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O MEDIANEIRO
ENCARTE ESPECIAL: 

O ESPÍRITO DA COISA

SAUDOSAS LEMBRANÇAS DE UM CORONEL
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Estávamos, a julgar pelo ambiente, na década de 1960. Um 
grave senhor sentado a uma velha mesa de madeira conversava 
comigo através de senhora que nunca conheci e que repetia mi-
nhas palavras. O assunto era o futuro da Doutrina Espírita. Eu 
estava desencarnado. Esse quadro tem sido, até hoje, recorrente 
em minha memória.

Quando tive a oportunidade de ter contato com a mensagem 
espírita nesta vida, em 1996, com 18 anos, fui levado ao Cen-
tro Espírita Cristófilos por um antigo professor, que sempre foi 
para mim exemplo de retidão e de caráter. Lá, o presidente era 
um tal “coronel”.

Lembro-me de chegar, numa 
das primeiras vezes, ao Cristófilos 
e ver parando na porta um carro 
de cor vinho. De dentro saiu um 
senhor muito familiar, sério e de 
voz firme. “É o coronel!”, diziam. 
Não. Este é o senhor que conver-
sou comigo e de que me lembro 
desde mais jovem. Tive vontade 
de perguntar naquele instante: “O 
senhor se lembra de mim?”, mas o 
pudor me conteve. Durante os úl-
timos anos, com mais intimidade, 
fiz e refiz a pergunta a ele e sempre recebi a mesma resposta: 
um sorriso.

“Muitas pessoas têm pelo senhor um respeito hierárquico, 
quase militar. Não sei se pela sua seriedade ou mesmo pelo car-
go terreno que exerceu nesta encarnação. O que sei é que o meu 
respeito não é desse tipo. Por isso, nunca espere de mim silên-
cio quando discordar de algo, ou concordância exterior quando 
julgar que sua postura não está correta. Serei o primeiro a fa-
lar, porque as atitudes de respeito só se justificam quando são 
de coração”. Começava assim a primeira de uma longa série 
de cartas que eu escreveria ao conhecido coronel, sempre res-
pondidas com outras, interessantes e recheadas de questiona-
mentos e ensinamentos. Estabeleceu-se, à beira do século XXI, 
entre o então jovem de 19 anos e o experiente espírita de mais 
de 80 uma troca de cartas semanal, que seria o gérmen de uma 
sólida amizade.

Em uma das palestras públicas de segunda-feira na Casa 
dos Cristófilos fui surpreendido por um toque nas costas que 
me revelou a humildade daquele altivo senhor. “Estive estu-
dando, e parece que as perguntas de O Livro dos Espíritos dão 

razão a você, rapaz”. Ele se referia a uma teoria que levantara 
durante uma exposição sobre o suicídio, refutada por mim 
em uma carta que estava, estranhamente, há mais de uma 
semana, sem resposta. Naquele momento, vi o que era um 
autêntico estudioso do Espiritismo.

“Já me sinto preparado. Eu quero fazer palestras, coro-
nel”. Assim o peguei de surpresa certo dia. Desconfio que, ao 
mesmo tempo, testava seu coração e agitava sua mente. Até 
hoje não sei se ele me achava atrevido demais - eu nunca tive 
coragem de perguntar. Tomado de assalto, ele me olhou inte-

ressadamente, já que era sempre 
ele quem fazia o convite. “Está 
bem, mas eu venho assistir a to-
das que você fizer e vou te entre-
gar, no final, meus comentários 
para que você melhore sempre”. 
Assim foi feito. Chamava-o de 
“meu crítico mais ferrenho”, e 
ele mereceu esse apelido. Desde 
a postura física à organização di-
dática, tudo era alvo de seu olhar 
e de suas folhinhas com a letra 
bem desenhada. Foi meu melhor 
curso de expositor espírita e um 

dos melhores treinamentos na labuta de professor, que abra-
cei desde então.

