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ESCLARECIMENTOS

Este dossiê é o resultado de intensa pesquisa sobre Jeronymo Ribeiro
e sua obra espírita na cidade de Cachoeiro de ltapemirim, no sul do Estado do
Espírito Santo. O projeto foi deliberadamente calculado para ser finalizado com
o lançamento do dossiê, durante o I Congresso Espírita do Estado do Espírito
Santo, como parte das atividades previstas para o mesmo.
Outras atividades correlatas foram promovidas, objetivando a
participação de todos os espíritas nesta homenagem ao insigne trabalhador
espírita que foi Jeronymo Ribeiro. Foi desenvolvida uma campanha de wnda
antecipada do dossiê com as finalidades de angariar fundos para a sua
publicação e oportunizar a que todos os espíritas participassem desse
signmcativo evento.
Este trabalho vem a lume justamente na data que comemora 80 anos
(1913/1993) das atividades espíritas de Jeronymo no Estado do Espírito Sanlo,
iniciadas com a fundação da •Associação Espírita Beneficente e lnslrutiva'.
Numa atividade de pré-lançamento e pré-Congresso foi publicado e divulgado,
numa homenagem singela, o Cartão Postal •Jeronymo Ribeiro', resgatando o
antigo quadro retocado e colorido que está a se perder pela força do t8!J1)0.
Este postal está reproduzido em policromia na página 10 deste dossiê.
Aqui estão retratadas mais particularmente as tarefas de Seu Jeronymo
quando encarnado, não havendo espaço nesta proposta de resgate histórico
para detalhar toda a influência do Espírito Jeronymo Ribeiro sobre as obras
assistenciais espíritas no Espírito Santo, nem enumerar a sua participação
espiritual nos muitos casos de desobsessão e cura que se deram devido aos
seus favores espirituais em nome de Deus, através de diversos méduns,
seareiros das lides espíritas no Estado e fora dele.
Muitos textos permaneceram na forma antiga, como foram escritos, à
maneira de cada escrevente, visando maior autenticidade na leitura; outros
textos foram corrigidos e melhorados para melhor entendimento do leitor.
Este dossiê é fruto de um esforço inicial da FESPE, para que,
exemplarmente, se promova no Estado do Espírito Santo um sólida tarefa de
resgate histórico das biografias e atividades dos vultos e construções espíritas,
respectivamente. Nasce aqui um banco de memória do fato espírita neste
Estado. A tarefa está iniciada a partir deste dossiê, portanto, que não haja dúvida
sobre a natureza superior dos adjetivos de mais esta produção FESPE.
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APRESENTAÇÃO
A Federação Espírita do Estado do Espírito Santo (FEEES) solicitou,
através de um ofício (07/04/1992), os serviços da Fundação
Espírlto-Santense de Pesquisa Espírita (FESPE) para uma pesquisa sobre
a vida e obra do saudoso Jeronymo Ribeiro, dedicado servidor espírita,'
fundador da Associação Espírita Beneficente e Instrutiva, da Liga Brasllelra
Contra o AnaHabetlsmo e do Asllo Deus, Cristo e Caridade, na cidade de
Cachoeiro de ltapemirim(ES).
O Presidente da FEEES, o Prof. Dr. Júlio David Archanjo, pediu também,
que a FESPE providenciasse, em tempo, a publicação de um dossiê com os
resultados da pesquisa, que seria, sobretudo, um resgate histórico, para ser
apresentado à comunidade espírita do Estado por ocasião do I Congresso
Espírita do Estado do Espírito Santo, a ser realizado nos dias 8 - 11 de abril de

1993.
Entendendo, a FESPE, que a verdadeira intenção da FEEES era,
justamente, homenagear Jeronymo Ribeiro que, quando em vida entre nós,
podemos afirmar como os de seu tempo, foi um Apóstolo do Bem e agora
acrescentamos: O Apóstolo do Espiritismo no Espírito Santo, empreendeu
os maiores esforços para uma documentação da história do grande vulto do
Espiritismo no Estado.
Documentos oficiais do Estado, Governo e Assembléia dos Deputados,
da Prefeitura, da Câmara Municipal, foram catalogados, copiados, recolhidos
os dados históricos e arquivados para análises posteriores.
Fotografias da época, das construções, dos ambientes, das pessoas,
de móveis e imóveis, foram examinadas, reproduzidas e identificadas.
Documentos da fundação, da receita, das atas, dos estatutos, das
correspondências, das responsabilidades, dos feitos, foram examinados
minuciosamente.
Publicações, artigos, revistas, editoriais, relatos, citações, ações do
Estado e da Prefeitura, pertinentes à obra e à pessoa de Jeronymo Ribeiro foram
revistos exaustivamente para a obtenção de um número considerável de
informações.
Foram realizados dezenas de entrevistas com testemunhas; umas que
conviveram com Seu Jeronymo, outras que o conheceram através de seus pais,
parentes, companheiros, enfim, todos que, de alguma forma, possuíam alguma
informação.
Casos ocorridos por conta da presença de Seu Jeronymo, por sua
interferência, precisão mediúnica e de administrador do patrimônio espírita, de
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sua vida, de sua dedicação ao Bem, foram recolhidos, documentados e
arquivados nos anais da história escrita do Estado do Espírito Santo.
Mensagens obtidas através da mediunidade de nosso homenageado
foram recuperadas e reproduzidas para as considerações dos estudiosos
interessados e outras análises históricas.
Importantes orientações espirituais do Espírito Jeronymo Ribeiro,
obtidas através de diversos médiuns, trabalhadores espíritas na seara deste
Estado, foram também recuperadas e publicadas. Observa-se que ele orientou
e amparou diversas obras espíritas de caridade em todo Estado, com sua
presença espi rltual.
A FESPE, prazeirosamente, entrega à comunidade espírita do Brasil,
este dossiê que espelha a grandeza, a fé, a elevação e a dedicação ao trabalho
espírita do inolvidável Jeronymo Ribeiro. Incansável na fé e hercúleo no
trabalho, atendendo à assertiva epistolar que diz: "Assim também a fé, se não
tiver as obras, é morta em sí mesma" (Tiago, 2:17 ...), ele passou a todos os
trabalhadores espíritas a idéia de que é preciso divulgar o Espiritismo,
considerado o Cristianismo Redivivo, 11 náo só com palavras, mas com atos11 •
Sem nenhum elogio gratuito à personalidade de Jeronymo Ribeiro, a
FESPE documenta, para os anais do I Congresso Espírita do Estado do
Espírito Santo, para o resgate histórico e memória do Espiritismo em nosso
Estado, para os arquivos da FEEES, o exemplo maior de Jeronymo Ribeiro, que
desde o início deste século, vem sustentando moralmente as bases do
MOVIMENTO ESPÍRITA CAPIXABA.
Vitória, 30 de Dezembro de 1992
L. PALHANO JR.
Presidente de FESPE
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CARTA DO PRESIDENTE DA FEEES

FEDERAÇÃO ESPÍRITA
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Vitória, 07 de abril de 1992.

llmº Sr.
Dr. LAMARTINE PALHANO JUNIOR
Presidente da FESPE
FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE PESQUISA ESPÍRITA
Sr. Presidente
Na oportunidade, chegamos à presença de v.s• com o objetivo de solicitar à
FESPE providências no sentido de uma ampla pesquisa sobre o inolvidável
espírita Jeronymo Ribeiro e sua obra de caridade no município de Cachoeiro de
ltapemirim.
Objetivamos, sobretudo. alcançar, em primeiro lugar, o resgate histórico das
atividades daquele grande espírita, em segundo, realizar uma merecida
homenagem ao Espírito Jeronymo Ribeiro por ocasião do I Congresso Espirita
do Estado do Espírito Santo, na forma da pubficação de um dossiê, para cuja
composição pedimos também o concurso do Departamento Editorial da FES PE.
Sendo só para o momento, aguardamos o parecer de v.s• a respeito.

