  toda  a  nossa  discordância  pela  expulsão  do  Professor  Nilton 
Figueiredo de Almeida,  considerando os motivos que foram alegados, precedidos 
por grandes injustiças igualmente praticadas contra o Sr, Aleixo Duarte Serra e D. 
Maria Luiza Cottas de Jesus, além do chamado "grupo dos seis". 

Todos eles, com grandes e relevantes serviços prestados á mesma Causa. 
Até  essa  data,  pensávamos  que  o  Professor  Nilton,  pelo  trabalho  que  vinha 
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desenvolvendo, continuava a ser o braço direito do Dr. Humberto, como ele próprio 
havia afirmado algum tempo antes.

A nossa admiração e decepção por tudo que estava acontecendo foi grande, 
conforme se pode ver nesta carta que enviamos ao Senhor José Rodrigues da Silva. 
O Senhor José Rodrigues respondendo a essas nossas colocações em sua carta de 
05/10/1998 dá-nos uma verdadeira aula de como segundo o seu entendimento, um 
Interventor  da Doutrina  deve proceder.  Não nos alongaremos comentando o seu 
conteúdo,  porque  estas  cartas,  como  todas  as  que  aqui  nos  referimos,  serão 
anexadas cópias, para que cada um possa tirar as suas conclusões e também fazer 
as suas deduções. Era do nosso conhecimento haver pelo menos dois presidentes 
de Filiados, casados e que tinham amantes e filhos com essas suas amantes, daí a 
comparação que fizemos, quando discordamos da expulsão do Professor Nilton.  O 
Dr. Humberto também sabia disso há muito tempo, mas só nessa altura resolveu 
afastar, não apenas um presidente, conforme afirma o Senhor José Rodrigues nesta 
sua carta, mas sim, dois foram os presidentes afastados. Os Senhores José Maria 
Braga de Amorim da Filial de Belém e o Senhor Benito Biffano da Filial de Butantã, 
São Paulo. Sem falar do Dr. Helvécio da Filial de São João Del Rey que por outros 
motivos, também já havia sido afastado, juntamente com sua esposa e a sua sogra.

Tanto  um como  outro  eram  amigos  do  Dr.  Humberto  e  continuam  sendo 
também  nossos  amigos,  pois  nunca  confundimos  pessoas  com  princípios.  José 
Amorim, para conosco sempre foi honesto, nunca escondeu essa situação, embora 
procurasse  inutilmente justificá-la e nós sempre lhe dissemos que devia renunciar 
aos seus encargos na Filial do Centro Redentor em face de se encontrar moralmente 
comprometido , tornando assim, a sua permanência á frente da Filial ,  da qual é 
presidente, insustentável.

O Dr. Humberto, conforme circulares enviadas para todas as Filiais expulsou 
da Doutrina, os Senhores Dr. Helvécio, sua esposa D. Elizabete e o Professor Nilton, 
mas  ainda  não  comunicou  oficialmente  às  Filiais,  o  afastamento  ou  a  expulsão 
desses dois amigos e agora ex-presidentes acima citados.    
       

D. Maria Luiza Cottas de Jesus e Ângelo Ferreira da Silva ainda na ativa até o 
presente  momento,  pelo  respeito  com  que  tratam  as  pessoas,  embora  sempre 
intransigentes  quanto  a  defesa  dos ensinamentos  de Luiz  de  Mattos,  Luiz  Alves 
Thomaz e Antônio  do  Nascimento  Cottas,  passaram  a merecer  a  confiança  de 
alguns  injustiçados.  Ambos  têm  procurado  intervir  junto  á  Casa  Chefe,  seu 
Presidente  e  Conselheiros,  no  sentido  de  fazer  jus  a  essa  confiança  e  tentar 
encontrar  meios  de  resolver  todos  os  mal  entendidos.   Porém,  até  agora,  não 
obtiveram sucesso. 

Ao contrário, passaram a fazer parte da lista do Senhor José Rodrigues e do 
Senhor Herval Tavares de Campos, indicados por eles, para serem os próximos, a 
serem expulsos.  O  Senhor  José  Rodrigues  é  o   "amigo  leal"  do  Dr.  Humberto, 
achando-se  em  função  dessa  "amizade  "  com  o  direito  de  lhe  cobrar  essas 
providências , que segundo ele, já deviam ter sido expulsos há mais tempo.  Esta é a 
formula inquisitorial usada pelo Capitão José Rodrigues que já deu "certo" contra o 
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Professor Nilton Figueiredo de Almeida e por isso não vê razões, para também não 
dar "certo" agora.

O Senhor Herval também é "amigo" do Dr. Humberto, mas nem tanto. Embora 
também julgue e condene sem justa causa, concede pelo menos, o benefício, do 
arrependimento, da retratação ou do  ENTENDIMENTO. É isso aí  Senhor Herval: 
Parabéns. O Senhor acertou na mosca, o que falta é entendimento e outra coisa há 
muitos  anos  não  temos  feito,  senão  procurá-lo.  Entendimento,  com  letras 
maiúsculas. Mas diga-me Sr, Herval,  como as pessoas podem se entender  sem 
diálogo?       
            

Chegaram ás nossas mãos vários documentos e denúncias de irregularidades 
existentes na Filial de Belo Horizonte. Em nossa carta datada de 20/12/1998 como 
resposta á do Senhor José Rodrigues, demonstramos, como na sua leitura se pode 
ver, toda a nossa tristeza com tudo que estava acontecendo especialmente no Rio, 
Belo  Horizonte  e  São  João  Del  Rey e  nessa  mesma oportunidade,  fizemos  um 
demonstrativo do que sabíamos pensando que o estávamos ajudando a resolver os 
seus problemas,  mas ele  não gostou.  Não respondeu e  quando lhe enviamos a 
segunda via, por supormos ter havido extravio da primeira, devolveu-a sem resposta. 
Quando não se tem como responder,  diante das verdades que são colocadas,  o 
silêncio é a alternativa que resta, porém, a devolução pura e simples  já  denuncia 
falta  de ética.

Na sua resposta a REFLEXÕES SOBRE O CENTRO REDENTOR ele exibe 
todo o seu destempero emocional, embora afirme que "quem reunir adequadamente 
conhecimentos dos princípios racionais, saberão ter paz interior em qualquer lugar 
onde estiverem" O Senhor José Rodrigues da Silva, gosta mesmo de briga, mas os 
documentos comprobatórios das sentenças que temos em nosso poder, provam que 
em todas as ações que ele moveu, todas foram perdidas na justiça e na OAB de 
Belo Horizonte, em favor do Dr. Helvécio Macedo Teodoro. Não conformado, atribui 
a sua derrota a "falhas da justiça terrena".

Não fomos nós que fizemos contra ele, qualquer denúncia e nem lhe pedimos 
qualquer satisfação. Entendíamos que seria muito bom para ele e para a Doutrina, 
se  ele  pudesse  dar  uma  explicação  para  as  que  lhe  haviam  sido  feitas.   Se 
estivéssemos  sendo  acusado  juntamente  com os  nossos  familiares  de  estarmos 
utilizando  vários  imóveis  pertencentes  ao  Centro  Redentor,  diante  de  tais 
circunstancias,  seríamos  os  primeiros  interessados  em  mostrar  os  contratos  de 
locação  e  as  cópias  dos  recibos  do  pagamento  dos  aluguéis.  Se  alguém  nos 
acusasse de termos uma Identidade falsa e se nos provassem como nós provamos, 
que o Senhor José Rodrigues da Silva tem duas Identidades emitidas pelo mesmo 
Órgão emissor,  com números diferentes e em datas diferentes  e que uma delas 
também é usada por um outro cidadão, tudo conforme se pode constatar é evidente 
que seríamos o primeiro interessado, em esclarecer os motivos que justificassem 
essa duplicidade do referido documento.  Anexamos também as cópias,  para que 
ninguém pense que tais documentos foram inventados por nós. 
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Se o Senhor José Rodrigues da Silva pretende ser um "racionalista cristão 
autêntico" não deve comportar-se como se tem comportado e nem se apresentar 
com  dupla  personalidade,  dando-nos  a  impressão  de  estarmos  diante  de  duas 
pessoas  completamente  diferentes.  Nalguns  casos  é  uma pessoa  dócil,  tratável, 
educada  e  gentil  e  se  excede  em elogios  com as  pessoas  de  sua  preferência, 
noutros casos, com aqueles que tiverem a ousadia de discordar dele, é rancoroso, 
grosseiro, mal criado, agride e ofende é violento e injusto, com a mesma facilidade 
de quando procura ser gentil.

Começamos a desconfiar que talvez ele tenha razão em ter duas Identidades, 
porque  assim,  conforme  a  oportunidade,  usará  aquela  que  nesse  momento  lhe 
pareça ser a mais conveniente.

O  Senhor  José  Rodrigues  também  tem  inteira  e  completa  razão,  quando 
afirma:  "Fica  inteiramente  claro  que  não  somos  da  qualidade  dos  Srs.  Ângelo 
Ferreira da Silva, Nilton Figueiredo de Almeida, Aleixo Duarte Serra e Sra. D. Maria 
Luiza Cottas de Jesus". Neste ponto estamos totalmente de acordo.

Pretende humilhar o Dr. Helvécio Por não ter recursos,  nem para comprar 
uma "furreca",  no ferro velho.  A nós entre outros "mimos" brinda-nos com essas 
"pérolas", retiradas do seu duplo vocabulário: “bisbilhoteiro, perigoso”, “infeliz, falso, 
homem chato, aborrecido e antipático”. Quem é rancoroso não tem contemplação 
com os que caem no seu desagrado e a  prova  disso é mostrada, quando o Senhor 
José Rodrigues afirma  como autoridade máxima  da Doutrina na sua área . "Fora , 
Fora , Fora da  Doutrina". Como que se esta , fosse  sua propriedade exclusiva. 
Assim, de insulto em insulto, ele vai procurando desviar a atenção das pessoas, sem 
conseguir dar uma explicação, plausível, para as acusações que lhe fizeram.  A nós 
ele não deve satisfações, nem  nunca lhas pedimos. Mas á opinião pública e a todos 
que desinteressadamente defendem os princípios do Racionalismo Cristão, ele deve.

Não temos nada pessoal  contra o Senhor José Rodrigues da Silva e nem 
contra ninguém. Temos reconhecido as qualidades positivas que tem e os serviços 
prestados á Doutrina. Só não concordamos com o seu estilo arrogante e prepotente 
e em alguns casos, rancoroso e subserviente. Na defesa dos mesmos princípios, 
não  temos  amigos  e  nem inimigos.  Respeitamos  a  todos  e  aprendemos  a  não 
confundir as coisas. A prova do que afirmamos está na carta que escrevemos para o 
Senhor José Rodrigues da Silva, datada de 19/07/1998, na qual fizemos elogios ao 
seu trabalho no Estado de Minas Gerais.  

Entendemos que ao serviço do Racionalismo Cristão, não se deve agir, como 
é comum agir na política, cujo lema é: "para os amigos tudo e para os inimigos, nada 
ou simplesmente a lei”.

Em nossa carta datada de 20/12/1998 que lhe enviamos externamos todas as 
nossas  preocupações  envolvendo  várias  questões,  mas  sempre  defendendo  a 
mesma tese que sempre temos defendido de que é com diálogo compreensão e boa 
vontade que os problemas se resolvem. Quando há problemas, não adianta ficar 
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com raiva deles ou das pessoas que lhe deram causa. O mais importante é saber 
resolvê-los da maneira mais sensata possível.

Também enviamos esta carta, juntamente com outra, igualmente datada de 
20/12/1998, para apreciação do Dr. Humberto, toda a documentação comprobatória 
do que estava ocorrendo em Minas Gerais e que nos tinha sido enviada, por quem 
também tinha interesse que houvesse uma boa solução, para todos esses impasses. 
Nela registramos a nossa opinião sobre o que pensávamos ser o melhor caminho a 
seguir, para resolver essa situação de dúvida e confusão. Nunca baixamos o nível 
em qualquer discussão. Estivemos na Casa Chefe e só falamos a sós com o Dr. 
Humberto, sua esposa e Conselheira D. Marluce Rodrigues e o Sr. João Gomes, 
assuntos importantes. 

Não fomos nós que o acusamos de ter amantes, mas remetemos para a Casa 
Chefe todas as denúncias que nos enviaram de Belo Horizonte, feitas contra ele, 
como era de nossa obrigação.  Fomos á Casa Chefe com propósitos muito elevados 
e não para tratar de coisas menos dignas. Recusamo-nos a aceitar preliminarmente 
a idéia de que daquele encontro que tivemos, algum dos três acima mencionados 
que estavam presentes, lhe tenha passado qualquer falsa informação. Falar pelas 
costas não é a nossa especialidade, mas em questões de ética e moral, quando se 
trata  da Doutrina, sempre  a defendemos a qualquer custo. 

Prosseguindo  em  nossa  explanação,  diremos  que  no  que  se  refere  à 
Contestação feita pelo Senhor Herval Tavares de Campos, sobre o que foi dito sobre 
Ângelo Ferreira da Silva, uma vez que o Sr. Herval reconhece e confessa não ter 
nada contra as pessoas dos Senhores, Aleixo Duarte Serra, Maria Luiza Cottas de 
Jesus e Nilton Figueiredo de Almeida por terem todos prestado relevantes serviços á 
Doutrina, não temos muito mais a dizer-lhe além do que antes já lhe dissemos. Ainda 
arriscaremos perguntar-lhe: Se não tem nada contra eles, porque não fica a favor 
deles? Por que os acusa?  Todavia quanto á nossa solidariedade com os chamados 
dissidentes do Porto permanece inalterada, visto que o que foi afirmado contra esse 
grupo de jovens de que "assumiram atitude criminosa de tentarem apunhalar pelas 
costas,  Altos  dirigentes  da  Doutrina"  nunca  foi  devidamente  esclarecido. 
Gostaríamos  de  saber  que  atitudes  foram essas  e  que  crimes  eles  cometeram, 
enquanto isso não acontece, na "dúvida pró-réu". Enquanto a verdade não surge, 
não pode haver condenação sem provas. 

Desconhecemos qualquer "atitude criminosa ou tentativa de apunhalar pelas 
costas"  praticada  por  essas  pessoas  referidas  pelos  Senhores  Herval  e  Moysés 
Martins Ribeiro e achamos que ambos prestariam um grande serviço a Doutrina se 
apontassem  concretamente  essas  pessoas,  inclusive  citando  os  nomes  e  a 
qualidade dos crimes que cometeram. 

Deslealdade  de  nossa  parte  para  com  o  Dr.  Humberto?  Jamais existiu. 
Aponte-nos  o  Senhor  Herval  uma  só  que  seja  e  se  for  procedente,  pediremos 
desculpa,  como  forma  de  nos  retratarmos  pela  falha  cometida.  O  fato  de  não 
apoiarmos incondicionalmente tudo o que ele faz e diz, não significa que estejamos 
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sendo desleal para com ele. Significa isto sim, que temos a nossa personalidade 
livre e independente e que temos opinião  própria,  que usamos de sinceridade e 
franqueza, como nos foi ensinado por Luiz de Mattos e que não visamos apenas 
agradar, para   ficarmos mais simpático. -Entendimento diz o Senhor Herval: - Não 
temos tentado fazer outra coisa há muito tempo, sempre em benefício da Doutrina, 
embora quase todas as nossas tentativas sempre tenham sido recusadas, não só 
pela Direção Central da Casa Chefe, como também, pelas Filiais de São Paulo e 
Belo  Horizonte,  que  se  quisessem  poderiam  ajudar,  no  que  poderia  ser  uma 
reconciliação Mundial. 

Em 30 de março de  1999 escrevemos uma carta para o Sr, Herval e nela 
deixamos bem claro todo o nosso posicionamento em favor da Doutrina e do Dr. 
Humberto  Machado  Rodrigues.  -O  silencio  foi-nos  dado  como  resposta. 
Interpretamos o silencio como sendo uma deferência especial, visto que, quando o 
Sr.  Herval  não  gosta  do  que  lê,  ele  devolve  ao  destinatário  ou  joga  no  lixo  e 
recomenda a todos os seus amigos que façam a mesma coisa. Não cremos que ele 
não  tenha  recebido  esta  carta,  ou  a  tenha  jogado  no  lixo.  Seja  como  for,  terá 
oportunidade  de  lê-la  novamente,  pois  estamos  enviando-a  para  todos,  que 
receberem esta exposição, uma cópia de cada carta citada.

Sempre em busca do  ENTENDIMENTO. D. Maria Luiza tentou convencer o 
Dr. Humberto de que seria muito proveitoso para a Doutrina, se ele mantivesse um 
encontro com aquelas pessoas que embora não aprovem tudo o que ele faz, têm 
sido  sinceras,  honestas  e  francas  para  com  ele  e  gostariam  de  dizer-lhe 
pessoalmente que está havendo um grande engano, quando ele pensa que todos 
estão contra ele. E que desejariam ajudá-lo e não prejudicá-lo. Se todos amam o 
Racionalismo Cristão e nós não temos dúvidas de que assim seja, o que é preciso é 
dialogar e consertar ou corrigir o que for preciso, para acabar com as ofensas e os 
boatos  e  colocar  a  Doutrina  no  seu  verdadeiro  rumo.  Antes  que  isso  pudesse 
acontecer, pretendíamos reunir na residência de D. Maria Luiza, os Senhores Aleixo, 
Professor  Nilton,  Maria Luiza e Ângelo e também o Dr.  Cristóvam que prometeu 
estar presente, quando convidado por nós, mas depois desistiu e o tal encontro que 
seria realizado, para que fosse elaborada uma agenda dos principais assuntos que 
seriam tratados também não se realizou.  
    

Depois de várias tentativas feitas por D. Maria Luiza junto ao Dr. Humberto, 
não fomos dignos de obter a concessão dessa pretendida audiência.Uma audiência, 
na qual pudéssemos externar todas as nossas preocupações e aproveitar para nos 
colocarmos á sua disposição para trabalharmos em conjunto, para que tudo fosse 
resolvido,  porque  afinal  o  que  existe  há  muito  tempo  é  um  balão  inflado  de 
informações desencontradas, umas verdadeiras e outras falsas, para o quê, o seu 
silencio também tem concorrido e que poderia ter sido esvaziado se tivesse havido 
maior  compreensão  e  uma  visão  mais  realista  dessa  situação.  O  Dr.  Humberto 
pensa diferente e recusou nos receber alegando que tinha coisas mais importantes 
para fazer. 
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Como  a  idéia  de  convidar  o  Dr.  Cristóvam  por  acreditarmos  que  se  ele 
também quisesse, colaborar e pelo vasto conhecimento que tem de tudo que se 
passa no Centro Redentor, em muito poderia ajudar a encontrar as melhores saídas, 
para  todas essas dificuldades,  foi  nossa.  E como foi  a  nós por  telefone que ele 
prometeu estar presente a essa reunião, que seria preparatória para o que iríamos 
tratar com o Dr. Humberto, resolvemos escrever-lhe conforme cópia dessa carta de 
20/06/1999 na qual expusemos um resumo das nossas intenções. O Dr. Humberto 
tem  conhecimento  dessa  carta  e  de  todas  as  outras,  visto  que  de  tudo  que 
escrevemos, sempre lhe remetemos as cópias.

Queremos agradecer ao Senhor Herval,  por ter-nos enviado o teor de sua 
Palestra dada em 25.01.2000.

            Consideramos o que nos foi enviado, um bom e minucioso trabalho sobre a 
história  do  Racionalismo  Cristão  que  merece  respeito  e  o  direito  de  constar  no 
arquivo da Casa Chefe ou em qualquer Biblioteca racionalista. Podemos garantir-lhe 
que tudo que chega as nossas mãos reportando-se ao Racionalismo Cristão seja 
como aplauso ao que fizermos ou como subsídio crítico, nunca é devolvido e nem 
recomendaremos  a  ninguém  para  fazer  isso,  por  não  concordarmos  que  um 
racionalista cristão não seja capaz de encontrar uma forma inteligente e educada 
para demonstrar o seu descontentamento.

O  silencio  é  uma  forma  respeitosa  de  protesto.  Jogar  no  lixo,  sem ler  é 
desprezível e quem assim procede, não deve falar para outras pessoas, para que 
não pensem que quem age assim é porque não sabe ler.   Na página 8 da sua 
Palestra  a  linhas  15 o Senhor  Herval  diz:  "No decorrer  dos anos a obra  básica 
inicialmente com o nome de Espiritismo Racional e Científico Cristão foi passando 
por sucessivas alterações no sentido de torná-la puramente científica".

Estamos convencidos de que o Senhor Herval não é dos que pensa que no 
campo da pesquisa científica, nada mais há a fazer e nem precisa ser feito. Ou que a 
Obra básica do Racionalismo Cristão esteja pronta e acabada.  Nesse campo há 
tanta coisa por fazer, que podemos dizer que o que foi feito representa apenas o 
começo. 

Por  mais  racional  e  científico  que  seja  o  nosso  comportamento  nunca 
devemos  desprezar  as  máximas  de  Cristo;  não  devemos  olhar  para  os  nossos 
semelhantes com desprezo ou desdém. Restaurar a Verdade trazida por Cristo e 
Luiz  de Mattos  é tarefa  que a todos  nós se  impõe.  Já nos  criticaram de que o 
Racionalismo  Cristão  dizendo-se  espiritismo  racional  e  científico  anda  sempre  a 
reboque da ciência, porque só fazem mudanças, quando nesse campo já está muito 
atrasado. Como alguém também já disse: "há muito mais coisas para acrescentar, 
do que para modificar". 

Não podemos deixar de tecer algumas considerações sobre a carta que o 
Senhor  Moysés  Martins  Ribeiro  escreveu  para  os  Senhores  Antônio  M.  Costa  e 
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Valentim Castro, bem como a carta desagravo lida em Reunião de Diretoria da Casa 
Chefe  no dia 12.02.00.

Não nos lembramos da fisionomia do Sr. Moysés, porque na última vez que 
estivemos na Casa Chefe, não tivemos muito tempo, para identificar as fisionomias 
com os nomes, daqueles diretores, com quem falamos. Mas nos lembramos bem da 
orientação que ele nos deu, quando da implantação e inauguração da Biblioteca Luiz 
de Mattos e da Associação Cultural Maria Cottas, na Filial do Racionalismo Cristão 
de Recife. Pelo que lhe agradecemos. Apreciamos algumas de suas qualidades que 
consideramos  positivas,  nas  duas  cartas  que  escreveu,  como,  a  franqueza  e  a 
coragem de dizer as coisas da forma como devem ser ditas, contra a hipocrisia, a 
bajulação  e  a  subserviência.  (Porém,  tudo  não  passou  de  encenação, 
posteriormente confirmada)
          

Até aqui estamos de acordo, mas se daqui para frente passarmos a discordar, 
devemos nos lembrar que existem outros valores que igualmente apreciamos, entre 
os quais, a paciência, o saber ouvir e escutar a opinião dos outros, a educação, a 
consideração e a compreensão para com as outras pessoas, ser justo etc. É o que 
também esperamos do Sr. Moysés.

O que pretendemos dizer ao Sr. Moysés é que para externar o que pensamos 
e defender aqueles a quem estimamos, não precisamos ficar com raiva de quem 
quer que seja, só porque a outra pessoa talvez esteja mais bem informada do que 
nós e por isso as suas verdades sejam outras.  Pelas expressões que o Senhor 
Moysés usou, não conseguiu controlar bem as suas emoções como era inicialmente 
o seu desejo. Senão vejamos os fatos a seguir:

1º - Os Senhores Antônio M. Costa e Valentim Castro, em nossa opinião, são 
as  pessoas  que  menor  responsabilidade  têm  na  edição  do  "Reflexões  Sobre  o 
Centro Redentor”.

2º- A maior responsabilidade por tudo que ali está escrito é do Senhor Aleixo 
Duarte  Serra  e  daqueles  que  endossaram  tudo  o  que  ele  disse,  ou  seja,  os 
Senhores, Nilton Figueiredo de Almeida, Ângelo Ferreira da Silva e D. Maria Luiza 
Cottas de Jesus.

Esses  dois  Senhores,  apenas  compilaram  o  teor  da  entrevista  dada  pelo 
Senhor  Aleixo  e  os  pronunciamentos  que  foram  dados  pelos  demais.  Todos 
confirmam  o  que  disseram.   Os  currículos  desses  quatro  acima  citados,  como 
principais responsáveis, pelo que escreveram não são "medalhões" apenas mostram 
que todos eles há muitos anos vêm prestando relevantes serviços a Doutrina e por 
isso mesmo mereceriam mais respeito. O Senhor Moysés Martins Ribeiro está sendo 
muito injusto, principalmente, para com o Senhor Aleixo Duarte Serra.

Nós  também  conhecemos  e  muito  bem  esta  figura  extraordinária  que  se 
chama Aleixo Duarte Serra e os serviços que prestou á Doutrina, durante toda a sua 
vida.  Consideramos  uma  ignomínia  o  que  se  tem  feito  contra  este  homem.  As 
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ofensas e humilhações a que tem sido submetido. Não concordaremos jamais que 
em  nome  do  Racionalismo  Cristão  sejam  cometidas  tantas  injustiças  para  com 
aqueles que outra intenção não tiveram, senão servi-lo. Um homem que aos 94 anos 
ainda dirige carro, mostrando perícia e lucidez, não pode ser taxado de esclerosado 
e senil e se estivesse, esse desrespeito, seria ainda maior.

Respeitaremos sempre o direito das pessoas usarem o seu livre arbítrio, como 
entenderem,  sendo  inclusive  injustas,  porque  de  nós  ninguém,  absolutamente 
ninguém será capaz de nos tirar essa mesma prerrogativa, de sermos nós mesmos, 
mas sempre solidários com os que sofrem, em busca de justiça.  Seja qual  for a 
insinuação ou ameaça que nos façam. 

Padre Vieira costumava falar aos peixes, quando não tinha pessoas que o 
quisessem  ouvir.  Há  muito  tempo  que  alguns  companheiros  vêm  pregando  no 
deserto. E por não serem atendidos em suas justas reivindicações, é natural que 
comecem a falar mais alto ou até a gritar.  E quando  isso acontece, excessos e 
exageros,  serão sempre inevitáveis  .  Mas a culpa não é daqueles que precisam 
gritar  para  serem ouvidos  e  mesmo assim não conseguem e sim daqueles  que 
sistematicamente se recusam a não quererem escutar. 

Daí a considerar tudo que foi  dito por Aleixo, Nilton, Ângelo e Maria Luiza, do 
modo como foi, o exagero é ainda maior. Permita-nos, Senhor Moysés dizer-lhe que 
os componentes do Diretório Central não estão tão bem informados sobre todas as 
coisas que estão acontecendo, como podem imaginar. O Senhor Moysés acaba de 
nos  confirmar  esta  nossa  suposição,  quando  afirma  que  a  "D.  Marluce  mesmo 
estando aposentada, trabalha diariamente no Centro Redentor, sem nada receber”.

No final de 1999 estivemos na Casa Chefe e tivemos um encontro reservado 
com  o  Dr.  Humberto,  o  Sr.  João  Gomes  e  a  D.  Marluce.  Nessa  oportunidade 
abordamos  alguns  assuntos  e  notícias  desencontradas,  relacionadas  com 
irregularidades ou supostas irregularidades na área administrativa da Casa Chefe e 
em algumas Filiais.

Tínhamos informações de que o Dr. Humberto, o seu vice, Sr. João Gomes e 
a D. Marluce  eram remunerados, pelos serviços que prestavam ao Centro Redentor. 
Como para nós isso era uma novidade, pois sempre ouvimos falar que cargos na 
Doutrina são encargos e que nenhum diretor seria remunerado, aproveitamos essa 
ocasião e fizemos essa pergunta.  A resposta dada pelo Sr. João Gomes e por D. 
Marluce foi simples, rápida e honesta "Recebemos pró-labore”.(como acontece com 
os sócios de qualquer Empresa). 

Também tínhamos notícias de que outros parentes,  como a esposa do Sr. 
João Gomes D.Maria Teresa, o filho dela e o filho do Dr. Humberto, todos estavam 
sendo  remunerados  pelos  serviços  que  prestavam,  o  que  é  perfeitamente 
compreensível. A D.Maria Teresa, filha do Sr. Dr. Joaquim Costa era funcionária do 
Centro, assim como D. Marluce, desde o tempo do Senhor Cottas. 
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E se os outros mesmo sendo parentes, também trabalham e recebem pelo 
que  produzem,  nada  mais  justo,  pensamos  nós.  O  que  causa  uma  certa 
perplexidade é a falta de regras que estipulem com transparência,  o  quanto e a 
quem esses pagamentos são efetuados, parecendo haver uma certa ingenuidade á 
semelhança  da  criança,  que  desconfia  que  está  fazendo  algo  errado  e  procura 
esconder.

Não se pode administrar o que não é nosso, com obrigação de prestarmos 
contas ao público,  dessa maneira.  Se a D. Marluce, mesmo aposentada trabalha 
para o Centro e recebe pelo seu trabalho, nada mais natural. O que não fica bem é 
ela também ser Conselheira e ao mesmo  tempo  funcionária: O Senhor João Gomes 
está no mesmo caso. Ninguém questiona, o fato dele receber pelos serviços que 
presta á Instituição, pois ele sempre recebeu pelo seu trabalho, durante muitos anos 
na gestão do Senhor Cottas. O que não se concebe é que seja ao mesmo tempo 
Vice  Presidente,  do  Centro  Redentor,  Tesoureiro,  comprador  de  materiais, 
contratador de obras, fiscal etc.

Nunca ouvimos alguém colocar em dúvida a honorabilidade de nenhum deles. 
A mesma observação é feita, ao Dr. Antônio Cristóvam Monteiro, que ao mesmo 
tempo  é  Diretor  e  Advogado,  procurador  do  Centro  Redentor,  responsável  por 
contratos  e  escrituras  e  tudo  o  mais  que  se  relacione  com  a  parte  jurídica  do 
patrimônio e da Instituição. É um profissional competente, remunerado pelos seus 
serviços,  mas que também não deveria  ser  Diretor,  para que os seus pareceres 
técnicos pela isenção de que estariam revestidos pudessem ter maior força. Os seus 
serviços são de grande utilidade para o Centro Redentor. Neste momento ele é a 
pessoa que tem melhores condições para ajudar o Dr. Humberto a resolver todos 
esses mal entendidos. Ele conhece tudo que é relacionado com a situação jurídica e 
legal de cada imóvel e da própria Instituição. Tem pleno conhecimento de todas as 
irregularidades que existem dentro e fora da Casa Chefe.

