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Este texto
i
 tem por objetivo analisar a reação de Bezerra de Menezes à inclusão 

do espiritismo como crime contra a saúde publica no Código Penal de 1889, o que 

motivou uma longa campanha dos espíritas na defesa de sua doutrina.  

Bezerra de Menezes, presidente da Federação Espírita Brasileira desde 1885, é 

uma das figuras mais notáveis do meio espírita do século XIX. Filho de tradicional 

família católica formou-se em medicina em 1856, tendo exercido a profissão por cerca 

de 30 anos. Político, foi vereador no Rio de Janeiro, presidente da Câmara e deputado 

geral até 1885, quando encerrou sua carreira política. Abolicionista, colaborou em 

periódicos liberais com artigos em defesa da libertação dos escravos, como A Reforma 

e a Sentinela da Liberdade. 

Seus biógrafos situam sua conversão ao espiritismo a partir da cura, através de 

um médico receitista, de uma persistente dispepsia. A partir daí, Bezerra de Menezes 

aprofundou-se no estudo da doutrina e em 1886 converte-se publicamente, durante uma 

conferência que proferiu no Salão da Velha Guarda. 

No dia 16 de agosto de 1886, um auditório de cerca de duas mil 

pessoas da melhor sociedade enchia a sala de honra da Guarda Velha, 

na rua da Guarda Velha, atual Avenida 13 de Maio, no Rio de Janeiro, 

para ouvir em silêncio, emocionado, atônito, a palavra sábia do 

eminente político, do eminente médico, do eminente cidadão, do 

eminente católico, Doutor Bezerra de Menezes, que proclamava a sua 

decidida conversão ao Espiritismo.
ii
  

 

A conversão pública de uma personalidade tão notória foi muito importante para 

a difusão do espiritismo e Bezerra de Menezes irá se tornar, nos anos seguintes, um dos 

maiores divulgadores da doutrina.  

Em 1891, os espíritas sofreram um duro golpe: trata-se do Código Penal, 

instituído em 11 de outubro de 1890, que trazia, no Capítulo III, na seção “Dos crimes 
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contra a saúde publica”, os artigos 156, 157 e 158, que foram um duro golpe contra os 

espíritas, então já numerosos e institucionalizados. Vejamos o que diziam tais artigos: 

 
Artigo 156 – Praticar a Medicina em qualquer dos seus ramos, a arte 

dentária ou a farmácia; praticar a Homeopatia, a dosimetria, o 

hipnotismo ou magnetismo animal, sem estar habilitado segundo as 

leis e regulamentos: 

 Penas – de prisão celular por um a seis meses e multa de 100$ a 

500$000.  

[...] 

Artigo 157 – Praticar o Espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar 

de talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou 

amor, inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para 

fascinar e subjugar a credulidade pública:  

Penas - de prisão celular por um a seis meses e multa de 100$ a 

500$000. 

 [...] 

Artigo 158 – Ministrar ou simplesmente prescrever, como meio 

curativo para uso interno ou externo e sob qualquer forma preparada, 

substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo ou exercendo 

assim o ofício do denominado curandeiro:  

Penas - de prisão celular de um a seis meses e multa de 100$ a 

500$000. 

 

O espiritismo, de acordo com o novo Código, passa a ser crime, e os médiuns 

receitistas se vêem em um grande problema: embora muitos fossem médicos, como 

Bezerra de Menezes, outros tantos receitistas, porém, não eram habilitados, como 

observou Damazio: 

A Federação Espírita Brasileira, até certo ponto, sentiu-se 

resguardada das implicações do Art. 156 – que incluía a prática da 

homeopatia sem a devida habilitação do praticante – em vista do 

grande número de médicos formados que compunha o grupo de 

receitistas do serviço de Assistência aos Necessitados. [...] A maioria 

dos receitistas do Serviço aos Necessitados, porém, não possuía 

habilitação, entre outros, uma das figuras de maior importância na 

história do Espiritismo no Brasil, Frederico Pereira da Silva Júnior, 

médium psicógrafo e receitador dos mais procurados. No mesmo 

caso encontravam-se José Inácio Pimentel, Inácio Dias Pereira 

Nunes, Henrique Inácio Faria, Pedro Richard -     que aparece nas 

páginas de João do Rio como um símbolo na caridade cristã expressa 

no atendimento aos pobres [...] Resumindo: pessoas influentes e/ou 

ligadas à elite dirigente que, supunha-se, dificilmente deveriam ser 

incomodadas por policiais. Pois alguns desses médiuns foram 

autuados pelo exercício ilegal da medicina. 
 iii

 