Fraternalmente

JÚLIO DAVID ARCHANJO
Presidente
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AOS ESPÍRITAS CAPIXABAS
(Mensagem Mediúnica)

Meus amados irmãos:
Aqui estamos com urna mensagem de esperança.
Não poderíamos, jamais, deixar de participar junto a todos, no momento
em que se reúnem para urna proposta séria como a de um Congresso Espírita.
Esperamos em Cristo que todos nós juntos possamos servir à causa
abençoada da Doutrina Espírita, doutrina essa que nos oferta a oportunidade
do trabalho. E, agora, mais um trabalho dignificante, que nos conduzirá ao
estudo e à união.
A nossa sugestão é que todos continuem e perseverem sempre no
trabalho da Seara do Cristo, que, conduzido com vigor e determinação,
libertar-nos-á, rumo à sublimação dos ideais altaneiros dos verdadeiros cristãos.
Escudem-se, pois, no trabalho, cada vez mais, para que Jesus possa estar
presente em toda a programação desta Instituição. Contudo lembramos aos
caríssimos irmãos a necessidade da disciplina - muita disciplina.
Estamos juntos, unidos, com esses mesmos propósitos de trabalho,
pela força do trabalho, constantemente dirigido ao próximo.
Que Jesus possa ofertar, a cada um, ânimo, coragem, otimismo e
trabalho, pois, corno ternos afirmado de outras vezes: "O trabalho constante nos
dá força permanente".
Jesus nos abençoe a todos.
JERONYMO RIBEIRO

Mensagem psicofõnica, com alt8ração das ca.racterísticas vocais, obtidas através da
médium Maria José Gonçalves, no dia 23 de junho de 1992, na sede da Federação Espirita do
Estado do Espírito Santo (FEEES), durante reunião do Grupo Mediúnico de Apoio e SUstentação
Espiritual da FEEES e publicada na 1• página do
16 do jornal A SENpA. órgão oficial da FEEES,
em julho de 1992, sob o titulo: CONGRESSO ESPIRITA CAPIXABA JA TEM O APOIO DO PLANO
ESPIR/71JAL

n:,
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JERONYMO
Walace F. Neves
(Vitória, 29/01/1993)

Espórtulas do Bem, preces de amor,
Renúncia e devoção, além da morte
Um braço amigo e bom, seguro e forte,
Servindo aos Céus e amenizando a dor!. ..
Na pátria de Além-Mar, perdida sorte,
Mas, luzitana fé por onde for. ..
Nas terras do Brasil um novo ardor,
Uma esperança viva e um novo norte!
E faz-se acompanhar da dor alheia:
São crianças sem pais em plena rua,
São semblantes sem vida e mente nua ...
Dá-lhes abrigo e a casa é sempre cheia,
O asilo, o lar, a escola e a fé concisa,
A luz da educação e o Cristo por divisa!
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SÚMULA BIOGRÁFICA

DE
JERONYMO RIBEIRO

"... Eu nada quero da Terra a não ser o amor do
meu próximo, o carinhoso conforto aos que sofrem. Os
que sofrem com paciência e resignação, são meus
companheiros. Eu vivo exclusivamente para eles. "
Jeronymo Ribeiro
20 de outubro de 1922
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JERONYMO RIBEIRO
1854 · 1926

" Foto da coleção de Nilo Cordeiro Silva
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JERONYMO RIBEIRO
Português, Jeronyrno Ribeiro nasceu na aldeia Lamas, Conselho de
Penela, distrito de Coimbra, a 17 de março de 1854. Casou-se dia 30 de abril
de 1877 com Maria Rosa da Conceição Oliveira, natural de Podentes, Conselho
de Penela, nascida em 13 de abril de 1860. Emigraram para o Brasil antes de
1888, não se sabe o motivo, mas o seu neto, Sr. Augusto Tarnagnini considerou
que eles eram filhos de pequenos agricultores e viviam numa pequena aldeia
com horizontes sócio-econômicos limitados e eram novos em idade, ele 23 e
ela com 17 anos.
Jeronyrno e esposa fixaram-se em São Paulo e conseguiram progredir
a ponto de possuírem um armazém de produtos alimentícios, azeites e vinhos,
etc. No dia 15 de setembro de 1888 nasceu-lhes a menina Alice, registrada no
livro 2.3 de Assentos de Batismo da Paróquia da Sé de São Paulo.
Em 1904, por motivo de urna doença severa (astenia ou anemia?), D.
Maria Rosa transferiu-se, juntamente com a filha Alice, para Coimbra, em
Portugal. A 16 de abril de 1905, Alice casou-se com José Maria Barbosa
Tarnagnini de Matos Encarnação, aluno da Faculdade de Medicina. Este
casamento foi realizado contra a vontade de Seu Jeronyrno, e por esse motivo,
houve um corte nas relações entre os de lá e o de cá. Pelo que indicam as cartas
e documentos, Jeronyrno Ribeiro nunca mais encontrou-se com D. Maria Rosa
e com sua filha, senão por cartas.
Em 1900 entrou em contato com a professora Análla Franco que
desenvolvia o seu trabalho de missionária. Em 1901 ela fundou a "Associação
Feminina Beneficente e Instrutiva do Estado de São Paulo", destinada a
amparar crianças carentes, obra que muito iria influenciar os futuros trabalhos
de Seu Jeronyrno.
Muito colaborou com a obra Anália Franco, e era um ideal seu dar
continuidade àqueles beneméritos atos de abnegação e compaixão pelos
menos favorecidos da sorte. Médium de raras qualidades, dedicou-se à
divulgação do Espiritismo. Através da audição mediúnica e da psicografia
recebia mensagens e orientações dos espíritos, possibilidades que favoreceram
muito a sua missão de peregrino espírita.
Realizou muitas viagens pelo Brasil, viajando pelo Vale Paraíba.
Peregrinou por São Paulo e Rio de Janeiro, sempre divulgando o Espiritismo,
vendendo revistas espíritas e angariando donativos para crianças, velhos e
doentes mentais. Com a estrada de ferro Leopoldina, ele alcançou o Espírito
Santo, chegando até Vitória, com algumas incursões a Minas Gerais,
principalmente na região de Juiz de Fora. Por navio, chegou até Pernambuco,
onde ganhou um quadro pintado a óleo intitulado "O Mendigo", do pintor Oséias.
Com os recursos conseguidos, ele ajudava materialmente os mais carentes,
sem contudo se esquecer de levar o esclarecimento espírita, baseando-se
sempre nas obras básicas de Allan Kardec.
Tanto quanto foi possível apurar, Jeronyrno Ribeiro chegou a Cachoeiro
de ltapernirirn, por volta do final do ano de 1912.
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Havia sido avisado pelos Espíritos que deveria ir para Cachoeiro, pois
ali haveria de construir uma significativa obra espí rila. Confirmou o aviso que
recebera por clariaudiçáo, em reunião mediúnica orientada por Cairbar Schutel,
e logo, então, avisou os espíritas de Cachoeiro de ltapemirim que iria para lá.
Ao chegar em Cachoeiro de ltapemirim foi recebido pelos espíritas que por ali
residiam, principalmente por Pedro Rocha Costa, venerável companheiro
espírita e pioneiro nessas terras. Foi apresentado então ao·grupo de espíritas
que havia formado o Centro Espírita "Fé, Esperança e Caridade" que,
inclusive, não possuía sede, pois as reuniões eram realiz.adas na residência do
presidente, Antônio da Silva Marlns, situada à rua Dr. Deolindo Maciel, perto
da rua que leva ao morro Amaral.
No dia 13 de abril de 1913, houve uma reunião para eleger a nova
diretoria do Centro. Seu Jeronymo foi eleito Presidente, Valentim Soares
Vice-presidente, Francisco de Ollvelra ficou como 1• Secretário, Manoel
Nunes Machado o 2" secretário e Ricardo Gonçalves como Tesoureiro.
Já investido na presidência do Centro, Seu Jeronymo propos, com apoio
dos demais diretores, a mudan·ça do nome do Centro "Fé, Esperança e
Caridade" para "Associação Espírita Beneficente e Instrutiva",
percebendo-se aí a influência dos trabalhos de Anália Franco, com quem já
havia trabalhado. A partir daí houve uma revolução no Movimento Espírita, pois
com seu dinamismo, Seu Jeronymo começou sua campanha para a construção
de sede, que para espanto geral foi inaugurada três meses depois, a 14 de julho
de 1913.
Os trabalhos se intensificaram e a Associação, além das tarefas
espíritas, doutrinárias e mediúnicas, mantinha gratuitamente uma escola
primária e, nos fundos do prédio, um albergue noturno para aqueles que
chegavam à cidade e não tinham onde ficar. Num esforço maior, em 1916, criou
a Liga Brasileira Contra o Analfabetismo, mais tarde Liga Espírito-Santense,
com o objetivo de combater de frente o analfabetismo, visando a que não
houvesse mais analfabetos, crianças ou adultos, no centenário da
Independência do Brasil (1922). Para a Liga, Seu Jeronymo chegou a receber
verbas municipais mensais, visto que ali muitas crianças e adultos eram
instruídos gratuitamente.
Para atender a uma maior capacidade de divulgar o Espiritismo, Seu
Jeronymo fundou a revista Alpha, em 1916, que na sua primeira fase era em
forma de um jornal. Só depois, na segunda fase, é que passou a ter o formato
de revista, (1923). Constituiu-se a primeira publicação, ou revista, espírita do
Estado.
Em 1918 fundou a Asilo Deus, Cristo e Caridade para abrigar órfãos,
velhos e doentes mentais. Para tal, comprou o Sítio Santa Fé, num lugar
chamado Amarelos, situado a 4 km do centro da Cidade. Havia ali uma casa de
fazendeiros, simples, de dois quartos, onde, de início abrigou 12 indigentes,
entre crianças, velhos e alienados, sendo 6 do sexo feminino.
Para arrecadar recursos viajava muito por aquelas montanhas, muitas
vezes à pé, descalço para não gastar os sapatos, por economia. Trabalhava em
cantaria, carpintaria e outros afazeres que pudessem render em favor das obras
assistenciais. O seu trabalho foi reconhecido, tanto pelas autoridades municipais
quanto pelas estaduais. O Governador Nestor Gomes solicitou que recebesse
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os doentes mentais que estavam sob a responsabilidade do Estado, pois não
havia instituição no Espírito Santo que pudesse realizar esse serviço. Seu
Jeronymo passou, então, a receber verbas específicas a fim de manter esses
pacientes, que muitas vezes eram mais de 80, tanto do sexo feminino quanto
do masculino.
Com os recursos que conseguia foi comprando e ampliando a
propriedade, chegando a comprar terras no Distrito de Vargem Alta, das mãos
de D. Alice Gomes, irmã do Governador. Construiu ali um sanatório para as
crianças enfermas do Asilo. A sua finalidade não era a de acumular bens ou
patrimônio, como muitos afirmavam com a intenção de combatê-lo e
persegui-lo, mas para fazer uma colônia agrícola, o que não conseguiu, pois
veio a falecer. Esse objetivo foi ai cançado por seu sucessor.