São tantas as particularidades e os detalhes que só ele mesmo conhece que 
a sua falta ao serviço da Doutrina, será sentida, no dia que ele não puder exercer 
mais as suas atividades profissionais. Ele também sabe quem são os amigos do Dr. 
Humberto e da Doutrina e quem São os bajuladores e sabidos. Como é comum hoje 
se dizer, só lhe falta vontade política.

O Dr. Cristóvam sabe, o Dr.  Humberto também sabe, todos sabemos, que 
mais cedo ou mais tarde, queiram ou não, terá de haver reforma dos Estatutos, com 
regras mais claras, bem estudadas, capazes de assegurar um melhor futuro para o 
Centro Redentor e o Racionalismo Cristão. Também nos parece razoável que se 
discuta a perpetuidade do Presidente, implantada no tempo do Sr. Cottas, numa fase 
de  transição,  com objetivo  temporário  e  não  permanente.  O Dr.  Emir  Nunes  de 
Oliveira  já  vinha chamando a atenção do seu grande amigo e nosso também, o 
grande Presidente Antônio do Nascimento Cottas, para esta realidade. 

(Conforme esta nossa previsão, posteriormente em dezembro de 2003, novos 
estatutos  foram  elaborados  e  mantidas  as  mesmas  salvaguardas  como  a 
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perpetuidade e o  poder  autoritário  completo  do presidente  geral  e  restringido os 
poderes dos presidentes regionais. Também foram retiradas as obrigações sociais, 
fazendo com que o Centro Redentor deixe de ter caráter filantrópico, um de seus 
principais objetivos, ao ser fundado por Luiz de Mattos, em 1910).

 Fica  muito  difícil  ao  entendimento  de  qualquer  leigo  admitir  que:  Se  o 
presidente não deixar indicado por escrito e devidamente formalizada em cartório, a 
indicação do seu substituto, cabe ao conselho Superior fazer essa indicação. Depois 
disso o Conselho abdica dos seus poderes, transferindo-os para o Presidente, que a 
partir daí poderá destituir todos os membros do Conselho que o escolheram, mas 
nunca poderá ser destituído de suas funções, por aqueles que o colocaram nesse 
poder. Mesmo que fique inválido, impossibilitado de exercer o cargo. É ou não uma 
coisa no mínimo esquisita que precisa mudar? (O artigo 34 e parágrafos seguintes, 
dos  novos  Estatutos  estabelecem  as  novas  condições  no  caso  da  morte  ou 
impedimento definitivo do Presidente Perpétuo).

A forma de gestão de qualquer Empresa ou Instituição precisa estar apoiada 
por convenções regimentais ou Estatutárias sólidas e bem explícitas, nas quais tudo 
esteja previsto, considerando os novos tempos que estamos vivendo. A cláusula da 
perpetuidade, a nosso ver, não é garantia para ninguém é antes disso, um entrave 
que compromete a imagem da Doutrina e da sua filosofia espiritualista dificultando o 
seu desenvolvimento.

 A manutenção ou a recondução de uma pessoa num determinado cargo, por 
períodos consecutivos, enquanto puder desempenhar bem as suas atribuições, sem 
qualquer caráter de perpetuidade ou imposição deve e pode ser previsto. O brasileiro 
João Havelange não era perpétuo e dirigiu a FIFA (Organização Internacional, ligada 
ao esporte e cultura), durante toda a sua vida. Á sua sucessão concorreram dois 
candidatos. Parece-nos que este é um bom exemplo.

  Estar a favor de certas mudanças, não é a mesma coisa que estar contra as 
pessoas. Defender princípios é obrigação que todos temos. O cargo de presidente 
do Centro Redentor é bastante espinhoso e não cremos que tenha estado alguma 
vez  ameaçado.  Se estivesse,  as  mesmas pessoas que  se  levantaram contra  as 
injustiças que vêm sendo praticadas com outros Companheiros, estariam igualmente 
do seu lado.

Será  que  dizer  estas  coisas  preocupar-nos  com o  futuro  do  Racionalismo 
Cristão  e  do  Centro  Redentor  é  cometer  algum  crime  ou  estar  contra  qualquer 
pessoa e apunhalar alguém pelas costas? Será que ter a coragem de dizer o que se 
pensa ser o melhor para o futuro da Doutrina, é ser traidor?

    Será que ser honesto, leal, independente, livre, defensor intransigente dos 
princípios legados por Luiz  de Mattos,  Luiz Thomaz e Antônio Cottas,  não é ser 
racionalista cristão "autentico”? 
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    Se  não  for,  quando  nos  encontrarmos  com  esses  três  maiorais  na 
espiritualidade,  em qualquer  parte  do  Universo,  a  quem estaremos  prontos  para 
prestar contas dos nossos atos e não temos dúvidas de que esse encontro, um dia 
se dará. Também haveremos de pedir explicações e respostas convincentes para 
essas e outras perguntas, se antes, quem de direito, não quiser ou não as souber 
dar.

    Estribados no exemplo de Antônio Vieira, quando na Bahia, foi obrigado a 
abandonar  a  sua  Igreja  e  sentindo-se  injustiçado por  ter  Deus permitido  que os 
ímpios tomassem o seu lugar, a ele se dirigiu e fez o seu protesto. "Então tu nos 
abandonas, a nós que desde os 8 anos ao teu serviço nos encontramos! há ! não hei 
- de pedir pedindo, exijo que faças justiça". Esta é a autoridade do justo. Mas justiça 
é justiça em todo o lugar. 

 Dissemos antes que o Sr. Moysés, não conseguiu controlar tanto as suas 
emoções como era sua intenção. Por duas vezes fez analogia entre os homens e os 
nossos irmãos mais próximos  ainda na escala irracional, os cães e  numa dessas 
citações diz : "Fogem como cães vadios, que  ao menor sinal do chicote vão para 
bem longe, e lá,  ficam a rodar a rodar em torno de si,  freneticamente,  querendo 
morder a própria cauda "  Na outra  diz :  " - Recuem enquanto é tempo. Ainda há 
salvação. Recomponham-se, só depende de vós. Voltem para a estrada do bem. Por 
ela seguimos resolutos! Porém, se assim não for, para nós, enquanto a caravana 
passa os cães continuarão a ladrar a beira da estrada"       

 Estas citações refletem bem o sentimento raivoso e ameaçador e ao mesmo 
tempo indulgente de quem as proferiu demonstrando que não havia paz interior, a 
emoção estava fora de controle. Procuramos entender o seu significado e sendo o 
cão o melhor amigo do homem, ficamos sem saber a quem o Senhor Moysés quis 
ofender, se o cão ou o homem ou se estava realmente com raiva dos dois. 

.Todos estamos desperdiçando munição, atirando uns contra os outros, mas 
sem conseguir  atingir  o alvo principal.  No dia em que o Dr.  Humberto,  conseguir 
desviar de si, todas essas flechas e as direcionar para um trabalho grandioso em 
prol da Doutrina, vai diminuir o seu desgaste físico e mental e vai chegar á conclusão 
de que tudo que parecia uma grande confusão, não passava de um grande equivoco 
seu. 

Temos tentado dizer-lhe tudo isso,  infelizmente,  sem sucesso.  As crianças 
traquinas precisam de espaço, para poderem gastar as suas energias. Os homens 
de ideal necessitam de projetos para poderem sobreviver e desenvolver todo o seu 
potencial energético, buscando realizar os seus sonhos.

 Fantasioso é pretender comparar episódios ocorridos no passado contra as 
figuras de Luiz de Mattos e Antônio Cottas, com o que está acontecendo hoje com o 
Dr. Humberto.  Com Luiz de Mattos houve roubo, traição e tentativa de assassinato. 
Vítima da traição e do roubo provindo de alguns que supunha amigos, foi obrigado a 
fechar o que de mais importante existia em sua vida, que era o seu jornal.
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 Com Antônio Cottas, houve anonimato, as pessoas agiam nas escondidas 
eram falsas  e traiçoeiras,  tendo como objetivo  principal,  tentar  apoderar  -  se  do 
patrimônio  do  Centro  Redentor.  Tais  fatos  foram-nos  transmitidos  por  quem  os 
presenciou,  ontem.   Hoje  somos  testemunha  e  até  participante.  Por  esta  razão 
afirmamos  que  hoje  tudo  é  completamente  diferente.  Visa-se  exclusivamente 
preservar todo o patrimônio da Doutrina, não só material, mas também o ético e o 
moral. Há transparência, tudo é dito as claras, as pessoas têm dignidade, dizem o 
que  pensam  e  assinam  em  baixo.  Há  lealdade  e  franqueza.  Só  isto  já  seria 
suficiente,  para  mostrar  que  essa  insinuação  maldosa  é  mais  um equivoco  que 
compromete aqueles que a fazem.

 Já vai longe esta nossa exposição, mas antes de a terminarmos queremos 
ainda dizer que o que foi afirmado na CIRCULAR Nº 194 dirigida AOS DIRIGENTES 
DE CASAS RACIONALISTAS,  no  seu  item  II  que  diz:  “O  referido  documento  é 
constituído  do  principio  ao  fim  de  afirmações  mentirosas,  caluniosas,  injuriosas, 
difamatórias e ofensivas á moral", não corresponde a verdade.

Concordamos  e  admitimos  que  o  "referido  documento"  contenha  algum 
excesso  de  linguagem  e  que  algumas  afirmações  nele  contidas  poderiam  ser 
discutidas ou revistas. Todavia, considerar dessa forma tudo que foi dito por Aleixo 
Duarte Serra, Nilton Figueiredo de Almeida, Maria Luiza Cottas de Jesus e Ângelo 
Ferreira da Silva, obriga-nos a transferir a resposta para ser dada por aqueles que se 
dignarem ler tudo que escrevemos.

Em  tempo:  Todos  os  documentos  acima  referidos,  nessa  mesma 
oportunidade,  seguiram  junto  com  esse  Manifesto,  que  enviei  para  as 
principais  Casas  Racionalistas  e  para  os  Diretores  da  Casa  Chefe.  Tais 
documentos encontram-se todos arquivados em meu poder.   

                                                                              
  Sempre procurei alertar e elucidar as pessoas, inclusive alguns Diretores da 

Casa Chefe, que se expressavam grosseiramente no falar e no escrever. Sempre 
sugeria o diálogo, como forma de entendimento. Convidava ao uso do bom senso, 
dando sugestões  e fazendo observações,  conforme os escritos  que publiquei  no 
NOTICIAS Nº 12 com o título, Ponderações, que eram sempre enviados para uma 
centena de amigos e Presidentes de Casas Racionalistas que aqui irei reunir, para 
que não fiquem dispersos e não venham a desaparecer para sempre.

PONDERAÇÕES

Por que há tantos desentendimentos? Por que na sua grande maioria as 
pessoas não se entendem e pouco ou nada fazem, para se entenderem? Por que 
agridem os outros e não apenas fisicamente, mas também com palavras e gestos 
grosseiros? Por que alguém pode pensar que a razão e a verdade estão sempre 
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do seu lado? Por que preferir descobrir os defeitos e as más intenções e não as 
virtudes que em maior ou menor escala, todos têm?

Estas  e  outras  perguntas  encontram  respostas  nos  princípios  e  nos 
esclarecimentos  que  o  Racionalismo Cristão  há  muito  tempo vem oferecendo, 
embora alguns que alardeiam saber muito sobre a Doutrina de Luiz de Mattos, 
seu fundador ainda não se tenham dado conta de que é preciso estudar um pouco 
mais, para evitar que errem tanto.

Quando há vontade de acertar existe sempre a possibilidade das pessoas 
se entenderem. O diálogo respeitoso é comprovadamente a melhor forma de se 
chegar a um nível maior de compreensão e entendimento sobre qualquer assunto 
ou controvérsia. Sem vaidade e menosprezo por quem estiver do outro lado, as 
soluções possíveis, para cada problema sempre podem ser encontradas.

Os gestos e as palavras e o modo como são pronunciadas ou transmitidas, 
sempre produzem efeitos agradáveis ou desagradáveis. Os racionalistas cristãos, 
por terem obrigação de saber disso, pelas lições e informações que receberam, 
jamais  devem se utilizar  destes  instrumentos,  para  não serem apanhados  em 
contradição.

Saber ouvir as outras pessoas, principalmente aquelas que estão do mesmo 
lado e já conhecem o caminho que todos são obrigados a percorrer, poderá servir 
para contornar  obstáculos e evitar  contra- tempos durante qualquer percurso. 
Ser espiritualista é ser simples compreensivo e educado; é ser paciente e saber 
esperar  conforme  ensinou  o  Mestre,  mas  é  também,  saber  defender  os 
ensinamentos  do  Cristo,  quando  estes  estiverem  sendo  desrespeitados,  não 
deixando para logo mais, aquilo que deve ser feito hoje, ou já devia ter sido feito 
ontem.

Quando se age por idealismo e se luta seguindo princípios,  não se agride 
ninguém e nem se procura humilhar aqueles que pensam e agem diferente; não 
se deve alimentar rancor, desejo de vingança e muito menos, demonstrar esses 
sentimentos,  nas  palavras  e  nas  ações,  contra  quem  quer  que  seja,  não 
confundido interesse pessoal, com ideal.

Pretender  manipular  as  coisas  e  conduzi-las  de  acordo  com  as  suas 
conveniências aproveitando a ingenuidade e a boa intenção das pessoas é adotar 
uma estratégia falsa e subestimar a inteligência dos outros. A verdade sempre 
aparece e mais dia menos dia a justiça verdadeira se fará. O caminho da evolução 
espiritual é feito com muita coragem, trabalho honesto, estudo, desprendimento e 
renúncia.  Nessa  grande  caminhada,  cada  um  individualmente  constrói  a  sua 
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própria estrada, pela qual há de transitar no futuro. Enganam-se os que procuram 
obstruir  o  caminho  por  onde  transitam,  visando  prejudicar  quem  vem  na 
retaguarda.

“Quem bem faz, para si  o faz”. Os que criarem obstáculos para os outros, 
podem estar colocando pedras na sua frente, que terão de retirar com redobrado 
esforço,  no  futuro.  Quando  todos  se  conhecerem  como  verdadeiros  irmãos, 
seguindo na mesma direção, o amor cristão será implantado neste planeta que 
então será transformado num verdadeiro paraíso. 

De tanto ver triunfar a indiferença e a incapacidade na solução dos 
problemas, tomar conta da Casa Chefe, sem que respostas fossem 
dadas  às  inúmeras  perguntas  que  fazia,  ao  presidente  do  Centro 
Redentor, dirigi uma Carta Aberta ao seu fundador. 
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Tenho procurado falar àqueles que dizem ser teus representantes e de tua 
Doutrina, na Terra e não tenho conseguido ser ouvido e nem me fazer entender, 
talvez possas me dizer, se é por incapacidade minha, ou deles, para compreender 
melhor o que disseste. Agora me dirijo a ti diretamente, para dizer-te as coisas como 
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eu penso e  espero  que me corrijas  se estiver  errado  e me respondas,  tão logo 
encontres um mensageiro que mereça inteira confiança (nessa altura, não tinha mais 
confiança  nas  comunicações  dos  médiuns  que  eram  atribuídas  aos  espíritos 
superiores, dadas na Casa Chefe) e que saiba traduzir fielmente o que disseste e me 
convença que a tradução é verdadeira.

Compreendo desde logo, a grande dificuldade que terás, para enviar-me a tua 
mensagem, como resposta, diante da presunção e da vaidade de que muitos estão 
envolvidos,  alguns  até  alardeiam,  praticar  os  teus  ensinamentos,  dentro  da  tua 
própria Casa. 

Bem sabes que te tenho, como um dos maiores, senão o maior, discípulo de 
Jesus  o  Cristo,  um  exemplo  para  todos  nós;  Destes  exemplos  de  coragem, 
desprendimento,  independência,  dignidade  e  amor  ao  trabalho  e  ao  próximo; 
Ensinaste a não ter medo, a ser honesto, verdadeiro e trabalhador.

Contigo  aprendi  a  conhecer-me como espírito  em evolução,  num contexto 
Universal de Justiça igual para todos; soubeste como ninguém antes soube, ensinar-
me a conhecer Deus e a encontrá-lo em todos os lugares; nas areias de todas as 
belas  praias;  no  rompimento  da  aurora  em  dias  primaveris;  no  entardecer 
melancólico em todas as regiões do Globo; nos espinhos e nas flores; na alegria e 
na dor; no sol e na chuva; na calmaria e na ventania que tudo arrasta, a que destes 
o nome de Grande Foco.

À semelhança do Cristo, ensinaste que “só a Verdade tornará o homem livre”, 
assim como, que o cadáver de um gato, de um plebeu, ou de um nobre, valem a 
mesma coisa, porque tudo é matéria em decomposição e transformação. Ensinaste 
a valorizar as coisas do espírito e a desprezar o que a terra pertence.

Na  tua  Doutrina,  também  aprendi  a  respeitar  o  meu  semelhante,  mesmo 
quando não esteja de acordo com o que ele diz e faz, sem alimentar ressentimentos 
ou cultivar sentimentos de desprezo e ódio por alguém. 

 Também aprendi a não ser egoísta e nem ciumento e como considero as tuas 
críticas sempre valiosas, benéficas e construtivas, sugiro que deves continuar a fazê-
las diretamente para quem tomou conta da tua Casa e está precisando tanto ou mais 
do que eu.  

  Foi no ano de 1971, depois de residir 25 anos no Brasil, que pela primeira 
vez, voltei  a Portugal,  para rever parentes e amigos e a terra onde nasci.  Visitei 
pessoas e vários lugares que me foram recomendados, pelo maior seguidor de tua 
Doutrina, Antônio Cottas, a quem no meu regresso à cidade de Recife, relatei o que 
vi e senti nessa minha viagem.

A  carta  que  lhe  enviei  datada  de  27  de  julho  de  1971,  encontra-se  nos 
arquivos da tua Casa e dela deves ter tomado conhecimento, por ter sido objeto de 
apreciação, numa de suas Reuniões Mensais de Diretoria, nas quais costumavas 
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estar sempre presente e nos momentos próprios, quando era necessário também 
intervinhas.

                               
  Vou aqui  transcrevê-la  para lembrar-te,  embora saiba  que estás sempre 

muito ocupado com coisas importantes, mas é que eu ainda acho, que precisas fazer 
mais alguma coisa, para completares a obra que iniciaste, aqui neste mundo Terra. 
A final, para ti não há distância e do lugar onde te encontras podes ver as coisas 
muito melhor do que eu. De qualquer modo, o lembrete está dado e só não vê, quem 
não quer. O que fazer? Isso é de tua responsabilidade. Há quem deseje que tudo 
fique como está e quem não gostar, que vá também para o espaço, mas eu sinto 
que  ainda  preciso  continuar  a  fazer  a  minha  parte  e  nem  tão  cedo  pretendo 
aposentar-me.

  
  Segue abaixo a cópia da carta que escrevi  para Antonio do Nascimento 

Cottas relatando a minha viagem a Portugal em 1971. 

   Prezado Amigo: Foi imensa a nossa satisfação, quando ao chegarmos de 
viagem  em  nosso  lar  e  encontrado  todos  os  nossos  com  saúde  e  alegria,  nos 
entregaram uma carta sua, enviada para nossa residência. E para completar essa 
alegria,  também  recebíamos  á  tardinha,  um  telegrama  seu,  dando-nos  as  boas 
vindas.

  O nosso companheiro  e amigo Luiz Lopes estava no aeroporto  á nossa 
espera.  Encontramos  tudo  e  todos  muito  bem.  O  nosso  amigo  Luiz  e  demais 
companheiros  desta  Filial,  desincumbiram  -  se  admiravelmente  das 
responsabilidades que lhes transferimos, durante a nossa ausência.

 Ao chegarmos a Lisboa, dias depois, fomos visitar o Sr. Dario Marques Cruz. 
Palestramos pouco tempo, por não haver lugar para estacionar o carro do Sr. João 
Farinha, que gentilmente nos levou até lá e teve de ficar a espera. Quando voltamos 
a Lisboa e novamente o procuramos, ele não estava em casa e não mais pudemos 
falar-lhe. Sentimos nele, um verdadeiro soldado ao serviço do Racionalismo Cristão.

 Em  Coimbra  também  estivemos  na  residência  do  Sr.  Belmiro  Ferreira 
Pedrosa, um casal  muito simpático que aguarda ansiosamente, puderem divulgar a 
Doutrina, sem as restrições do momento.(estávamos sob a Ditadura de Salazar e do 
Cardeal Cerejeira e o Racionalismo Cristão estava proibido em Portugal)

 Na  cidade  do  Porto,  estivemos  primeiro  no  Mercado  do  Bolhão  e 
conversamos com o Sr. José Pinto, homem simples, porém, muito entusiasmado e 
esperançoso.

 O  Sr.  Miguel  Correia  Gomes,  de  tanto  esperar  e  decepcionado  com as 
sórdidas manobras do clero, relacionadas com o desvio da correspondência e dos 
livros que são enviados do Brasil, para o Centro Redentor do Porto, dá mostras de 
cansaço e fadiga.
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 Compreendo-o perfeitamente, pois há mais de 20 anos que a Filial do Porto 
está com suas portas cerradas e para quem sente na alma os princípios do Mestre 
Luiz  de  Mattos  e  deseja  vê-los  serem  divulgados  livremente,  essa  situação 
representa uma verdadeira tortura.

  Batemos algumas fotografias á porta do Centro Redentor Filial do Porto e em 
seguida  o  Sr.  Miguel  levou-nos  ao  Dr.  Antônio  Madeira  Pina  e  por  ele  fomos 
recebidos no seu consultório de grande clientela. Não pudemos demorar muito, mas 
o suficiente para sentir que estávamos na presença de um homem de valor, de fino 
trato,  calmo  e  inteligente,  que  aguarda  serenamente  o  dia  de  poder  divulgar 
livremente o que sabe sobre a vida a todos que quiserem ouvi-lo. 

  Enquanto  isso  não  acontece,  acompanha  o  debate  dos  Deputados  na 
Assembléia  Nacional  que  discute  a  liberdade  religiosa  e  espera  que  a 
regulamentação dessas leis, lhe forneçam os meios necessários, para poder abrir as 
portas do Centro Redentor, em Portugal.

  A nossa viagem prossegue e tudo é muito bonito e florido e mais convencido 
fiquei, de que aquele pedaço do mundo haveria de pertencer a um povo que sabe 
cuidar das coisas que a Natureza lhe deu.

  Quando chegamos em Lisboa alugamos um carro e saímos a andar como 
quem conhece  realmente  o  terreno.  Por  vezes  parávamos  na  estrada  para  tirar 
fotografias. Do Porto seguimos em direção ao Norte, fomos até á Vila de Chaves e 
por  coincidência,  não  estava  em casa  o  Sr.  Dr.  Antônio  do  Nascimento  Cottas 
Gomes, mas deixamos um cartão nosso,  na caixa do correio,  de sua residência. 
Admiramos a beleza natural da terra de Luiz de Mattos.

  O  Rio  Tâmega  visto  lá  do  alto  daquelas  montanhas,  oferece-nos  uma 
paisagem maravilhosa. A certa altura deparamos com uma fonte de água cristalina e 
á sua frente uma grande mesa com quatro bancos de pedra, onde paramos o carro, 
para podermos apreciar melhor tudo que víamos. 

Como levávamos algumas cerejas, ameixas e pêssegos, aproveitamos para 
fazer uma saborosa e leve refeição. Se faltou o vinho, não faltou a água mais pura e 
refrescante que eu já bebi.

E assim contemplando o que a Força Criadora é capaz de fazer, ficamos a 
procurar  algum  detalhe  que  tivesse  escapado  a  observação  do  Mestre  Luiz  de 
Mattos, que magistralmente descreveu aquelas paisagens, no seu livro “Vibrações 
da Inteligência Universal”.

Atrevimento sem dúvida, pois que quando nos encontrávamos nesse diálogo 
imaginário,  imediatamente,  como  que  a  ouvi-lo  repreender-nos,  escutamo-lo 
dizendo-nos: - “Então ainda não sentes a vibração da Inteligência Universal, em tudo 
que vês?”.  

76



Não enxergas lá adiante os vinhedos, como os não há em parte alguma e 
mais além, os pinheirais de rara beleza e aqui bem perto as moitas e giestas em 
flor? Aonde já vistes água tão pura, jorrar das pedras, no alto de uma montanha? 
Meio  envergonhado,  baixei  a  cabeça,  mas  retruquei:  -  Perdão  Mestre,  mas  eu 
preciso observar bem as coisas, para saber transmitir aos que me ouvem falar em 
teu nome, tudo que for observando e aprendendo e não estou aqui para conferir 
rigorosamente  o  que  disseste,  pois  reconheço  que  não  sei  dizer  as  coisas,  tão 
bonito, como tu soubeste, e nem sentir a Natureza com tanta intensidade, como tu 
sentiste, mas que eu também sinto, sinto e isso tu não podes negar.

- E sabes de uma coisa! Não gostei da tua advertência e quando chegar ao 
Brasil  vou contar  tudo ao teu sucessor.  Como na tua terra  nem tudo é perfeito, 
porque as estradas são ruins e cheias de curvas, vamos prestar mais atenção no 
volante e deixar essa discussão para outra oportunidade, porque eu não gosto de 
ser repreendido, especialmente se for obrigado a regressar antes do tempo e de 
cumprir as tuas recomendações aqui na Terra.    

                       
Bem,  acabou-se  o  diálogo  e  as  cerejas  também.  Entramos  no  carro  e 

prosseguimos na viagem, rumo a Vila Real, Lamego e Viseu. Subimos a Serra da 
Lousã, Castanheira de Pêra, onde já havíamos estado antes a admirar os seus belos 
jardins e monumentos e a Vila de Moita, terra de Luiz Thomaz. 

Ali a conversa mantida com o maior dos seus filhos, foi mais fácil e menos 
demorada,  porque  eu  já  estava  prevenido  e  antes  de  ser  censurado,  fui  logo 
prestando contas: - Escuta Luiz Thomaz! Se ainda não temos em Recife uma Casa 
Racionalista a altura do merecimento da tua Doutrina e daquela cidade, pelo menos 
estamos trabalhando com afinco, para que seja levantada dentre em breve.

Diante dos compromissos assumidos e dos nossos argumentos ali expostos, 
foi-nos  dado  um  crédito  de  confiança.  Talvez  que  estas  atenções  que  dele 
recebemos, tenham sido, pelo fato de sermos vizinhos e entre vizinhos há sempre 
mais cerimônia e atenção.

Saímos dali,  atravessamos o Cabril  em direção aos Verdelhos,  lugar  onde 
nascemos  e  temos  quatro  irmãs,  vários  sobrinhos,  primos  etc.,  que  juntos 
representam metade da população daquela Aldeia. Resgatávamos assim, mais um 
compromisso que tínhamos, de um dia voltar aos Verdelhos e abraçar toda aquela 
gente humilde, trabalhadora e boa.

 Foram  dias  memoráveis  e  não  obstante  estar  afeito  a  toda  sorte  de 
surpresas,  a  voz,  por  vezes  embargava-se-me.  A  minha  esposa  que  ainda  não 
desprezou parte da tradição dos dogmas e das concepções romanas, chegou a dizer 
num dado momento que: “Se existir céu, deve estar cheio de santos portugueses”.

Fomos ainda a Santarém, Ourique no Baixo Alentejo, a Queluz, aonde temos 
mais três irmãs. Percorremos várias outras regiões, para depois voltarmos a Lisboa, 
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para visitar museus, parques e monumentos vários, inclusive a estátua do Grande 
Antonio José de Almeida com várias inscrições e entre tantas, anotamos esta:

 “O  momento  de  luta  passou.  Que  os  vencedores  se  conduzam 
magnânimamente, fazendo-nos esquecer que houve vencidos”.

 Nesse dia tomamos conhecimento, que o Professor Marcelo Caetano tomara 
uma decisão humana e bastante inteligente, autorizando, o Cônsul de Portugal em 
França a conceder o passaporte a mais de 20.000 cidadãos portugueses que para lá 
haviam ido, sem condições legais.

 Foram todos os dias,  que passamos em Portugal,  bem aproveitados,  sob 
todos  os  aspectos.  Faltava  ainda  fazermos  uma  visita  e  teríamos  lamentado 
bastante, se tivéssemos regressado ao Brasil, sem visitar aquele que além de ser 
um grande homem é também um homem grande, que mede aproximadamente, 1,90 
de altura e conta 87 anos de vida bem vividos.

 Trabalha  incansavelmente  pelo  Racionalismo  Cristão  e  ainda  aguarda  o 
momento  de  poder  melhor  servi-lo,  utilizando  os  seus  vastos  conhecimentos  e 
chama-se Professor João Manoel Miranda.

 Muito mais poderíamos dizer sobre todas as nossas recentes experiências, 
mas vamos ficar por aqui, com o nosso grande abraço para todos dessa Casa Chefe 
e particularmente para a família  Cottas,  de todos os Companheiros e amigos de 
Recife. 

 Cada vez mais decepcionado com o procedimento  dos Dirigentes 
do Centro Redentor, relembrei o tempo de quando era bastante ingênuo 
e confiava  cegamente nesses Senhores,   escrevi  o que intitulei  de : 
Como era Verde  o Meu Vale.  
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(QUANDO AS APARÊNCIAS ENGANAM)

Guardo ainda nostálgicas recordações, dos tempos em que era crédulo, da 
época em que acreditava nos ideais e nas intenções de certas pessoas, que diziam 
ter e alimentar. Comparo esta minha ingenuidade ao apreciar de uma pintura a óleo, 
que quando é vista de longe, não se enxerga os seus defeitos.
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 Ao recordar as esperanças que alimentei e a confiança que nelas depositei, 
uma grande decepção tenta invadir todo o meu ser, lembrando do tempo que era 
muito mais ingênuo do que sou hoje.

 Enquanto estive distante dessas pessoas e acontecimentos e nelas mantive 
essa ilusória esperança, era muito mais feliz e não sabia.

 De repente, tal como num despertar de um sonho, acordei e quis saber mais 
sobre aqueles em quem confiei  e acreditei  no que me diziam, durante todo esse 
tempo;  Aproximei-me,  e tal  qual  o  primeiro  homem, Adão,  decidi  experimentar  o 
gosto amargo da fruta.  Qual não foi  a minha surpresa ao descobrir,  que a maçã 
estava bichada!