Não mais do que um ano depois, comecei a me interes-
sar pelo processo de obsessão / desobsessão e, após estudar 
os livros clássicos sobre o assunto, voltei ao amigo Gothar-
do com outra proposta indecente: “Eu fiz um protocolo de 
acompanhamento de casos de atendimento espiritual. Gosta-
ria de começar a frequentar as reuniões de desobsessão para 
estudo. Posso?”. O olhar silencioso daquele homem, num 
misto de surpresa e indagação, pareceu-me durar algumas 
horas. A reunião de atendimento espiritual era composta ape-
nas pelos médiuns mais experientes do Centro, e o mais novo 
tinha pelo menos 45 anos. “Vou questionar o mentor espiritu-
al da reunião, meu filho, e voltamos a conversar”. Embora o 
propósito fosse genuíno, fez-se longa a espera. “Nosso irmão 
Aires de Oliveira autorizou sua ida”, sentenciou. “Você pode 
ir já na próxima terça-feira”. A partir desse dia, no início sob 
um olhar um tanto espantado do grupo, iniciei nessa preciosa 
escola do Espírito, aprendendo a ouvir e compreender mais 
profundamente as dores da alma.

Pedro Vieira



Meus queridos amigos, ainda com dificuldade, 
trago a vocês meu abraço fraterno e de paz.

Devo dizer que cheguei bem e, graças às preces 
desta Casa, que me sustentaram e da qual jamais 
me desvinculei, encontro-me em franco restabele-
cimento, embora o meu coração ainda esteja palpi-
tante e, de certa maneira, ansioso.

Foi com o auxílio, que não mereço, dos maiores 
que construíram e sustentaram este Centro que 
nada senti da deterioração do meu corpo.

Vejo os garotos que conheci “de calças curtas” 
orientando tão bem este Lar, e, apesar dos meus 
erros, tenho a a sensação de missão cumprida.

Em breve, talvez com menos necessidade de am-
paro imediato, darei a vocês mais informações para 
seu estudo, como sempre busquei fazer.

Por ora, mesmo com dificuldade, desejei trazer 
meu agradecimento, minha emoção e meu abraço 
carinhoso a todos. Que Deus nos abençoe.

O irmão que estará sempre aqui, Gothardo.
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N O T Í C I A S  D O 
“ F R O N T ”

“Com esse irmão, hoje é você quem conversa. Eu fi-
carei observando”. Um susto, um treinamento de choque. 
Assim fui surpreendido em uma das sessões de atendimen-
to espiritual pelo amigo Gothardo, que, sempre com seu 
olhar atento, paternal, fazia considerações sobre a forma 
de dialogar com os Espíritos, em posturas que os livros não 
ensinam. Dividia, então, com ele, eventualmente, a tarefa 
do esclarecimento, sempre amparado por sua presença ins-
trutiva.

Pouco tempo se passou, e nosso coronel adoeceu por 
um período. O grupo da desobsessão sempre foi unido, 
uníssono, sério. Seu substituto natural era o experiente 
Amílcar, um avô que todos gostariam de ter, amoroso e 
bem-humorado. Não havia dúvidas de que, durante a con-
valescença do dirigente, ele assumiria o grupo. Até que ele 
anunciou: “Você me substituirá na minha ausência, meu 
filho. Conversei com nosso amigo Amílcar, e ele te dará o 
apoio que você precisar. Você já está pronto”. Amílcar sor-
riu longamente, como sempre. A responsabilidade de diri-
gir um grupo muito mais experiente e instruído do que eu 
próprio pesava. Baseado em O Livro dos Médiuns, propus 
abolir a prática de dar as mãos entre as comunicações, que 
mais atrapalhava do que auxiliava no transe. As primeiras 
reuniões foram de adaptação dos médiuns à mudança da 
condução. “Como foi, meu amigo?”, perguntou ao fim do 
período, quando já retornava. “Foi bem, coronel, mas eu 
terminei com aquela história de dar as mãos, está bem? O 
senhor havia dito que era uma prática dos médiuns, que 
eles se sentiriam mais seguros, mas todos se adaptaram. 
Agora, se voltar, é decisão do senhor, mas o senhor esta-
rá contra Kardec, hein?”. Lembro-me de vê-lo sorrir. Seus 
sorrisos eram raros, mas sinceros e tocantes.