Como, anualmente, faleciam em torno de 20% dos pacientes velhos e
doentes, Seu Jeronymo solicitou, em 1922, permissão à Prefeitura para construir
um cemitério, o que seria feito sem ônus para o Município. Isto lhe foi concedido.
Quando da inauguração, o Prefeito, Dr. Augusto Uns, não só deu a permissão para
o funcionamento, como também o nomeou zelador, com todas as vantagens do
cargo. Foi uma maneira de conseguir novos recursos financeiros.
Aos poucos, todas as instituições criadas por ele foram vencendo os
preconceitos e firmando-se na sociedade pelo exemplo do trabalho de
abnegação junto aos desvalidos, a ponto de serem reconhecidas como de
utilidade pública, recebendo verbas governamentais. Pessoalmente, enfrentou,
junto com companheiros de primeira hora, perseguições dos preceituosos,
invejosos e fanáticos de todos os tipos, num tempo em que a Igreja Católica
ainda tinha muito poder. Sofria perseguição da classe médica porque curava os
enfermos do corpo e da mente com os recursos espíritas. O índice de cura no
Asylo era bastante alto (40% ao ano). Além do tratamento alopático, os doentes
recebiam recursos homeopáticos, passes e água fluidificada.
Em vida, juntamente com Pedro da Rocha Costa (Vovô Pedrinho),
foi reconhecido como um Apóstolo do Bem, por sua dedicação às crianças
órfãs, aos considerados loucos e obsidiados. A caridade marcou seus passos,
e quanto a sua disposição para com ela, ele declarou: "... Eu, nada quero da
terra, a não ser o amor do meu próximo, o carinhoso conforto aos que sofrem!!!
Os que sofrem com paciência e resignação, são meus companheiros, são o
meu próximo. Eu vivo exclusivamente para estes! Custe o que custar, seguirei
a Jesus, sejam quais forem as barreiras ... •.
A sua honestidade foi testemunha pelo comerciante GIi Moreira, em
cuja casa comercial Seu Jeronymo mantinha uma conta de crédito. Gil Moreira
& Cia, situada na Praça Jeronymo Monteiro, fornecia material elétrico, louças,
vidros, armarinhos, tintas, ferramentas, material de costura, calçados, artigos
dentários, móveis, etc. Seu Jeronymo, no dia certo, enviava sempre alguém
com o valor da prestação em "mil réis'.
Jeronymo Ribeiro, descarnou a 5 de outubro de 1926, em Cachoeiro de
ltapemirim, aos 72 anos de idade. Possuía uma cardiopatia e ao aproximar-se
do dia em que deveria partir deste mundo, adoeceu visivelmente, vindo a falecer
5 dias depois com um sorriso no rosto, corno deve ser a morte de um justo. Há
um depoimento do Dr. Carlos Lomba que o assistia quando do desenlance:
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"Pois que foi em 5 de outubro de 1926, que o bom velhinho
expirou oos meus braços, sendo que poucos momentos antes, faze-ndo-me
chamar (pois que eu tentara, então, um ligeiro repouso jfsico após 5 dias
e 5 noites de vigília), e assim segredou a meus ouvidos, já quase sem
forças para falar, apontando-me o braço: "deite um pouco de azeite à
lamparina, que está a se apagar... " E assim me pedia ele, com o facies
sereníssimo, lívülo, já moribundo, mas com impressionante lucidez,
tranqüilidade e coragem, que eu lhe fizesse a último injeção de óleo
canforado. E assim foi. Poucos momentos após, e eis que o desenlace se
opera, subitamente, em colapso cardíaco, regressando o nosso
dilectíssimo e profundamente saudoso Amigo à Pátria Espiritual".
Foi enterrado, como era de seu desejo, na quadra dos mendigos, do
Cemitério do Sítio Santa Fé, em Amarelos, envolto num lençol. A consternação
da população de Cachoeiro foi geral. A cidade inteira compreendeu que perdia,
naquele 5 de outubro, um de seus mais valiosos cidadãos.
Na "Associação Espírita Beneficente e Instrutiva" implantou, de modo
pioneiro, uma espécie de estudo sistematizado da Doutrina Espírita, quando as
obras de Kardec eram estudadas em regime de rodízio, para que todos
tomassem conhecimento do conteúdo de cada livro.
Usou a mediunidade como instrumento de amor, deslocando-se a
qualquer hora para socorrer quem quer que lhe necessitasse da presença amiga
e vigorosa. Sua fama de médium curador espalhou-se pelo Estado. Muitos
obsidiados, tidos como loucos, foram aliviados em sua presença. Os
perturbados mentais internados encontraram lar amigo, amor dedicação e
grande melhora pela terapia do trabalho.
As instituições por ele criadas passaram a ter o seu nome, como

Associação Espírita Beneficente e Instrutiva "Jeronymo Ribeiro" e o Asilo
passou, mais tarde, a ser denominado "Lar Jeronymo Ribeiro". Existe em
Cachoeiro de ltapemirim, o Centro Espírita "Jeronymo Ribeiro". A Escola de
Música "Jeronymo Ribeiro" do Asilo era dirigida pelo Maestro Alfredo Herkenhoff.
Em Vila velha (ES) existe um Grupo Espírita denominado "Jeronymo Ribeiro", e
a antiga estrada que conduzia do centro da cidade ao Asilo hoje é uma cumprida
rua calçada com paralelepípedos, chamada Rua Jeronymo Ribeiro.
Do Mundo Espiritual, Jeronymo Ribeiro continuou sua obra, orientando
os trabalhos espíritas de assistência social e importantes tarefas de
desobsessão, através de abnegados médiuns sensíveis à sua influência
benfeitora. O seu lema era "o Espiritismo deve ser divulgado por palavras e
atos11 ,

O Asilo, hoje denominado "Lar Jeronymo Ribeiro", teve como seu
sucessor Luiz de Ollvelra, escritor e roeta da Academia Mineira de Letras,
indicado pelo próprio Jeronymo Ril-ie,ro. As obras cresceram e marcaram,
praticamente, o início de um movimento espírita forte no Estado, tudo devido ao
espírito de trabalho, à palavra esclarecida e ao exemplo do cidadão honrado do Sr.
Jeronymo Ribeiro • O Apóstolo do Espiritismo no Estado do Espírito Santo.
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·ANÁLIA FRANCO

"Consi.derando-se a época em que viveu, na
qual a mulher era preparada para as ativi.dades do lar
e desempenho da materni.dade, pode-se dizer que
Anália Franco foi uma mulher ousada que viveu além
do seu tempo, ao realizar uma obra educacional e
filantrópica sem parâmetros que proporcionou
benefícios para milhores de órfãos, viúvas, crianças
desamparadas e toda gama de desprotegi.dos da sorte".

EDUARDO CARVALHO MONTEIRO

(Biógrafo de Anália)
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ANÁLIA FRANCO
1853 -1919
"Povo brasileiro, a tua causa é a Educação porque só ela é que pode
aperfeiçoar a saúde, a moralização e o trabalho dos teus filhos, o que lhes há
de permitir amealhar patrimônio, fundar família, envelhecer no remanso da paz,
morrer nos braços_da felicidade".