 Como as aparências enganam! Quanta falsidade e mentira se encobriam, no 
procedimento  de  algumas  dessas  pessoas;  Quanta  vaidade  e  quanta  hipocrisia 
escondida, por traz dessas aparências, muitas vezes cordiais e bondosas; Quanto 
sofisma e ódio é revelado nas pequenas coisas que fazem, aqueles que se julgam 
donos do mundo, para com os que não concordam com eles.

Quanto desperdício de tempo e inteligência mal aplicada, ao pensarem que os 
outros,  supostamente  menos  dotados,  não  percebem,  o  quanto  existe  de  falso 
nessas aparências? 

Quanto fanatismo e arrogância?                                        

Hoje  vejo  melhor  e  não  é  porque  tirei  as  cataratas,  antes  disso,  já  havia 
descoberto, que não eram elas a causa da minha cegueira. Muita coisa que nessas 
pessoas, antes me, parecia grande, junto com elas tudo diminuiu e ficou pequeno.

Com essa minha descrença, perdi a “salvação” e por eles, fui condenado ao 
inferno, sem mais direito as “cortesias” do paraíso. Mas, que importância isso pode 
ter, quando se perde o medo de ameaças e condenações e se prossegue lutando e 
vivendo, de fronte erguida, com a consciência tranqüila do dever cumprido?   Só a 
verdade nos fará livres, assim ensinou Jesus o Cristo. Aqui fica o meu respeito por 
todos os que em tudo crêem, porque eu também já fui um deles.

Lembrando-me  do  quanto  os  homens  são  infantis  quando  recebem 
elogios  e  presentes,  recordei  as  Comemorações  que  são  feitas  nas  Casas 
Racionalistas e em outras Instituições similares, ao escrever: Festas, Honrarias 
e Homenagens.
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Tal  como a maioria  das crianças,  os homens também ficam envaidecidos, 

quando são homenageados, condecorados com honrarias e medalhas, com que se 
sentem engrandecidos e recompensados por tudo que tenham feito em prol de uma 
organização ou de uma causa.
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 Tais  demonstrações de carinho com a entrega de prêmios,  muitas  vezes 
concedidos como reconhecimento a uma pessoa pelos serviços prestados a uma 
coletividade, em muitos casos, de tanto serem vulgarizados, começam a servir de 
motivo para algum gracejo.

 Certa vez estive assistindo à comemoração de uma data importante para a 
comunidade  lusa,  no  Gabinete  Português  de  Leitura  do  Recife,  quando  nessa 
oportunidade,  um  dos  nossos  amigos  também  foi  homenageado  e  condecorado 
pelos  serviços  prestados  à  comunidade,  pelo  que  foi  bastante  aplaudido  e 
cumprimentado pela honraria da comenda recebida.

 O filho  desse  nosso  amigo,  que  nessa altura  também estava  presente  à 
solenidade, revela-nos o diálogo que teve com o seu filho, neto do homenageado, 
que quando observou o seu avô sair de casa todo enfatuado, perguntou: Papai, para 
onde vai o vovô! – Vai receber uma medalha, meu filho! – E ele lutou contra quem!

 A conclusão que se tira, da pergunta ingênua desta criança, praticante de 
judô,  tem sua lógica  e  deve servir  de  reflexão,  para  muitos  adultos.  Quando os 
homens todos se preocuparem em servir os seus semelhantes, pelo simples prazer 
de servir, sem vaidade ou qualquer outro interesse, certamente que o mundo ficará 
bem melhor.

 Quando vemos freqüentemente nas manchetes de alguns jornais o enaltecer 
e lisonjear, datas e pessoas em festas e reuniões muitas vezes inexpressivas, pelo 
seu significado, por serem rotineiras, também nos perguntamos:

 Será que devemos fazer festas, para homenagear quase sempre as mesmas 
pessoas, repetir os mesmos discursos, para demonstrar-lhes a mesma idolatria?

Até  onde  essa  prática  pode  chegar,  sem  comprometer  a  imagem  das 
instituições que foram criadas com finalidade humanitária e filantrópica?

Quantos se interrogam sobre o que estão fazendo, para ajudar no combate a 
miséria que gera a violência, o vício e o crime?

O que estamos fazendo para minimizar o problema dos meninos de Rua e da 
velhice abandonada?   Ou será que não temos nada com isso, como alguém já 
disse,  por  considerar  que  todas  essas  questões  são  atribuições  exclusivas  dos 
governos?  

Se assim for e continuar sendo, sem a mesma ingenuidade dessa criança, 
como não estamos à procura de medalhas, também perguntamos: - afinal contra 
quem estamos lutando?   

Ao considerar que as trincheiras das Casas Racionalistas Cristãs 
são  praticamente  desconhecidas  e  que  a  Casa  Chefe  diante  das 
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grandes transformações do mundo moderno, não dispõe sequer de um 
projeto que possa ajudar a população a se inserir  no contexto dessa 
nova realidade,  desprezando os verdadeiros valores e enaltecendo a 
vaidade, escrevi, o que intitulei de: Grito de Alerta.
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São  poucas  as  trincheiras  que  ainda  restam,  nas  quais  se  luta  de  forma 
silenciosa e constante, a luta do bem contra o mal, da verdade contra a mentira e 
entre  elas,  contam-se  as  Casas  Racionalistas  Cristãs  e  a  grande  maioria  dos 
habitantes deste planeta ainda não sabe que elas existem. 
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O trabalho que ali se realiza visa à formação de um novo homem, que seja 
cada  vez  mais  consciente  e  preparado  para  enfrentar  o  ritmo da vida moderna, 
capaz de contribuir  para melhorar a sua vida, a dos seus familiares e de toda a 
humanidade.

Em face dessas perspectivas os que sentem essas responsabilidades têm 
consciência  dessa  realidade,  não  cruzam os  braços  e  nem ficam como simples 
observadores, num momento em que se exige a participação dinâmica e ativa de 
todos.

 Parece  fácil  perceber  que  já  estamos  em  pleno  centro  das  grandes 
transformações  que  vinham sendo,  há  muito  tempo,  previstas  e  anunciadas  por 
todos os grandes espíritos que por este planeta já passaram.

 Nem se poderia continuar a repetir a mesma velha frase que diz: “Os tempos 
são chegados” e permanecer diante de tudo que está acontecendo, como simples 
espectador, sem participar, sem raciocinar com discernimento e agir de acordo com 
os novos tempos, porque seria a mesma coisa que continuar a esperar a vinda do 
Messias e a negar a ida do homem a lua. 

 Uma certa frustração apodera-se de algumas pessoas bem intencionadas, 
quando  ainda  observam os  mais  belos  e  elevados  sentimentos  humanos  serem 
ridicularizados, numa completa inversão de valores, ao constatar que aquele que é 
sério,  honesto  e  trabalhador  é  criticado,  justamente  por  ser  honesto,  não  ser 
preguiçoso e não pertencer ao grupo dos “espertos”.

 Quando  os  corruptos  e  corruptores  são  prestigiados  e  guindados  a  altas 
posições  e  cargos  em  detrimento  daqueles  que  sempre  deram  provas  de 
honestidade, capacidade e valor;

  Quando  a  virtude  pode  parecer  defeito  e  algumas  pessoas  sentem-se 
constrangidas em demonstrá-lo, diante do predomínio da falsidade, da libertinagem e 
da prostituição;

  Quando a mentira serve para encobrir as verdadeiras intenções e garantir as 
mesmas falsas aparências; camufladas por artifícios e insinuações;

  Quando vires alguém ansioso, a procura de honrarias e glorias, que é capaz 
de andar léguas e léguas para receber, o que julga merecer, em forma de galardões, 
comendas e outros tantos símbolos e emblemas, desconfia, porque quase sempre 
são  concedidos  e recebidos  por  quem pretende  obter  concessões  e favores,  de 
alguma espécie;

Quando a justiça dos homens absolve criminosos e pessoas inocentes, são 
condenadas;  Quando  o  robô  substitui  o  trabalhador  e  a  riqueza  que  ele  gera, 
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pertence exclusivamente ao seu dono, a fome e a miséria se alastram, nos lares das 
famílias daqueles que perdem o emprego;

Mesmo assim, com todas essas aparentes injustiças, não deves desanimar. 
Continua  a  luta  e  busca  outro  trabalho,  outro  caminho.  És  um ser  humano,  um 
espírito em evolução, estuda para dominares a máquina e não te deixes vencer por 
ela.  Cumpre  rigorosamente  o  teu  dever  e  aprende  também a  conhecer  os  teus 
direitos.  Se procurares te conhecer  como espírito  em evolução,  também saberás 
reivindicá-los quando te forem negados, sempre dentro da lei e da justiça.

Ainda há homens honrados, sérios, verdadeiros e justos, procura conhecê-los 
e solidariza-te com eles; Não te deixes iludir  com a falsa humildade de alguns e 
lembra-te de que: “nem tudo que brilha é ouro”. Confia em ti mesmo, respeita a tua 
consciência e com o pensamento na Grande Força Inteligente que tudo governa, 
segue sempre em frente;

Nunca sejas grosseiro, nem injusto com o teu semelhante, especialmente com 
os mais fracos e modestos; Trata a todos por igual, porque iguais todos são, perante 
as leis que regem o Universo; Nunca sejas falso ou hipócrita;

Não sejas nunca subserviente, trata a todos com dignidade e não permite que 
te bajulem; Se agires sempre com correção, nunca tenhas medo, porque a morte 
não existe; Presta contas a ti mesmo todos os dias e não faças nada de que mais 
tarde tenhas de te arrepender;                           

                   
Não importa o que de ti possam dizer e sim a convicção e a confiança que 

tiveres, nas tuas atitudes e pensamentos positivos.  

Ao  analisar  melhor  as  críticas  que  me  eram  dirigidas,  na 
condição  de  Presidente  de  um  Centro  Redentor  Filial,  sobre  o 
distanciamento do Racionalismo Cristão das suas bases espíritas 
iniciais,  procurei  responder  a  essas  críticas,  enviando  esses 
esclarecimentos,  para  que  os  racionalistas  cristãos  lessem  e 
refletissem,  o  que  também  foi  publicado  no  NOTICIAS  e  abaixo 
segue transcrito.
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Luiz  de  Mattos  decidiu  fundar  o  Centro  Espírita  Redentor,  depois  de  ter 
estudado  atentamente  todas  as  religiões,  especialmente  a  doutrina  espírita  e 
observado o que era praticado como tal, em vários Centros rotulados de Espíritas, 
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sem que a Federação Espírita Brasileira, exercesse qualquer controle ou fiscalização 
sobre os absurdos que se praticavam com o nome de espiritismo, em muitas dessas 
casas suas filiadas.                  

Sua intenção foi a de dar ao espiritismo, uma feição racional e científica, com 
base nos ensinamentos dos grandes Mestres do passado,  tanto nacionais,  como 
internacionais,  entre  os  quais  destacou  o  grande  médico  brasileiro,  Dr.  Antônio 
Pinheiro Guedes, que nos ensinou, que o “espiritismo é ciência, vasta, profunda e 
eclética” e não uma religião a mais, como tantas outras.

Denominou sua doutrina de Espiritismo Racional e Científico Cristão e para 
divulgá-la,  juntamente  com  o  seu  inseparável  amigo  Luiz  Thomaz,  construiu 
inicialmente duas casas, a primeira na Av. Ana Costa, 67, Vila Mathias, na cidade de 
Santos, São Paulo, inaugurada no ano de 1910 e a Segunda, na Rua Jorge Ruge, 
121, Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil, inaugurada no ano de 1912, passando esta, a 
ser  a  Casa  Chefe  desse  movimento  espiritualista  e  reformador  de  hábitos  e 
costumes, na qual  Luiz de Mattos residiu com os seus familiares e travou a sua 
maior luta em prol dessa Grande Causa, até sua desencarnação, no ano de 1926. 

Á frente da Filial de Santos, permaneceu o seu amigo e companheiro, Luiz 
Thomaz e para sucedê-lo na presidência do Centro Espírita Redentor,  no Rio de 
Janeiro, ficou o seu amigo e genro, Antônio do Nascimento Cottas.

Para enfrentar os que reagiam com seus interesses contrariados, fundou o 
jornal “A RAZÃO” e escreveu vários livros. Entre os livros que escreveu destacaram-
se  Cartas  ao  Cardeal  Arcoverde,  combatendo  os  erros  e  crimes  do  catolicismo 
romano; Cientistas Sem Ciência, dirigido ao Dr. Austregésilo de Ataíde, combatendo 
o materialismo da medicina e rebatendo suas afirmativas, sobre doenças nervosas;

Cartas  Oportunas  Sobre  Espiritismo,  combatendo  tudo  que  de  errado  se 
praticava, com nome de espiritismo, em Centros Espíritas e casas de família; Cartas 
ao  Chefe  do  Protestantismo  no  Brasil,  Dr.  Álvaro  Reis,  combatendo  as  falsas 
interpretações bíblicas.

Instalou um mini hospital para curar doentes psíquicos e assim provar que as 
doenças da alma podem e devem ser curadas com método e disciplina de vida e não 
apenas, com injeções na veia ou ingestão de drogas e comprimidos.

           Após a desencarnação de Luiz de Mattos, no ano de 1926, assumiu o 
comando geral  da Doutrina,  Antônio  do Nascimento  Cottas,  que contou com um 
grupo de homens intelectualmente preparados que o ajudaram a prosseguir na sua 
divulgação, seguindo a mesma linha de orientação traçada por Luiz de Mattos, sem 
dar  tréguas  ao fanatismo e  à  mentira,  onde  quer  que  ela  estivesse,  procurando 
libertar a doutrina espírita e a humanidade, de todas essas mazelas religiosas.

Vários  estudos  e  pesquisas,  incluindo  sessões  espíritas  de  efeitos  físicos, 
levitação  e  transporte  de  objetos,  foram levados  a  efeito  por  esses  estudiosos, 
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homens de ciência para assim poderem provar a existência da vida extra corpórea, 
aos mesmos pirrônicos e negativistas de ontem e de hoje. 

Sem  entrarmos  em  pormenores  sobre  a  vida  pessoal  de  cada  um  dos 
personagens componentes desse grupo, vale referir, embora sucintamente o que foi 
o trabalho desenvolvido por eles na década de trinta e início da de quarenta. Por 
Carlos  Sussekind  de  Mendonça,  em  seu  livro,  “Catolicismo  Partido  Político 
Estrangeiro”; Waldemar de Oliveira, nos seus livros “Ide” e “Páginas Soltas”; Mário D. 
Pinto, em o “Grande Farol”;

Francisco Ayres, nos seus livros, “Espiritismo”; “Bases para a Construção de 
um  Novo  Mundo”;  “Catolicismo  Perante  a  Ciência  e  a  Razão”  e  tantos  outros; 
Almirante Thompsom, em seus livros, “O Catolicismo Partido Político Estrangeiro”; 
“O Despertar de Uma Nação”; “Na Pesquisa da Verdade”; “A Arte de Viver” e tantos 
outros livros que por eles foram escritos, inclusive “Cartas Doutrinárias de 1933”, de 
Antônio  Cottas,  dirigidas  ao  Dr.  Josias  Vaz  de  Oliveira,  presidente  da  Ação 
Universitária Católica de Belo Horizonte.

Com  brilhantismo  inexcedível,  todos  se  batiam  em  favor  dos  mesmos 
princípios  e ensinamentos  codificados e divulgados  por  Luiz  de Mattos  em suas 
obras; “Conferências Sobre Ciência e Religião” e Espiritismo Racional e Científico 
Cristão,  verberando contra  a intromissão do Clero Romano,  na vida de todos os 
povos, especialmente na Administração Pública do Brasil  e das terríveis mazelas 
que eram praticadas de Norte a Sul deste grande País, em antros rotulados de casas 
espíritas.

Por razões que só alguns poucos, racionalistas mais velhos, conhecem, 
mesmo assim, alguns destes, por ouvirem dizer, porque a verdadeira história do 
Racionalismo Cristão, ainda não foi contada, nem escrita e nem se sabe quando, ou 
se um dia, ainda será, ou se até lá, os arquivos do Centro Redentor ainda guardarão 
todos esses históricos documentos, indispensáveis para poder fazer-se um relato 
verdadeiro.

Exigirá para tanto que o historiador tenha conhecimento e competência; Só 
alguns ainda guardam uns poucos exemplares desses livros que são o resumo de 
tudo  o  que  eles  afirmaram  pela  imprensa,  rádio,  em  diversos  auditórios,  em 
conferências públicas, falando diretamente para o povo. Todo esse acervo histórico 
tem  ficado  praticamente  no  desconhecimento,  para  a  maioria  dos  racionalistas 
cristãos de hoje. 

 A história não se faz só com glórias e vitórias, mas também com derrotas e 
sofrimentos, próprios de todos os seres humanos, por mais notáveis que sejam ou 
tenham sido. Luiz de Mattos e Antônio Cottas, jamais se consideraram infalíveis e 
onde quer que eles estejam, não esperam que a história do Racionalismo Cristão 
venha a ser escrita, só para enaltecer inegavelmente os seus feitos e virtudes, que 
sem dúvida alguma, foram muitos, sem o registro dos episódios que eventualmente 
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possam deixar transparecer a condição falível de seres humanos, que também 
foram. Ambos sempre se fundamentaram nas máximas de Cristo de que só a 
Verdade tornará os homens livres, e cada um a seu modo fez a sua parte, no sentido 
de encontrá-la.

Aproximando-se  a  década de  cinqüenta,  mudanças  estruturais  importantes 
começaram a ser feitas, na revisão das obras já editadas e nas novas estratégias 
adotadas.  O  Centro  Espírita  Redentor,  passou  a  ser  simplesmente  denominado 
Centro  Redentor,  a  Doutrina  que  antes  se  denominava  Espiritismo  Racional  e 
Científico Cristão, passou a denominar-se Racionalismo Cristão.

Terminou  aí  a  época  das  polêmicas,  das  pesquisas  científicas,  das 
experiências espíritas e das curas de doenças praticadas no hospital instalado no 
Centro, por terem despertado a reação dos expoentes representativos da medicina 
oficial  da época, cujos membros, sentiram-se atingidos em sua vaidade e no seu 
pouco saber.

 Daí por diante, os principais colaboradores intelectuais de Antônio Cottas, 
passaram a ser,  Emir  Nunes de Oliveira,  Luiz de Souza,  Orlando José da Cruz, 
Maria  Cottas  e  Joaquim  Costa.   Três  dos  livros  escritos  por  Luiz  de  Souza,  “A 
Felicidade Existe”, “A Morte Não Interrompe a Vida” e “Ao Encontro de Uma Nova 
Era”, ainda fazem parte da literatura racionalista cristã, assim como os quatro livros 
que foram escritos por Maria Cottas, “Contos Morais”, “Crônicas Oportunas”, “Folhas 
Esparsas” e “Páginas Soltas”, que continuam a ser reeditados com freqüência“.

 Na seqüência dessas mudanças, alterações substanciais foram introduzidas, 
algumas  palavras  foram  evitadas  e  outras  substituídas,  no  linguajar  racionalista 
cristão, como por exemplo: As palavras Deus, espírita, caridade, perdão, coração, 
prece e oração, passe, irmão, graças, karma etc., são algumas das palavras que 
sofreram alguma restrição e que eram usadas normalmente antes dessas alterações 
e ainda continuam a fazer  parte  do linguajar  comum das pessoas e da doutrina 
espírita.     

                   
 Não raro, a crítica que tem sido feita, por alguns estudiosos independentes, 

tem considerado a restrição feita a essas palavras, na literatura racionalista, como 
simples preconceito. Cada palavra pode ter um ou mais significado, dependendo do 
grau de instrução e cultura do leitor.  A definição que os estudiosos racionalistas 
cristãos  dão  à  expressão  GRANDE  FOCO  é  muito  semelhante  à  que  os  mais 
estudiosos do espiritismo dão à palavra DEUS;

 A  palavra  ESPIRITUALISTA,  não  tem  o  mesmo  significado  da  palavra 
ESPIRITA.  Espiritualistas  são  todos  os  religiosos  de  qualquer  facção  e  o 
Racionalismo Cristão, independente de qualquer alteração que se tenha feito, nunca 
negou e sempre se referiu aos seus fundamentos originários da doutrina espírita; 
ESPIRITAS são todos os seres que se considerem como espíritos em evolução, 
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sejam  eles  racionalistas,  evangelistas,  esoteristas,  kardecistas  etc.  Se  aceita  a 
reencarnação,  como processo  de  evolução espiritual,  é  espirita,  ou  espiritualista. 
Milhares de anos antes de Allan Kardec e Luiz de Mattos existirem, o espiritismo já 
existia. Foi, todavia, Allan Kardec quem codificou a doutrina dos espíritos com esse 
nome.

A definição que o Racionalismo Cristão faz do que seja a partícula do TODO, 
conforme último parágrafo da página 66 da 41º Edição desse livro, merece e exige 
que seja corrigida, quando diz que:  “Não há qualquer exagero em afirmar que uma 
única dessas partículas é tão importante, quanto o próprio Todo, porque este, não 
poderia existir sem ela, nem ela, sem ele” . Há exagero sim, senão vejamos:

O TODO é o Criador, a partícula é a criatura. Que a partícula do Todo não 
possa existir sem o seu Criador é admissível, porque é racional, mas dizer-se que o 
TODO, ou o CRIADOR, não possa existir  sem a partícula  ou o produto que ele 
mesmo criou, é simplesmente um absurdo que nenhum racionalista ou alguém de 
raciocínio mais lúcido, se sente obrigado a aceitar.

Não devemos cair no mesmo erro dos evangélicos, quando afirmam que a 
Bíblia foi escrita por Deus e que tudo que ali se encontra escrito é a verdade e com 
isso todos os absurdos que sejam encontrados devem ser mantidos. Se tudo evolui, 
qualquer alteração ou mudança nesses textos que possam significar evolução e ser 
verdadeiro deveria ser feita. 

Se as palavras, utilizadas como instrumentos para expressar o que seja Deus 
ou Grande Foco, num determinado momento, forem ultrapassadas no tempo e no 
espaço,  urge  fazer  mudanças  sempre  que  necessárias,  para  que  a  Verdade  se 
apresente cada vez mais cristalina. 

A reza, prece, oração ou irradiação encontra suas diferenças, não tanto nas 
palavras, mas, muito mais, na intenção das pessoas. Do mesmo modo que existem 
os que ao fazerem uma prece ou oração, pedem a Deus ajuda e socorro para as 
suas aflições, também existem os que, pelas mesmas razões irradiam ao Grande 
Foco  e  alimentam  a  mesma  esperança.  Portanto,  observa-se  que  se  diferença 
existe,  entre  irradiação  e  oração,  pode  ser  encontrada  mais  na  intenção  e  no 
esclarecimento das pessoas do que nessas palavras.                      

                              
No espiritismo com o passe que é feito nas pessoas doentes e perturbadas 

visa-se expulsar os maus espíritos que as dominam, no sacudimento racionalista 
visa-se fazer com que o dominado por esses espíritos reaja e ele mesmo por sua 
vontade forte e pensamentos próprios, deles se liberte e sejam beneficiados todos 
pela ação das Forças Superiores e por elas conduzidos às suas moradas espirituais. 

Se considerarmos que ao iniciar esse tratamento, a vontade desses doentes, 
encontra-se sempre enfraquecida e só aos poucos vai se fortalecendo pelo esforço 
do reeducando e ajuda dos amigos, aqui também se observa que a diferença entre 
passe e sacudimento, está menos nas palavras e muito mais no esclarecimento das 
pessoas sobre o significado dessa disciplina. 
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Não há dúvida de que a disciplina da prática da Limpeza Psíquica, levada a 
efeito em todas as Casas Racionalistas Cristãs, na normalização de doentes da alma 
tem  mostrado  indiscutivelmente,  sua  maior  eficácia  em  confronto  com  outras 
disciplinas similares adotadas em outros ambientes espíritas.

                                                      
 Ao fazer a caridade, o espírita age por compaixão, por generosidade, por 

amor a Deus e ao próximo, o qual é visto como um irmão seguindo a mesma jornada 
terrena,  sem perder  de  vista  a  recompensa  que  lhe  advirá  depois  da  morte.  O 
Racionalista quando dá uma ajuda de ordem material ou espiritual a quem precisa, 
considera  esse  seu  gesto,  um  dever  de  solidariedade  humana,  uma  simples 
obrigação, pelo conhecimento que tem, das leis que regem o Universo em que cada 
um terá o que merece, de acordo com o que fizer assim será. 

 No espírita, ao gesto da bondade e do amor ao próximo se dá maior ênfase, 
mas na maioria dos casos, esse gesto é movido por uma segunda intenção, de que 
“quem dá aos pobres, empresta a Deus“. Enquanto que no racionalista, prevalece a 
obrigação, a lei, a justiça e a razão. Do ponto de vista da caridade praticada pelos 
espíritas, aquele que estiver desabrigado e sem teto, necessitado de proteção e de 
alimento para o corpo, recebe ajuda e benefício mais concreto, do que o simples 
esclarecimento espiritual, oferecido pelo racionalismo, cujos efeitos sempre são mais 
demorados, embora esse benefício seja mais eficaz e duradouro.

 Poder-se-á  dizer  que  é  muito  mais  eficaz  ensinar  a  pescar,  do  que 
simplesmente  oferecer  o  peixe.  O  ideal,  todavia  será,  se  pudermos  encher  o 
estômago de quem está com fome, tirar da miséria e da penúria, aqueles que nela 
se encontram, antes de se exigir que raciocinem e aprendam a não ser dependentes 
de maus hábitos e vícios. Portanto o sentido das palavras caridade e solidariedade, 
não são o mesmo, porém, embora diferentes, não se excluem e até se completam.

 No espiritismo e em outras religiões elegeu-se o coração,  como sendo o 
órgão  que  responde  pelo  sentimento  e  a  emoção,  mas  no  racionalismo  cristão 
também se ensina que o espírito através do corpo astral e de filamentos fluídicos, 
está ligado ao corpo físico, especialmente ao cérebro e o coração e atribui-se ao 
bem dirigir e fiscalizar o pensamento e saber ouvir a voz da consciência, a causa por 
todo o mal e bem que cada um venha a receber.

Muitas pessoas dão graças a Deus por tudo que lhes aconteça de bom e até 
mesmo quando  o  mal  poderia  ter  sido  maior.  Também com alguma freqüência, 
ouvimos dos que se dizem racionalistas,  darem graças ao Grande Foco. São os 
hábitos e vícios de linguagem que em muitos, de um lado e de outro, ainda não 
foram corrigidos.

          Para concluirmos estas observações, nota-se que existem muitos mais pontos 
de aproximação, entre o Racionalismo Cristão e o Espiritismo, do que os pontos que 
distanciam essas duas doutrinas, que no fundo são uma só. 
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Se um dia se chegasse a estabelecer algum diálogo entre os representantes 
do Centro Redentor e os Representantes da Federação Espírita, sem prevenções, 
num nível de respeito mútuo, haveria grandes probabilidades de serem reduzidos 
alguns desses obstáculos, que ainda as separam.

O que nos leva a fazer esta análise é o fato de as mazelas apontadas no 
espiritismo, por Luiz de Mattos em sua época, não serem mais as mesmas nos dias 
de  hoje.  Por  outro  lado,  nas  três  últimas  décadas  do  segundo  milênio,  no 
Racionalismo Cristão, todos os estudos e pesquisas experimentais,  no campo da 
fenomenologia  espiritual,  ficaram no  passado.  Pouquíssimas  obras  de  real  valor 
literário e doutrinário surgiram depois, apenas tem-se repetido tudo que até antes foi 
dito e feito.

No  Espiritismo  Internacional  ou  mesmo  nacional,  grande  progresso  tem 
havido no campo da investigação científica, conforme se pode acompanhar através 
da imprensa, falada, escrita, televisionada e até mesmo na Internet.

Ao vermos o Centro Redentor recusar a proposta feita pela Fundação Bial, 
portuguesa,  por  seu  presidente  Dr.  Luís  Portela,  de  patrocinar  no  Brasil  a 
investigação  científica,  a  nível  universitário,  como  já  vem  fazendo  com  grande 
sucesso,  na  cidade  do  Porto,  Portugal,  nas  áreas  da  ciência  que  estuda  o  ser 
humano, visando o seu esclarecimento como um todo, conforme por ele foi dito em 
seu discurso, na instalação do 1º SIMPÓSIO DA FUNDAÇÃO BIAL, na cidade do 
Porto, em março de 1996;

“A Fundação Bial  espera,  deste modo, contribuir  para que nestes finais do 
século XX, o Homem se esclareça como ser espiritual e como ser físico, de grande 
sensibilidade e de grandes capacidades de raciocínio e de realização, libertando-se 
de atrofiantes dependências de terceiros e de práticas místicas entorpecedoras”.

Parece-nos que muitos dos motivos que levaram Luiz de Mattos a fundar o 
Espiritismo Racional e Científico Cristão, não existem mais e se hoje vivo fisicamente 
ele estivesse, talvez  encontrasse dentro da doutrina espírita, a oportunidade que 
antes procurou e não encontrou, para ajudar a fazer as reformas que o espiritismo 
precisava  e  ainda  precisa  fazer,  para  se  apresentar  ao  mundo,  como  sendo  a 
verdadeira ciência, que ensina o homem a conhecer-se como espírito e corpo na 
conformidade das leis que regem a vida de todas as coisas.

Se todas as filosofias espíritas ou espiritualistas, na busca sincera da mesma 
verdade, dialogassem entre si, certamente que um grande benefício daí surgiria para 
toda a humanidade. Mas como acalentar a esperança de que isso possa acontecer, 
pelo menos em curto prazo, se não há diálogo sequer, entre os principais membros 
componentes da maioria dessas organizações, inclusive a nossa? 
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Considerando  que  as  observações  que  vinha  fazendo,  não 
eram  compreendidas  e  que  o  fanatismo  de  muitos  continuava 
aumentando, não havendo muita diferença entre a mediocridade de 
ontem e a de hoje, escrevi o que abaixo segue com esse mesmo 
título:
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 “Quando Galileu, com o auxílio do seu fraquíssimo telescópio, afirmou que o 
Sol possuía manchas, sentiu desde logo a resistência da reação dogmática, que o 
ameaçou.  Como admitir  tamanha “heresia”  se Aristóteles e os Testamentos-  que 
eram a palavra de Deus- nada a respeito consignavam ? “
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 “Galileu percebendo que com adversários dessa natureza, entrincheirados no 
poder e no dogma, não havia terreno para o debate, limitou-se a dizer:-” olhem e 
vejam por  si  mesmos  “!  ·Galileu  apelava  para  o  raciocínio  daquelas  vítimas  da 
autoridade mística. Pedia o exercício do raciocínio de cada um. Mas em vão, porque 
almas fanáticas e escravas dessa autoridade,  não tinham o direito  de criticar  as 
santas escrituras, mesmo que para tanto tivessem de negar aquilo que os seus olhos 
devassavam”.