 

Giumbelli explica o porquê de os médiuns receitistas, mesmo com o prestígio 

social de que dispunham, não terem escapado à perseguição policial
iv

: esses médiuns 
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tinham motivos de sobra para serem enquadrados criminalmente, afinal, poderiam ser 

alvo dos três artigos, visto que “eram indivíduos sem habilitação profissional (art. 156), 

que se propunham a curar através do „espiritismo‟ (art.157), prescrevendo medicações 

homeopáticas (art.158)”. 
v
 

Por essa razão, a reação da FEB não tardou. Um mês após o novo Código Penal 

entrar em vigor, O Reformador publica um artigo, endereçado ao Ministro da Justiça, 

em que contesta vivamente os artigos citados acima, especialmente o Art. 157, que cita 

explicitamente o espiritismo. 

Começa o artigo dizendo que, se até então a FEB havia se mantido distante das 

leis, era por julgar que elas eram de competência dos políticos, mas que, diante do 

cerceamento da liberdade dos espíritas de praticarem suas atividades, não poderiam 

calar-se. Comentando o Art. 157, que compara o espiritismo à magia e outras formas de 

superstição, diz o artigo: 

O Espiritismo, Senhor Ministro, é a mais complexa negação de todas 

as superstições: ele as combate como a mais poderosa causa do 

atraso do espírito humano, ele afirma que só se deve acreditar 

naquilo que a observação, iluminada pelos processos científicos 

modernos, pode verificar como aquisição certa para o patrimônio dos 

conhecimentos.
vi
 

 

No mesmo número de O Reformador encontramos uma nota referente à 

convocação extraordinária feita pelo Centro Espírita do Brasil, sediado na FEB, então 

sob a presidência do Dr. Dias da Cruz, com a finalidade de resolver quais providências 

deveriam ser tomadas acerca da inclusão do espiritismo como crime contra a saúde 

pública pelo novo Código Penal.   

Durante esta reunião, que aconteceu em 20 de outubro de 1890, ou seja, apenas 

09 dias após o Decreto 847 que institui o Código, ficou decidida a formação de uma 

comissão que ficaria incumbida de redigir uma representação a ser entregue aos 

poderes do Estado para a defesa do espiritismo. Essa representação foi redigida 

oficialmente por Bezerra de Menezes. Também decidiu-se que a questão seria discutida 

por meio da imprensa, e a primeira providência foi publicar o editorial de 01 de 

novembro de 1890 de O Reformador no Jornal do Comércio, além de transformá-lo em 

folheto que foi “enviado ao Chefe do Governo Provisório, a todos os ministros, aos 

membros do Congresso Constituinte então em curso e a toda a imprensa”. 
vii
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O Reformador, aliás, publicou uma longa série de artigos contestando 

veementemente os artigos do código. E nessa tarefa ele teve a ajuda de Bezerra de 

Menezes. 

O Dr. Bezerra de Menezes, que há alguns anos publicava artigos doutrinários 

sobre o espiritismo nas páginas do jornal O Paiz, passará a colaborar ativamente para 

que essa discussão sobre o novo Código seja levada a conhecimento público. 

As portas do jornal O Paiz foram abertas à Bezerra de Menezes desde que 

Quintino Bocaiúva havia assumido o cargo de redator-chefe deste jornal. Simpatizante 

da doutrina, ele, Quintino, não tardaria a se converter e sempre recorria às consultas 

com os médiuns receitistas.  

Bezerra de Menezes, sob o pseudônimo de Max, publicou em O Paiz, de 23 de 

outubro de 1887 a 24 de novembro de 1894 uma coluna intitulada Espiritismo: Estudos 

Filosóficos, que foi muito importante para a divulgação da doutrina. 
viii

 

Toda a sua publicação nessa coluna, e também as posteriores no Jornal do 

Brasil, e na Gazeta de Notícias entre 01 de dezembro de 1895 a 15 de outubro de 1897 

foram compiladas em três volumes pela Fraternidade Assistencial Esperança (FAE) e é 

esse material que uso para esta pesquisa, visto que não me foi possível encontrar os 

originais. Por essa razão, não haverá referência a datas, mas as páginas do volume 

consultado.  