ANÁLIA FRANCO
Limeira, 19/07/1908
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ANÁLIA FRANCO

É preciso considerar aqui a grande importância de Análla Franco, a
grande dama da educação brasileira, na obra de Jeronymo Ribeiro. A
Associação Feminina Beneficente e Instrutiva criada em 1901 por Anália
Franco foi o início do surgimento de mais de uma centena de instituições
congêneres, filiadas e associadas, todas com objetivos altruísticos e
filantrópicos, baseadas no mais puro sentimento de caridade e vontade de
contribuir com a construção nacional, favorecendo a educação básica.
O seu mais recente biógrafo, o Sr. Eduardo Carvalho Monteiro referiu-se
à insigne educadora nos seguintes termos: "considerando-se a época em que
viveu, na qual a mulher era preparada para as atividades do lar e o desempenho
da maternidade, pode-se dizer que Análla Franco foi uma mulher ousada que
viveu além de seu tempo, ao realizar uma obra educacional e filantrópica sem
parâmetros, que proporcionou benefícios para milhares de órfãos, viúvas,
crianças desamparados e toda a gama de desprotegidos da sorte".
Só para que se torne possível uma análise comparativa entre as
realizações de dois grandes empreendedores do Bem, Anália e Jeronymo,
estâo discriminados abaixo os resultados profícuos conseguidos por ela.
Filha de Antônio Mariano Franco e Teresa Franco, nasceu em Resende
(RJ) a 12 de fevereiro de 1853; coincidência ou não, Jeronymo Ribeiro nasceu
a 17 de março de 1854, quase num atestado, como o leitor poderá concluir mais
tarde, que houve uma programação espiritual para a vinda de espíritos ligados
à educação e à caridade, numa ocasião de preconceitos bastante arraigados,
principalmente contra a mulher e os espíritas.
Em 1861 sua família mudou-se para São Paulo, e em 1868, com 15
anos de idade, já colaborava com sua mãe nos colégios de Guaratinguetá,
Jacareí e Arraial de Minas. Em 1872 foi aprovada num "Concurso de Câmara"
e passou a trabalhar oficialmente como assistente de sua mãe. Em 1875
formou-se normalista em São Paulo na Escola Normal Secundária. Em 1888 foi
nomeada Professora Pública após concurso público.
Em seus ideais de divulgar a cultura e a educação fundou a revista
"Álbum de Meninas" no ano de 1898, e, 1901, criou e inaugurou a Associação
Feminina Beneficente e Instrutiva do Estado de São Paulo (AFBIESP). Foi
o início da mais exuberante campanha na história da educação no Brasil. A
primeira Escola da Associação foi a do Largo Arouche, 58, depois do Liceu
Feminino, em 1902, para formação do professores para os lares do interior, e,
já em 1902, fundou a 1• Escola Maternal do Interior na localidade Dois Córregos
e o Curso Noturno para Adultos. Em 1903 surgiu a 1• Escola Maternal de Jaú,
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o n• 1 da Revista da Associação Feminina, a Escola 'Grande Oriente•, o 1•
Asilo-Creche em São Paulo, e o primeiro da revista 'A Voz Maternal'; em 1904
surgiram as Escolas Maternais de ltapetininga e Campinas; em 1906 abriu o
'Bazar da Caridade' na Rua do Rosário, 18 (SP) e uma sucursal na Ladeira dos
Piques, 23; em 1907 criou a 1• Escola Maternal de Ribeirão Preto; em 1908 a
1• Escola Maternal de Limeira; em 1909 surgiram Escolas Maternais em Rio
Claro e Jabuticaba!; em 1911, com a aquisição da Chácara Paraíso, fundou a
Colônia Regeneradora Dom Romualdo, com 75 alqueires; em 1912 surgiram
obras como o 'Lar Anália Franco' de Jundiaí e o Asilo-Creche de São Vicente;
em 1914 criou a 'Liga Educativa Maria de Nazaré e o Asilo-Creche de Dobrada;
em 1915 o Asilo-Creche do Rincão; em 1916 o Asilo-Creche de São José do
Rio Pardo.
Anália desencamou a 20 de janeiro de 1919 em São Paulo. Era espírita
convicta e militante, chegou a escrever a obra de propaganda espírita
"Questionário para habilitação à assistência das sessões práticas de
Espiritismo" com a colaboração de seu marido Francisco Antônio Bastos,
publicada em 1912. Mantinha contatos e estreito relacionamento com alguns
líderes espíritas como Militão Pacheco, Batuira, Cairbar Schutel, Casimiro
Cunha e Pedro de Camargo (Vinicius).
Com cuidado para preservar a expansão de sua obra Anália Franco
ficava longe dos comentários e confusões religiosas da época, enquanto, na
sua vida particular, na convivência com alunos e amigos era grande
incentivadora do estudo e prática da Doutrina Espírita.
Anáfia mantinha no Asilo-Cheche da Capital um livro de visitantes para
captar o parecer de quantas autoridades públicas, policiais e intelectuais ai i
comparecessem, atitude aproveitada por Jeronymo Ribeiro no Asilo Deus,
Cristo e Caridade, como descoberto, pela equipe de pesquisadores da FESPE
que conseguiu resgatar os dois primeiros Hvros de visitantes do Asilo (1918).
Esse procedimento era muito importante devido à perseguição dos católicos e
inimigos gratuitos e invejosos.
Em 1901 Anália Franco fundou a Associação Feminina Beneficente
e Instrutiva do Estado de São Paulo, cujo objetivo era a instrução da mulher
brasileira; fundou as escolas para adultos a fim de combater o analfabetismo;
criou escolas primárias e maternais, albergues, asilos e creches, amparando
prostitutas, viúvas, ór1ãos, rejeitados, como era o caso da Colônia
Regeneradora "Dr. Romualdo de Seixas". Em seus internatos foram assinalados
ensino primário, secundário, maternal, agricultura, tipografia, corte e costura,
música, carpintaria, horticultura, etc. Na obra de Jeronymo Ribeiro, praticamente
todas essas atividades foram implentadas, como documentado e registrado
neste dossiê.
A.nália colocava Deus no cabeçalho de todos os seus métodos de
ensino, e, conquanto sua profissão de fé espírita, religiosos de outras origens
faziam parte de seu círculo de amizade. Ela, porém, não transigia a religiosidade
dos educadores e auxiliares que admitia em suas escolas. Antes das tarefas
escolares eram entoados os 'Hino a Jesus' e "Hino a Deus" de sua autoria:
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HINO A JESUS

HINO ADEUS

Vamos em cântico

É nosso Pai Celeste

saudar a Jesus

O Deus que adoramos;

Que é amigo das crianças,

É a Ele a quem primeiro

Nosso guia de luz!

O nosso afeto damos!

O meigo Jesus

O céu, o mar, a terra

É nosso protetor,

E tudo quanto existe;

Dai-nos a luz pura

Sâo obras do Seu poder

Do vosso santo amorl

Que só no bem consiste!

Os vossos exemplos santos

Ergamos um hino de glória

Queremos imitar,

A esse Deus onipotente

As nossas lições

Que lá no Céu nos volve

De hoje inspirar!. ..

O Seu olhar clementel

O importante, aqui, é que, numa entrevista com um dos primeiros
funcionários do Asilo Deus, Cristo e Caridade, o Sr. Pedro Reis, que conviveu
com Seu Jeronymo desde que chegou a Cachoeiro de ltapemirim em 1913, foi
registrado que nas escolas fundadas por Seu Jeronymo o "Hino a Jesus" era
entoado no início das atividades (11 h.) e o "Hino a Deus", depois, no
encerramento das aulas (16 h.).
Na obra de Anália Franco não havia um cunho espírita, embora ela
ministrasse moral cristã e aproveitasse tudo de bom que filosoficamente fosse
ofertado pela Doutrina Espírita, e, em muitas das Instituições havia reuniões
espíritas à noite. Jeronymo Ribeiro era médium e espírita convicto. Imprimiu o
caráter espírita em suas obras e enfrentou a sociedade desassombradamente.
A sua única obra não espírita era a "Liga Espirito-Santense Contra o
Analfabetismo", mas que vivia às expensas da Associação Espírita Beneficente
e Instrutiva, aliás, inspirada na Associação Feminina Beneficente Instrutiva, de
Anália Franco.
Uma das primeiras atitudes de Anália Franco foi editar uma revista
"Álbum de Meninas" (1889) para divulgar suas idéias. Jeronymo criou o jornal
"Alpha" (1916) que em sua segunda fase (1923) tomou-se uma revista espírita.
A obra da Anália Franco, por sua força social, movimentou as
autoridades governamentais, apesar das perseguições, o mesmo acontecendo
com o trabalho de Seu Jeronymo.
A mediunidade, tão espontânea em Anália Franco como em Seu
Jeronymo, contribuiu, enormemente, para êxito de suas respectivas tarefas.
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Qual teria sido a participação de Jeronymo Ribeiro na obra de Anália
Franco? Pelo seu trabalho realizado no Espírito Santo não é difícil concluir que
ele teria sido um trabalhador benemérito. Algumas publicações da época dão
alguma luz a respeito.
O jornal "A Voz Maternal" (agosto/1908, n° 57) descreveu a reunião
solene da Instalação da Escola Maternal de Limeira. Anália Franco fez a
conferência da inauguração, evidenciando o grande apoio que recebeu do
Grupo Espírita "Luz e Caridade". Duas escolas foram instaladas, na realidade:
a Escola "Anália Franco" e a Escola 'Luciano Esteves", sob os suspícios da
Associação Feminina. Dessa atividade em Limeira, a Diretoria da Associação
considerou presidentes honorários e beneméritos os Srs. Jeronymo Ribeiro e
Luciano Esteves Jr ., fato que deu certa importância à participação de Seu
Jeronymo na tarefa da professora Anália Franco.