A suprema autoridade estabelecia o limite do conhecimento e de tudo aquilo 
em que o fiel devia crer. Ir além era estar condenado ao inferno.

Tanto ontem como hoje, os detentores do mando, neste ponto, não divergem 
muito  entre  si.  O  limite  dos  conhecimentos  e  das  liberdades  que  aos  outros 
pretendem conceder, subordina-se aos seus mesquinhos interesses pessoais, ou de 
grupos.

Alegra-nos o fato de que apesar de tudo isso,  todas as teorias de Galileu 
foram confirmadas e a “Terra continua movendo-se”.

Luiz  de  Mattos  foi  uma das  mais  brilhantes  e  corajosas  figuras  do  último 
século do segundo milênio da era cristã, inconformadas com o prevalecimento da 
opressão e da mentira sobre os seres humanos menos favorecidos, exercidos pelos 
poderosos e inescrupulosos de sempre. 

Quando  tomei  conhecimento  das  manipulações  a  que  estavam 
sendo submetidas as comunicações dos espíritos do “Astral Superior”, 
comecei a prestar mais atenção a todos os menores detalhes e a  dividir 
essas preocupações e questionamentos,  com  outros amigos. 
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Meu caro amigo. Como já venho dizendo antes, deixo de citar nomes para 
não prejudicar ninguém, quando eventualmente os meus escritos forem publicados. 
Você está incluído entre os que têm sabido refletir e captar o verdadeiro sentido das 
mensagens que tenho enviado.
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Quando Luiz de Mattos fundou o Espiritismo Racional  e Científico Cristão, 
recebeu  inúmeras  manifestações  de  grandes  Espíritos,  incluindo,  segundo  foi 
anunciado, a do próprio Cristo.

Nos dias atuais,  embora a presença de Luiz  de Mattos tenha sido notada 
numa Casa Racionalista,  ele  tem sido  proibido  e impedido de  falar  sobre  a  sua 
Doutrina, dentro de sua própria Casa. A revelação deste fato tem levado alguns dos 
seus admiradores a se perguntarem por quê tudo isso acontece?

Sendo Jesus, o Cristo, um espírito de evolução superior à de Luiz de Mattos, 
que  em  alguns  momentos  procurou  estar  presente  para  ajudar  aqueles  que  se 
reuniam em seu nome, por que deixaria Luiz de Mattos ser impedido de ajudar a 
corrigir tudo que possa prejudicar a marcha da sua Doutrina?

Será que os “canais” utilizados antes por esses grandes Espíritos não existem 
mais, estão obstruídos, ou impossibilitados, pelas pressões que recebem daqueles 
que defendem interesses pessoais, de transmitir o que verdadeiramente recebem?

“Quem tiver olhos que veja e ouvidos que ouça”. No “Notícias” de número 15, 
inseri  uma Carta  Aberta  endereçada a Luiz  de Mattos,  que até hoje  não obteve 
resposta. - Poderá demorar, porém, estou confiante que um dia terá. 

E  o  Padre  Antonio  Vieira!  Onde  estará?  Será  que  preferia  dar  suas 
comunicações no Centro Espírita Amor e Caridade? No qual presenciou médiuns 
incultos  e  semi-analfabetos,  a  falar  e  a  escrever  com  perfeição  em  inglês  e 
francês,  dando  comunicações  de  espíritos  verdadeiramente  superiores,  sem 
qualificativos materiais para tal desempenho e, além disso, sem possibilidade de 
serem repetidas depois de encerradas as sessões. 

Hoje,  respondendo  ao  amigo,  aproveito  a  oportunidade  para  elevar  meu 
pensamento  ao  meu  digno  e  exemplar  compatriota,  Padre  Antonio  Vieira.  Não 
pretendo imitá-lo, quando, na Bahia, sentindo-se injustiçado, transferiu para Deus a 
responsabilidade de tê-lo abandonado, concitando-o a corrigir a pretensa “injustiça” 
de que se julgava estar sendo vítima. 

Embora se considerando a serviço de Deus desde os oito anos de idade, 
julgou-o injusto,  por  permitir  que os invasores pudessem invadir  as suas igrejas, 
obrigando-o a ir viver junto com os índios. Exigia então, com a autoridade dos justos, 
que se fizesse Justiça.

Não tenho semelhante autoridade e nem o mesmo crédito que ele tem na 
“Corte Celestial”, porém, diante das perseguições de que ele foi vítima, concito-o a 
não permitir que os sucessores de Luiz de Mattos, ora no comando da Doutrina, da 
qual ele ainda é um dos seus pilares, sejam tão rancorosos e vingativos. Do mesmo 
modo que ele no passado, hoje sou eu que clamo por Justiça.
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Se ele e Luiz de Mattos nada fizerem para pôr a Casa em ordem, todos nós, 
que lhes temos sido fiéis, ficaremos cada vez mais frustrados. E aqueles que, por 
falta de esclarecimento ou coragem, ainda não amargaram semelhante sentimento, 
terão essa mesma oportunidade, no devido tempo.

Meu caro Amigo, envio-lhe esta carta em primeira mão, informando-o de que 
ela  será  levada,  oportunamente,  ao conhecimento  de outras  pessoas  de espírito 
nobre, para que saibam que você é mais um dos que têm a “honra” de constar da 
lista dos próximos que serão “favorecidos” pela “indulgência da Expulsão”. Mas não 
se assuste e nem se amedronte, porque o mundo cá fora está cada vez mais lindo e 
a terra continua a “girar”.   Existem ainda campos floridos e perfumados!

Vamos continuar a caminhar, com passos firmes e “sabendo fazer a hora, não 
esperando acontecer”, como disse o poeta Vandré. Sigamos em silêncio, para não 
despertar  a  “Ira  do Senhor”.  Dizem  alguns,  que  os  tempos  já  chegaram.  Eu 
acrescento que muito pouco ou nada mudou. O Senhor “Jeová” continua o mesmo: 
Iracundo e Vingativo.

O  povo  já  aprendeu  a  dominar  a  “praga  de  gafanhotos”,  descobrindo  os 
inseticidas para pulverizar as plantações. Também já descobriu a causa das chuvas 
ácidas, antes apelidadas de “enxofre”. Só falta descobrir um meio pacífico e seguro 
de se livrar dos maus administradores da coisa pública e das causas justas. 

Aos poucos, todos nós vamos aprendendo a não depositar confiança ilimitada 
nas pessoas, sobretudo naquelas que não a merecem.

Movido pelo mesmo ódio e pela mesma vaidade, Nero parece ter ressuscitado 
e, ainda não satisfeito de ter incendiado Roma e morto a própria mãe, continua a 
lamentar-se pelo “grande artista” que o mundo, mais uma vez, irá perder. Entretanto, 
a Esperança é a última que morre; continuemos, pois, a alimentá-la.

Um dia, todos se convencerão de que é preciso abrir, para o mundo, as portas 
e janelas do “grande palácio” e deixar o ar puro entrar, higienizando e oxigenando o 
ambiente e as almas que dentro dele sofrem. Assim, talvez, um dia seus inquilinos 
descubram as coisas boas que acontecem cá fora.

Napoleão,  confinado  na  Ilha  de  Santa  Helena,  também  pensava  assim. 
Julgava que ainda era o Imperador da França. Salazar, cansado, velho, alienado e 
doente, ignorando que havia sido substituído pelo Professor Marcelo Caetano, na 
condição  de  Primeiro  Ministro  de  Portugal,  numa  de  suas  últimas  entrevistas, 
afirmou: -que o Professor, se não fosse tão vaidoso, daria para ser o seu sucessor. 

São  semelhanças  inerentes  aos  grandes  e  pequenos  ditadores.  Até  hoje, 
nenhum  Império  se  perpetuou,  muito  menos  resistiu  aos  verdadeiros  ventos  da 
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história. Todas as ruínas do passado servem, hoje, como lembranças sombrias de 
uma época de fanatismo e atraso. 

Desejo,  finalmente,  que  os  donos  do  Racionalismo  Cristão  não 
transformem em ruínas os sonhos dos verdadeiros racionalistas.   
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QUANDO DO MEU AFASTAMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CENTRO REDENTOR 
FILIAL  DE  RECIFE  FIZ  UMA  RETROSPECTIVAS  DE  TODOS  ESSES 
ACONTECIMENTOS DESAGRADÁVEIS.

Prezados Amigos.  Temos recebido inúmeras demonstrações de apoio pela 
violência  de  que  fomos  vítimas,  da  parte  do  Senhor  Presidente  do  Centro 
Redentor, Dr. Humberto Machado Rodrigues e do seu conselheiro Moysés Martins 
Ribeiro, seja por carta, telefone ou e-mail. 
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A todos nos dirigimos para agradecer a solidariedade que nos hipotecaram, 
sem  citar  nomes,  para  que  novos  constrangimentos,  sejam  evitados. 
Continuaremos  vigilantes  na  defesa  dos  mesmos  ideais,  quais  sejam  os  de 
vermos esta humanidade, um dia ser mais justa e verdadeira.

O posicionamento franco,  firme e correto dessas pessoas,  menos a nosso 
favor e muito mais a favor dos princípios cristãos que nos norteiam, causam-nos 
alegria e ainda fazem alimentar alguma esperança em dias melhores no porvir. 

Tal  posicionamento  foi  o  mesmo  por  nós  adotado  quando  fomos 
surpreendidos com a expulsão do Professor Nilton Figueiredo de Almeida e do modo 
como foram tratados e espezinhados pelos mesmos detentores do poder da Casa 
Chefe, os Senhores Aleixo Duarte Serra, Maria Luiza Cottas de Jesus, Luís Portela e 
tantos outros. 

Todos  são  merecedores  do  nosso  reconhecimento  pela  coragem  e 
desprendimento sempre demonstrados.

Devemos dizer-lhes que as suas preocupações em não tornar públicas essas 
suas manifestações contra as atitudes do Senhor Presidente do Centro Redentor 
relacionado  com  a  expulsão  de  vários  e  incondicionais  servidores  da  Doutrina, 
também durante muito tempo por nós foi adotada.

Durante mais de 15 anos fomos solidários com o Dr. Humberto e supondo 
haver  reciprocidade  nessa  mesma confiança,  muitas  vezes  o  alertamos  para  as 
conseqüências graves que adviriam para o futuro do Racionalismo Cristão, se outras 
medidas mais realistas, não fossem adotadas.

Depois de conhecermos melhor as suas intenções , como pessoa e como 
Presidente  do  Centro  Redentor,  aprendemos  a  distinguir  a  diferença  entre  ser 
incondicional  defensor  de princípios e ser incondicional  defensor  de pessoas.  Ao 
optarmos  por  colocar  acima das  pessoas,  a  defesa  de  princípios,  começaram a 
surgir entre nós as grandes diferenças.

Agradecemos  a  confiança  de  todos  que  nos  têm  enviado  mensagens  de 
solidariedade e carinho, inclusive, anexando algumas copias de cartas enviadas para 
a Casa Chefe e a todos prometemos não divulgar o seu conteúdo, sem autorização 
expressa dos seus missivistas.
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Aproveitamos para preveni-los de que todos os amigos da Doutrina de Luiz de 
Mattos, com esses seus gestos de grandeza espiritual, acabam de entrar na lista do 
Dr. Humberto e do Senhor Moysés, para serem os próximos a receberem a honra de 
serem expulsos.

Na  Casa  Chefe  do  Racionalismo  Cristão  cultiva-se  a  subserviência  e  a 
idolatria, como único meio seguro de se poder agradar o seu chefe e aqueles que 
não estiverem de acordo com essa “disciplina” ali terão seus dias contados. 

Muitos já fizeram sua opção de forma consciente e sem arrependimentos. 
Preferem seguir os exemplos deixados por Luiz de Mattos a seguir os exemplos do 
seu  atual  sucessores  e  demais  colaboradores  de  sua  inteira  confiança.  Os 
verdadeiros  servidores,  ao  se  afastarem ou  serem afastados  de  seus  encargos, 
nenhum prejuízo  material  têm,  enquanto  que o mesmo não poderá  ser  dito,  por 
aqueles que se servem e vivem dos cargos que ocupam e a eles se agarram a todo 
custo,  considerando  “indisciplinados”  os  que  ousarem  pretender  tirar-lhes  esse 
conforto.

Em nossa carta de 27.07.2003, renunciamos aos nossos encargos como leais 
servidores de  todo o patrimônio  do Centro  Redentor,  mas não renunciamos aos 
nossos  princípios  ou  a  quaisquer  outros  direitos  por  ventura  adquiridos.  Não  se 
renuncia a direitos e nem a princípios, para não nos tornarmos indignos deles.

Se nos referimos a “direitos adquiridos”, foi para refrescar a memória daqueles 
que na Reunião de Diretoria realizada no dia 14 de junho de 2003, na Casa Chefe, 
nos ameaçaram com ações de calúnia e difamação,  pelas verdades que sempre 
dissemos.  Não  será  com  mentiras,  ameaças  e  vinganças  que  se  esclarecem 
dúvidas.

Por  tudo  que  já  fizeram,  não  podemos  avaliar,  do  muito  mais  que  serão 
capazes de fazer, os atuais dirigentes do Centro Redentor, denegrindo assim a sua 
imagem, contra os que caem no  desagrado, do seu Chefe.

Como presidente de uma Casa Racionalista durante mais de 34 anos, fomos 
uma espécie de caixa de ressonância. Em face das afirmações que fazíamos de que 
no  Racionalismo  Cristão,  os  presidentes  e  diretores  não  eram  assalariados  e 
remunerados,  algumas  vezes  nos  foram  pedidos  esclarecimentos  sobre  a 
proveniência dos recursos que sustentavam a Instituição e de que viviam os seus 
diretores.
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No nosso caso, nunca tivemos dificuldades em dar essas explicações, visto 
que, sempre entendemos que quem administra o que não é seu, tem obrigação de 
prestar contas aos verdadeiros interessados que é o público em geral,  a quem o 
patrimônio do Centro Redentor pertence.

Quando essa questão foi  colocada por nós,  aos atuais  dirigentes da Casa 
Chefe, provocou um verdadeiro reboliço. Sentiram-se ofendidos e consideraram que 
além do âmbito interno, o Centro Redentor, não tem que dar explicação a ninguém e 
ainda fizeram ameaças àqueles que duvidassem da honorabilidade deles, como se 
lhes estivéssemos fazendo qualquer acusação, o que nunca foi o nosso caso.  

Nós  sempre  achamos  que  essa  confiança  não  pode  ser  imposta  e  uma 
Instituição  como  o  Centro  Redentor  que  recebe  doações,  precisa  demonstrar 
publicamente  suas  contas,  para  que  os  futuros  doadores  saibam  como  esses 
recursos são, ou vão ser aplicados.

Façamos  uma  comparação:  Se  uma  Empresa  qualquer  de  médio  porte, 
anualmente é obrigada a prestar e divulgar publicamente suas contas, que quase 
sempre  são  analisadas  e  conferidas  por  auditores  especializados  que  assim lhe 
conferem  maior  credibilidade  na  publicação  de  seus  balanços,  dando  a  seus 
acionistas a oportunidade de poderem examinar, o valor real de suas ações!

 - Como se poderá considerar estranho, se os doadores do Centro Redentor 
exigirem que lhe seja mostrado com clareza e transparência em que está sendo 
aplicado o produto do seu gesto magnânimo?

Essas mesmas Empresas destinam uma parcela dos seus lucros à divulgação 
dos seus produtos e outra parte é destinada para a saúde, educação e lazer dos 
seus funcionários e familiares destes. - E o que faz o Centro Redentor? 

Como Instituição sem fins lucrativos, espiritualista, beneficente e que nos seus 
Estatutos consta que tem a finalidade de fundar e custear  escolas,  ambulatórios, 
casas  de  amparo  à  velhice  e  crianças  abandonadas  e  desamparadas  etc.  (Nos 
novos estatutos, esta que era uma das finalidades da Instituição Centro Redentor, 
também já foi suprimida).

De tão pouco que faz, podemos dizer, que é quase nada. O Jornal A RAZÃO 
destina-se  a  divulgar  o  que  acontece  nas  festividades  de  inaugurações  e 
comemorações nas casas racionalistas. Enganam-se os que pensam que isso é uma 
grande divulgação da Doutrina.  Que espécie  de divulgação é essa,  se a grande 
maioria  presente  já  a  conhece?  Isso  pode  chamar-se  de  “ensinar  pai  nosso  a 
Vigário”.
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 Em quantas livrarias do Brasil, os livros do Racionalismo Cristão estão 
expostos? Quais as revistas e jornais de grande porte que têm publicado alguma 
coisa sobre o Racionalismo Cristão?

 Alguém  já  ouviu  alguma  vez,  qualquer  referência  feita  ao  Racionalismo 
Cristão, em qualquer Rádio ou Emissora de Televisão?

Se for feita uma pesquisa, no Brasil, para saber quantas pessoas conhecem e 
quem foi Luiz de Mattos, certamente que será decepcionante. Duvidamos que dos 
170 milhões de brasileiros, dois por cento saibam responder afirmativamente.

Quantos racionalistas cristãos sabem que há cerca de quatro anos o Centro 
Redentor recebeu uma doação de quinhentos mil  dólares, doada por um cidadão 
americano? Alguém conhece o seu nome? 

Quando  fizemos  essa  indagação,  para  termos  certeza,  de  que  essa 
informação  era  mesmo  verdadeira,  na  mesma  Reunião  que  tivemos  com  o  Dr. 
Humberto, D. Marluce e João Gomes ficaram admirados por que nós já sabíamos. 

Disseram  apenas  que  ainda  não  tinham  recebido  toda  essa  quantia  e 
posteriormente foi  preciso que o Senhor João Gomes fosse aos Estados Unidos, 
para desembaraçar a parte restante. Onde quer que esteja o espírito desse cidadão, 
como ele estará vendo tudo isso?

Certamente  que  a  grande  maioria,  não  tem  conhecimento  destas  coisas. 
Porém, sabe e conhece que o Centro Redentor vem fazendo melhorias em algumas 
casas  racionalistas,  assim  como  construindo  novas  Sedes  e  também  sabe  e 
conhece que foi dado a algumas das novas bibliotecas e salas de crianças recém 
inauguradas,  nomes de  pessoas  vivas  e  bem vivas,  e  até  de  alguns  dos  atuais 
dirigentes do Centro Redentor.

 É  assim que se  faz  divulgação  da doutrina  e  enaltece  esses  “heróis”  do 
presente.  Se  o  Jornalista  Bóris  Kasói  tivesse  conhecimento  de  como  os  atuais 
dirigentes do Centro Redentor, são assim tão “justos”, certamente que ao final do 
seu programa, repetiria a sua célebre frase “ISTO É UMA VERGONHA”

Quando começaram a surgir dúvidas e denúncias de que os atuais dirigentes 
do  Centro  Redentor  estavam sendo  remunerados pelos  serviços  que  prestavam, 
ficamos seriamente preocupados, porque também desconhecíamos esses fatos. Foi 
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quando  procuramos  ter  um  encontro  pessoal,  que  pretendíamos  que  fosse 
exclusivamente,  entre  Ângelo  Ferreira  da  Silva  e  Humberto  Machado Rodrigues, 
diante da delicadeza dos assuntos que com ele pretendíamos tratar. 

Porém,  não  conseguimos  ficar  mais  de  15  minutos  a  sós  com o  Senhor 
Presidente, após o que, visivelmente nervoso pediu para que entrasse a D. Marluce 
e o seu “Luiz Thomaz”, Sr. João Gomes.

Expusemos  aos  três,  com  a  mesma  franqueza  de  sempre,  essas 
preocupações e pedimos que igualmente, nos respondessem se era verdade que os 
Senhores Presidente e Vice Presidente, assim como a Senhora Marluce Rodrigues, 
estavam sendo remunerados pelos serviços que prestavam ao Centro Redentor. 

A resposta dada por D. Marluce foi franca, sucinta e honesta:  “Recebemos 
Pró-labore”, como é comum a utilização dessa expressão pelos sócios de qualquer 
Empresa Mercantil.

Em prosseguimento à nossa conversa dissemos que nada tínhamos contra os 
que  eram  remunerados  por  serviços  prestados  ao  Centro  Redentor,  todavia 
ponderamos que todas essas  quantias retiradas  sob essa rubrica, deveriam ser 
declaradas e contabilizadas com transparência, para que os boatos que circulavam, 
de  que  esse  pagamento  era  feito  através  de  um presumível  “Caixa  02”  fossem 
dissipados.

É evidente que o Centro  Redentor  não pode continuar  a ser  administrado 
desta  forma,  como se  fora  uma Empresa  familiar  e  mercantil  e  que  só  os  seus 
descendentes à semelhança de sócios cotistas possam ter acesso ao seu núcleo 
contábil central. Para nós tudo ficou muito claro:

Ou se fazem mudanças substanciais na administração do Centro Redentor, 
não  apenas  nas  velhas  normas  Estatutárias,  mas  principalmente  no  estilo 
administrativo, do tempo do Império, que ali é ainda, adotado, ou o seu futuro será 
cada vez mais duvidoso.

Nessa mesma oportunidade, foi inútil tentarmos uma nova Reunião, na qual 
estariam presentes outras pessoas, como a D. Maria Luiza, Dr. Cristóvam, Nilton 
Figueiredo e Aleixo Duarte Serra. 

Tal proposta foi imediatamente recusada pelo Dr. Humberto que alegou que 
tinha coisas muito mais importantes para fazer.

106



Durante essa nossa permanência no Rio, o Dr. Humberto autorizou-nos por 
duas vezes a presidir  a Sessão,  mas tanto ele  como sua esposa D.  Marluce,  a 
nenhuma delas estiveram presentes. Quando alguém os interpelou, sobre esse seu 
gesto, simplesmente alegou que tinha outros compromissos. 

Numa  dessas  Sessões,  depois  de  ter  entrado  na  Sala  da  formação  da 
Corrente e à saída da sala, ter-nos indicado para presidir, retirou-se e foi sentar-se 
num sofá no terraço da Casa 2A,  na qual  residiu  durante  muito tempo,  a  família 
Cottas.

Isto foi constatado no final da Sessão, por alguns companheiros que estavam 
conosco  quando  nos  dirigíamos  para  o  estacionamento.  Erros  elementares  e 
primários relacionados com a disciplina e a ética aqui foram demonstrados.

Não teria sido muito mais bonito e inteligente, se nos tivesse deixado sentado 
no Salão, onde nos sentiríamos muito melhor?

Não fomos nós que pedimos para presidir as Sessões. Porém este é o seu 
estilo e a sua forma de ser racionalista e cristão. Nunca poderíamos admitir que no 
íntimo esse cidadão fosse o que realmente  é,  rancoroso e o demonstrasse,  nos 
menores detalhes, especialmente com as pessoas que são capazes de enfrentá-lo e 
apontar-lhe esses defeitos. Só não vê quem é cego e cego também fomos durante 
muito  tempo e não podemos censurar  os que ainda permanecem com os olhos 
vendados. Temos obrigação de dizer sempre a verdade e isso ninguém nos poderá 
impedir.

O conceito que os Senhores têm do que é ser um Líder é o mesmo que nós 
sempre tivemos e foi com esse mesmo título “SER LÍDER”, cujo artigo publicamos no 
NOTICIAS de número, 04. Nele externamos esse nosso pensamento.

Não nos move nenhum sentimento negativo, contra o Senhor Presidente do 
Centro Redentor, mas nos sentimos mais tranqüilo, bem longe dele. Quem usa a 
inteligência não deseja mal a ninguém, porque esses sabem que pensar é atrair, o 
bem ou o mal.“O mal por si se destrói”. Foi o que sempre temos aprendido, dentro e 
fora do Racionalismo Cristão.

O  encargo  de  Presidente  de  uma  Casa  Racionalista  é  indicado  pelo 
Presidente da Casa Chefe. De três em três anos, a Casa Chefe manda uma circular 
para que os presidentes de Filiais indiquem os nomes daqueles que irão compor a 
Diretoria e Junta Cooperativa, para o próximo triênio. 
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Em fevereiro deste ano, o Dr. Humberto perdeu uma boa oportunidade para 
se livrar do incômodo de continuar a ter Ângelo Ferreira da Silva, na presidência da 
Filial  de Recife,  quando em lugar de nomeá-lo novamente,  para mais um triênio, 
como  de  fato  nomeou,  simplesmente  poderia  substituí-lo,  sem  que  ele  tivesse 
qualquer objeção a fazer. 

Este seria um procedimento normal e inteligente de se livrar do Ângelo. Ou 
naquele tempo ainda não era pessoa de “conduta reprovável?”.

A questão básica é que ele de acordo com sua estratégia considerou que 
ainda não seria aquela, a melhor hora, para fazer isso. Ainda não havia chegado o 
momento exato, para que pudesse demonstrar o requinte de sua vingança e exibir 
de forma “magistral” o ódio que nutre por todos que não lhe “beijarem” ou deixarem 
de “beijar” a mão.

Não  se  espantem  os  Senhores  com  o  que  dizemos,  porque  se  também 
procurarem saber um pouco mais do que acontece realmente na Casa Chefe, vão 
ficar tão impressionados como nós ficamos e irão descobrir as mesmas falsidades e 
mentiras que nós descobrimos,  praticadas por aqueles que pretendem impor aos 
outros,  essas  falsas  aparências,  e  ainda  se  sentem  com  o  direito  de  exigirem 
obediência incondicional, a todos.

Na Circular Nº 211 de 17 de julho de 2003, percebe-se logo nos primeiros 
parágrafos, a falta de seriedade e respeito nas palavras que foram escritas, no trato 
relacionado com aqueles que serviram honestamente o Centro Redentor,  durante 
todos esses anos.

1º Nessa Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 5 de julho, não 
havia mais nada a tratar, já que a finalidade da mesma havia sido atingida, visto que 
no dia 14 de junho na Reunião Mensal de Diretoria, a expulsão de Ângelo Ferreira 
da Silva e Luiz Lopes Farinha já havia acontecido e no dia 03 de julho de 2003, dois 
dias antes da dita Assembléia, a Casa Chefe recebeu a carta renúncia assinada por 
ambos. 

Portanto,  quando muito,  se fosse realizada seria  para homologar  o  que já 
estava  decidido.  Porém,  faltava  saborear  o  principal;  Faltava  a  sobremesa,  para 
sentirem o sabor da palavra “Expulsar”.

2º  Classifica-se  de  Cargo  e  de  Confiança,  um  serviço  ou  encargo, 
gratuitamente prestado livre e de forma espontânea por nós, ao Centro Redentor, 

108



durante todo esse tempo, com muito desprendimento e abnegação. Se o encargo é 
de  confiança,  não  é  da  confiança  em  nós  depositada  por  Humberto  Machado 
Rodrigues, mas sim, por Antônio do Nascimento Cottas.

Se houve falta de confiança, esta surgiu primeiro por parte de Ângelo Ferreira 
da Silva e Luiz Lopes Farinha, na pessoa do atual Presidente do Centro Redentor, 
Dr. Humberto Machado Rodrigues.

3º “Decisão essa proferida através de votação unânime!” Esta afirmativa não é 
verdadeira. Decidir o que já estava decidido é o que se chama “chover no molhado” 
e se houve ponderações, restrições e opiniões contrárias ao que foi decidido, - nem 
se pode classificar o que aconteceu nessa Reunião, como votação e muito menos 
falar em unanimidade.

O maior desrespeito demonstrado nessa circular, não foi com os que foram 
“expulsos”, porque estes se foram expulsos foi por não se sujeitar a silenciar e a 
continuar coniventes com esse processo de falsidades e mentiras adotado nessa 
mesma Casa Chefe. E sim, para com os que estavam presentes à dita Assembléia. 

Naturalmente  que  todos  já  estão  acostumados  com  esses  espetáculos 
deprimentes e como, “o uso do cachimbo faz a boca torta”, poucos já se dão conta 
do que acontece. 

Um dos presentes, a uma outra dessas Assembléias, horrorizado com tudo 
que  via  e  tomava  conhecimento,  exclamou:  “Se  antes  de  entrar  para  o  Centro 
Redentor, tivesse o conhecimento que tenho hoje, de todas essas podridões, jamais 
nele engressaria”, mas mesmo assim, sente-se na obrigação de continuar a ajudar a 
carregar o “andor”. O que mais podemos esperar!

Não é preciso ir mais longe, para concluirmos que mesmo se houvesse uma 
verdadeira votação, a julgar pela qualidade desse voto, que consideramos, um dos 
mais “conscientes”, sempre seríamos “condenados“ à nossa revelia e sem direito a 
defesa. 

Tal “julgamento” é de fazer inveja aos grandes inquisidores. Depois de 2003 
anos da vinda de Cristo a Terra é assim que se faz “justiça” na Casa Chefe do 
Racionalismo Cristão.

Em janeiro de 2004, os novos Estatutos do Centro Redentor precisam estar 
prontos, para atender à nova legislação brasileira. Não bastará apenas deixar de 
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conter a palavra perpétuo, será preciso atualizá-los já que foram elaborados há 50 
anos, enquanto a Constituição do Brasil já foi mudada muitas vezes.

 É  possível  que  venha  a  surgir  a  tentação  de  substituir  o  “perpétuo”,  por 
“Internacional”, já que para o atual presidente, só o título de Presidente não basta.

Senhor Presidente, Dr. Humberto Machado Rodrigues, aqui deixamos mais 
algumas  sugestões:  Reflita  melhor  sobre  as  suas  próprias  contradições.  Não  se 
compare  a  Napoleão  e  não  queira  promover  a  generais  os  seus  colaboradores, 
como tem feito  algumas vezes;  Esta é uma guerra  diferente,  Senhor  Presidente! 
Porque não é uma guerra contra pessoas e sim contra a fantasia e a mentira que as 
domina.