No volume II desta obra é que encontramos os escritos referentes à proibição do 

espiritismo pelo novo Código. No primeiro destes artigos, sob o título de A 

Condenação do Espiritismo, Bezerra de Menezes questiona se os autores dos citados 

artigos conheceram o espiritismo antes de condená-lo, e termina em tom incisivo: 

O Espiritismo tem de zombar dos “Césares” da República, como o 

Evangelho, de que é o complemento, zombou dos Césares do 

império universal. 

Um dia, atendam bem, um dia, vós, como tantos outros, haveis de 

chorar lágrimas de sangue. Nós, os espíritas, temos dó da vossa 

presunção. 
ix
 

 

No artigo seguinte, o tom se eleva ainda mais, a começar pelo título “Código 

Penal – Idéia Repugnante” e pelas duras palavras referentes ao conselheiro João 

Batista Pereira, autor do Código e que, para Bezerra, era um espírito atrasado, que iria 

necessitar de muitas encarnações para compreender as grandes leis do progresso, sendo 

essa a provável causa da sua ignorância. No mesmo artigo, após citar o Congresso 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS 
RELIGIOSIDADES – ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e 
religiosidades. IN: Revista Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, 
jan/2011. ISSN 1983-2859. 

Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
__________________________________________________________________ 

5 

 

Internacional Espírita, que tinha acontecido no ano anterior em Paris, o Congresso 

Espírita de Barcelona, em 1888 e um outro em Cuba naquele mesmo ano de 1890, o 

autor faz um apelo ao governo: 

Max não pode concluir estas ligeiras considerações sem pedir ao 

governo um estudo sério desse trabalho, que vai envergonhar nossa 

pátria, quando for conhecido pelas nações, que não mais aceitam as 

idéias dos tempos da Inquisição, e ... 
x
 

 

Inconformados com a inclusão do espiritismo no novo Código Penal, os 

espíritas vão buscar de todas as formas possíveis a revisão do texto. A série de artigos 

de Bezerra de Menezes é bastante longa, e mostra claramente o quanto os espíritas 

estavam dispostos a lutar pela validade de suas práticas.  

No artigo seguinte, sob o título de “Proibida a Prática da Homeopatia”, 

discute-se logo de início a quem se devia obedecer, se ao Código Penal, que torna o 

espiritismo crime passível de prisão, ou a Constituição que garante a liberdade de 

crenças. Após esse questionamento, levanta-se nova polêmica: estava proibida a 

homeopatia para quem não fosse habilitado, sendo que no Brasil não havia nenhum 

instituto ou regulamento que regulasse tal prática. 

Além da discussão pela imprensa e do folheto que foi distribuído a várias 

autoridades, um memorial em defesa do espiritismo foi redigido e enviado ao Marechal 

Deodoro da Fonseca. Não conseguiram a supressão do termo espiritismo do art. 157, 

mas obtiveram uma resposta do redator, na forma de três artigos, publicados no Jornal 

do Comércio em 23, 24 e 30 de dezembro de 1890. Eis um trecho deste texto: 

Sabemos respeitar a liberdade de crenças [...] Não discutimos 

espiritismo e menos censuramos aqueles que o abraçam como 

ciência especulativa, sem descerem às suas práticas experimentais ou 

clínicas. [...] o que não se admite é que se use do espiritismo, como 

de qualquer outro meio, em proveito próprio, mas me prejuízo da 

saúde, da vida e, quiçá, da honra alheias. 
xi
 

 

Ainda de acordo com Giumbelli, o autor do Código, João Batista Pereira , ao 

contrário do que alegam os espíritas, conhecia razoavelmente o espiritismo, e sabia 

inclusive de casos e relatos sobre o espiritismo na Europa bem como da existência dos 

médiuns receitistas. O autor cita investigações levadas a cabo por comissões cientificas 

na Europa e delas conclui que o espiritismo era uma simples superstição. Em outro 

trecho do texto, vemos que o autor não considera os aspectos religiosos do espiritismo, 
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antes dando ênfase aos possíveis danos que a exploração ilícita de suas práticas poderia 

acarretar à população: 

[...] o código não condena as práticas espíritas em absoluto, nem 

como meio de investigação cientifica, nem como diversão ou 

distração [...], mas como indústria ilícita, de que seus exploradores 

tiram proveito em detrimento da saúde publica. [...] a indústria da 

magia, da feitiçaria e da cartomancia [entre a qual o „espiritismo‟ se 

inclui] constitui verdadeiro estelionato, sempre que seus agentes 

usam de tais meios para persuadirem a existência de um poder 

extraordinário para fazer nascer a esperança de um sucesso, de um 

acidente ou outro acontecimento quimérico. 
xii

 