A 6 março de 1909, quando da instalação da Escola Maternal "Fé e
Perseverança", em Jabuticabal, sob patrocínio da Loja Maçônica "Fé e
Perseverança", após o discurso do Presidente da loja, das palavras de D. Esther
Monteiro representando Anália Franco e de outras autoridades, falou por último
o Sr. Jeronymo Ribeiro pela Associação Feminina Beneficente e Instrutiva.
E uma notícia do jornal "O ALPHA", de Rio Claro, esclareceu bem a
posição de Seu Jeronymo na AFBIESP: "Visttou-nos o Sr. Jeronymo Ribeiro,
representante a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva de São Paulo,
fundada pela humanttária educadora Anália Franco, que pretende estabelecer
nesta cidade uma ou mais Escolas Maternais (mistas), casas de instrução que,
tanto na Capital de Estado, como em localidades do interior, têm prestado
relevantes serviços aos desprotegidos da sorte ... " Seu Jeronymo,
representando a Associação Feminina, foi a Rio Claro em agosto de 1908 para
tratar dos detalhes da instalação das escolas, fato que ocorreu em 7 de janeiro
de 1909, quando da inauguração da primeira escola na Av. Um, no Solar dos
Barões.
Historicamente, Jeronymo Ribeiro representava a Associação Feminina
em diversas localidades para onde viajava para contatar outros colaboradores,
acertar a criação de escolas, creches e asilos, angariar donativos e vender as
revistas espíritas e da Associação, bem como fazer assinaturas. Ele e outros
colaboradores como Pio França Schmidtt e José Augusto Schmidtt eram
auxiliares de confiança de Anália Franco; percorriam o Interior do Estado e
adentravam outros estados, recolhendo donativos e fazendo propaganda da
Associação.
Nessa convivência, Seu Jeronymo, espírita, entrou em contato com
Cairbar Schutel, Pedro Camargo e outros como Vianna de Carvalho,. o que
enriqueceu bastante os seus conhecimentos espíritas.

42

COLABORADORES(2l
DE JERONYMO RIBEIRO

"Nisto todos conhecerão que
sois meus discípulos, se vos
amardes uns aos outros".
João, 13:35
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PEDRO DA ROCHA COSTA

Em 9 de abril de 1936, com a idade de 71 anos faleceu um dos grandes
confrades de Seu Jeronymo, o seu amigo Pedro da Rocha Costa, que ocupava
o cargo de 1° Vice-Presidente da Associação Espírita Beneficente e Instrutiva
e, também, de 1° Vice-Diretor do Asilo.
Nascido em Cachoeiro de ltapemirim, onde, pelos nobres predicados
de ordem moral, gozava da estima geral de toda a população que o classificava
de Apóstolo de Bem. Adepto do Espiritismo, devoto fervoroso, possuía
sentimentos humanitários com que se caracterizava em favor dos necessitados.
TodGs, carinhosamente, o chamavam de "Vovô Pedrinho", não só os asilados
mas os jovens e as crianças que frequentavam a Associação. Quando faleceu
estava casado com D. Palmyra Rocha Costa e seus filhos eram maiores e
casados: Epiphania, Hermilio, Esther, Nadyr, Maria, Hormezinda, Joel e mais
33 netos.
Tolerante, paciente e dotado de excepcional boa vontade, estando ao
lado dos que mais se têm esforçado para o desenvolvimento da atividade
espírita cristã em proveito dos órfãos e desamparados, Vovô Pedrinho cooperou
para a fundação da Associação Espírita, da Liga Espírito-Santense Contra o
Analfabetismo e do Asilo, ao lado de Seu Jeronymo Ribeiro, quando em suas
andanças e peregrinações chegou em Cachoeiro de ltapemirim, auxiliando-o,
posteriormente, em todos os empreendimentos cristãos. Conservou os cargos
de Vice-Presidente e Vice-Diretor até o seu falecimento, q~andofoi reunir-se no
Mundo Espiritual com seus companheiros de Diretoria que o precederam:
Jeronymo Ribeiro e Antônio Malvar.
Pedro da Rocha Costa desencarnou às 21 horas de quinta-feira da
Semana Santa. No instante de sua partida estavam os seus confrades e colegas
diretores em rogativas a Deus para que o amparasse. Seu sepultamento foi na
sexta-feira, no Cemitério do Sítio Santa Fé, em obediência à sua última vontade,
após emocionante oração proferida por Luiz de Oliveira, tendo ao seu lado D.
Ypoméa de Oliveira, D. Palmyra e o Cel. Ric.ardo Gonçalves, tesoureiro da
Instituição desde os primeiros temp 1s. O acompanhamento era numeroso, e a
ele juntaram-se os órfãos e os auxiliares do Asilo, todos uniformizados.
No cemitério, o caixão foi novamente aberto e mais uma vez Seu Luiz
Oliveira fez uma despedida emocionada. Usaram ainda da palavra os confrades
Miguel Velasco, Presidente do Centro Espírita "Jeronymo Ribeiro", e Eurico
Thomé, Presidente do Centro "Cristo, Amor e Caridade'.
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Em 27 de junho de 191 O foi inaugurado o trecho da Estrada de Ferro
Leopoldina A. entre Cachoeiro e Matilde, com a presença do Presidente da
República, Dr. Nilo Peçanha . A foto, da coleção Gil Gonçalves, na estação de
Cachoeiro, mostra um grupo de pessoas aguardando a chegada do Presidente.
Entre os presentes estão da esquerda para a direita: Anacleto Ramos (o 32 ),
Antônio Belisário Vieira da Cunha (Antoniquinho), Antônio da Silva Marins (um
dos fundadores da Associação Beneficente e Instrutiva), Raulino de Oliveira (de
paletó escuro e calça clara), Dr. Pinheiro Júnior, Dr. Alfredo Garcia e Roza e Dr.
Muniz Freire (ex-Presidente do Estado, de Guarda-pó) . O menino, entre A. B.
Vieira da Cunha e Antonio Marins é Francisco Gonçalves (Chiquinho) e seu pai,
Ricardo Gonçalves, um dos fundadores do Asilo Deus, Cristo e Caridade, está
no alto, canto esquerdo, de roupa clara.
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MANOEL NUNES MACHADO
Um dos fundadores da "Associação Espírita Beneficente e Instrutiva",
ao lado de Seu Jeronymo. Foi um dos principais da Maçonaria, um dos
fundadores da Loja "Fraternidade e Luz". O Movimento Espírita de Cachoeiro
deve muito a esse baluarte e um dos pioneiros do Espiritismo no Sul do Estado.
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RICARDO GONÇALVES
Valoroso colaborador de Jeronymo Ribeiro, preparando-se para uma
longa viagem a cavalo. Ele era comerciante e seus negócios abrangiam toda a
região do Sul do Estado do Espírito Santo. Espírita e maçom sempre deu sua
colaboração efetiva nos trabalhos da caridade desenvolvidos em Cachoeiro de
ltapemirim.
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Corpo médico da cidade de Cachoeiro de ltapemirim. No 32 plano, da
esquerda para direita: Dr. Ricardo d'Eiia, Dr. Joaquim Teixeira de Mesquita,
Vice-presidente do Estado, Dr. Luiz Tinoco da Fonseca e Dr. Antônio
Monteiro Llndenberg, estes dois últimos prestaram serviços no Asilo; no
segundo plano, na mesma origem: Dr. Nelson Silva, Dr. Bricio de Novaes
Mesquita e Dr. Newton Ramos, psiquiatra responsável pelos alienados
internados no Asilo e médico fiscal do governo; no primeiro plano: Dr.
Mendonça, Dr. Aristides Campos e Dr. Cleveland Paraíso, delegado de higiene
municipal; no alto, o Dr. Luiz Felippe.
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MARIA DO ESPÍRITO SANTO
Veio de Belo Horizonte para colaborar com seu Jeronymo. Prestava
relevantes serviços no Asilo junto aos abrigados, cooperava praticamente em
todos os setores, mas principalmente na direção do curso de costura,
ministrando aulas de costura, bordados, crochê e rendas. Ocupou também o
cargo de 21 secretária do Asilo. Segundo o próprio Jeronymo, Maria do Espírito
Santo "veio de Belo Horizonte com o único fim de prestar gratuitamente toda
sua energia em benefício do abrigados".
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OLYMPIA SANTIAGO

Ao tempo de Seu Jeronymo foi Vice-Diretora do Asilo. Ela era mãe de
Maria do Espírito Santo. Segundo o próprio Jeronymo, uma colaboradora
excepcional: "Veio de Belo Horizonte nossa bondosa confreira D. Olympia
Santiago, que exerce a função de Vice-Diretora do Asilo (1923) e se constitui
realmente oferta valiosíssima que Jesus nos enviou. Falar sobre esta nossa
auxiliar que, dizemos de passagem, é nosso braço direito na Direção do Asilo,
nos é totalmente impossível. Diremos apenas: poderão existir iguais na fé' e no
desejo de bem servir à causa, melhores não. Como acontece à sua filha, Maria
do Espírito Santo, ela veio reunir-se ao nosso convívio para trabalhar
gratuitamente em favor das obras".
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LUCINA REIS E JERONYMO RIBEIRO
Lucina Reis, aos 19 anos, e Jeronymo Ribeiro, numa pose no estúdio
Photo lbrahim, Vitória, por ocasião de uma das visitas de Seu Jeronymo ao
Governador Nestor Gomes. Trata-se de uma foto de 1924, visto que Lucina Reis
nasceu em 1905. Lucina era irmã de Pedro Reis, um dos primeiros contratados
para trabalhar no Asilo.
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LUCINA REIS*
.
Orientadora da Escola Primária do Asilo, preparou-se no colégio da
Associação para a função do magistério. Ensinava também datilografia para as
meninas asiladas.