O CEC não oferecia, até 2008, uma reunião de estudos 
sistemáticos de O Livro dos Espíritos. Um grupo vindo da 
educação espírita infanto-juvenil se dispôs a criá-la. Para 
o estudo inaugural, todos concordaram que precisaríamos 
de um pensador kardequiano, tão em falta atualmente. No 
centro de muitos jovens e evangelizadores, sentado numa 
cadeira de plástico, estava o ativo e sorridente coronel res-
pondendo às várias perguntas sobre a mediunidade. “Foi 
uma das melhores experiências que tive, meu filho”, me 
disse depois, “gosto da energia e do interesse dos jovens”. 
Naquele dia entendemos que nosso amigo de 90 anos não 
havia se deixado envelhecer no pensamento.

A saúde física de nosso Gothardo começou a dar sinais 
de enfraquecimento, embora sua lucidez permanecesse in-
tocada. As visitas à sua casa eram brindadas com muitas 
histórias interessantíssimas e nós, os ouvintes, sempre sa-
íamos com a sensação de que, apesar da idade orgânica, 
aquele senhor tinha uma capacidade ímpar de transmitir 
vida e alegria a todos nós, os jovens.

“Cel. Gothardo faleceu”. Uma mensagem no celular 
anunciava a partida do guerreiro. Lembro-me de comen-
tar com um companheiro querido: “Deus hoje passou na 
frente da fila uma pessoa muito mais jovem do que eu, e de 
quem eu gosto muito”. “Quantos anos tinha?”, perguntou o 
amigo, interessado. “Noventa e quatro”. Ele não riu, talvez 
por perceber a saudade que eu exprimia na face. Ficou ali 

(Mensagem psicofônica recebida em 02/06/12 no CEC)

comigo. E não perguntou mais nada.
Sua família decidiu submeter seu corpo à cremação pou-

co mais de 24 horas depois do desencarne. Eu estava inquieto 
porque, como espírita, sabia que tal ação, principalmente em tão 
pouco tempo, poderia lhe causar desconfortos no tempo de per-
turbação. Foram muitas horas de preces sem que pudesse descor-
tinar, de forma objetiva, uma resposta dos Espíritos. Permaneci 
ao lado de seu invólucro morto por aproximadamente uma hora, 
sozinho, num estado de oração profunda, buscando retribuir o 
quanto possível naquele momento importante.

Após muitos minutos (que pareceram anos), o silêncio foi 
quebrado. O Plano Espiritual se mostrava novamente. Lá es-
tavam o presidente espiritual dos Cristófilos e todos os outros 
trabalhadores da Casa que eu conhecia. Também se juntavam a 
eles amigos espirituais que trabalharam mediunicamente com o 
coronel atendendo a tantos encarnados durante sua missão medi-
única. Espíritos ligados à Umbanda também se fizeram presentes 
para auxiliar. Antônio de Oliveira foi o primeiro a se manifestar: 
“Eu quero”. Logo após, ouvia as vozes dos outros muitos Es-
píritos, repetindo: “Nós queremos”. Realizavam, sob o influxo 
dessa vontade conjunta direcionada, intervenção magnética para 
buscar livrá-lo mais rapidamente das energias vitais remanescen-
tes. E foram bem sucedidos. Aquele espetáculo de caridade foi o 
último ensinamento que presenciei através do homem Gothardo.

Três semanas depois, com o companheirismo e a cumplici-
dade que lhe marcaram a existência, desencarnou nossa querida 
D. Argentina, esposa do coronel, que abrilhantou por anos nos-
sa Casa com sua alegria e sua orientacão fraterna. Que o casal-
símbolo do CEC continue presente e ativo em nossos trabalhos!