 

Sylvia F. Damazio também comenta a resposta de Batista Pereira à reação dos 

espíritas e salienta que, segundo o relator, o que entrara para o Código foi o chamado 

“Baixo Espiritismo”, e não o espiritismo filosófico, religioso e moral, porém: 

As perseguições aos médiuns em sessões nos centros, ou em suas 

residências, ou na própria Federação, que culminaram com prisões e 

processos, iriam comprovar que as autoridades policiais 

interpretavam os artigos diferentemente de seu autor. 
xiii

 

 

 As questões envolvendo os espíritas e as autoridades policiais demoraram-se 

anos, durante os quais várias prisões foram efetuadas e processos instaurados, a grande 

maioria deles com a absolvição dos réus, mas não há como negar que uma situação 

desse tipo abale em muito o ânimo dos envolvidos. Além do Código, havia ainda a 

questão com a Igreja Católica, e isso, aliado à perseguição policial e aos ataques dos 

materialistas e dos médicos alopatas, tornaram os últimos anos do século XIX bastante 

difíceis para os membros do movimento espírita.  

Até mesmo Machado de Assis se envolveu na polêmica. Crítico ferrenho do 

espiritismo, ao longo dos seus anos de contribuição nos jornais do Rio de Janeiro 

publicou várias crônicas nas quais criticava e ironizava a doutrina espírita. Entre estas 

crônicas, destaca-se a de 27 de outubro de 1895, que fala sobre a morte de uma jovem 

durante uma sessão espírita na Associação Espírita: 

Ignez, assistindo à prática do Sr. Abalo, que é o presidente da 

associação, teve um ataque nervoso que, segundo os depoimentos, se 

transformou em sonambulismo. Transferida pelos fundos da casa n. 

146 para a casa n. 144, ali morreu às 5 horas da manhã. Paulina, que 

é o médium da associação, depôs que Ignez nunca antes assistira a 

tais sessões, e que ali chegara meio adoentada. [...] 

A questão substancial, e posso dizer a única, é a liberdade. O 

presidente Abalo e o médium Paulina confessaram já terem sido 

processados, com outros membros da associação, por praticarem o 

espiritismo. O primeiro acrescentou que, se bem conhece o art. 157 
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do código penal, exerce o espiritismo de acordo com a disposição do 

art. 72 da Constituição. 

[...] Realmente, a Constituição, mãe do código, acaba com a religião 

do Estado, e não lhe importa que cada um tenha a que quiser. Desde 

que a porta fica assim aberta a todos, em que me hei de fundar para 

meter na cadeia o espiritismo? [...] Quando o médium Paulina 

declara que recebe os espíritos, e transmite os seus pensamentos aos 

membros da associação, eu se fosse o código, diria ao médium 

Paulina: Uma vez que a Constituição te dá o direito de receber os 

espíritos e os corpos, à escolha, fico sem razão para autoar-te, como 

merecer, minha finória; mas não te exponhas a tirar algum relógio 

aos associados, que isso é comigo. 

O espiritismo é uma religião, não sei se falsa ou verdadeira; ele diz 

que verdadeira e única. [...] Verdadeiros ou não , escrevem-se e 

publicam-se inúmeros livros, folhetos, revistas e jornais espíritas. 

Aqui na cidade há uma folha espírita ou duas, não se gasta tanto 

papel, em tantas línguas, senão crendo que a palavra que se está 

escrevendo é a própria verdade. Admito que haja alguns charlatães; 

mas o charlatanismo bem considerado que outra coisa é senão uma 

bela e forte religião? [...] 
xiv

 

 

Esta não era a primeira vez que o Sr. Abalo e a médium Paulina eram acusados. 

Em 1894, eles responderam a processo pela prática de espiritismo, com base no art. 

157. Deste processo constam como réus: Manuel de Sousa Abalo, português, ourives; 

José Antônio da Silva, português, comerciante; Antônio Tomaz da Rocha, português, 

negociante; Domingos Lopes Ferreira, português, pintor e Paulina Maria Ferreira, 

brasileira, doméstica. O processo teve início em maio de 1894 e consta que os réus 

faziam parte da “Associação Cristã” (e não Associação Espírita, como na crônica), que 

faziam rezas em favor dos que sofriam e tratavam dos doentes por meio do espiritismo. 

