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Encontro 6: Rejeição social, hoje. 

Em sua segunda reunião mediúnica, Eurípedes recebe uma comunicação de seu anjo guardião, 

São Vicente de Paulo e isso muda sua vida para sempre. 

O Caso de Eurípedes Barsanulfo

Após Eurípedes seguir as orientações de Vicente de Paulo, de fato, como ele foi avisado, todos se 

afastaram dele. Os amigos, os religiosos, os que apoiaram sua escola, o Liceu sacramentano, o grupo 

de teatro. Ele ficou só, até sua família afastou-se. Eurípedes viveu a solidão. 

Compartilho com vocês, um trecho de nosso livro, um romance histórico sobre a vida de Eurípedes, 

Meu Amigo: Eurípedes Barsanulfo.

Abandone sem pesar e sem mágoa o seu cargo na congregação. 
Convido-o a criar uma outra instituição, cuja base será o Cristo e cujo 

diretor espiritual serei eu e você o comandante material. Afaste-se de 
vez da Igreja. 

Quando você ouvir o espoucar dos fogos, o repicar dos sinos ou o som 
das músicas sacras não se sinta magoado, nem saudoso, porque o Se-
nhor nos oferece uma campo mais amplo de serviço e nos conclama à 

ação dinamizadora do Amor. 
Meu filho, as portas de Sacramento vão fechar-se para você. Os 

amigos afastar-se-ão. A própria família revoltar-se-á. Mas, não se 
importe. Proclame sempre a Verdade. Porque, a partir desta hora, as  
responsabilidades de seu Espírito se ampliam ilimitadamente. Você 

atravessará a rua da amargura, com os amigos a ridicularizarem uma 
atitude que não podem compreender.

Mensagem de São Vicente de Paulo em O Homem e a Missão, Corina Novelino, Editora IDE.
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Eurípedes não vacilou. No dia seguinte, foi até a congregação. 

Afirmou que não mais faria parte daquela instituição, embora dese-

jasse manter a amizade dos amigos que ali atuavam. Os amigos da 

congregação pediram explicação.

Eurípedes, tranquilo e honesto, como sempre foi, narrou toda a 

história. Desde a leitura de Depois da Morte até a mensagem de Vi-

cente de Paulo. Mal terminava a explicação, já era agredido.

- Você está louco! O Espiritismo é uma fábrica de loucos! Você 

está louco!

De maneira serena, respondeu.

- Bendita loucura, que tem o discernimento necessário para dis-

tinguir o erro da Verdade, e ensina trocar as explicações confusas e 

complexas pela realidade do espírito.

Vendo que não seria compreendido, com o coração triste, mas se-

reno, olhou a todos em silêncio e partiu.

Era o começo do ataque das trevas, que, se muito sofrimento cau-

sou a Eurípedes,  nunca o abateu. A cada dia sua convicção aumen-

tava e ele estava disposto a tudo enfrentar para ser leal ao Cristo e a 

Vicente de Paulo, seu guia.

Dias depois, vi chegar a Sacramento uma comitiva de altas auto-

ridades católicas, inclusive o Bispo de Uberaba. Eles não aceitavam 

“perder” Eurípedes, pois ele já era muito conhecido por sua dedicação 

e honestidade em tudo que fazia.

Uma campanha infeliz foi organizada para forçar Eurípedes a 

voltar a ser católico. Pregações públicas, orientações para que seus 

amigos se afastassem, visitas a sua família para fazê-los pressiona-

rem Eurípedes... 

(...)

O fato é que a “ campanha” levou praticamente toda a cidade con-

tra Eurípedes, inclusive seus familiares. As pessoas se afastavam 

dele na rua benzendo-se e falando baixinho – o professor enlouque-

ceu.

Meu Amigo: Eurípedes Barsanulfo, romance 
histórico, publicado pelo Grupo Marcos.  
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Apesar de Eurípedes Barsanulfo ter sido um dos espíritos mais evoluídos do século XX, 

existem poucos estudos sobre sua vida. 

Após revisar os originais do 
livro Eurípedes o Homem e a 
missão, de Corina Novelino, 

Francisco Cândido Xavier 
lembra que João Evangelista 

afirma que 

“Há muitas outras coisas que 
Jesus fez. Se todas fossem 
relatadas, uma a uma, nem 
no mundo inteiro caberiam 

os livros que seriam 
escritos” 

E acrescenta 

“Guardadas as proporções, 
o mesmo poderia ser dito 
de nosso querido Mestre 

Eurípedes.”

Eurípedes Barsanulfo - 
Educador e Médium é um 
filme brasileiro, do gênero 
documentário, dirigido por 

Oceano Vieira de Melo e 
narrado pelo ator Lima 

Duarte. Foi rodado em 2006  
na cidade de Sacramento 

(Minas Gerais) e produzido no 
ano seguinte.

O filme traz depoimentos 
e imagens históricas 

sobre a vida de Eurípedes 
Barsanulfo, educador que 

revolucionou o ensino de sua 
época ao utilizar métodos 

humanistas, como a adoção 
de classes mistas, a abolição 

de castigos físicos aos 
alunos e o oferecimento de 
disciplinas como Filosofia, 
Botânica e Astronomia no 

Colégio Allan Kardec.
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Que a paz do Cristo se faça presente em cada coração que nos ouve nesse instante, porque, 

nesse momento, estaremos ao lado de cada um de vocês insuflando uma maior compreensão 

do tema que estudaremos nesse instante, pois ele toca, de maneira direta e prática, a realida-

de que viveis. Colocamo-nos, portanto, de forma fraterna e amiga, a disposição para as refle-

xões do encontro de hoje.