Dedique mais atenção ao analisar as críticas dos seus “inimigos”, para não 
continuar a ser enganado por alguns dos seus “amigos”;

Tenha muito cuidado para não seguir os mesmos passos, que foram seguidos 
pelo  famoso  Cardeal  Arcoverde;  Se  verificar  que  isso  possa  acontecer,  peça 
desculpas aos racionalistas cristãos por ter consentido em ter sido indicado (e como 
foi indicado), para ser o sucessor de Antônio Cottas;

E Lembre-se: Se Luiz de Mattos está no Espaço Sideral, Angelo Ferreira da 
Silva e outros, continuam vigilantes na Terra. Não se assuste sobre essa história do 
Cardeal Arcoverde, porque só os racionalistas da “velha guarda” a conhecem. E o 
número destes é cada vez mais reduzido.  

Não continue vingativo e ingrato com os que ao longo de suas existências, 
outras coisas não fizeram, senão servir honesta e abnegadamente a mesma Causa.

Por último, desejo dizer-lhe que também guardo numa “pasta especial”,  as 
suas “brilhantes” contradições. Eis algumas: e analise-as.

“Quanto a você,  meu caro Ângelo,  a lucidez inabalável  de nossa amizade 
incondicional  será  um  fator  indestrutível  que  continuará  contribuindo  para  o 
prosseguimento da nossa querida Doutrina” 

Humberto Machado Rodrigues  -  Rio de janeiro, 28.12.87.

“Muito  obrigado meu querido  Ângelo!  Pode ter  a  certeza  de que o  Amigo 
Humberto jamais o decepcionará”

                        Humberto Machado Rodrigues - Rio de janeiro, 14.02.89.
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“O elevado grau de confiança e credibilidade que o amigo Ângelo desfruta na 
Casa Chefe é obviamente suficiente para que suas informações sejam amplamente 
acatadas”
                                   Humberto Machado Rodrigues - Rio de janeiro, 09.02.91.

Se o resumo dessas contradições for insuficiente como demonstrativo 
do que tenho afirmado, nessa mesma pasta especial onde está guardado todo 
esse material, há um grande manancial que poderá ser consultado, capaz de 
desfazer qualquer dúvida.
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 Há precisamente três anos, coincidentemente, neste mesmo mês de Abril/00 
impressionado  e  decepcionado  com  o  que  presenciávamos  no  seio  da  família 
racionalista cristã, decidimos soltar o nosso primeiro grito de alerta para chamar a 
atenção dos dirigentes de Casas Racionalistas, especialmente do Senhor Presidente 
do Centro Redentor e toda a Diretoria da Casa Chefe, para o que de errado e injusto 

112



se  fazia  contra  alguns  verdadeiros  e  leais  servidores  do  Racionalismo  Cristão  e 
utilizamos o título COMPROMISSO COM A VERDADE.

Esse nosso gesto teve por pré-requisito, a suposição de que os dirigentes da 
Casa Chefe não agiam por maldade, mas sim, por falta de experiência, supúnhamos 
que  estavam  mal  informados,  deixando-se  vaidosamente  sugestionar  por 
bajuladores  e  subservientes  que  se  aproveitavam  dos  benefícios  materiais  que 
usufruíam e alguns, ainda usufruem, no exercício dos cargos que ocupam e tudo 
fazem para não perderem essas regalias.

Também pensávamos que as acusações feitas contra eles, de que viviam as 
custas do patrimônio do Centro Redentor, não fossem verdadeiras, que cada diretor 
era  remunerado  pelos  serviços  que  prestavam,  sem  que  nenhum  associado  ou 
diretor do Centro Redentor pudesse ou possa esclarecer, qual a quantia e de onde 
saem os recursos e como são contabilizados,  destinados a efetuar o pagamento 
desses honorários.

Do Senhor  Presidente,  Dr.  Humberto  Machado Rodrigues e sua esposa a 
Senhora  Marluce  de  Oliveira  Rodrigues,  aposentada,  mas  que  continua  a  ser 
Secretária  e  Conselheira,  sem deixar  de  retirar,  segundo  suas  próprias  palavras 
“Pró-labore”.

E do Vice-Presidente, Sr. João Baptista Cotas Gomes, que ao mesmo tempo 
é também Tesoureiro e principal responsável pela compra e pagamento de materiais 
e a contratação de mão de obra relacionada com a construção e reforma das Casas 
Racionalistas.

Algumas inteiramente custeadas outras que recebem apenas ajuda da Casa 
Chefe,  assim  como  também no  que  se  refere  à  manutenção  e  conservação  do 
patrimônio imobiliário da Instituição, sem qualquer fiscalização externa ou prestação 
de contas, digna desse nome.

Nunca um Diretor do Centro Redentor e de suas Filiais, no passado, durante a 
gestão  de  Antônio  Cottas,  foi  remunerado  por  seus  serviços,  especialmente  o 
Presidente e o Vice-Presidente. Os Estatutos registrados em 26 de maio de 1958 
sofreram pequenas alterações que foram averbadas em 26 de janeiro de 1982, data 
em que Antônio Cottas, devido a sua idade avançada já com 90 anos, não tinha mais 
condições e nem capacidade de discernimento para conscientemente decidir, sobre 
os  documentos  que  lhe  eram  apresentados  para  assinar,  por  seu  secretário  e 
demais diretores.
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Hoje compreendemos melhor essa preocupação zelosa e sutil, do redator, da 
alteração do Artigo, 38, que antes dizia que nenhum Diretor seria remunerado. Na 
nova redação desse artigo, defendeu interesses pessoais em perspectiva, fáceis de 
enxergar no dia de hoje, inacreditáveis de serem essas intenções verdadeiras, no dia 
de  ontem  e  sem  qualquer  previsão  ou  outra  preocupação  com  os  resultados 
negativos que essa alteração pudesse trazer para o Centro Redentor no futuro.

Se todos os presidentes e diretores de Filiais que ao longo de suas vidas 
prestaram serviços de ordem material e administrativa, ao Centro Redentor, fáceis 
de comprovar, fossem reivindicar iguais direitos, usufruídos pelos dirigentes da Casa 
Chefe, difícil seria avaliar o significado disso. Certamente que nem todos os filhos 
seguem os maus exemplos dos pais. Tínhamos até então total confiança na pessoa 
do Senhor Presidente Dr.  Humberto Machado Rodrigues e não foi  fácil  para nós 
sermos obrigados a dizer-lhe todas as coisas que pensávamos que deveriam ser 
ditas, na defesa dos princípios que nos foram legados pelos Mestres Luiz de Mattos, 
Luiz Thomaz e do seu “tio” e um dos nossos melhores amigos, Antônio Cottas.

Quando  tomamos  conhecimento  da  transformação  que  nele  se  operou, 
deixando de ser aquele homem que em nossa mente existia, pacífico e amigo dos 
seus companheiros,  para deixar  transparecer o ódio que alimentava contra todos 
que  ousassem  contrariar  a  sua  vontade  e  que  não  seguissem  a  sua  cartilha, 
conforme  o  tratamento  que  dispensou  a  alguns  velhos  amigos,  entre  eles,  Luís 
Portela,  Aleixo  Duarte  Serra,  Maria  Luiza  Cottas  de  Jesus,  Nilton  Figueiredo  de 
Almeida e uma dezena de portugueses, todos vítimas da sua arrogância, vaidade e 
prepotência.

 
Se  considerarmos  o  tratamento  a  as  atenções  que  ele  recebeu  dessas 

pessoas e o seu comportamento posterior  em relação a elas,  confirma-se que o 
“Lobo  estava  vestido  na  pele  do  Cordeiro”  e  concluímos  que  a  “autêntica” 
espiritualidade que muitos tanto apregoam, dela estão muito distantes.

Muito  mais  conscientes  dessa  realidade  ficamos,  quando  ele  respondeu 
através de circulares às verdades que havíamos exposto.        

Movidos pelo mesmo compromisso de sermos sempre fieis com a Verdade e 
considerando que os motivos anteriores que nos levaram a tomar tal atitude, não só 
permaneceram  os  mesmos,  mas  alguns  ressurgiram  com  maior  gravidade,  e 
continuam  a  chamar  a  atenção  de  todos  os  responsáveis  pelo  futuro  do 
Racionalismo Cristão,  voltamos sob o mesmo impulso do inconformismo com os 
rumos que têm sido dados a Doutrina fundada por Luiz de Mattos e Luiz Thomaz e 
Codificada por Antônio do Nascimento Cottas. 
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               Em março de 2003 fizemos um comentário sobre as Comunicações 
doutrinárias  que  foram  lidas  em  Reunião  de  Diretório,  com  a  intenção  de 
posteriormente  enviá-lo  para  que a Casa Chefe esclarecesse os pontos  por  nós 
focados já que é ela que tem obrigação de desfazer dúvidas, quando estas existirem.

 Ao recebermos da Casa Chefe as Circulares de números, 206, 207, 208 e 
uma outra Circular assinada pelo Vice-Presidente Senhor João Gomes, juntamente 
com uma declaração, com pedido de urgência para ser assinada pelos Presidentes 
de Casas Racionalistas e devolvida via Sedex para a Casa Chefe, escrevemos duas 
cartas  datadas  de  03  e  07  de  abril/03,  endereçadas  ao  Senhor  Presidente  Dr. 
Humberto  Machado  Rodrigues,  protestando  contra  o  fato  de  estar  havendo 
discriminação  com  a  Filial  de  Recife  e  ao  mesmo  tempo  esclarecendo  o 
posicionamento da Filial  de Recife em relação à celeuma mantida com o Senhor 
Benito Bifano.

 Quando esperávamos que o Dr. Humberto esclarecesse as dúvidas por nós 
externadas sobre a Comunicação de Emir Nunes de Oliveira e o que de fato existia 
sobre as contendas com o Senhor Benito Bifano, o Dr. Humberto depois de ler tudo, 
numerou todas as folhas por nós enviadas,  de número 10,  mandou tirar  xerox e 
devolveu  os  originais,  no  mesmo  envelope  dentro  de  um  outro,  via  Sedex. 
Certamente por pensar que estivéssemos com pressa, para receber tal encomenda. 
Sem uma letra que pudesse justificar tão mesquinho procedimento.  

 Por outro lado, já não nos causa surpresa o fato dele não responder, porque 
isso também já é uma rotina, quando os assuntos tratados não são do seu agrado. A 
nossa  surpresa  é  observar  que  ao  devolver  a  nossa  correspondência,  pura  e 
simplesmente pelo prazer, de tentar agredir, está baixando o nível de civilidade que 
deve  existir  entre  todas  as  pessoas,  mormente  tratando-se  de  subordinados  e 
superiores a quem compete dar esclarecimentos e respostas convincentes para as 
dúvidas que venham a existir, na relação de trabalho.

Com que autoridade moral  o Presidente do Centro Redentor  (Casa Chefe) 
poderá exigir que o Centro Redentor Filial, preste qualquer esclarecimento por ele 
solicitado,  quando  ele  é  o  primeiro  a  não  cumprir  esses  preceitos  cívicos  e 
disciplinares?

“Para cada ação há sempre uma reação”, segundo a lei de Newton em que 
cada um recebe o efeito de tudo que der causa e todos que assim procederem, não 
devem  esperar  receber  apenas  flores.  Se  aqueles  que  são  remunerados  para 
exercerem as suas funções de chefia, não respeitam os que sempre trabalharam por 
amor à Causa, além de um tratamento justo e respeitoso a que têm direito, que outro 
motivo estes terão para continuar com o seu trabalho?

Este é o método já muito conhecido, por ter sido utilizado antes. Quando não 
expulsam, provocam e forçam a renúncia dos que incomodam, pela pressão das 
agressões.   É  mais  um  erro  de  cálculo  pensar  que  todos  ficam  tristes  e 
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acabrunhados  com essas  "cortesias"  e  vai  sair  por  aí  desnorteados  dispostos  a 
fundar  uma  doutrina  concorrente  qualquer  ou  juntar-se  ao  bispo  para  pregar  o 
Evangelho e passarem a falar mal do Racionalismo Cristão.

Qualquer racionalista mais esclarecido sabe que para ter uma vida regular e 
normal,  não  precisa  freqüentar  nenhuma  casa  racionalista,  exceto  enquanto  ali, 
puder prestar serviços graciosos á coletividade e muito menos, qualquer igreja ou 
templo, porque o verdadeiro templo sagrado encontra-se na consciência tranqüila de 
cada um.  

           
Enfatizamos o que já temos dito. Não nos move nenhum propósito com vistas 

a  expulsar,  afastar,  ou  substituir  pessoas,  especialmente  no  comando  da  Casa 
Chefe, mas sim, o desejo de que mudanças de rumo sejam ali adotadas, para que 
os  princípios  que  nortearam  a  vida  de  Luiz  de  Mattos,  levando-o  a  fundar  o 
Espiritismo  Racional,  Científico  e  Cristão,  sejam respeitados  e  não  desvirtuados 
como vem acontecendo.

Considerando que nem todos os Diretores da Casa Chefe têm conhecimento 
do que se passa, visto que nas Reuniões de Diretório só se comenta o que estiver 
de  acordo  com  o  interesse  e  a  vontade  do  seu  Presidente  auxiliado  pela  sua 
principal Conselheira e o principal Conselheiro de São Paulo, vamos submeter as 
nossas observações, à apreciação dos Presidentes de outras Filiais, para que eles 
também tomem conhecimento e façam o seu julgamento sobre o material por nós a 
eles enviado e por ambos devolvido, sem qualquer justificativa.    

            
Certamente  que  todas  as  afirmações  que  fizemos,  de  tão  cristalinas  e 

verdadeiras, que são, por eles foram consideradas irrespondíveis, porque se tiveram 
objetivos outros mais uma vez os alvos não foram atingidos.

Se a Casa Chefe do Racionalismo Cristão e a sua principal Filial de São Paulo 
procedem dessa forma, parece ter chegado a hora de repetirmos a interrogação que 
já foi feita muito antes: “RACIONALISMO CRISTÃO- QUE FUTURO”?      

                           
Continuamos sem ilusões, porque embora a maioria dos presidentes de Filiais 

e Correspondentes comungue com tudo que temos dito,  se essa mesma maioria 
permanecer  silenciosa  e  amedrontada,  pensando  estar  assim,  seguindo  os 
ensinamentos de Luiz de Mattos, tudo ficará como está, para “honra e glória” dos 
seus sucessores atuais.

A Filial de Recife resta a certeza de sempre ter feito a sua parte na defesa do 
Grande Legado deixado por esses grandes Mestres que foram Luiz de Mattos, Luiz 
Thomaz e Antônio Cottas.         

Como seu presidente atual, há mais de 30 anos, nomeado por quem não pode 
mais demitir-nos, por não estar mais neste mundo de hipocrisias e falsidades, resta-
nos a consciência tranqüila do dever cumprido e quando a vontade da maioria dos 
componentes da Diretoria local e Junta Cooperativa entenderem ter chegado a hora 
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da nossa substituição, esta se dará, naturalmente, sem qualquer obstáculo de nossa 
parte,  inclusive por nós já foi proposta e mais de uma vez, porém, recusada sempre 
foi, por todos.
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Recebemos  da  Casa Chefe  do  Racionalismo Cristão  as  Manifestações  do 

Astral  Superior  dadas  em  Sessão  Especial  de  Doutrinação,  para  serem  lidas  e 
comentadas na Reunião Mensal de Março de 2003.
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Como de praxe e seguindo as determinações da Casa Chefe, o presidente da 
Filial de Recife, leu como sempre faz, com atenção e pausadamente, após o que 
passou a comentar tudo que foi lido nessa Reunião, realizada no dia 07.03.03.

Ao chegar ao final da página 02 desse bloco constituído de quatro páginas, 
encontrou a COMUNICAÇÃO DOUTRINÁRIA DE EMIR NUNES DE OLIVEIRA que 
prossegue  na  página  seguinte  de  número,  03  e  quando  passou  a  fazer  o  seu 
comentário, sua atenção foi despertada para os fatos seguintes:

Primeiro: O tipo da letra impressa nas páginas 1, 2  e  4 não é o mesmo da 
página 3, que difere das demais, conforme pode ser observado por qualquer leitor 
mais  atento,  sinalizando  para  a  possibilidade   de  ter  sido  impressa  por  outra 
impressora.

Segundo: A linguagem escrita nos dois parágrafos constantes da página 02 
apresenta  características  elegantes  e  de  grandeza  espiritual  definidas  nas 
colocações que são feitas;

Terceiro: Nos seis parágrafos seguintes constantes da página 03, não foram 
poupados adjetivos contundentes, dedicados a fazer acusações e insinuações, com 
ameaças e sentenças para os presumíveis faltosos.  

A  palavra  “falsos”  aparece  no  primeiro,  no  terceiro  e  no  5º  parágrafo; 
“Falsificação grosseira”,  no segundo:  “Fingidos” no terceiro e a palavra “falsários” 
aparece ainda no primeiro parágrafo.

Não  é  preciso  ser  perito  para  deduzir  que  o  autor  dos  dois  primeiros 
parágrafos da página 02, não é o mesmo dos outros seis, da página 03, indicando a 
possibilidade de ter havido algum equívoco. Se houve, deveria ser desfeito, o quanto 
antes, para que não fique no ar, qualquer dúvida.

Se existirem problemas setoriais, como somos levados a crer, que existam, 
porque sempre existiram, normais entre seres humanos e considerando que:  “para 
as Forças Superiores nada fica escondido”  e ainda, atribuir-se às mesmas Forças 
Superiores a frase afirmativa:   Sabemos identificar qualquer militante” – Por que 
então não fazer essas denúncias e acusações diretamente a essas pessoas, e puni-
las, se for o caso, se procedentes essas faltas ?

 Supondo  haver  irregularidades  indisciplinares  assim tão  graves,  numa ou 
noutra Filial, ou até mesmo por simples suposição, na Casa Chefe e que o objetivo 
seria  advertir  preventivamente  os  faltosos,  por  que  generalizar  o  envio  dessa 
comunicação para todas as casas racionalistas, inclusive com aquelas onde impera 
o trabalho a harmonia e a ordem e que felizmente estas, são em maior número? 
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 Como fazer denúncias, acusações e proferir sentenças generalizadas não é 
próprio  de  seres  espiritualizados,  muitos  menos  de  espíritos  superiores,  tal  fato 
requer  ser  mais  bem  explicado.  Se  não  for  dado  nenhum  esclarecimento  mais 
plausível,  devemos  concluir  que,  de  duas  uma:  ou  a  página  de  número  03  por 
engano, foi ali colocada, ou alguém brincou de usar o nome do grande Jurista que foi 
Emir Nunes de Oliveira, o que é muito mais grave.

 Considerando ainda que todo esse material é sempre revisado por um grupo 
de pessoas, para tanto, especialmente designado pela Casa Chefe, com vistas no 
futuro, a ser publicado em livro, essa questão fica ainda muito mais delicada. 
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Recife, 27 de junho de 2003
                                                            
Ao Senhor Presidente
Dr. Humberto Machado Rodrigues
e demais membros do Conselho Superior do
Centro Redentor (Casa Chefe)
Rua Jorge Rudge, 119- Vila Isabel.
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20550-220- Rio de Janeiro RJ.

Assunto: Apresentação de Renúncia:

Há 34 (trinta e quatro) anos vimos desempenhando os cargos de Presidente e 
Tesoureiro,   respectivamente  ,  do  Centro  Redentor  Filial  de  Recife  –  PE.,  Ora 
levamos ao conhecimento de V.SAS. o seguinte:

Considerando que há muito tempo os signatários desta, discordam do estilo 
administrativo que tem sido adotado pelo seu Presidente Perpétuo e Internacional, 
Senhor  Dr.  Humberto  Machado  Rodrigues,  na  condução  da  Instituição,  Centro 
Redentor  que  é  responsável  pela  Doutrina  espiritualista,  denominada  de 
RACIONALISMO CRISTÃO e tendo nós chegado á conclusão de que já esgotamos 
todos  os  meios  possíveis  e  ao  nosso  alcance  no  intuito  de  ajudar  a  reverter  a 
desagradável situação existente, decorrente da falta de comunicação e diálogo entre 
a Casa Chefe e suas Filiais e pelos crescentes sinais de agravamento e desatenção, 
o que nos impede via de conseqüência a permanecermos no exercício dos aludidos 
cargos, decidimos então:

a) Apresentar  de  forma  irrevogável  a  nossa  renúncia  ao  exercício  dos 
mencionados cargos.

b) Permanecer  em nossos  postos  de  trabalho,  até  o  prazo  de  10  (dez)  dias 
contados a partir  da  data  da  recepção  desta  carta,  constante  no  Aviso  de 
Recebimento;  prazo esse determinado e  rigorosamente  improrrogável,  para 
que a Casa Chefe indique os nossos substitutos devidamente qualificados e 
expressamente titulados e legalmente habilitados para essa substituição.

c) A presente renúncia é feita com referência especifica ao exercício das nossas 
funções;  não  implicando,  porém,  em  renuncia  aos  nossos  direitos  já 
adquiridos.

                                           Atenciosamente
                                           Ângelo Ferreira da silva
                                           Presidente - Centro Redentor Filial
                                           Luiz Lopes Farinha -Tesoureiro

Recife, 27 de junho de 2003.
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                           Ao Senhor Presidente do Centro Redentor
                           Dr. Humberto Machado Rodrigues
                           (Principal. Motivo da renúncia)

A partir do momento em que V.S. ª, na qualidade de Presidente do Centro 
Redentor  (Casa Chefe),  e a Senhora Conselheira Marluce Rodrigues telefonaram 
para o Secretário do Centro Redentor Filial de Recife, Sr. Francisco Ivo de Oliveira, 
membro da Diretoria que presido, nos dias 9 e 13 de junho do corrente ano, sem o 
meu conhecimento oficial, oferecendo-lhe a presidência da referida Casa, cargo para 
o  qual  encontro-me  legalmente  nomeado,  conforme  me  confidenciou  o  próprio 
Secretário, considero-me desobrigado a permanecer no exercício das minhas atuais 
funções e comunico a decisão irrevogável,  constante  da  carta  -  renúncia  anexa. 
Informo-vos,  outrossim,  que  estou  a  enviar  uma  cópia  desta  carta  e  da  carta  - 
renúncia para o Dr. Antônio Cristóvão Monteiro e para a Senhora Maria Luiza Cottas 
de Jesus.

                             Atenciosamente
                             Ângelo Ferreira da silva
                             Centro Redentor Filial

A  seguir  as  duas  cartas  que  escrevemos  ao  Presidente  do  Centro 
Redentor, ambas devolvidas sem resposta, o que deu motivo suficiente para os 
nossos ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS, já antes transcritos.
Recife, 7 de abril de 2003
Exmo. Senhor
Presidente do Centro Redentor
Dr. Humberto machado Rodrigues
Rua Jorge Rudge, 119- Vila Isabel.
20550-220- Rio de janeiro RJ.

Prezado Senhor Presidente,

Com a presente, embora sabendo que dificilmente obteremos resposta, diante 
dos assuntos que vamos tratar e a julgar pela correspondência anterior similar, que 
lhe temos enviado, mesmo assim e até sem muita certeza de que esta, assim como 
a  outra  correspondência,  chegue  ou  tenha  chegado  à  sua  mesa,  vimos  a  sua 
presença, para solicitar a sua paciência para ler o que passaremos a expor.

Recebemos as Circulares, 206, 207, 208, assim como a Circular sem número, 
assinada pelo Vice Presidente Sr. João Gomes e o modelo de DECLARAÇÃO que 
acompanhou esta,  para  que todos  os  presidentes  assinassem e enviassem com 
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urgência, para que chegasse a Casa Chefe, antes do dia 20.03.03. Vale salientar 
desde logo, que a correspondência assinada pelo Sr. João Gomes, não foi enviada 
por ele para a Filial  de Recife,  mas isso não impediu de ter  chegado as nossas 
mãos.

Desconfiamos  que  o  Sr.  João  Gomes  esteja  querendo  poupá-lo  de 
aborrecimentos maiores e não lhe tenha dado ciência do que fez. Se pudéssemos 
também  lhe  evitar  tais  transtornos,  sem  nos  sentirmos  culpados  por  não 
defendermos os princípios da Doutrina, também o faríamos. Compreendemos agora 
o por quê do Senhor João Gomes, não ter enviado essa circular e declaração, para a 
Filial de Recife, cujos motivos irrelevantes, são dignos do nosso  protesto.

Vamos  enviar-lhe  um  comentário  que  fizemos  sobre  as  Comunicações 
Doutrinárias  que  foram  enviadas  para  a  Filial  de  Recife,  para  serem  lidas  e 
comentadas, na Reunião de Diretório realizada no mês de março/03. Nem é preciso 
sequer colocar óculos, para constatar o que afirmamos.

Estamos  também anexando  uma carta  que  já  estava  pronta  para  lhe  ser 
remetida, antes de recebermos a Circular sem número, assinada pelo Senhor João 
Gomes, na qual expomos o nosso pensamento sobre o assunto Benito Bifano, já 
agora acrescido, do que vamos dizer sobre as circulares que recebemos.

Circular,  206- Como resposta ao Telegrama do Senhor  Benito,  enviado as 
Filiais e Correspondentes do Centro Redentor, a ação judicial, como providência da 
Casa  Chefe,  contra  aquele  senhor,  embora  tardiamente,  pois  deveria,  no  nosso 
modo de ver, ter sido levada a efeito quando ele convidou todos os racionalistas, 
para a inauguração da fundação da sua doutrina, utilizando no folheto que imprimiu, 
as irradiações constantes no folheto de Limpeza Psíquica do Racionalismo Cristão.   

                   
Circular,  207  e  208 -  Folhetos  de  Limpeza  Psíquica  e  outros  impressos. 

Como o Senhor Presidente deve estar lembrado, sempre fomos favoráveis a uma 
maior  centralização  na  Casa  Chefe,  de  todas  as  decisões  e  processos 
administrativos,  iniciando-se por estabelecer um diálogo mais estreito entre todos 
que trabalham honestamente pela Doutrina. 

Com a idéia que não vingou, da Cooperativa Editora, que não vamos mais 
discuti-la,  pretendia-se um projeto que se responsabilizaria pela edição de todo o 
material gráfico que pudesse atender a todas as necessidades da Casa Chefe e de 
todos os Filiados, incluindo o jornal, livretes, boletins, folhetos, livros e tudo o mais 
que fosse preciso, em matéria de divulgação.

Com isso, evitar-se-iam os desencontros e distorções que hoje se observam. 
Quanto ao Folheto de Limpeza Psíquica deveria ser reestudado para servir melhor, 
como extraordinário veículo de divulgação da Doutrina que já é. Se em vez de 4 
páginas, tivesse 6, poder-se-ia colocar a foto da Sede da Filial a que se destina, com 
endereço,  telefone etc.,  sem nenhum prejuízo do que é essencial.  Definido esse 
projeto, cada Filial faria o pedido na quantidade de suas necessidades. Se houvesse 
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algum custo adicional, por isso, esta, pagaria a sua parte. Para encomendas de dez 
mil,  vinte  mil  ou  mais  unidades,  essa  diferença  seria  diluída  e  absorvida,  pela 
quantidade.

Com  a  tomada  de  decisão  constante  na  circular,  208,  esperamos  que  a 
retomada desse projeto venha atender os anseios de toda a comunidade e que seja 
criada uma comissão formada por pessoas sensíveis as justas reclamações que são 
feitas constantemente, e que sejam capazes de ouvir os outros, com compreensão e 
paciência. Se ao contrário for criado mais um clube de amigos, disputando entre si 
as  benesses  do  presidente  do  clube,  certamente  que  esse  quadro  atual  poderá 
piorar ainda mais.

O “NOTÍCIAS” de Recife sempre teve por objetivo defender os princípios da 
Doutrina,  com  base  na  transparência,  na  liberdade  e  na  ética.  Com  isso 
respondíamos aos que dizem que no Racionalismo Cristão, ninguém tem liberdade 
de dizer o que pensa, desde que não tenha o respaldo oficial; que uma trincheira 
responsável existia e não era censurada. 

Ao ser proibido de circular, informamos desde logo que o número, 22 já está 
pronto para divulgar os 30 anos da nova Sede do Racionalismo Cristão de Recife e 
os  70  de  sua  existência,  na  capital  de  Pernambuco,  assim  como,  os  09  da 
Associação Maria Cottas e da Biblioteca Luiz de Mattos,  data em que tivemos a 
surpresa agradável da presença das Senhoras, Maria Luiza Cottas de Jesus e Maria 
da Glória Ferreira Costa, portanto irá ao momento próprio ser distribuído, após o que 
sofrerá uma pausa.

Falamos assim, porque se a Casa Chefe e o Jornal “A RAZÃO” continuarem a 
ter com a Filial de Recife, o mesmo comportamento, discriminatório, que sempre foi 
usado  nos  últimos  20  anos,  (veja,  que  durante  esse  tempo  o  jornal,  nunca  fez 
qualquer citação digna de nota, atribuída a esta Filial).

Na Internet, o procedimento não é diferente, embora alguns dos seus escritos, 
sejam do conhecimento  dos racionalistas  mais  esclarecidos.  O jornal  de Luiz  de 
Mattos  tem  obrigação  de  tratar  por  igual,  os  discípulos  desse  Mestre,  sem  se 
responsabilizar pelo que escrevem, mas sem censurá-los, como era do seu estilo. 

Quando  não  puder  seguir  essa  linha  de  conduta,  falando  em  nome  do 
Racionalismo Cristão como presidente da Filial de Recife, ninguém tenha dúvida de 
que continuará falando e escrevendo em seu nome pessoal, sobre todas as coisas, 
sempre em busca da verdade. 

Quem sempre  lutou  honestamente,  jamais  renunciará  a essa  mesma luta. 
Esperamos ver a Presidência da Casa Chefe conscientizar - se de que a pluralidade 
de opiniões e a liberdade de serem externadas, o respeito pelas minorias e suas 
diferenças  é  um  fenômeno  comum  em  nossos  dias  e  saudável  em  qualquer 
organismo, social e humano.
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 Ficamos felizes  quando nos são dadas explicações convincentes para as 
nossas dúvidas, especialmente se esses esclarecimentos nos provam que estamos 
errados, nas nossas suposições. É neste exercício que temos aumentado o nosso 
conhecimento e as nossas convicções. Por outro lado, jamais seremos demovidos, 
quando as fraudes e as mentiras pretenderem se impor como verdades.