Os réus foram defendidos por um advogado, pagaram fiança e ao final do processo, em 

setembro do mesmo ano, foram absolvidos. 
xv

 

Um ano depois, portanto, estavam novamente nos bancos dos réus o Sr. Abalo e 

a médium Paulina. 

Pelo tom da crônica, podemos imaginar o escândalo que se constituiu esse 

episódio. O Reformador, no entanto, não faz qualquer menção ao caso e nem o Dr. 

Bezerra de Menezes o comenta em sua coluna semanal. 

Os motivos para este silêncio podem ser de natureza variada, mas, se seguirmos 

uma pista deixada por Ubiratan Machado, poderemos chegar à hipótese mais provável. 

Em seu livro, há uma nota sobre as considerações de João do Rio acerca do Sr. Abalo, 

em que fala sobre o tipo de espiritismo praticado por ele. 
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Cerca de 15 anos após a crônica machadiana, João do Rio assistiu a 

uma das sessões realizadas por Manuel de Sousa Abalo, a quem 

denominou de “ o grande sacerdote das gentalhas”, “ a pedra angular 

do baixo espiritismo”. Açoriano, “gordo e grave como um hansan de 

sinagoga turca”, ele continuava auxiliado pela negra Paulina, sua 

médium de confiança. A sessão transcorreu num clima onde o 

grotesco predominava, terminando pela venda de folhetos de 

propaganda. “Não era sessão espírita, era feira”, ironizava o cronista. 
xvi

 

 

Com base nestas informações, podemos concluir que o Sr. Manuel de Sousa 

Abalo, e sua auxiliar Paulina, praticavam um tipo popular de espiritismo, o baixo 

espiritismo, como se convencionou chamar, e esta prática com muita probabilidade 

vinha desde a época da morte da jovem Ignez.  

Isso explica o porquê de O Reformador e o Dr. Bezerra de Menezes não 

comentarem o caso, uma vez que os membros da FEB, em sua luta pela legitimação do 

espiritismo de matriz kardecista, fizessem questão absoluta de se manter afastados das 

práticas de origem africana e do tipo popular de espiritismo que delas resultaram. 

Apesar disso, pode-se imaginar que esse caso tenha vindo a complicar ainda 

mais a situação dos espíritas, engrossando o coro dos seus perseguidores, pois para a 

maioria das pessoas espiritismo, fosse “alto” ou “baixo”, era a mesma coisa. 

Provavelmente por isso O Reformador, em setembro daquele ano, publica um 

longo editorial com o título de Ad Referendum, em que faz uma longa defesa do 

espiritismo e conclama, novamente, os que perseguem a doutrina a estudá-la, para 

depois, sim, acusá-la com conhecimento de causa. 

Não consegui localizar dados precisos sobre a morte da jovem Ignez, mas como 

na crônica de Machado de Assis ele menciona que talvez os leitores não se lembrem 

mais do caso, visto que na cidade as noticias duram três dias, o fato certamente se deu 

pouco tempo antes da publicação da crônica, e este editorial de O Reformador pode ser 

uma resposta ao escândalo que o caso provocou na sociedade. 

Os espíritas, porém, não obstante o abalo sofrido e a dificuldade enfrentada 

durante os anos finais do século XIX, jamais desistiram de tentar provar a legitimidade 

de sua crença e seu direito à liberdade de culto. Seus argumentos eram reforçados pela 

Constituição de 1891 que em seu art. 72, parágrafo 3° garantia a liberdade de culto no 

Brasil. Este artigo foi bastante utilizado em defesa do espiritismo e dos espíritas, sendo 

constantemente citado nos processos instaurados. 
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Bezerra de Menezes, como já citado, foi defensor ferrenho do espiritismo e usou 

seu espaço no jornal O Paiz para , além de defender sua fé da perseguição, escrever 

longos artigos explicando detalhadamente os conceitos espíritas, numa verdadeira 

campanha de doutrinação, que afinal, deu bom resultado pois o espiritismo persiste até 

nossos dias, com a publicação crescente de livros espíritas, a multiplicação dos centros 

e até mesmo o lançamento de filmes com a temática espírita, um inclusive baseado em 

diários de Bezerra de Menezes, que no meio espírita é conhecido como O Apóstolo do 

Espiritismo no Brasil. 
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