Agradecemos a essa oportunidade. Como primeira pergunta, queria que você comentasse qual a lição 

que a gente pode ter da rejeição de Eurípedes? 

A rejeição que Eurípedes vive é a iniciação de todos aqueles que querem, no mundo atual, 

viver com vínculos reais com o Mestre de Nazaré. 

Não podemos nos iludir que uma sociedade doente e que caminha para a loucura possa 

admirar uma vida devotada ao Mestre. Se Eurípedes foi vítima da trama sórdida de acusação 

de práticas indébitas, mesmo demoníacas, o cristão verdadeiro, na atualidade, será acusado 

de um cultor da morte, da tristeza, porque, naturalmente, se recusará a viver os prazeres sór-

didos que desequilibram o corpo e a alma.

Sendo Eurípedes o líder da nova geração, o que significa isso para ela?

O mentor da nova geração fez questão de vir primeiro dar o exemplo. Mostrar que, se o 

abandono existe, também é possível converter os corações doentes em amigos ou pelo menos 

amenizar a raiva de muitos. 

Eurípedes, como líder do grupo de espíritos hoje reencarnados no mundo, é o modelo a 

ser seguido. Uma honestidade que não calcula os próprios interesses, uma entrega serena e 

plena a tarefa que lhe cabe, uma devoção que não é feita de discursos frios e melosos, mas é 

realizada de forma organizada e plena a cada dia da existência, a cada hora que o Criador lhe 

dá, ele a utiliza para cumprir os seus deveres. Assim é o líder da nova geração, assim devem 

ser os discípulos dele, os espíritos que estão nascidos no mundo para reestruturar não ape-

nas o movimento espírita, mas para ensinar a sociedade brasileira o que significa seguir o 

Consolador.

Diálogo mediúnico
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Por que temos tanta necessidade em sermos aceitos na sociedade e ao mesmo tempo a gente tem tanto 

preconceito com os ditos diferentes de nós? Por que existe essa divergência?

Uma vez que se desconhece o amor do Cristo a insegurança psíquica se instala na criatu-

ra. Ela teme ser rejeitada, por isso sintoniza-se com os outros medrosos para rejeitarem uma 

terceira pessoa na ilusão infeliz de que rejeitar o outro lhe poupará de ser rejeitada. Mas esse 

ciclo vicioso perpetua-se a si mesmo, gerando, fatalmente, a rejeição para aquele que rejeita. 

Em um nível mais profundo, ela rejeitará a si mesmo a cada dia da existência.

O que fazer para ter uma postura mais madura?

O rompimento desse ciclo, meu amigo, se dá, apenas, quando o indivíduo aprende a acei-

tar o amor de Deus, representado pelo Cristo. Quando ele entende que precisa amar-se como 

é amado por Deus. Deus é o grande paradigma da eternidade. Como a criatura é extrema-

mente limitada, veio o Cristo ao mundo representar esse paradigma em forma humana, nas 

relações do dia a dia, nas relações sociais. 

A forma de superação, portanto, do vício, porque é uma distorção psíquica de rejeitar e re-

jeitar-se, é a aceitação tranquila de que todos estamos na criação divina e que nada é concebí-

vel para nós além da criação divina, a não ser o próprio Deus. Portanto, um indivíduo lúcido 

compreende que nunca, nem ele nem ninguém, poderá ser expulso da criação. A única possi-

bilidade da criatura é um relativo distanciamento de si mesma e da paz divina, mas que a to-

dos Deus ama infinitamente e que a todos Deus indicará o caminho da verdadeira felicidade. 

Para que isso não fique em termos teóricos, basta lembrar que, muitas vezes, os espíritos 

iluminados que vos causam impacto positivo e respeito foram grandes criminosos das trevas 

como o estudo espírita irá revelar cada vez mais para aqueles que se aprofundarem nessa te-

mática.
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Como a gente deve interpretar o simbolismo da cura do leproso pelo Cristo?

A cura do leproso realizada pelo Mestre e a cura do leproso realizada por Eurípedes Bar-

sanulfo simbolizam uma e a mesma coisa. Estes espíritos vêm ao mundo para curar as cha-

gas mais terríveis da alma humana. Esses espíritos são corajosos e amorosos o suficiente 

para amar os mais degenerados do corpo e os mais degenerados da alma. 

A cura do leproso, para nós, significa que ele, seguindo as orientações e as inspirações di-

retas do Mestre, pode não apenas curar, mas irá nos ensinar a própria cura. Como um aluno 

avançado do Cristo, Eurípedes tem prazer em ensinar a todos nós a divina ciência do amor 

profundo, em que a paixão e o impulso se tornam sublimes e harmonizam todas as dimen-

sões da criatura encarnada ou desencarnada.

Nós agradecemos novamente a oportunidade desse diálogo e deixamos o espaço para o encerramento.

Nova geração é ao vosso coração que me dirijo agora, em especial. Se estais nos ouvindo, 

tenho uma mensagem que vem direta de Eurípedes para vocês: mãos à obra, é hora de vos-

so trabalho no mundo, é hora de iniciar. Comecemos agora, de forma discreta e continuada, 

porque todos nós estaremos unidos e Eurípedes nos orientará diretamente em todos os seto-

res de atividade. Jovens médiuns de cura, orai para que o mestre de Sacramento possa vos di-

recionar hoje. As psicografias também acontecerão. A todos, irmãos de longo tempo, é chega-

da hora em que, pela voz de Eurípedes, o Cristo vos diz: o amparo deve se estender a todos ao 

vosso redor. 

Muita paz, do vosso irmão e amigo, Cairbar de Souza Schutel.