 Circular  sem  número,  assinada  em  18.03.03,  pelo  Vice-Presidente, 
Senhor João Baptista Cotas Gomes, que vamos reproduzir:

 “Estimados Amigos. Estamos enviando uma declaração de apoio ao nosso 
estimado presidente perpétuo, Dr. Humberto Machado Rodrigues, para ser assinada 
pelos dignos presidentes das Casas Racionalistas, a qual será anexada na defesa 
da Ação Ordinária movida pelo Sr. Benito Bifano”.

 Esta deliberação foi tomada com a intenção de banir do referido senhor a 
pretensão de voltar à nossa Doutrina.

 Solicitamos muita urgência na devolução de declaração e envio, via sedex, a 
Casa Chefe, até 20/03/03”

                                                Atenciosamente
                                                Centro Redentor
                                                        João Baptista Cotas Gomes

 “DECLARAÇÃO”
                                                         
  “Na qualidade de Presidente do Centro Redentor--------, Declaro que aprovei 

integralmente  as  medidas  tomadas  pelo  Presidente  –  Perpétuo  Dr.  HUMBERTO 
MACHADO  RODRIGUES  para  o  afastamento  definitivo  do  Sr.  Benito  Bifano  do 
Centro Redentor- Filial de Butantã- São Paulo/SP”.

 Outrossim, declaro que além de estar de acordo com as medidas tomadas, 
ainda nada tenho a opor em relação ao Estatuto do Centro Redentor registrado em 
29.05.58, inclusive, o Presidente Perpétuo acima é pessoa de idoneidade ilibada.

                                             Rio de janeiro, 18 de março de 2003
                                             Centro Redentor------------
                                             Nome legível: ___________________ 
                      

Tudo  isso  que  aí  está  transcrito  nessa  circular  e  declaração,  só  fez 
aumentar  as  nossas  preocupações.  Ficamos  sabendo  que  não  é  apenas  o 
Centro Redentor que move ação contra o Senhor Benito Bifano, mas também o 
Senhor Benito que move Ação contra o Centro Redentor pela sua reintegração 
na presidência do Centro Redentor Filial de Butantã. 
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Outro ponto por nós já focado e não menos preocupante é o relacionado com 
o prédio, onde se localiza aquele Filiado. Se ele estiver em nome do Senhor Benito, 
o assunto fica mais complicado ainda porque ele poderá requerer na Justiça que o 
local seja desocupado e até alegar a falta de pagamento exigindo indenização de 
alugueis atrasados.

Nesses  dois  documentos,  nenhuma  notícia  nos  alegra.  Na  Declaração 
podemos ver o quanto faz falta ao Senhor Presidente e Vice Presidente do Centro 
Redentor, uma boa assessoria. Erra-se mais por teimosia e improvisação, do que 
por  todas  as  outras  razões  juntas.   A  citação  da  palavra  perpétuo  ali 
desnecessariamente  colocada  traz  mais  malefício  do  que  benefício,  ao  seu 
Presidente;

Não há como falar em alguém poder opor-se ao Registro dos Estatutos do 
Centro Redentor feito em 29.05.58, depois de 45 anos. Mas isso não implica que 
devam ser reformulados para atender exigências legais e não serão 100 ou duzentas 
assinaturas que terão força para mudar a lei. 

Afirmar que o Presidente Perpétuo é pessoa de idoneidade ilibada, quando 
isso seria  desnecessário  ser  dito,  pode levar  a  suposição de que alguém esteja 
pensando o contrário, portanto pode vir a causar mais prejuízo a sua imagem do que 
benefício. Se todas as “DECLARAÇÕES” foram emitidas conforme a cópia da que 
chegou as nossas mãos e não havendo nenhum encontro dessas pessoas na Casa 
Chefe, ao colocar-se no seu final,  Rio de Janeiro, 18 de março de 2003 e ainda 
sendo todas idênticas, com o mesmo tipo de letra e o mesmo modelo, facilmente se 
conclui que é mais uma engenhosa tentativa de fraude e de se continuar a empurrar 
as coisas lá para frente, até quando, ninguém sabe e poucos querem saber.

Aqui encerramos por hoje e creiam Senhores, Presidente e Vice Presidente 
do  Centro  Redentor,  Dr.  Humberto  Machado  Rodrigues  e  João  Baptista  Cotas 
Gomes, que lhe desejamos sinceramente, tudo de bom e com muita saúde, para 
poderem resolver todos os problemas que já existem, lembrando algumas lições dos 
nossos Grandes Mestres Luiz de Mattos, Luiz Thomaz e Antônio Cottas e outros que 
os antecederam, com destaque para as leis de causa e efeito, porque nada acontece 
por acaso e tudo tem uma razão de ser.

 O  semear  e  colher,  assim  como  o  dar  e  receber;  e  o  cada  um recebe 
conforme seu merecimento; Atraímos conforme pensamos e agimos, são lições que 
só um número muito pequeno já aprendeu e um número muito menor, já as pratica.

Recebam o Grande e Fraternal Abraço de todos os que compõem o Centro 
Redentor Filial de Recife.
                                           

                                   
Recife, 03 de abril de 2003
Exmo. Senhor
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Presidente do Centro Redentor
Dr. Humberto Machado Rodrigues
Rua Jorge Rudge, 119- Vila Isabel
20550-220- Rio de Janeiro RJ

Prezado Senhor Presidente,

O Centro Redentor Filial de Recife, sempre se posicionou intransigentemente 
na  defesa  do  patrimônio  material,  cultural  e  dos  princípios  éticos,  morais  e 
espirituais, legados pelos fundadores e codificadores, do Racionalismo Cristão, Luiz 
de Mattos, Luiz Thomaz e Antônio do Nascimento Cottas.

Tendo  chegado  ao  conhecimento  da  Diretoria  desta  Casa,  a  atitude   do 
Senhor Benito Bifano em querer  aproveitar-se de forma estranha do direito autoral 
do Folheto Limpeza Psíquica que sempre pertenceu ao Centro Redentor, sentimo-
nos no dever de registrar o nosso protesto e a nossa repulsa ao método  utilizado 
por esse cidadão.

 Lembramo-nos muito bem do tempo em que ele foi  presidente (se é que 
ainda não é), porque não obstante os motivos que por ele foram dados durante a sua 
gestão, na presidência do Filiado de Butantã, só muito tempo depois dele ter sido 
afastado, quando já havia fundado o “Espiritualismo Mundial Racional e Científico” e 
imprimir um Folheto de Limpeza Psíquica, praticamente igual nos dizeres do que é 
distribuído pelo Centro Redentor, apenas com ligeiras alterações na apresentação.

Com poucas modificações, incluiu algumas gravuras retiradas do livro “A Vida 
Fora da Matéria”  e passou a praticar  uma doutrina que é uma mistura,  entre os 
princípios do Racionalismo Cristão e os objetivos e interesses da sua organização, 
cuja prática foi iniciada em 04.08.2001, é que a Casa Chefe, em 31.08.2001, através 
da Circular de número, 200, do teor abaixo e ao que tudo indica, não havia antes 
tomado qualquer outra providência.

 “Tem chegado ao nosso conhecimento que o Sr Benito Bifano tem remetido a 
várias Casas Racionalistas  assuntos referentes a uma Doutrina  por  ele  fundada. 
Esclarecemos que o Racionalismo Cristão nada tem a ver com tais iniciativas do Sr. 
Benito  Bifano,  o  qual  atualmente,  encontra-se  afastado  de  nossos  meios 
racionalistas”.    Esta foi a única informação que a Filial de Recife recebeu da Casa 
Chefe, sobre esse assunto. A expressão  “o qual atualmente, encontra-se afastado 
de nossos meios racionalistas”.

Essa circular, não deixava muito claro se esse afastamento seria temporário, 
ou definitivo, ou se alguma providência iria ser tomada contra essa apropriação.Essa 
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nossa interpretação deve-se ao relacionamento de grande consideração e amizade 
que durante muito tempo existiu, entre o Sr. Benito Bifano e o Sr. Presidente do 
Centro Redentor, Dr. Humberto Machado Rodrigues.

Como se  recorda  o Sr.  Benito  também fundou a  Empresa,  intitulada de  “ 
Difusão Mundial  de Livros Espiritualistas Ltda.” , cujo endereço era na Rua Padre 
Camilo, 145, numa das lojas situadas no andar térreo, do mesmo Edifício, onde está 
localizado o Filiado de Butantã, São Paulo. A Casa Chefe sempre lhe concedeu em 
consignação alguns milhares de livros editados pelo Centro Redentor, para que ele 
os comercializasse, após o que efetuaria o pagamento do que era devido.

O 2º aniversário da Filial de Butantã foi festivamente comemorado no dia 26 
de  novembro  de  1990,  com  a  presença  do  Senhor  Presidente  Dr.  Humberto 
Machado Rodrigues.

Diante  desse  acontecimento,  foi  editado  um  livro  organizado  pelo  seu 
presidente  Sr.  Benito  Bifano,  intitulado  de  “ESPIRITUALISMO-CIENTIFÍCO- 
FILOSÓFICO-  AUTÊNTICO-REALISTA,  no  qual  consta  o  discurso  pronunciado 
nessa oportunidade pelo Senhor Presidente da Casa Chefe Dr. Humberto Machado 
Rodrigues que enaltece e reconhece a colaboração dos companheiros da Filial de 
Santana e Butantã, especialmente do Senhor Benito Bifano, seguido de mais alguns 
discursos e conceitos racionalistas cristãos, destinado a recordar o evento”.

O Senhor Benito sempre deixou transparecer o seu estilo aventureiro, ousado 
e mercantilista  e  como ele  é do tipo envolvente e bem falante,  isto  parece tê-lo 
favorecido na aquisição da confiança  que nele foi depositada, pelos dirigentes da 
Casa  Chefe,  ao  permitirem  que  ele  reunisse  e  imprimisse  num  só  livro,  que 
denominou de ESPIRITUALISMO CIENTÍFICO-VIDA DO UNIVERSO, o conteúdo 
das  duas  principais  obras  do  Racionalismo  Cristão,  ficando  ainda  autorizado  a 
aparecer na televisão, como propagandista desse livro.

Por sinal, fazia uma propaganda sem muita imaginação, mas mesmo assim, 
foi  capaz de atrair  alguns incautos que pagaram altíssimo preço pelo  reembolso 
postal,  por  um livro  que  por  cinco  vezes  menos  do  valor  que  ele  cobrava,  era 
vendido na Filial de Recife.

Devemos declarar que o Senhor Benito não tem só defeitos e junto com as 
suas aventuras, podemos observar as suas qualidades de empreendedor afoito. Foi 
ele que tomou a frente da construção de um prédio de três pavimentos, no qual está 
instalado no primeiro andar, o Centro Redentor Filial de Butantã. 

No térreo, algumas lojas destinam-se a dar renda e a servir de sustentação ao 
Filiado  e  numa  delas  ele  mantinha,  não  sabemos  se  ainda  mantém,  a  sua 
distribuição  de  livros  e  panelas.  O  último  andar  foi  reservado  para  servir  de 
residência do presidente e sua família, no qual ele residiu e também não sabemos se 
ainda reside.
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Orgulhava-se de ser um cidadão italiano e natural da Calábria e agora no seu 
folheto, intitula-se de ser um Pesquisador Italiano, Fundador de uma Doutrina, cujos 
fundamentos, foram copiados do Racionalismo Cristão. (O erro maior do Senhor 
Benito é divulgar ensinamentos dizendo-se o autor, quando não é, porque isso 
é  plágio.  Se  os  divulgasse  graciosamente  fazendo  referencia  a  sua  fonte 
verdadeira,  não  haveria  motivos  para  qualquer  contestação,   poderia  até 
prestar benefícios a quem os praticasse. Maquiagem e plágio é o mesmo que 
apropriação indevida)

A construção do Edifício só foi possível, graças à ajuda dos Companheiros da 
Filial de Santana, São Paulo, Capital, da ajuda da Casa Chefe e da inestimável e 
decisiva ajuda do ex-presidente de saudosa memória Cecílio dos Reis Longui.  Sem 
esta ajuda, o prédio demoraria muito mais tempo, para ser concluído.    

                           
Não obstante a participação de muitas pessoas nessa construção, esta, foi 

levantada por iniciativa do Senhor Benito Bifano. Soubemos dos grandes problemas 
que  isso  causou  para  o  Centro  Redentor,  mas  não  sabemos  se  já  foram 
solucionados, e se o imóvel já se encontra em nome do Centro Redentor.

Diante do afastamento do Senhor Benito Bifano, das fileiras do Racionalismo 
Cristão,  nas atuais circunstâncias,  em que tomamos conhecimento de um abaixo 
assinado,  em forma de Declaração distribuído  pela  Casa Chefe com os  núcleos 
racionalistas cristãos, para que os seus presidentes o assinassem e devolvessem 
com urgência,  com vistas ao afastamento definitivo desse Senhor,  certamente se 
esse problema ainda não foi resolvido, dificilmente o será.

Compreende-se  melhor  essa  situação,  vista  como  o  resultado  da  grande 
amizade e tolerância que sempre existiu entre  a Casa Chefe e o Senhor  Benito 
Bifano, mas não se justifica o fato estranho, de não ter sido enviado para a Filial de 
Recife, tudo que ao mesmo tempo enviaram para os outros núcleos racionalistas. 

Daí  este  nosso  esclarecimento,  com  o  nosso  respeitoso  protesto  pela 
discriminação como a Filial de Recife vem sendo tratada, especialmente em matéria 
de informação e comunicação.                                   

                            
Esta é mais uma amarga lição, para os que ainda pensam poder administrar 

uma Instituição do porte do Centro Redentor,  com improvisos e apadrinhamentos 
pessoais. Devemos respeitar sempre a memória do grande Timoneiro Antônio Cottas 
e  tudo  que  ele  fez  pelo  Racionalismo  Cristão,  mas  sem  pretendermos  imitá-lo, 
fazendo hoje, as mesmas coisas, no mesmo estilo por ele adotado ontem, porque 
hoje, os tempos são outros.

Antônio Cottas administrava os seus negócios particulares, juntamente com o 
legado de Luiz de Mattos e Luiz Thomaz que muitas vezes se confundiam com os do 
Centro Redentor  que em quaisquer  circunstâncias,  por  mais  difíceis  que fossem, 
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este,  sempre  saía  ileso,  embora  quando  havia  prejuízos,  eram  sempre 
contabilizados na conta de Antônio Cottas. 

A experiência administrativa de Antônio Cottas foi  adquirida no mundo dos 
negócios, especialmente no seu “Armazém de Secos e Molhados”, numa época em 
que o segredo do seu sucesso vinha da confiança que ele tinha nos seus fregueses, 
que eram ao mesmo tempo seus amigos e na capacidade do seu “guarda livros”. 
Mesmo assim, enfrentou crises, dificuldades e grandes prejuízos, naturais quando há 
turbulências nas atividades comerciais.

Hoje  tudo  é  muito  mais  complexo.  As  Empresas  ou  Instituições  que  não 
adotarem formas de gestão modernas e profissionalizantes, em que a tônica seja a 
liberdade de pensamento, a livre discussão de todas as questões, a transparência de 
tudo que acontece, para que a verdade dos fatos não seja adulterada, o seu futuro 
ressentir-se-á dessa deficiência e na maioria dos casos,  não terão condições de 
sobreviverem.

A Filial de Recife, em carta enviada à Casa Chefe em 17 de maio de 1982, já 
se  preocupava com o patrimônio do Centro Redentor ,  porque patrimônio não é 
apenas  pedra,  cal  e  dinheiro  ,  mas  também,  logotipos,  nomes,  símbolos,  livros, 
fotografias  e  quadros,  sua  vida  e  sua  história,  marcas  e  patentes,  registro  de 
inventos etc., chamou atenção, perguntando se o nome RACIONALISMO CRISTÃO, 
havia sido registrado, tendo recebido em 27 de maio de 1982, a resposta assinada 
pelo  saudoso  presidente  Antônio  Cottas,  conforme  cópias  dessas  cartas  que  se 
encontram nos arquivos da Casa Chefe ,sobre as providências que nesse sentido 
foram tomadas naquele momento. Pelo visto, tudo ficou resumido a esse registro.

Quando uma organização não cuida bem do seu patrimônio, nunca faltarão 
“espertos” para fazê-lo em proveito próprio.  O Centro Redentor não é uma Empresa 
que visa o lucro, mas sim, uma Instituição fundada para prestar serviços e distribuir 
benefícios à humanidade, sem cobrar ou pedir nada a quem quer que seja, pelo que 
faz.

Daí  a  necessidade,  por  nós,  sempre  reconhecida,  de  haver  um  projeto 
especial,  que tenha a participação de toda a comunidade racionalista e que seja 
elaborado, com ajuda de especialistas e técnicos, dentro de um programa possível, 
realista e concreto, coerente e uniforme, para que assim, possa inspirar, a confiança 
e contar com o apoio de todos os que nele estiverem envolvidos e do público em 
geral.

Sempre  fomos  e  continuaremos  sendo,  contra  qualquer  expulsão  de 
companheiros  militantes,  desde  que  os  preceitos  de  honestidade  e  moralidade 
defendidos pelo Racionalismo Cristão, não sejam feridos.

O Senhor Benito Bifano há muito tempo, e no campo a que nos referimos, 
vinha  contando  com  a  cumplicidade  e  a  tolerância,  transformada  numa  certa 
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conivência, por parte da presidência do Centro Redentor com o comportamento do 
Sr. Benito.

Sempre estribados nessa mesma linha de coerência e transparência, no modo 
como trabalha na defesa da Doutrina, assina a presente carta, o infra-assinado, pelo 
Centro Redentor Filial de Recife.

Já agora mais convencido de que estava pregando no deserto 
e  que  nenhuma  mudança  importante  iria  acontecer  nos  meios 
racionalistas, diante da teimosia e da vaidade dos seus dirigentes, 
decidimos deixar de sonhar e enfrentar a realidade de quem já tinha 
acordado. 
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Sempre  comungamos  do  Grande  Ideal  acalentado  por  Luiz  de  Mattos  e 
alimentado pelo grande Timoneiro Antônio do Nascimento Cottas e durante muitos 
anos mantivemos grandes esperanças, que o mesmo, pudesse ter continuação, sem 
distorções ou desvios dos seus princípios.

A partir do momento que começamos a acompanhar de perto o que acontecia 
na chamada “Casa Chefe” do Racionalismo Cristão, grandes decepções invadiram 
nossa  alma,  quando  sentimos  que  as  forças  trevosas  haviam  se  infiltrado  no 
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comando do Centro  Redentor,  com comprometimento  sério,  para  o futuro  desse 
Grande Ideal, para o qual viveram seus fundadores,  restando-nos, a partir daí, dois 
caminhos a seguir:

O primeiro seria o mais cômodo, pedir o nosso afastamento e retirar-nos das 
funções que durante muitos anos, com dignidade exercemos; Ou então permanecer 
e continuar a lutar para tentar reverter, o que de errado ali estava a acontecer e com 
maior desenvoltura, continua nos dias  de hoje, acontecendo.

Consideramos que a primeira opção, de sairmos dessa guerra do bem contra 
o mal,  sem luta, mesmo sabendo que corríamos o risco, de em curto prazo, não 
termos sucesso, não se adequava com as lições que recebemos de Luiz de Mattos, 
com  o  devido  respeito  para  com  todos,  que  espontaneamente  tomaram  essa 
decisão, especialmente na Filial do Porto, Portugal e na de Fortaleza, Ceará, Brasil, 
resolvemos aceitar esse desafio, de continuarmos a denunciar tudo que atentasse 
contra esses mesmos princípios.

Não nos envergonhamos de nenhum ato praticado e nunca nos sentimos tão 
tranqüilos e liberados para prosseguirmos no nosso trabalho de esclarecimento e 
elucidação verdadeira, dos fatos, compartilhando esse trabalho, com os verdadeiros 
seguidores da Doutrina de Cristo e Luiz de Mattos.

A  hipocrisia  e  a  falsidade  conseguiram  ocupar  lugar  de  destaque  no 
Racionalismo Cristão e de “tanto ver triunfar as nulidades e agigantar-se o poder nas 
mãos do maus, chegará a hora, dos homens rirem-se da honra e terem vergonha de 
serem honestos”. Será? 

           A seguir publicaremos o que foi o desempenho do emissário enviado pelo 
Senhor Presidente Perpétuo e Internacional do Racionalismo Cristão, Dr. Humberto 
Machado Rodrigues quando descarta e mostra o seu desprezo de forma “magistral” 
pelos serviços que durante mais de 50 anos foram prestados à Doutrina, por Ângelo 
Ferreira da Silva e Luiz Lopes Farinha.

MAIOR  E  MELHOR  DEMONSTRAÇÃO  DE  FALTA  DE   RESPEITO, 
EDUCAÇÃO E CIVISMO, EXTERNADA PELO  RESPRESENTANTE DO CENTRO 
REDENTOR , SENHOR MOYSÉS MARTINS RIBEIRO, NO DIA 08 DE JULHO DE 
DOIS  MIL  E  TRÊS,  NA  FILIAL  DE  RECIFE,  PERNAMBUCO,  BRASIL,  NO 
DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES PARA AS QUAIS FOI CREDENCIADO, POR 
QUEM SEMPRE SE DECLARA INSPIRADO NAS   “VIBRAÇÕES ESPIRITUAIS 
DOS  IMORTAIS  MESTRES  ASTRAIS   LUIZ  DE  MATTOS,  LUIZ  THOMAZ  E 
ANTONIO COTTAS”, NÀO PODERIA SER DADA. 
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Também  será  publicado,  o  relatório  que  fizemos  sobre  tais 
acontecimentos, assim como, um comunicado dirigido ao público presente no 
dia  04.07.03,  informando  sobre  as  principais  razões  que  nos  levaram  a 
renunciar; assim como, o pronunciamento feito nessa mesma data e local, pela 
representante dos familiares de Ângelo Ferreira da Silva, no qual agradece aos 
racionalistas, pelo seu regresso ao seu integral convívio familiar.

Nesses  relatos,  os  comentários  que  são  feitos,  são  todos  verdadeiros  e 
retratam a personalidade do Senhor Moysés,  que confunde “delitos” com simples 
observações incontestes. Tudo isso, para deixar transparente o vergonhoso estilo 
administrativo  dos  atuais  dirigentes  do  Centro  Redentor,  que  aos  poucos  vão 
livrando-se  de  todos  os  que  possam  incomodá-los,  mesmo  que  para  isso,  seja 
preciso fugir sempre à verdade. 

                                                     
RELATÓRIO SOBRE A VINDA DO SENHOR MOYSÉS MARTINS RIBEIRO, 

POR DELEGAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DO CENTRO REDENTOR (CASA 
CHEFE)  DR.  HUMBERTO  MACHADO  RODRIGUES,  COM  A  FINALIDADE  DE 
EFETUAR  A TRANSIÇÃO ADMINISTRATIVA E A SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL 
PRESIDENTE DO CENTRO REDENTOR FILIAL DE RECIFE, ANGELO FERREIRA 
DA  SILVA  E  DO  TESOUREIRO  E  PROCURADOR,  SENHOR  LUIZ  LOPES 
FARINHA.    

  
No dia 08 de julho de 2003, terça feira, o Sr. Moysés chegou a Recife de 

surpresa e comunicou-se com o Senhor Luiz Lopes Farinha e à noite participou da 
Sessão  de  Desdobramento,  da  qual  estivemos  ausentes.  O  Senhor  Moysés 
apresentou-se aos demais Companheiros presentes e no final da Sessão marcou 
uma Reunião, para as 17:30 (dezessete horas e trinta minutos) no dia seguinte nesta 
Filial, sem antes ter falado, ou apresentado qualquer credencial, ao Presidente da 
Casa, ainda em exercício.

Informou  que  nessa  Reunião,  seriam  tratados  os  assuntos  pertinentes  a 
substituição do Presidente e do Tesoureiro. Em seguida, como já contava com um 
táxi á sua espera, retirou-se sem se despedir dos presentes.

Só no  dia  seguinte,  Quarta  feira  dia  09,  ás  9:30  (nove horas  e  trinta 
minutos) recebemos dele um telefonema em nossa residência, anunciando-nos 
a sua presença em Recife que por nós já era esperada e os motivos também já 
conhecidos, convidando-nos para participar dessa Reunião.

Nessa altura informou-nos que era portador de uma carta assinada pelo 
Dr.  Humberto  Machado  Rodrigues,  que  o  credenciava  a  tomar  todas  as 
resoluções que fossem necessárias aos objetivos de sua vinda a esta capital.

As  17:30  em  ponto,  do  dia  09  de  julho  de  2003,  chegamos  ao  Centro 
Redentor  Filial  de  Recife  e  já  ali  encontramos  o  Sr.  Luiz  Lopes  Farinha  na 
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Associação Maria Cottas, sentado numa cadeira, à nossa espera para nos informar 
que o Sr. Moysés Martins Ribeiro, já havia chegado e estava sentado na cabeceira 
da mesa do estrado, pronto para realizar a tal Reunião por ele convocada e que 
segundo ele, em seguida, iria presidir a Sessão. 

Dirigimo-nos  a  Secretaria  do  Centro  e  logo  após,  fomos  até  a  mesa  do 
Estrado  para  cumprimentar  o  Sr.  Moysés  e  o  convidamos  para  que  nos 
acompanhasse  até  à  Secretaria,  pois  pretendíamos  combinar  com ele  a  melhor 
forma de fazermos a transição de comando em face do nosso afastamento.

Inicialmente pedimos-lhe que se identificasse e que nos entregasse as suas 
credenciais,  ao  que  ele  visivelmente  transtornado,  mostrando  a  sua  carteira  de 
identidade,  afirmou  que  não  tínhamos  que  fazer  exigências  em  face  da  “nossa 
conduta reprovável” e que ele ali estava em nome do Dr. Humberto e de Antônio 
Cottas e era ele que dava as ordens. 

Com algum esforço conseguimos que nos entregasse a carta a nós dirigida e 
assinada pelo Dr. Humberto Machado Rodrigues.

De volta, no estrado e aos gritos na frente de vários companheiros afirmou 
que  se  tentássemos  desobedecer  as  suas  determinações,  chamaria  a  polícia. 
Quando  ponderamos que  era  preciso  fazer  a  transição  de  forma civilizada,  com 
prestação de contas e tudo mais, assim como, ponderamos que devia realizar-se 
uma  Assembléia  para  que  tudo  ficasse  esclarecido  e  os  sucessores  fossem 
indicados e assumissem as suas responsabilidades.

Continuando a gritar, afirmou que essas coisas ele iria resolver depois de ver 
quem seriam os sucessores, porque se ninguém quisesse assumir, tinha ordens do 
Dr. Humberto para trocar todas as fechaduras e fechar a Casa. Portanto, se houver 
sucessores, estes, é que irão resolver esses problemas. Ainda tentamos argumentar 
sobre o seu procedimento inadequado para um momento como aquele, porém, tudo 
foi em vão.

Tamanha  balbúrdia  nunca  havia  presenciado  antes  e  em  lugar  nenhum. 
Todos os presentes se retiraram e foram conversar na Associação Maria Cottas, 
para decidir o que fazer, deixando o Sr. Moysés, sozinho na cabeceira da mesa. 

Ângelo e Luiz seguiram acompanhando o grupo em direção da Associação 
Maria Cottas e puderam presenciar tudo que ali foi discutido. Analisaram o que seria 
melhor  diante  dessa  situação!  -  Se  deixar  o  Senhor  Moysés  fechar  a  Casa,  ou 
aceitarem a responsabilidade de prosseguir tentando levar a Doutrina para frente. 

Ângelo  e Luiz  ponderaram ainda,  que diante  de tais  acontecimentos,  esta 
seria a melhor coisa a fazer, embora a esposa do futuro presidente Francisco Ivo de 
Oliveira ter recomendado que ele não deveria aceitar o cargo e ter afirmado, “que se 
for para ficar igual a Filial de Fortaleza, melhor seria que fechasse agora”, após o 
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que o grupo voltou ao Estrado para realizar a Sessão Pública de Limpeza Psíquica, 
presidida pelo referido, “gentil” e “educado” emissário do Dr. Humberto. 

Embora o arrogante “presidente” daquela Sessão tivesse anunciado que “os 
trabalhos iriam ser dirigidos e a Sessão seria aberta e encerrada por Antônio Cottas”, 
quem de fato se comunicou e encerrou a Sessão foi o Presidente Astral da Casa, 
Gregório  Caldas.  Naturalmente  que  Antônio  Cottas  tinha  coisas  muito  mais 
importantes a fazer, do que presenciar truculências. 

Diante desse espetáculo deprimente e vergonhoso, Ângelo e Luiz retiraram-se 
desse recinto e seguiram para suas residências, onde aguardarão tranqüilamente 
que  os  novos  dirigentes  os  convidem  para  os  esclarecimentos  que  se  fizerem 
necessários.

Na Quinta feira dia dez de julho de dois mil e três, todas as fechaduras das 
portas do Centro Redentor  Filial  de Recife foram trocadas por ordem do Senhor 
representante  da  Casa  Chefe  e  do  Dr.  Humberto  Machado  Rodrigues,  Moysés 
Martins Ribeiro,  fazendo com esse seu “grande gesto”  o favor de nos isentar  de 
qualquer  responsabilidade,  do  que  doravante,  naquela  casa  possa  ocorrer,  com 
relação ao patrimônio da Instituição Centro Redentor Filial de Recife. Tudo isso foi 
constatado, quando o Senhor Luiz Lopes Farinha, atendendo a um pedido do Senhor 
Francisco Ivo de Oliveira,  ali  esteve,  pela  última vez,  para  entregar-lhe todos os 
documentos de caixa, inclusive algum dinheiro. 

Depois de saber quais os escolhidos pelo Senhor Moysés,  para compor a 
nova Diretoria, o Sr. Luiz ainda aconselhou o novo presidente, para substituir alguns 
dos escolhidos, por serem, no seu entender, os menos indicados, retirando-se em 
seguida, com o agradecimento do Sr. Francisco, depois de ter assinado o relatório 
do que lhe foi entregue.

Todos os presentes à Reunião da Quarta feira dia 09 ficaram abismados com 
o procedimento desequilibrado de um dos principais membros do Conselho Superior 
da Casa Chefe, que mais parecia um daqueles obsedados que às vezes aportam 
nas  casas  racionalistas  e  são  colocados  numa  cadeira  especial,  apropriada  ao 
tratamento desses doentes.