ENNIO SANTOS*

Em 1923 era 2" Secretário do Asilo. Seu Jeronymo escreveu sobre ele:
'Este nosso irmão de um comportamento exemplar, a toda prova, de uma
dedicação pouco comum em sua idade, de uma wntade de bronze, sempre
pronto, em qualquer hora do dia ou da noite, a prestar o seu concurso, em
qualquer terreno, ao progresso e prosperidade do Asilo. Um trabalhador
desinteressado, que faz tudo com a mais completa abnegação, merece esta
referência que se lhe faz, pois muitíssimo concorre para o bom êxito dos
empreendimentos do bem nas obras de nosso Departamento (dos meninos),
porquanto, se temos sido felizes no desen-.,enho de nossas tarefas, devemos
em grande parte, ao auxílio prestado por esse sincero confrade'.

• IRde lblos das pl,gmas 112 onde Êtmio casamenlodeLuc/naRll/seEnrvo-
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..,.,... entre os meninos e 208 -

LUIZ DE OLIVEIRA
Em 5 de outubro de 1926, tendo falecido Jeronymo Ribeiro, fundador,
Presidente e Diretor da Associação Espírita Beneficente e Instrutiva, Liga
Espírlto-Santense Contra o Analfabetismo e Asilo Deus, Cristo e
Caridade, que se reúnem e formam uma única lnstituiçáo, para substituí-lo, foi
convidado o Sr. Luiz de Oliveira por intermédio do Farmacêutico Cirurgião
Dentista Dr. Canos Lomba, que endereçou-lhe uma carta destinada ao Rio de
Janeiro, Onde se encontrava ocupando o cargo Auxiliar de Escrita na Casa
da Moeda.

e

A Diretoria procedeu assim com a ajuda do Dr. Canos Lomba, em
atenção aos últimos desejos de Jeronymo Ribeiro que, inclusive já havia feito
tal convite a Seu Luiz e sua esposa Ypoméa de Oliveira para que o substituíssem
caso viesse a falecer. Este convite foi feito em 1923, quando no período de
fevereiro a maio, eles o visitaram e naquele ensejo ajudaram a reorganizar a
revista "ALPHA".
Em virtude da carta de Carlos Lomba, Luiz de Oliveira, licenciado pela
Repartição, acima mencionada, em 31 de outubro de 1926, veio a Cachoeiro
de ltapemirim para encontra-se com os confrades que o aguardavam.
Disseram-lhe que Jeronymo Ribeiro, antes de falecer, havia recomendado que
o chamassem para substttuí-lo na Presidência e Direção, dadas as relações de
ordem espiritual que os irmanavam.
Foi então lavrada a ata de posse pelo Dr. Luiz Llndenberg, médico do
Asilo, em 1' de novembro de 1926, assinada pelos membros da Diretoria que
se reconstituíra, ficando esta, por aclamação, organizada de conformidade com
os Estatutos, como devidamente definido no capítulo 3º do art. 19 pelo parágrafo
único do art. 20: "No caso de renúncia, abandono ou falecimento de qualquer
de qualquer de seus membros, os restantes elegerão, entre si, um sócio que o
substitua". A Diretoria, então, ficou assim constituída: Diretor: Luiz de Oliveira;
1' Vice-Diretor: Pedro da Rocha; 2" Vice-Diretor: Ypoméa Braga de Oliveira; 1'
Secretário: Antônio Malvar; 2' Secretário: Maria do Espírito Santo; Tesoureiro:
Ricardo Gonçalves.
Em 19 de fevereiro de 1927, acompanhado da esposa e filhos, Luiz de
Oliveira deu entrada, definitivamente, para ocupar o cargo de Diretor do Asilo
Deus, Cristo e Caridade, no qual estivera substituído pelo Vice-Diretor Pedro da
Rocha Costa, para que pudesse ser colocado à disposiçáo do Estado e
afastar-se da Repartiçáo Pública em que trabalhava.
A amizade entre Luiz de Oliveira e Jeronymo Ribeiro começou na cidade
mineira de Juiz de Fora em 1909. Luiz de Oliveira foi um dos fundadores do
Centro União, Humildade e Caridade, em 1901. Conheceu Seu Jeronymo
quando este começou a freqüentar o Centro sempre que ia a Juiz de Fora.
Seu Luiz dedicou-se à vida forense, jornalística e literária, colaborando
com a imprensa local, fundando jornais e revistas. Publicou em Juiz de Fora
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D. Ypoméa Braga de Ollvelra ao lado de seu esposo Luiz de Oliveira,
diretor do Asilo, substituto de Jeronymo Ribeiro. Foto reproduzida do folhetim
"Cachoeiro em Revista" publicado pelo casal Oliveira em 29 de junho de 1959,
em 2 11 edição.
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pelo menos 3 livros, em prosa e verso, bem com outros trabalhos ao lado de
intelectuais como Eduardo Menezes, Machado Sobrinho, Belmiro Braga, Brant
Horta; José Paixão e outros.
Foi membro da Academia Mineira de Letras, ocupando a cadeira do
saudoso poeta Oscar Gama. Em 1909 contraiu matrimônio com Ypoméa Braga
de Oliveira, educadora. Com a colaboração de sua esposa continuou prestando
serviços à Doutrina Espírita.
Encontrou-se com Seu Jeronymo Ribeiro ainda em 1909, na sede do
Centro Espírita do qual era presidente, e daí em diante, houve uma grande
amizade entre os dois. Certa vez, Seu Jeronymo disse ao casal Oliveira que no
futuro teriam que arcar com as responsabilidades de um orfanato.
O casal Oliveira deixou Juiz de Fora, transferindo residência para o Rio
de Janeiro onde assistiam as sessões de Federação Espírita Brasileira e
colaboravam no "Reformador", revista da FEB. Em 1922, desejando contribuir
para as homenagens ao Centenário da Independência do Brasil, Seu Luiz de
Oliveira reuniu as produções cristãs e patrióticas que havia escrito durante o
período 1914-1918 e, com apresentação do genial estadista Ruy Barbosa,
publicou o livro "Clamores".
Nesse mesmo ano, 1922, Jeronymo Ribeiro, que regressava de
Vassouras, trazendo uma menor, órfã, para o f.silo, visitou o casal Oliveira e
recordou aquilo já dissera em Juiz de Fora. E que Seu Jeronymo os havia
convidado para uma visita ao Asilo, informando que os aguardava em 25 de
dezembro de 1918, quando fundara o orfanato. Como não foi possível eles
atenderem ao convite, Seu Jeronymo, apresentando felicitações pela
publicação de "Clamores", resolvera, pessoalmente, procurá-los para
cumprimento da promessa. Ficando acertado que no próximo ano, 1923, eles
iriam visitá-lo no Asilo Deus, Cristo e Caridade, e mais, caso ele partisse deste
mundo, desejaria que Seu Luiz de Oliveira o sucedesse na direção, ao lado de
sua esposa, sobretudo, porque já o havia designado para substituí-lo junto aos
confrades. Em 1923, conforme referência acima, acompanhados dos filhos, Luiz
e Ypoméa, cumpriram a promessa. E após 3 meses de permanência no
orfanato, regressaram ao Rio.
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Diretoria do Asilo Deus, Cristo e Caridade em 1927, logo após a posse
de Seu Luiz de Ollvelra, sentado ao centro. Ao seu lado, sua esposa, D.
Ypoméa Braga de Oliveira , 211 vice-diretora e Pedro da Rocha Costa, 1°
vice-diretor. No segundo plano, da esquerda para a direita, em pé, Srta. Maria
do Espírito Santo, 2 11 secretária; Antônio Malvar, secretário e -Ricardo
Gonçalves, tesoureiro. Foto recuperada do dossiê "Município de Caçhoeiro de
ltapemirim-1928".
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Já trabalhando na Contadoria da Casa da Moeda, em 29 de setembro
de 1926, Seu Luiz recebeu um aviso espiritual. Os Espíritos disseram-lhe: - "Vais
ser chamado para início da tarefa que te foi anunciada ... " Na tarde desse mesmo
dia, quando regressou a casa, D. Ypoméa lhe disse: - "De um modo estranho
Jeronymo Ribeiro apareceu-me, de modo tão vivo, que somente quando ele
desapareceu, compreendi que havia tido uma visão".
No dia seguinte, receberam uma carta de Canos Lomba a qual dizia estar
Jeronymo Ribeiro bastante enfermo. Dias depois, 5 de outubro, um telegrama de
Carlos Lomba anunciou o falecimento de Seu Jeronymo. Logo depois, uma carta
de Canos Lomba solicitando sua presença para normalizar a situação do Asilo.
Luiz de Oliveira era natural do Estado do Rio, filho de Joaquim José de
Oliveira e Albina Eufrasia de Ollvelra, proprietários de uma fazenda denominada
Horta, pouco distante da freguesia da Aparecida. Nasceu em 25 de agosto de 1874
na referida propriedade. Aos 15 anos, órfão de pai, que antes de falecer havia
vendido a fazenda para saldar os compromissos, com sua mãe e irmãs, pouco mais
que alfabetizado, transferiu residência para ltaperuna, R.J., onde, estudando à
noite, trabalhava durante o dia, ora na lavoura de um tio, ora na casa comercial de
seu irmão. Permaneceu em ltaperuna até os 18 anos. Nessa Cidade publicou, no
semanário "O Autonomista", suas primeiras produções literárias: "Qual será o meu
futuro 11 ?, "Voz de um crente", etc.
Mudou-se com a família para Juiz de Fora, fixando residência em um sítio
próximo da cidade. Um ano depois, continuando os estudos, empregou-se em uma
casa comercial na cidade. Por último, na Confeitaria Rio de Janeiro. Depois assumiu
o cargo de escrevente de um Tabelionato do 1• Ofício Ciyil. Fazendo carreira,
juramentou-se, e nessa qualidade, serviu no Cartório de Orfãos e Privativo de
Ausentes, no 2º Ofício de Orfáos e em outros Cartórios. Colaborou na imprensa da
cidade, em prosa e verso, tendo fundado, entre outros, o "Semana Comercial", com
o professor Brant Horta, e por conta própria, várias revistas, dentre estas a "Revista
Espírita", ao lado do confrade Dr. João Lustosa.
Sua administração da causa e do patrimônio espíritas nas plagas do
Espírito Santo foi das mais frutuosas e ativas, cumprindo fielmente a missão
que lhe foi outorgada pelo venerável Jeronymo Ribeiro.
O Sr. Luiz de Oliveira era um homem sóbrio, inteligerte, beletrista da
Academia Mineira de Letras. Foi o segundo Diretor do Asilo Deus, Cristo e
Caridade, a convite do próprio Jeronymo Ribeiro. Era um homem culto, colaborava
em jornais e revistas do Movimento Espírita. Poeta de grande inspiração e prosador
emérito, também era espírita e fez parte da diretoria da Federação Espírita
Brasileira (FEB). Era casado com D. Ypoméa Braga de Oliveira, também
possuidora de invejável cultura e poeta.
Jeronymo Ribeiro, clarividente, o escolhera para substituí-lo frente às
tarefas em Cachoeiro de ltapemirim. Luiz de Oliveira, assumiu a direção do Asilo
logo após a desencarnação de Jeronymo Ribeiro e administrou-o bem, dando
sequência às obras e consolidando o patrimônio por mais 33 anos. Manteve em
Cachoeiro, a revista ALPHA, editada e impressa no Asilo, sob sua direção. Autor
de vários livros e peças teatrais, gozou de grande reputação na sociedade
cachoeirense. Fomentou importante atividade de estudo e doutrinação espíritas
nas reuniões da Associação Espírita Beneficente e Instrutiva, desenvolvendo,
juntamente com sua esposa Ypoméa, interessante círculo de palestras.
Desencarnou no Asilo, aos 86 anos de idade, sendo sepultado ali mesmo, no
Cemitério do Sítio Santa Fé, em 27 de julho de 1960.
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Foto do "sobrado" em um tempo em que o Asilo Deus, Cristo e
caridade apresentava uma certa decadência, com Seu Luiz de Oliveira e D.
Ypoméa Braga de Oliveira já idosos, não tendo mais apoio dos órgãos públicos
ou qualquer outro tipo de ajuda. A foto acima foi recuperada de um pedaço de
jornal, onde a reportagem lamentava o descaso do governo. Provalvemente o
jornal "A Noite".
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CORRESPONDÊNCIA*