Melhor representados, o Centro Redentor (Casa Chefe) e o seu Presidente 
Dr. Humberto Machado Rodrigues, não poderiam ter sido. 

Oitenta  por  cento  dessas  pessoas  acompanhariam  o  presidente  e  o 
tesoureiro, quando se retiraram do recinto do Centro, se estes não tivessem sugerido 
o  contrário  e  incentivando  para  que  permanecessem  e  continuassem.  Deste 
episódio,  são testemunhas várias pessoas e não vamos citar  nomes,  para evitar 
outros constrangimentos e perseguições. 

É lamentável que a Casa Chefe não tivesse usado o bom senso (embora 
não seja esse o costume) e enviado a Recife, alguém mais sadio da mente, 
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mais inteligente e civilizado do que o Senhor Moysés Martins Ribeiro, para que 
a transferência dos cargos de Presidente e Tesoureiro da Filial de Recife, se 
desse num clima de espiritualidade e civismo, que aqui sempre reinou. 

Com o seu péssimo exemplo o Sr. Moysés, só fez comprometer ainda 
mais  a  administração  do  Centro  Redentor,  o  seu  Presidente  e  toda  a  sua 
Diretoria,  dando-nos  redobrada  razão,  em  tudo  que  temos  dito  e  repetido 
inúmeras vezes sobre o estilo administrativo que impera na Casa Chefe do 
Racionalismo Cristão.

Até nisso deixam ver claramente a perturbação que os domina, a falta de 
humor, bom senso e equilíbrio.

           Com mais esta demonstração de brutalidade, falta de educação e estúpida 
arrogância, nunca antes esteve com a consciência mais tranqüila pela decisão que 
tomamos,  de  lutar  contra  tudo  isso,  sempre  em  benefício  dos  ensinamentos  e 
exemplos deixados por Luiz de Mattos, Luiz Thomaz e Antônio Cottas. 

Muito  mais  seguros  e  convictos,  estamos  hoje,  quanto  ao  futuro  dessa 
Doutrina  e  pela  escolha  que  fizemos  de  não  continuarmos  a  fazer  parte  duma 
Instituição, cujos dirigentes não têm o menor respeito por seus semelhantes, além de 
serem rancorosos e mal agradecidos. Não é preciso ser vidente ou profeta diante de 
realidades como esta, para prever o seu futuro.                   

COMUNICAÇÃO  FEITA  PUBLICAMENTE,  POR  ANGELO  FERREIRA  DA 
SILVA,  NO  FINAL  DA  SESSÃO  DE  SEXTA  FEIRA  DIA  04.07.2003,  QUANDO 
ANUNCIOU A SUA RENÚNCIA, ASSIM COMO A DO SEU AMIGO, LUIZ LOPES 
FARINHA,  AOS  CARGOS  DE  PRESIDENTE  E  TESOUREIRO,  DO  CENTRO 
REDENTOR FILIAL DE RECIFE, RESPECTIVAMENTE.

Meus Caros Amigos e Companheiros,

É com profunda tristeza que somos obrigado a fazer algumas revelações que 
certamente irão marcar o dia de hoje nesta Casa e se as fazemos é para que no 
futuro, não venham a surgir versões que não condigam com a realidade dos fatos. 

Há mais de 50 anos, eu e o meu eterno amigo e irmão Sr. Luiz Lopes Farinha, 
vimos acompanhando a trajetória e servindo o Racionalismo Cristão, nesta cidade.

Em janeiro deste ano fez 34 anos que Ângelo Ferreira da Silva foi indicado por 
Antônio  do  Nascimento  Cottas,  Presidente  desta  Casa,  em  substituição  ao  Sr. 
Sebastião Camelo de Araújo que dela havia se afastado, um ano antes, assim como 
Luiz Lopes Farinha, nessa mesma oportunidade, foi indicado Tesoureiro da mesma. 
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Ambos, ao longo desse tempo, vinham sendo reconduzidos na permanência 
dessas  funções  até  os  dias  de  hoje,  pelo  grande  timoneiro,  Antônio  Cottas  de 
saudosa  memória,  até  o  mês de  junho  de  1983  e  de  lá  para  cá  por  Humberto 
Machado Rodrigues.

Estamos  de  consciência  tranqüila  por  termos  dedicado  durante  todo  esse 
tempo o melhor de nossas vidas a esta Causa. Tudo que temos feito em prol desta 
Doutrina é do conhecimento de algumas das Senhoras e Senhores aqui presentes, 
incluindo a construção deste prédio, no qual deixamos insofismavelmente o registro 
da nossa participação a começar pela assinatura do pedido de licença de construção 
e das plantas que na Prefeitura do Recife foram aprovadas, assim como na compra 
e  no  pagamento  dos  materiais,  contratação  da  mão  de  obra,  supervisão  da 
construção e recolhimento dos impostos que por nós foram efetuados.

Neste momento anunciamos que através de carta enviada a Casa Chefe, via 
Sedex, com AR, postada no dia 30.06.03, assinada por nós, Ângelo Ferreira da Silva 
e  Luiz  Lopes  Farinha,  renunciamos,  aos  cargos  de  Presidente  e  Tesoureiro 
respectivamente, desta Filial, cargos que com muita dedicação exercemos durante 
todo esse tempo.

 Não só preenchemos os cargos de presidente e tesoureiro,  mas também 
atendendo  o  público  que  nos  procurava,  tanto  pessoalmente,  como  através  de 
correspondência, bem como cuidando da administração, manutenção e conservação 
do patrimônio desta Filial.

Permaneceremos  em  nossos  postos  até  que  termine  o  prazo  por  nós 
concedido a Casa Chefe para que indique os nossos sucessores que em seguida 
serão  empossados  e  por  antecipação  já  lhe  desejamos  muita  saúde  e  coragem 
nessas suas novas responsabilidades.

Sempre alimentamos muita esperança de vermos esta Doutrina ser divulgada 
em  todos  os  recantos  do  mundo  e  tudo  que  fizemos  foi  tentar  convencer  os 
dirigentes do Centro Redentor (Casa Chefe) da necessidade de ali ser implantada 
uma  forma  de  gestão  moderna  e  eficiente  que  pudesse  dar  sustentação  e 
continuidade  a  todos  os  projetos  deixados  por  Antônio  Cottas,  visando  a 
concretização de um grande ideal, transformado num grande sonho para muitos.

Desejaríamos  que  essa  forma  de  gestão  fosse  democrática,  eficiente, 
transparente séria e dinâmica e que em nada se parecesse com o tradicional Império 
Romano ou a infalibilidade dos papas; que o endeusamento das pessoas fosse coisa 
do passado. 
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Que houvesse comunicação e diálogo entre todos os cristãos e não cristãos 
do  mundo  inteiro;  que  houvesse  humildade  e  compreensão,  para  reconhecer  e 
admitir  os  próprios  erros  que  só  assim  poderão  ser  corrigidos;  que  os  menos 
aquinhoados  pelo  saber,  fossem  desculpados  e  estimulados  ao  estudo  para 
poderem evoluir. 

Que o desprendimento e o amor ao próximo exemplificado por Jesus o Cristo, 
Luiz  de  Mattos  e  muitos  outros,  antes  e  depois  deles,  que  tudo  fizeram  pela 
humanidade, fosse seguido pelos novos dirigentes do Centro Redentor (Casa Chefe) 
sem rodeios,  insinuações e sofismas, sem demonstração de falsos poderes, sem 
vaidade ou exibições.

Que o Solar Luiz de Mattos cumprisse as funções para as quais foi construído 
e estivesse sempre lotado de pessoas que precisassem de ajuda e não apenas 
abrigasse pouco mais de uma dúzia, como acontece no momento;

Que fossem criados ambulatórios e hospitais, destinados a orientar e a ajudar 
os mais necessitados; que se construíssem escolas para ensinar crianças e jovens a 
melhor forma de pensar e viver bem. 

Que  as  crianças  órfãs  e  abandonadas,  também  fossem  amparadas  e 
protegidas.  Tudo  isso  previsto  e  projetado  pelos  fundadores  do  Racionalismo 
Cristão, Luiz de Mattos, Luiz Thomaz e Antônio Cottas.

Assim,  contaríamos  com  o  respaldo  da  solidariedade  humana;  as  Casas 
Racionalistas teriam um número muito maior  de pessoas a freqüentá-las,  porque 
nelas encontrariam apoio e esclarecimento espiritual.

Encontrariam lenitivos para os seus sofrimentos, compreensão e ajuda moral 
e  porque  não  dizer,  material  já  que  o  Centro  Redentor  é  uma  Instituição  sem 
finalidade  lucrativa,  destinada  a  ajudar  a  humanidade  sofredora,  especialmente 
crianças e velhos conforme rezam (ou rezavam) os seus Estatutos. 

Antônio  Cottas  ao  inaugurar  o  Solar  Luiz  de  Mattos,  na  nossa  presença, 
anunciou:  “doravante  na  Casa Chefe,  anualmente  serão realizados  encontros  de 
presidentes  de  casas  racionalistas,  para  elaborar,  analisar  e  livremente  discutir, 
aprovar  e  executar  muitos  outros  projetos  como  este,  visando  o  futuro  do 
Racionalismo Cristão”. 
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Posteriormente tal anúncio, foi alterado e foi dito que tais encontros só seriam 
realizados de 03 em 03 anos e depois disso, nova alteração foi feita, prometendo-se 
mais uma vez, que tais encontros só seriam possíveis de 05 em 05 anos.

São passados mais  de 20 anos que o Dr.  Humberto  Machado Rodrigues, 
assumiu a Presidência do Centro Redentor e tudo ficou no papel, o dito pelo não dito 
e essa promessa nunca foi cumprida. 

Tem-se alegado que os  racionalistas  cristãos  ainda  não  estão  preparados 
para  a  realização  desses  encontros  ou  congressos.  À  semelhança  de  alguns 
políticos antigos que defendem os regimes ditatoriais, alegando que a democracia só 
pode  existir,  quando  o  povo  souber  ler  e  escrever  e  pouco  fazem  para  lhes 
proporcionar oportunidade de freqüentar escolas, capaz de livrá-lo do analfabetismo 
secular em que muitos ainda se encontram.

Por duas vezes, uma no início de sua gestão e a outra alguns anos depois, 
por  ele,  nos  foi  dito  e  repetido  a  mesma  coisa,  conforme  cartas  que  ainda 
guardamos, como resposta a essas questões quando eram por nós apresentadas, 
com alguma freqüência:

“Temos  um  programa  ambicioso  com  grandes  realizações  em  prol  da 
Doutrina, para ser posto em prática durante os próximos 10 anos, mas por enquanto, 
será mantido em segredo”.   

Se houve algum programa, foi realmente secreto, porque dele nunca se teve 
conhecimento  algum.   A  partir  do  momento  em  que  começamos  a  fazer-lhe  a 
cobrança  desse  e  de  outros  compromissos,  ao  mesmo  tempo  em  que  nos 
colocamos contra  as injustiças que foram praticadas por  ele,  contra  alguns leais 
servidores  da  Doutrina,  culminando  com  o  afastamento  voluntário  de  muitos 
valorosos companheiros e a expulsão de outros, começamos a fazer parte da lista 
do  Sr.  Presidente  e  de  toda  a  sua  Diretoria,  das  pessoas  não  gratas,  portanto, 
passíveis de serem expulsas.

 Embora sabendo dos riscos que estávamos correndo continuamos a apontar 
esses e muitos outros erros, falsidades e injustiças e por não concordarmos com 
esse modo de administrar  uma Instituição  do porte  do  Centro  Redentor,  onde a 
grandeza espiritual, nem sempre está presente é que decidimos renunciar, ao cargo 
de Presidente do Centro Redentor Filial de Recife, conforme carta que enviamos ao 
Senhor  Presidente  do  Centro  Redentor  e  aos  demais  membros  do  Conselho 
Superior da Casa Chefe.
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 A Assembléia Geral Extraordinária por eles convocada para o dia 05 de julho 
de  2003,  a  realizar  na  Casa  Chefe,  naturalmente  que  os  assuntos  de  “alta 
relevância” a que se referem, na carta de convocação, datada de 23 de junho, visam 
a substituição do Presidente do Centro Redentor Filial de Recife, como antes, á sua 
revelia,  pois até hoje, dia 04 de julho de 2003, nenhuma convocação, convite ou 
comunicação chegou oficialmente ao seu conhecimento.

 As informações que temos, chegaram as nossas mãos, por intermédio de 
outras pessoas que ainda insistem em manter compromissos com a transparência, a 
ética e a verdade.

 É possível que os dirigentes da Casa Chefe, sintam uma certa frustração por 
não  mais  poderem  expulsar-nos,  face  à  nossa  renúncia,  o  que  pode  deixar  os 
promotores da dita Assembléia, privados dessa “alegria” e desse “grande feito”.

 Assembléia  esta,  que  será  realizada,  apenas  para  tentar  dar  alguma 
legitimidade ao pomposo ato e repetir o que já foi decidido na Reunião de Diretoria 
realizada no dia 14 de junho, apenas para que dela também possam participar os 
célebres amigos leais vindos dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, para que o 
Senhor Presidente não se sinta sozinho responsável  pela decisão que vier a ser 
tomada e como de costume, poder ser atribuída aos Senhores Conselheiros.

 Seja qual  for  a decisão,  não nos surpreenderá e para nós não tem valor 
algum,  não  só  porque  renunciamos,  mas  também  porque  tais  Reuniões  ou 
Assembléias, foram levadas a efeito à nossa revelia, sem a nossa presença e sem 
sermos oficialmente convidados, citados ou informados do que está se passando, 
para  que  pudéssemos  esta  presente  e  nos  defender  das  acusações  que 
eventualmente nos fizessem.

Nessas Reuniões de Diretoria ou Assembléias realizadas na Casa Chefe no 
dia 14 de junho e 05 de julho de 2003, não se respeitou a legislação vigente no País 
que diz, que ninguém pode ser julgado e muito menos condenado, sem que tenha 
conhecimento do que está sendo acusado e sem ter direito a defesa. 

Retirámo-nos de fronte erguida por termos a consciência tranqüila do dever 
cumprido, por nunca termos traído a memória de Luiz de Mattos,  Luiz Thomaz e 
Antônio Cottas e de sempre termos defendido os seus princípios,  com lealdade, 
coragem  e  respeito,  mas  sem  subserviência  ou  bajulação  com  as  pessoas 
especialmente com aqueles que se julgam donos perpétuos do Centro Redentor.
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E para não continuarmos a presenciar tudo que de lamentavelmente temos 
presenciado  na  atual  Administração  do  Centro  Redentor  (Casa  chefe)  é  que 
decidimos nos retirar. 

As  razões  pelas  quais  não  havíamos  renunciado  antes,  definitivamente 
também  deixaram  de  existir  a  partir  do  momento  em  que  o  Sr.  Presidente  Dr. 
Humberto  Machado  Rodrigues  e  a  Senhora  Conselheira  Marluce  Rodrigues, 
sorrateiramente, por telefone, encarregaram-se de implantar nesta Filial, a divisão e 
a  desconfiança,  quando  ofereceram a  presidência  desta  casa  a  um dos  nossos 
companheiros, antecipando a vacância do cargo, que se daria muitos dias depois, 
como quem já  conhecia  o  resultado  dessa  votação.  E  ainda  classificam isso  de 
votação.

  Estes são alguns dos muitos motivos pelos quais vamos deixar a convivência 
dos  Companheiros  e  freqüentadores  desta  Casa  que  durante  todos  estes  anos 
mantivemos e na qual fizemos muitos amigos.

  Sempre  procuramos ser  útil  a  todos,  na  medida  e na  possibilidade dos 
nossos  conhecimentos.   Continuaremos  com essa  mesma disposição,  no  nosso 
endereço particular que consta da lista telefônica e que é bastante conhecido de 
todos os nossos amigos, assim como os números dos nossos telefones, que estarão 
sempre ao dispor daqueles que desejarem mais alguns esclarecimentos adicionais, 
sobre todos estes desagradáveis acontecimentos, evitando-se assim, que no futuro, 
venham a surgir outras distorções e manipulações.                   
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Pronunciamento dos Familiares de Angelo Ferreira da Silva
No Centro Redentor Filial de Recife em 04.07.2003

Para os que não me conhecem, meu nome é Andréa,  filha do Sr.  Ângelo 
Ferreira da Silva. Estou aqui representando a minha mãe (Sra. Elza) e meus irmãos 
(Izabella, Kátia e Paulo).
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Independente de religião ou doutrina queríamos nos pronunciar sobre nossos 
sentimentos.

Foram 34 anos de total doação do nosso pai para com a causa Racionalista e 
com esta Casa. Nós, como família, acompanhamos de perto todo esse caminho. E é 
sobre ele que queremos falar.

Nosso  pai  viveu  em  função  do  trabalho  e  do  Racionalismo.  Era 
impressionante a satisfação estampada no seu semblante quando ele se dirigia ao 
Centro para o estudo da doutrina. Confesso que isso nos privou de sua companhia, 
durante todo esse tempo. Passamos as diversas fases de nossas vidas: infância, 
adolescência  e  a  fase  adulta,  sem a  presença  dele,  tanto  nos  dias  de  reunião, 
quanto nos demais. Eram, simplesmente, 24 horas vivendo para a doutrina.

Em geral, nas ocasiões mais significativas de nossas vidas, sentimos a sua 
ausência. Ele sempre estava trabalhando pela “causa Racionalista”. A falta que ele 
fez  nos  afastou  do  racionalismo,  pois  nos  sentíamos  enciumados,  vendo-o 
compartilhar o amor que nos cabia com o idealismo de uma causa.

Para nossa mãe, coube a solidão. Em várias ocasiões, foi obrigada a exercer 
emocionalmente  a  função  de  pai  e  mãe  em  decorrência  dos  compromissos 
assumidos por ele com o Racionalismo Cristão.

A compensação para o sofrimento que nos foi imposto era testemunhar sua 
felicidade no desempenho do cargo para o qual foi nomeado pelo Sr Antônio Cottas. 
Entretanto, nos últimos anos, os erros e desmandos capitaneados pela Casa Chefe 
transcenderam os limites das casas racionalistas e chegaram ao nosso refúgio. Não 
foram poucos os dias que o vimos sentado durante horas, digitando cartas ou lendo 
livros doutrinários, tal qual um náufrago que tenta salvar o navio usando um único 
balde.

Infelizmente, ele não teve força para alterar o rumo dos acontecimentos, nos 
caminhos trilhados pela Casa Chefe. Mas é certo que venceu, pois soube manter 
sua honra, dignidade e caráter, não se curvando ao desprezo e às injustiças a que 
se viu submetido.

Para  nós,  que  nunca o  abandonamos,  fica  a  satisfação de  tê-lo  de  volta. 
Apesar disso,  sabemos que ele sempre estará disponível  para os chamados dos 
verdadeiros racionalistas, que sabem se conduzir de acordo com sua consciência e 
respeitam os princípios da ética e da moral. 
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Graças ao racionalismo, que moldou sua personalidade e guiou-lhe a conduta 
austera,  herdamos  o  aprendizado  de  princípios  como  a  responsabilidade  e  a 
disciplina.

Tudo isso, além da certeza do dever cumprido, ninguém lhe poderá tirar.

Não podemos deixar de ressaltar, também, que toda a sua luta em prol do 
Racionalismo Cristão foi partilhada com o seu amigo Sr Luiz Lopes Farinha, uma vez 
que,  durante  todo  esse tempo,  sempre  estiveram unidos,  lutando  coerentemente 
pela defesa da mesma causa.

O Presidente desta Casa, após 34 anos de serviço integral, retira-se da linha 
de frente. Esperamos que seu esforço e exemplo sejam reconhecidos, algum dia, 
pelos que o seguirão no exercício das funções inerentes ao cargo.

Neste momento, finalmente, confessamos nossa alegria por poder abraçá-lo e 
dizer  do  orgulho  que  sentimos  pelos  seus  procedimentos  corretos  e  pela 
manutenção da dignidade que sempre preservou.

Racionalistas, sejam felizes e tenham sucesso naquilo que acreditam.
Papai seja bem-vindo! Nós te amamos muito!  
  

Convicto do valor que o bom uso da liberdade tem, quando 
exercida com dignidade que só a democracia pode proporcionar, 
mais uma vez mostrei todo o meu desprezo por todos os sistemas 
ditatoriais e seus representantes, no que a seguir escrevi:
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Essas duas figuras representativas dos sistemas políticos repressivos e 
autoritários,  sempre  estiveram  associadas  em  minha  mente,  com  a  fábula 
grega, do Esopo. Certa vez, na minha juventude assisti a uma peça de teatro 
em  que  o  principal  protagonista  representava  a  figura  do  Esopo  .  No 
desenrolar  dessa história,  na descrição dessa lenda,  o Esopo era mostrado 
como  um  deficiente  físico,  à  semelhança  do  Corcunda  de  Notredame,  que 
cheio de complexos com sua aparência física, ao olhar-se no espelho, achava-
se feio, horrendo, infeliz.

Todavia,  uma linda  princesa,  por  ele  se  apaixonou  loucamente,  pensando 
libidinosamente escravizá-lo aos seus caprichos amorosos, deixando-lhe como única 
alternativa, em caso de recusa, a morte. Indignado com tal situação, revoltou-se o 
Esopo e preferiu a morte, ao amor da princesa. Sendo o Esopo por ela condenado a 
jogar-se  num  despenhadeiro,  aproveitou  essa  oportunidade  para  soltar,  o  seu 
derradeiro grito de independência e liberdade, que até hoje em minha mente, parece 
ecoar  em todo  o  Universo,  nas  palavras  que proferiu,  antes  e  durante  a  queda 
naquele suposto abismo: “Eu sou feio, horrendo e deformado, tu és linda e formosa, 
mas não troco tua beleza pela minha liberdade, eu não te quero, prefiro a morte, a 
ser teu escravo, porque assim, ficarei livre de ti”.

Por mais brilhantes e honestos que tenham sido alguns ditadores que conheci 
e por mais organizadas que tenham sido algumas ditaduras,  nunca mereceram a 
minha atenção e muito menos o meu elogio, mas sempre respeitei a figura do ditador 
e  o  seu  sentimento  de  insegurança  e  medo,  fraqueza  e  covardia,  sentimentos 
reveladores da personalidade da maioria desses Senhores.

Os homens espiritualmente livres, diante de tal dilema nunca titubeiam nas 
suas decisões, por considerarem a liberdade como um bem maior e mais precioso 
de todo o ser humano. A liberdade de andar, ir e vir, agir, pensar, falar e escrever, 
conforme  seus  sentimentos  e  pensamentos  são  prerrogativas  de  todo  cidadão 
consciente, independente e livre sem o que, não poderá viver.

A  opressão  sobre  essas  pessoas  causa-lhes,  tristeza,  doença  e  morte; 
Enquanto a liberdade, ativa-lhe a energia, a alegria e a vida; O ditador é prepotente e 
vaidoso, suas palavras assustam e provocam desconfianças e incertezas nos mais 
fracos; O democrata, seguro em suas convicções é quase sempre um espiritualista, 
simples, natural e sincero, suas palavras e gestos inspiram confiança, e fortalecem 
as amizades; O democrata não se julga insubstituível; O ditador pensa que sem ele 
o mundo não vai  mais existir.  O apego que o ditador tem pelo poder material  é 
doentio; O desprendimento espiritual do democrata é desinteressado, produz saúde 
e causa bem estar, indistintamente.  
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Continuando  o  meu  protesto  contra  tudo  que  é  falso, 
mentiroso  e  contraditório,  a  seguir  mostro  como  tais  fraquezas 
podem  ser  contagiantes,  quando  esses  maus  exemplos  vêm  de 
cima e atingem os mais inseguros que estão em baixo. Quando isso 
acontece, estes igualmente perdem a dignidade e não se sentem 
mais obrigados a respeitar qualquer compromisso antes assumido 
e a desmoralização passa a ser geral.
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A falsidade e a mentira predominantes desde muito tempo, na Administração 
do  Dr.  Humberto  Machado  Rodrigues,  finalmente  também  chegaram  ao  Centro 
Redentor Filial  de Recife. Em fevereiro de 2000, o Presidente Angelo Ferreira da 
Silva  reuniu  na  Secretaria  daquela  Casa,  os  membros  de  sua  Diretoria  para 
comunicar-lhes sua disposição de se afastar do encargo que há longos anos vinha 
exercendo, uma vez que estava incondicionalmente solidário com o Senhor Aleixo 
Duarte Serra, um velho militante, que durante mais de 70 anos serviu a Doutrina e 
também foi, tão injustamente mal tratado e enxovalhado.

Veja-se  “REFLEXÕES  SOBRE  O  CENTRO  REDENTOR”,  editado  em 
Portugal,  em dezembro  de  1999,  contendo  a  entrevista  dada  por  ele  em 11 de 
outubro de 1998 com as manifestações de solidariedade que lhe hipotecaram, entre 
muitos outros, Maria Luiza Cottas de Jesus, Nilton Figueiredo de Almeida e Angelo 
Ferreira da Silva.

Em  conseqüência,  o  Dr.  Humberto  Machado  Rodrigues,  distribuiu  a 
CIRCULAR,194  em  16.02.2000,  que  no  seu  Item  II  considera  :  “O  referido 
documento é constituído do princípio ao fim de afirmações mentirosas caluniosas, 
injuriosas, difamatórias e ofensivas a moral”.

Aleixo Duarte Serra e Nilton Figueiredo, tinham sido expulsos e afastados, 
enquanto que não obstante o que o Dr. Humberto, disse acima, não teve a coragem 
de também “expulsar”, Maria Luiza Cottas de Jesus e Angelo Ferreira da Silva. Isto 
significa,  que quem mentiu  foi  quem afirmou o que acima está escrito.  Se fosse 
verdade, em lugar de nomear, como de fato nomeou, nessa mesma oportunidade, 
Angelo Ferreira da Silva, para Presidente da Filial de Recife, por mais um triênio, 
certamente que o teria expulso. Isto sim, é que devem ser consideradas, afirmações, 
contraditórias, falsas e mentirosas. 

O assunto relacionado com a nossa substituição na presidência da Filial de 
Recife  foi  por  nós,  tratado  naquela  oportunidade,  na  presença  dos  Senhores 
Diretores, Luiz Lopes Farinha, Francisco Ivo de Oliveira, Euclides Amorim da Silva e 
René  da  Silva  Porto.  Ponderamos,  que  seria  melhor  que  outro  companheiro 
assumisse a presidência, em face do nosso desacordo com o que o Dr. Humberto 
estava fazendo, do que virmos a ser por ele expulso. Só concordamos em enviar o 
nosso  nome  para  a  Casa  Chefe,  aceitando  continuar  na  presidência,  quando  o 
Senhor René da Silva Porto, nos afirmou que se tal acontecesse, toda a Diretoria 
desta Casa renunciaria. 

Como prova do que estamos afirmando, anexamos cópia da Ata 323 de 
11 de março de 2000, na qual a Diretoria do Centro Redentor Filial de Recife, 
aprova sem qualquer restrição, o posicionamento do seu presidente Dr. Angelo 
Ferreira  da  Silva,  que  vai  assinada  pelo  Secretário  (hoje  presidente)  que  a 
lavrou  e  digitou,  Francisco  Ivo  de  Oliveira,  sua  esposa,  Francisca  Almeida 
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Oliveira;  Angelo  Ferreira  da  Silva;  Joaquim  Alves  Neto,  sua  esposa,  Maria 
Fátima Aguiar;  René da Silva Porto; Ademilson Pereira de Noronha; Manoel 
Nazário de Freitas; Euclides Amorim da Silva e Luiz Lopes Farinha.

De todos quantos assinaram a referida Ata, como se pode ver a seguir, só o 
último que a assinou e disso eu nunca tive dúvida, cumpriu o compromisso, que 
antes  havia  sido  assumido  e  acompanhou  o  presidente,  quando  este  se  retirou 
daquele  recinto.  René  da  Silva  Porto,  nessa  altura  propôs,  que  eu  não  devia 
renunciar,  como  eu  pretendia,  antes  de  enviar  a  relação  dos  componentes  da 
Diretoria e Junta Cooperativa para o triênio, 2000/2001/2002. Adiantando que se a 
Casa  Chefe  tomasse  qualquer  represália  contra  o  presidente,  por  seu 
comportamento na defesa dos princípios da Doutrina, toda a Diretoria da Filial de 
Recife, renunciaria. Razão que me levou a rever a minha decisão e a permanecer no 
posto. Na altura do meu afastamento, ele não morava mais em Recife.

Conforme  já  foi  dito  por  nós,  só  renunciamos,  quando  o  Dr.  Humberto 
Machado  Rodrigues  e  a  Senhora  Marluce  Rodrigues  de  Oliveira  conseguiram 
implantar na Filial de Recife, o mesmo estilo que adotam na Casa Chefe, utilizando 
sempre as mesmas falsidades e mentiras.

Não  fora  essa  mesma  falsidade,  vaidade,  covardia  e  mentira  por  eles 
instalada na Filial de Recife, o Sr. Moysés Martins Ribeiro, quando aqui esteve, teria 
de fechar aquela Casa e se esta já estivesse fechada e tentasse arrombá-la, nós é 
que chamaríamos a polícia.

É por todas estas razões que nunca nos sentimos tão bem, longe de toda 
essas pessoas,  certos de que a verdade e a justiça,  um dia  na Casa Chefe  do 
Racionalismo Cristão, hão de triunfar.                   
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Conforme os dicionários, Idolatria é o culto prestado a ídolos; amor ou paixão 
exagerada, excessiva; Culto que se presta aos ídolos ou imagens dos deuses, como 
se estas fossem a própria divindade, ou como se a divindade habitasse nelas. 

Entre  tantas definições,  podemos acrescentar  que a Idolatria  é  também, a 
mãe  da  subserviência,  filha  do  fanatismo,  irmã  da  dependência  e  amiga  leal  e 
incondicional, de todos os vaidosos.

O idólatra  é  um admirador  sempre  exaltado,  do  objeto  de  sua  extremada 
paixão; ama e venera de forma compulsiva, obsessiva;

O idólatra só enxerga a si mesmo e ao seu bem amado ou objeto de sua 
idolatria;  Perde  o  respeito  por  si  e  pelos  outros;  Tem olhos,  mas  não  vê;  Tem 
ouvidos, mas não ouve e só presta atenção, no que for de seu exclusivo interesse.