O conhecimento da vida e obra de Jeronymo Ribeiro mostra um homem
seno, enérgico, caridoso, desprendido, perseverante, confiante em Deus,
fervoroso e, além destes atributos, acrescenta os de médium de vasta gama de
possibilidades, de excelente doutrinador, de grande autoridade moral sobre os
espíritos infelizes e perturbadores, de domínio sobre o obsidiado, enfim, os
predicados de um verdadeiro espírita e, conseqüentemente, de um verdadeiro
cristão. ·
Um capítulo à parte no estudo da vida de Jeronymo Ribeiro é a análise
de sua vasta correspondência que, pelo conteúdo e características próprias,
onde se identificam outros aspectos relevantes, podem, seguramente, colocá-lo
na ordem dos Missionários do Bem e do Amor.
Estas cartas conservadas ao longo dos anos em arquivos particulares
de confrades que mantinham correspondência com Jeronymo, e outras, de seu
próprio arquivo, preservadas por instituições espíritas de Cachoeiro de
ltapemirim, possobilitaram um conhecimento mais profundo a respeito do seu
relacionamento com a sociedade, com sua família, com o movimento espírita
local e nacional, assim como nos dão idéia da sua abrangência geográfica
considerando-se Cachoeiro de ltapemirim como centro. Pois o seu jomadear e
seus contatos a interesse da obra e da divulgação doutrinária, distendeu um
raio de ação que alcançou o Estado de São Paulo, notadamente a Capital e o
Vale Paraíba, o Estado do Rio de Janeiro com destaque Niterói, Entre Rios e
Campos; Minas Gerais, com predominância de Belo Horizonte, Cataguazes,
Sabará e Juiz de Fora, e ainda, Belém do Pará, Recife em Pernanbuco e
Hapurhy, no Acre. Sem contar Vitória e outros municípios da Estado do Espírito
Santo.
Representam, ainda, estas cartas, um rico acervo doutrinário. Os
documentos impressionam não apenas pelo conteúdo que encerram, mas
também pela antiguidade refletida no papel amarelado, na ortografia e nos
elegantes talhes de letras manuscritas a pena, e pelo estilo polido de se
escrever, próprio da época.
As primeiras cartas analisadas foram as de caráter familiar, que revelam
seu grande amor par com aqueles que a Divina Providência colocou lado a lado,
na consanguinidade ou na parentela mais próxima, para as primeiras lutas da
nova escolaridade, no educandário terrestre.

Constituída, assim, a célula familiar em Portugal, Jeronymo Ribeiro veio
para o Brasil no final do século XIX.
Em 17 de março de 1904 Jeronymo Ri beiro escreve a sua única filha
Alice, que nascera no Brasil, e que, havia ido para Portugal em companhia de

* Análise da correspondência de Seu Jeronymo realizada pelos professores Wa/ace
Fernando Neves e Maria Yonnita Feitosa. de Aguiar.