O idólatra é capaz de desprezar todas as verdades cristalinas; para ele o que 
importa é satisfazer a si mesmo e tratar com excessivo zelo, tudo que for, de sua 
especial estimação.

O idolatrado, julga-se acima do bem e do mal, pensa estar sempre imune a 
todos os reclamos, por considerar divina a sua descendência que lhe confere direitos 
e privilégios sobre todos os mortais.

O idolatrado impõe e exige de seus subordinados, submissão total, lealdade 
incondicional,  para  todas as suas ações e decisões,  mesmo que sejam as mais 
absurdas;

O idolatrado considera-se o centro do Universo e para ele nenhuma causa é 
mais importante do que a sua pessoa;

Para satisfazer o idolatrado, não pode haver compromissos com a verdade; 
para ele, prevalecem os valores negativos, como a falta de ética e de respeito por 
todos os seres humanos que queiram manter-se dignos, independentes e livres.

Idolatrados e idólatras ambos são hipócritas, são seres de qualificação moral 
e espiritual inferior, só defendem e valorizam as suas conveniências;

São  loucos  com  mania  de  gênios,  quando  dormem  e  não  têm  terríveis 
pesadelos, sonham que estão cantando as mais belas óperas;

Sem eles, o mundo não existiria. São egoístas e insensíveis aos sofrimentos 
dos seus semelhantes;
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Julgam-se grandes artistas e de refinado talento e quando a chamada morte 
se  aproxima  deles,  lamentam  pelo  prejuízo  que  a  sua  falta  poderá  causar  a 
Humanidade.

Nero será sempre o modelo mais “perfeito” da idolatria e a musa inspiradora 
de todo idólatra.
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AO SER TAXADO DE INDISCIPLINADO

158



Se Pilatos não tivesse lavado as mãos, ao ver os seus interesses pessoais 
ameaçados, Cristo não teria sido condenado a morte e a história da humanidade e 
do cristianismo também seria muito diferente.

 Galilei Galileu por ser "indisciplinado", por pouco não o jogaram na fogueira 
da Inquisição e dela só se livrou por não ter tido a coragem de sustentar a sua tese 
sobre o globo terrestre e seus movimentos.Foi a sua covardia, considerada também, 
como  um  recuo  estratégico  nas  suas  afirmações  que  contrariavam  a  vontade 
soberana do Papa que assim o  salvou de ter sido assado, no braseiro inquisitorial, 
mas apesar de tudo, "ela gira".

 Joana Darc  mais  firme e  determinada não vacilou  em seus propósitos  e 
convicções, corajosamente enfrentou os mesmos algozes e as mesmas chamas do 
fanatismo embrutecido dos inquisidores, que ficou sendo conhecido como a maior 
vergonha  praticada  por  seres  humanos,  contra  seus  semelhantes  em  todos  os 
tempos. Nunca duvidou das "Vozes" que lhe davam força para ir mais adiante e nem 
desobedeceu  á  voz  da  sua  consciência.  Pela  altivez  do  seu  espírito  preferiu 
continuar "indisciplinada" para com os vendilhões da época e seguir o exemplo maior 
deixado pelo nazareno.

 Pierre  Teilhard  de  Chardin,  também  pode  ser  incluído  no  grupo  dos 
"indisciplinados"  mais  famosos  da  nossa  história,  por  nunca  alterarem  as  suas 
convicções a respeito dos homens e do Universo. Os papas é que freqüentemente 
estão mudando, felizmente para melhor,  reconhecendo os seus próprios enganos 
tendo a coragem de admiti-los perante o mundo.

 O grande poeta Guerra Junqueiro, por sua "indisciplina", em não se submeter 
aos dogmas, também foi amaldiçoado e teve os seus livros queimados nas fogueiras 
da Inquisição, por serem considerados ofensivos á moral e os "bons costumes".

 O  Grande  Afonso  Henrique  foi  o  exemplo  maior  de  "Indisciplina", 
desobedecendo á sua própria mãe. Indisciplina consciente e certamente consentida 
pelo Poder Supremo que rege o Universo, diremos nós, porque sem ela, Portugal 
não seria o que é hoje e nem Luiz de Mattos teria escolhido por diversas vezes 
aquela região, para processar a sua extraordinária evolução espiritual. 

Até parece ter razão aquele Cardeal português que certa vez numa entrevista 
concedida em Lisboa, quando afirmou haver vantagens na ignorância das pessoas, 
para os condutores de almas, que segundo suas explicações é mais fácil conduzir 
um rebanho que crê e obedece á voz do pastor, do que uma simples pessoa que se 
acostumou a raciocinar, que tem vontade própria, que faz muitas perguntas e nem 
sempre se conforma com as respostas que lhe são dadas.

O obscurantismo e o fanatismo religioso de ontem se impunha a todos pela 
força e sem disfarce. De tal modo sistemático a opressão era aplicada, que nos dias 
de hoje, há ainda quem  tenha saudade desse tempo e sinta ojeriza contra os que 
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discordam da infalibilidade dos papas e defendem  o diálogo permanente,  como 
forma de entendimento pacífico entre todos os povos e todas as religiões.

Os verdadeiros racionalistas cristãos, coerentes com os ensinamentos de Luiz 
de Mattos, Luiz Thomaz e Antonio Cottas, embora respeitem a fraqueza moral de 
todos os Pilatos e Galileus, conscientes de que cada um tem a sua matriz energética 
e genética, não podem deixar de estar ao lado dos que sofrem injustiças, dos que 
são vítimas do radicalismo de algumas pessoas, da desonestidade, da mentira, da 
falta de ética, da imoralidade enfim. 

Quem  afirma  que  agir  assim  é  ser  "indisciplinado",  demonstra  com  isso, 
querer transformar essa ofensa em elogio e se considerarmos o nível espiritual das 
pessoas  inseridas  nesse  contexto,  não  há  quem  não  queira  ficar  em  tão  boa 
companhia.  
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MAUS EXEMPLOS SEMPRE PRODUZEM OS SEUS EFEITOS NEGATIVOS

Grande responsabilidade tem, quantos contribuírem para o desmoronar 
ético, moral e espiritual de uma Grande Causa.
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Se ainda precisasse assistir mais algumas demonstrações de fraqueza, para 
me convencer das verdades que sempre tenho dito relacionadas com os principais 
dirigentes do RACIONALISMO CRISTÃO, o que vamos relatar, seria suficiente para 
acabar com qualquer dúvida ou ilusão que ainda pudesse existir.

Depois da surpresa que tive com a demonstração dúbia e vacilante dada pela 
Senhora Maria Luiza Cottas de Jesus, quando da minha expulsão como presidente 
da Filial de Recife, diante de tudo que havia feito em defesa dos injustiçados, em 
cujo rol sempre citei o seu nome e aqui julgo desnecessário repetir todos os outros 
nomes, nada mais deveria surpreender-me, como de fato, não  surpreendeu.

Sempre tive até bem pouco tempo atrás o Senhor Sydney Mossim, presidente 
da Filial de Butantã, na conta de um dos poucos presidentes de Casas Racionalistas 
que ainda insistia em valorizar os ensinamentos doutrinários fundados por Luiz de 
Mattos, mantendo uma postura digna do cargo que ocupava, não transigindo com 
falsidades e imoralidades tão em moda nos meios racionalistas atuais. Era assim 
que eu pensava.

O conceito  que tinha desse Senhor era fruto de inúmeras cartas que dele 
recebi,  hipotecando-me  solidariedade  e  pedindo-me  que  lhe  enviasse  o  boletim 
NOTICIAS  que  trimestralmente  era  editado  em  Recife,  para  oferta-los  a  outros 
amigos comuns. Informava-me ainda que os referidos Boletins eram colocados sobre 
a mesa no Estrado,  para que todos os militantes  da Filial  de Butantã  pudessem 
tomar conhecimento de tudo que se passava.

No dia 14 de julho de 2003 recebi dele um e-mail e o Assunto tratado era 
sobre: SOLIDARIEDADE, conforme o teor abaixo:

“Caro Amigo Ângelo”.

 Fiquei  sabendo ontem por um companheiro da Filial  de Santana, que lhe 
tributa grande admiração, que o Conselho da Casa Chefe se reuniu para deliberar 
sobre punição a você e ao Farinha, dando-lhe o mesmo tratamento que foi dado ao 
nosso querido Nilton Figueiredo e tantos outros, injustamente.

Não sei se essa informação procede, mas, se for verdade, quero que saibas 
que contas com o meu irrestrito apoio e solidariedade em todos os seus sentimentos, 
que são também os meus.

Os Detentores da Verdade são sempre os perseguidos, pois sendo eliminados 
do caminho ficam os outros à vontade para fazerem o que bem entendem.

Fico muito triste porque dentro da doutrina você pode lutar como defensor, 
mas fora dela, fica difícil.

Saibas  que  lhe  tenho  o  maior  respeito  e  admiração.  Temos  o  mesmo 
temperamento. É de homens como você que a Doutrina e o mundo precisam para 
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colocar as coisas nos eixos. Da forma como você se expunha era de se imaginar 
que um dia isto ia acabar acontecendo.

De minha parte vou continuar  por aqui  tentando fazer o que compete aos 
outros  para  que  nossa  Doutrina  não  se  acabe  ainda  mais.  Espero  que  nossos 
Mestres Superiores nos dêem forças para isso.

Fico no aguardo de suas informações sobre os acontecimentos.

Aceite meu Fraternal Abraço.
Sydney Mossim (Filial Butantã)”

Em 18 de julho, ou seja, quatro dias depois, respondi a esse e-mail, do 
Senhor Sydney, informando-o com detalhes sobre o procedimento do Senhor 
Moysés  Martins  Ribeiro  adotado  em  Recife,  como  representante  da  Casa 
Chefe, que abaixo reproduzo:

“De:” Ângelo.
Para: "Sydney Mossim”
Enviada em: sexta-feira, 18 de julho de 2003 14:22.
Assunto: SOLIDARIEDADE

Meu caro Amigo Sydney,

Finalmente chegou o dia, que por nós era esperado. Estamos preparando um 
relatório para historiar como tudo aconteceu, para evitar ou desfazer as distorções 
criadas pela Casa Chefe e o seu escudeiro Senhor Moysés Martins Ribeiro. Diante 
de tamanha baixaria, sentimo-nos de consciência tranqüila por termos cumprido com 
os nossos deveres, durante 50 anos ao serviço do Centro Redentor Filial de Recife, 
junto  com  o  meu  grande  e  inseparável  amigo,  Luiz  Lopes  Farinha,  agora 
parcialmente libertos dessas responsabilidades. No início de agosto iremos distribuir 
mais um trabalho historiando como tudo aconteceu em Recife. Como sempre, fieis 
aos  nossos  compromissos  com  a  Verdade.  Nunca  pensamos  que  à  frente  da 
Doutrina,  um dia,  houvesse pessoas tão medíocres e totalmente incapacitadas e 
perturbadas,  para  o  exercício  dessas  funções.  Nunca  se  comprometeu  mais  os 
ensinamentos  deixados  por  Luiz  de  Mattos.  A  opção  por  nós  tomada,  de  lutar 
abertamente  contra  a  mentira,  a  hipocrisia  e  a  falsidade,  foi  tomada  com muita 
convicção  e  serenidade,  por  ser  a  única  que  o  nosso  espírito  aceitava.  Se 
tivéssemos renunciado antes,  comodamente e sem luta,  não nos sentiríamos em 
paz, como hoje nos sentimos. Várias vezes a minha vida teve recomeços e este 
novo recomeço, nunca foi enfrentado com tanta tranqüilidade, segurança e firmeza, 
como agora.  Agradecemos-lhe  pelo  apoio.  Recomende-nos  a  todos  que  pensam 
como nós e diga-lhes que a vida continua e que estamos com saúde e muita lucidez 
e calma. Um grande abraço do seu amigo Ângelo”.
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No dia  seguinte,  19  de  julho,  recebi  via  e-mail  a  resposta  do Senhor 
Sydney que  abaixo segue transcrita:

“Caro Amigo Ângelo”.

Foi com constrangimento que fizemos a leitura da Circular da Casa Chefe, em 
nossa reunião, sem qualquer comentário adicional. Contudo, quero que saibas que a 
Filial de Butantã está a sua disposição para que, em aqui chegando, ter o prazer de 
presidir  qualquer  de  nossas  sessões,  seja  Pública  ou  de  Desdobramento.  Nos 
congratulamos com o amigo e gostaria de saber que rumo pretende tomar. Gostaria 
que você me enviasse mais um exemplar do seu último livreto, para entrega-lo a um 
dos  nossos  leais  amigos  e  que  fala  a  nossa  linguagem.  Gostaria  que 
continuássemos  a  manter  estreito  relacionamento.  Com as  vibrações  de  nossos 
Verdadeiros Mestres, aceite minhas mais fraternais saudações. Sydney Mossim “.

No mês de agosto de 2003 enviei  uma Carta Aberta aos Racionalistas 
Cristãos, na qual agradeci a solidariedade dos amigos ao mesmo tempo em 
que  continuava  apontando  as  mesmas  falsidades  e  contradições  que  com 
insistência vinham se repetindo.

No dia  22  de setembro de 2003,  o  Senhor  Sydney  através de  e-mail, 
sobre essa Carta Aberta, escreveu-me o seguinte:

“Caro Amigo Ângelo”.

Até esta data, este Presidente não recebeu o livreto acima, o que me causou 
estranheza. Só o Sr. Caruso Samel o recebeu. Dele tomei conhecimento através da 
distribuição que foi feita pelo Senhor Benito Bifano, colocando um exemplar, todo 
grifado, nos carros de assistentes e militantes que estavam estacionados em frente 
ao Centro Redentor. Segundo informações que me chegou, ele teria feito alterações 
na sua redação das páginas 18 e 19, mas isso eu não confirmei ainda. Você teria 
enviado algum exemplar a ele?  Vou checar as páginas 18 e 19 e depois lhe informo 
se realmente isso aconteceu. Fraternal Abraço do Amigo Sydney Mossim. “
            
           No outro dia, dia 23 de setembro de 2003, sobre o mesmo assunto 
CARTA  ABERTA  AOS  RACIONALISTAS  CRISTÃOS,  respondi  ao  Senhor 
Sydney, nos seguintes termos:

Prezado Sydney:  Acabo de receber em devolução a Carta  Aberta  que lhe 
havia  enviado.  Coloquei  o  número  de  sua  rua  985,  quando  seria  975.  Já  estou 
remetendo  novamente.  O  Benito  tomou  conhecimento  da  minha  expulsão  e 
telefonou-me pedindo que também enviasse essa Carta para ele. Soube que ele a 
imprimiu e distribuiu aí em São Paulo. Também informou que tinha adicionado o meu 
currículo  contido  nas Reflexões Sobre o Centro  Redentor  que veio do Porto.  Se 
houve alguma alteração maior gostaria de ser informado. Não tenho como impedir 
que qualquer pessoa imprima e distribua esse folheto. Também gostaria que você 
me enviasse uma cópia desse folheto alterado e se possível, uma cópia da Ata que a 
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Casa  Chefe  distribuiu,  com  a  concordância  da  D.  Maria  Luiza,  com  a  minha 
expulsão. Aproveitei para dizer ao Senhor Benito que deixe de agredir aqueles que 
estão  do  nosso  lado.  Digo  do  nosso  lado,  porque  o  Benito  não  tem só  defeito, 
também  tem  qualidades  e  muitos  dos  seus  defeitos  tiveram  o  estímulo  e  a 
conivência  do  comando  da  Casa  Chefe,  conforme  já  tive  oportunidade  de  dizer 
diretamente ao Dr. Humberto. O que ele precisa é usar melhor a inteligência. Vou 
mandar-lhe também o folheto ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS, contendo as 
observações que lhe tenho feito e espero que ele saiba aproveitar (ele conhece o 
meu modo de pensar e sabe que não concordo com muita coisa do que ele faz).  A 
minha posição é sempre a mesma. Não costumo acusar sem provas e nem defender 
as pessoas sem ter motivos. Um Abraço e até mais tarde, Ângelo.

É chegado o momento de mostrar o que deveria ser mais uma surpresa 
anunciada por mim no começo deste comentário. E seria de pasmar qualquer 
cristão menos acostumado com tanta falsidade. No mesmo dia 22 de setembro 
de 2003, quando o Senhor Sydney escrevia –me e estranhava o fato de não ter 
recebido a Carta Aberta  que lhe havia enviado,  escreveu ao mesmo tempo, 
uma longa carta dirigida ao Dr. Humberto Machado Rodrigues, na qual exibiu o 
potencial do seu verdadeiro caráter, conforme se pode observar em tudo que 
escreveu.  É  sem  dúvida  mais  um  produto  legítimo  do  farisaísmo  que  se 
apoderou da cúpula da Casa Chefe do Racionalismo Cristão.

Além de termos reproduzido fielmente todo o conteúdo dos documentos aqui 
citados, irão ser arquivados e guardados numa pasta, para que nenhuma dúvida 
paire sobre a mente dos leitores mais interessados. Longe está o Senhor Sydney, de 
sequer  desconfiar,  como  esta  sua  carta  dirigida  ao  Dr.  Humberto  Machado 
Rodrigues, Presidente Mundial e perpétuo do Racionalismo Cristão, veio parar nas 
minhas mãos.

Quem escreveu a meu respeito tudo que acima se encontra repetido, por 
incrível que pareça é a mesma pessoa que escreveu e assinou a carta que a 
seguir segue transcrita (scaneada). É deveras lamentável que um presidente de 
uma  Casa  Racionalista,  mesmo  sofrendo  pressões  inquisitoriais  absurdas, 
fosse  capaz  de  se  submeter  a  semelhante  e  deprimente  papel.  O  de  ser 
covarde, falso e hipócrita.

Ninguém se deve humilhar e rastejar a tal ponto, para não perder o cargo de 
presidente.  Deveriam envergonhar  -  se todos de continuar  a  falar  em nome dos 
imortais Mestres Astrais Luiz de Mattos, Luiz Thomaz e Antonio Cottas.

Finalmente o Centro Redentor tem novos Estatutos como já era previsto. E a 
função do Senhor presidente continua perpétua, porém, os compromissos sociais do 
Centro  Redentor,  com a  educação,  a  saúde  e  amparo  a  velhice,  criança  órfã  e 
desvalida,  conforme  ideal  acalentado  inicialmente  por  seus  fundadores,  Luiz  de 
Mattos e Luiz Thomaz, foram eliminadas.

165



Perde  assim  o  Centro  Redentor,  uma  das  suas  principais  finalidades, 
deixando  a  doutrina  fundada  por  Luiz  de  Mattos,  parcialmente  mutilada,  sem 
nenhuma razão para continuar denominando-se de cristã, visto que, ao desviar-se 
do compromisso com os mais necessitados, também se afasta dos ensinamentos de 
Cristo.

Não querer ser uma doutrina espírita e nem poder denominar-se de cristã, 
resta-lhe  o  Racionalismo  de  Kent,  Spinoza,  Descartes  Buchner  etc.  Mas  o 
Racionalismo destes era materialista e o de Luiz de Mattos, embora tenha nascido 
inspirado nesta mesma fonte, recebeu um adicional espiritualista, que é o mesmo 
que dizer espírita.

Por tudo isto, vou continuar repetindo a mesma pergunta: RACIONALISMO 
CRISTÃO - que futuro?
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São Paulo, 22 de setembro de 2003.;
Ilmo, Sr. S
Humberto Machado Rodrigues
DD, Presidente da Casa Chefe do Centro Redentor - Racionalismo Cristão.
Rua Jorge Rudge, 119 (Vila Isabel)
RIO DE JANEIRO (RJ)
Cep: 20.550-220

Senhor Presidente.
REF: DISTRIBUIÇÃO DE LIVRETOS DE AUTORIA DE ANGELO FERREIRA DA

             SILVA,  POR  BENITO  BIFANO,  EM  FRENTE  AO  CENTRO 
REDENTOR.

No dia 12 do corrente ao término da nossa Sessão Pública, constatamos que 
todos os carros que se encontravam estacionados em frente ao Centro Redentor, 
pertencentes a assistentes e militantes, continham em seu vidro dianteiro um livreto 
de autoria de Ângelo Ferreira da Silva, denominado: "Carta Aberta aos Racionalistas 
Cristãos",  juntamente com dois outros folhetos de autoria de Benito, intitulados, um 
“O Conhecimento Destrói a Dúvida e” a Incerteza “e o outro” Brechó  Permanente 
“nos quais divulga suas palestras e cursos bem como a venda de livros da nossa 
Doutrina, nas lojas anexas a esta Filial, em nosso próprio prédio, e a preços 55% 
inferiores  aos  que  praticamos.  Referido  material  também foi  colocado  em nossa 
caixa interna, destinada ao recebimento de correspondências”.

Perguntado ao nosso vigia, quem os teria colocado, este nos informou ter sido 
a filha do Senhor Benito acompanhada de outro elemento.

Indignados, e vendo que esse ato visa somente denegrir a imagem do nosso 
Digno Presidente Internacional e a Doutrina de Luiz de Mattos, vimos necessidade 
de prestar os seguintes esclarecimentos ao público, antes do encerramento das 
Sessões:

a) Que esse ato está sendo praticado por elemento que um dia pertenceu a 
nossa Doutrina, chegando até a ser Presidente desta Casa, e que dela foi banido por 
falta de lisura e por conduta reprovável;

b) Trata-se, portanto, de lobo vestido em pele de ovelha, que se infiltrou no 
meio racionalista com fins escusos e maldosos, enganando a todos;

c) Que, como quem é lobo nunca deixará de ser, chega o dia em que mostra 
suas garras como estamos verificando;
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d)  Como os semelhantes se atraem este se associou a um outro elemento, 
autor do livreto q  ue foi colocado nos seus veículos no dia 12 p. passado e que pelos   
mesmos motivos teve   também que ser eliminado da Doutrina Racionalista;   (o grifo é 
nosso)

e) Como o Racionalismo Cristão jamais permitirá que lobos em pele de ovelha 
permaneçam  no  seu  rebanho,  esses  elementos,  inconformados  com  a 
punição,exercem agora a sua vingança, dessa forma, que por certo redundará em 
prejuízo unicamente dos seus espíritos. (o grifo é nosso)

Por  fim,  cumpre-nos  esclarecer  a  essa  Digna  Presidência  que jamais 
recebemos  em  nossa  Casa  o  livreto  acima  referido,  dele  só  tomando 
conhecimento  através  da  distribuição  feita  pelo  Senhor  Benito.  (o  grifo  é 
nosso)

Não conhecemos o Senhor Ângelo a não ser pelas publicações que fazia no 
seu "Informativo" sobre as atividades da Filial de Recife, que nos era enviado vez ou 
outra e que colocávamos sobre a mesa para a leitura; (o grifo é nosso)
.

Só nos atentamos para a intenção maldosa neles contidas, quando alertados 
por essa Digna Presidência, tempos atrás. A partir daí nunca mais foram colocados à 
mesa passando a ser sumariamente arquivados. (o grifo é nosso)

Os folhetos que vem sendo colocados nos carros passaram a ser retirados 
pelo  nosso vigia,  por  nossa ordem,  e neste  domingo,  ao  final  de  nossa reunião 
mensal,  o Senhor Benito mandou-nos um recado,  com ameaça,  dizendo que vai 
continuar a colocá-los e que se forem novamente retirados acertará contas conosco.

Suas provocações são constantes. Não sabemos até que ponto elas serão 
por nós toleradas.

Além dos  folhetos  acima citados  segue  anexo,  fotografias  das  salas  onde 
estão sendo vendidos os livros racionalistas, anexas a esta Filial,  confundindo os 
nossos assistentes.

Era o que tínhamos a informar.

Com  as  vibrações  de  nossos  Mestres  Superiores,  aceite  nosso  fraternal 
abraço;

P/ Centro Redentor – Filial Butantã (SP)

Sydney Mossim - Presidente. 
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CENTRO REDENTOR - FILIAL DE BUTANTÃ – SP Rua Santanésia. 495 - Butantã. 
São Paulo - SP – CEP 05580-050
END.P/CORRESP: Sydney Mossim - R. dos Democratas n° 975 - Ap,
81 - (Saúde)- Cep: 04305-000 - São Paulo (SP)

Só não chegaram as nossas mãos, os folhetos e as fotografias referidas 
na  carta  supra.  Como  se  tudo  isso  não  bastasse  para  caracterizar  a 
personalidade  do Senhor  Sydney,  no mês de novembro  de 2003 recebi  um 
Convite  que  me  foi  enviado  por  ele  para  assistir  a  Comemoração  do  15. 
Aniversário de inauguração do Edifício do Centro Redentor Filial de Butantã, 
cujo convite agradeci e respondi no dia 07 de novembro por e-mail, conforme 
teor abaixo.
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De: "Ângelo Ferreira”
Para: "Sidney Mossim”
Enviada em: sexta-feira, 7 de novembro de 2003 08:38
Assunto: CONVITE

Prezado Sydney:

Acabo  de  receber  o  convite  para  a  Comemoração  do  Décimo  Quinto 
aniversário do Edifício Sede da Filial de Butantã, a realizar no dia 26 do corrente, 
que agradeço pela atenção e risco. O mesmo Convite está sendo feito pela Internet 
por iniciativa do Sr. Fernando Fidalgo que anuncia a presença do Senhor Presidente 
Internacional ao evento, não confirmado no gentil Convite que você me enviou. Já 
pensou se eu decidisse aceitar o seu convite e me fizesse presente nesse Ato e se 
esse encontro se confirmasse? Creia que admiro a sua coragem, porém, diante de 
tudo  que  vem acontecendo,  inclusive  com o  nosso  amigo  de  Nova  Iguaçu  Luiz 
Carlos do Nascimento, excluído sumariamente, com relevantes serviços prestados a 
Causa,  enquanto  o  amigo  não  ficar  enojado  de  tudo  isso  e  suportar  continuar 
ajudando  a  transportar  o  "andor"  não  deve  se  arriscar.  Tenho  observado  o  seu 
silêncio, pois tenho -lhe enviado algumas mensagens, sem retorno. Se achar que eu 
tenha feito alguma coisa que possa prejudicá-lo, agradeço informar-me, para que tal 
não aconteça. Um Grande Abraço do Ângelo.

Que grande ingenuidade a minha diante de tanta hipocrisia!

E assim se retiram mais dois dos últimos remanescentes da raça dos 
fundadores do Espiritismo, Racional Cientifico e Cristão, Luiz José de Mattos e 
Luiz Alves  Thomaz e do Consolidador do Racionalismo Cristão, Antônio do 
Nascimento Cottas.  Ângelo Ferreira da Silva e Luiz Lopes Farinha, impedidos 
arbitrariamente,  de continuarem trabalhando graciosamente,  para que essas 
extraordinárias  figuras  humanas,  tivessem seus  nomes reconhecidos  como 
benfeitores da humanidade junto com os maiores revolucionários do bem, de 
todos os tempos.
                                                               

           

171



INDICE

A Carta – 101
Racionalismo Cristão – na Gestão do Dr. Humberto Machado Rodrigues -104
O Porquê Deste Livro – 118
Como conheci o Racionalismo – 120
Crítica e Auto-crítica – 124
Respeitosamente Discordando da Maioria – 127
Cobrando Respostas – 130
Autoritarismo e Opressão – 133
Racionalismo Cristão : que futuro – 138
Reflexões sobre o Centro Redentor – 145
Compromisso com a Verdade – 153
A Carta Aberta a Luiz de Mattos – 171
Como Era Verde o Meu Vale: Quando as Aparências enganam – 177
Festas, Honrarias e Homenagens – 179
Grito de Alerta – 182
Para que os Racionalistas Cristãos Leiam, Pensem e Reflitam – 185
A Mediocridade de Outrem é a Mesma de Hoje – 193
Carta aos Meus Amigos – 195
Carta Aberta aos Racionalistas Cristãos – 198
Esclarecimentos Necessários – 210
Dúvidas que Precisam ser Esclarecidas – 216
Carta Renúncia com Exposição de Motivos – 219
O Despertar de um Grande Sonho -231
Pronunciamento dos Familiares ... – 242
Ditaduras e Ditadores – 244
Falsidades, Contradições e Mentiras Contagiantes – 248
Idolatria – 253
Observações e Afirmações – 160
A Última Grande Decepção – 258
Racionalismo Cristão ... - 265

172


	
	
	Na gestão do Dr. Humberto Machado Rodrigues
	Visto por dentro, por Ângelo Ferreira da Silva.


	A elaboração deste trabalho vai ser dedicada a esclarecer a minha luta em prol do Racionalismo Cristão, desde que tomei conhecimento da existência dessa doutrina, no ano de 1953, até o momento em que deixei a presidência da Filial de Recife, no mês de julho de 2003.Começarei pelo fim, quando fiz um relato ao presidente de uma das suas Filiais, um dos que melhor soube compreender as minhas intenções e todo o trabalho por mim desenvolvido tentando impedir que tão nobre causa continuasse a ser enxovalhada como vinha sendo, pelos seus principais dirigentes. 
	                     
	PONDERAÇÕES
	
	

	


	                                      
	Rua Jorge Rudge, 119- Vila Isabel.
	Recife, 03 de abril de 2003
	COMUNICAÇÃO FEITA PUBLICAMENTE, POR ANGELO FERREIRA DA SILVA, NO FINAL DA SESSÃO DE SEXTA FEIRA DIA 04.07.2003, QUANDO ANUNCIOU A SUA RENÚNCIA, ASSIM COMO A DO SEU AMIGO, LUIZ LOPES FARINHA, AOS CARGOS DE PRESIDENTE E TESOUREIRO, DO CENTRO REDENTOR FILIAL DE RECIFE, RESPECTIVAMENTE.
	Essas duas figuras representativas dos sistemas políticos repressivos e autoritários, sempre estiveram associadas em minha mente, com a fábula grega, do Esopo. Certa vez, na minha juventude assisti a uma peça de teatro em que o principal protagonista representava a figura do Esopo . No desenrolar dessa história, na descrição dessa lenda, o Esopo era mostrado como um deficiente físico, à semelhança do Corcunda de Notredame, que cheio de complexos com sua aparência física, ao olhar-se no espelho, achava-se feio, horrendo, infeliz.
	Por fim, cumpre-nos esclarecer a essa Digna Presidência que jamais recebemos em nossa Casa o livreto acima referido, dele só tomando conhecimento através da distribuição feita pelo Senhor Benito. (o grifo é nosso)