59

sua mãe, D. Maria Rosa, a fim de tratar-se em Coimbra, visto que estava
acometida de grave moléstia.
Esta carta ele escreveu quando se achava no Estado de São Paulo,
Capital, hospedado no Hotel Bela Vista e, por estar neste dia, completando
cinquenta anos de idade, considerou, seriamente, o valor desse fato como um
marco importante de sua vida. Segundo ele, •... no momento do decrepitar do
cume dessa pirãmide "não poderia deixar de dizer algumas palavras. E teceu,
a seguir, uma luminosa coroa de patemais conselhos, solicitando-lhe não se
esquecer de todas as orientações recebidas, pedindo-lhe, ao mesmo tempo, o
seu perdão, numa atitude de humildade, se ala achasse em qualquer época que
ele não houvera dado ou mandado dar a educação por ela almejada. E, se um
dia chegasse e se casar, que fosse boa esposa e carinhosa para o marido,
desculpando qualquer falta, que o tratasse bem e não fosse impertinente. E
afirma para Alice que, sendo ela uma filha amável e dedicada como era, não
poderia deixar de ser excelente esposa e mãe carinhosa. E concluiu: "Filha,
deverás sempre ter fé em Deus e orar a Ele'.
D. Rosa Maria da Conceição, sua sogra, em 1• de dezembro de 1911,
escreveu-lhe da Província de Podentes, em Portugal, uma carta de grande
sensibilidade e, no mesmo papel, no verso, estão dois bilhetinhos carinhosos,
um de sua sobrinha, Maria Rosa Pereira Dias, e outro de sua afilhada, Alice
Pereira Dias.
D. Rosa Maria o tratou por "querido filho do coração" e sentiu-se feliz
por receber a carta do genro distante. Deu notícias de sua filha (esposa de
Jeronymo) e de sua neta (Alice), casada com um médico, com o qual era feliz
junto aos quatros filhos, três meninos e uma menina, morando todos na
Província de Toomar.
Em 21 de setembro de 1912, D. Rosa Maria da Conceição escreveu a
Jeronymo Ribeiro outra carta e, como sempre, acompanhada dos carinhosos
bilhetes da sobrinha e da afilhada. Nesta carta sua sogra reafirmou que não o
via apenas como genro, mas também como "filho dos bons". E repetiu-se a
mesma demonstração de afeto onde as jovens missivistas concluíram com
delicadeza: "envio um raminho de saudades, de beijos e abraços".
As datas das correspondências familiares encontradas, saltam para dez
anos depois, 1922 e 1923 e, em 20 de outubro de 1922, Jeronymo Ribeiro
escreveu a sua filha Alice, em resposta à mesma. E das fontes de seu coração,
numa longa carta, jorra uma torrente de cuidados, de carinho, de afeto, de
ternura e de uma saudade imensa. Da mesma forma, ele se expressa com
relação à esposa. Dirigiu-se, de início, à Alice, chamando-a de "inolvidável,
inigualável e querida filha".
Ao se estudar a vida de Jero' 1ymo Ribeiro, verifica-se sua postura
humilde diante do coração human0 ,em, no entanto, transigir com seus
propósitos e objetivos elevados. E é v que transborda nessa mesma carta de
22 de outubro de 1922, apresentando-se como mais um ensinamento ou uma
"profissão de fé": "... Eu nada quero, da terra, a não ser o amor de meu próximo,
o carinhoso conforto aos que sofrem!!! ... Os que sofrem com paciência e
resignação são meus companheiros e meu próximo! Eu vivo exclusivamente
para estes!!!... Custe o que custar seguirei e Jesus, sejam quais forem as
barreiras que procurem controlar os meus passos!..."
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Jeronymo prosseguiu associando-se a quaisquer sofrimentos da filha,
ensinando-lhe que o sofrimento suportado com paciência, resignação e
coragem, sem lamentos, nem queixumes, é o crisol por onde se destilam todas
as imperfeições e maldades do passado.
Ao final da carta, ele refere-se à querida sogra, já desencarnada, aos
seus conselhos e suas boas orientações, de quando na Terra, e informa que
ela já se havia comunicado no Brasil.
Catorze linhas, apenas, enumeram a carta que em 18 de setembro de
1923 Jeronymo escreveu a sua filha Alice, em Portugal. As linhas refletem,
porém, a sua capacidade de estimular e exortar quanto às virtudes da paciência
e da resignação, as quais ele já trouxera para a Terra, em bagagem espiritual,
e aqui reviveu, ao contato com as lições do Evangelho de Jesus.
Nessa carta, ele dizia nada ter a falar além daquilo que ela já não
soubesse, e que se havia algum desprazer na vida, era, simplesmente, o fato
de não estar junto daquela à qual se ligara, mas que sofria a ausência com
resignação e humildade, e pedia fosse transmitida a sua esposa que também
guardasse resignação e se conformasse com tudo.
Na correspondência expedida por Jeronymo Ribeiro àqueles mais
ligados à sua tarefa em Cachoeiro de ltapemirim, encontramos nele um pai, com
verdadeiro carinho por seus filhos e filhas, como era costume chamar seus
protegidos; um administrador cuidadoso, preocupado e empenhado no bom
andamento de sua obra; uma criatura com profundo senso de gratidão.
A exemplo verifica-se:
Em 20 de maio de 1920 escreveu a Srta. Elvira Bossois Ribeiro e a seu
pai, agradecendo-lhes a doação de uma jurita de bois, e, então, nos dá
oportunidade de conhecer o educador cristão ao informar que "às 8 horas,
diariamente, suas crianças oram a Deus pelos seus benfeitores"; acrescentou
que "pelas obras de caridade, de beneficência e de virtudes, só há um que pode
recompensar: Deus", e concluiu, "os agradecimentos dos homens de nada
valem 11 ••

Já em 20 de setembro de 1921, estando em viagem, escreveu para
Lucina Reis, uma ·das abrigadas do Asilo e, das mais promissoras
colaboradoras. A carta demonstra a confiança que Jeronymo Ribeiro nela
depositava. Pela divisão e abordagem do assunto, Jeronymo deixou
transparecer o seu sens·o de organização mental. Iniciou, traçando um breve
plano de atividades administrativas, pois tratava-se da arrecadação de dinheiro
e suas fontes, de próvidências para pagamento, do plano de despesas com
valores definidos, bem como orientação para registros contábeis e de
almoxarifado. A seguir, a carta transforrnmt-se num completo informativo a
respeito da viagem encetada, e da tarefa desenvolvida para a coleta e
arrecadação de recursos destinados à manutenção do Asilo. Prosseguiu com
um programa de atitudes comportamentais, ao orientar sobre cartas de
agradecimento a serem redigidas e remetidas, tanto quanto ensinou a dar-se
ao respeito pelas crianças; continuou como se fora mãe carinhosa ao
estimulá-la no trato pessoal necessário à participação na vida social; finalmente
transmuda-se em apelo à sensibilidade quando conclama: "olhe por essas
crianças minhas".
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No dia 25 de setembro do mesmo ano, Lucina recebeu mais uma caita
de Jeronymo Ribeiro. Nessa missiva vemos a beleza de seus sentimentos o
que nos faz lembrar Paulo, o Apóstolo dos Gentios. Expressa as suas saudades
de todos e afirma 'que é mais fácil suportar as fadigas, o calor e as imensas
nuvens de pó" ... e, mais adiante, conclama, carinhosamente, ao estudo diário
de "O Evangelho segundo o Espiritismo" e de "O Livro dos Espíritas"; também
estimula ao estudo da música para o apuro-tia sensibilidade,~ em conta
a necessidade do aprimoramento de todos os seus dotes :para as
responsabilidades maiores dentro de um plano de trabalho que hal/éria de vir
e, finaliza com sábias e sérias exortações, prevenindo-a,epreparando-a para
vir a ser, no futuro,· a diretoria do Asilo.
Sabe-se que Espíritos com larga faixa de responsabitidades'Emlfunçâo
do seu nível espiritual, mesmo os domiciliados no mundo terrestre, dividem bem
o seu tempo e-ocupam-no, jntegralmente. Conversando ou escrevendo, suas
palavras não são perdidas. E o que se verifica na carta dirigida à Elvira 8ossois
Ribeiro, em 17 de maio de 1924. Elvira, professora da obra de Jeronymo em
Cachoeiro de ltapemirim, mudara-se com seus familiares para Campos, no
Estado do Rio de Janeiro, e a amizade dele com aquela família era tã_o grande,
que sempre que podia os visitava. A carta é vazada no carinho e no apreço e
dá notícias de Judith Cardoso, também professora e grande amiga dos dois.
Em seguida, sua página afetiva traz um ensinamento e, numa frase singela,
mostra o dia a dia de um homem que renunciou a si mesmo e que, com
conhecimento de causa possuía grande conformação dentro da alma, ao dizer:
"Aqui pelo Asilo vamos indo. Ora gemendo e chorando, ora rindo e brincando!!!
São estas as condições dos prisioneiros da carne".
Da vasta correspondência recebida por Jeronymo Ribeiro, provinda de
quase todas as regiões do Brasil, uma amostragem bastante significativa revela
um amplo relacionamento com pessoas que-privaram de sua intimidade, como
verdadeiros irmãos e com ootras que, mesmo distantes, o conheciam por
notícias a respeito do seu trabalho, e t:om outros ainda ligados pelos benefícios
que dele receberam.
Dentre essas pessoas, no Movimento Espirita, destacam-se: Elmira
.Lima, de Belém do Pará; Major Raymundo Ewerton Quadros, primeiro
presidente da Federação Espírita Brasileira; Inácio Bittencourt, médium curador,
grande orador e conhecedor do Espiritismo, fundador do Jornal "Aurora";
Leopoldo Cirne, grande orador e escritor espírita, ex-presidente da F.E.B.; Dr.
Luiz Olímpio Guillon Ribeiro, tradutor das obras de Allan Kardec do francês para
o português e ex-presidente da F.E.8.; Viana de Carvalho, o grande orador
espírita; Luiz de Oliveira, de Juiz de Fora.

A constatação desse relacionamento de verdadeira fraternidade, entre
Jeronymo e aquelas personalidade~, como também uma colTlllfflláo rle
propósitos e objetivos, notadamente, os da divulgação da Doutrina Espírita,
define, sem dúvida, uma equipe de espíritos afins, que reencarnaram na mesma
época e, ·uma vez na vida terrena, assumiram as diversificadas tarefas que a
Doutrina oferece e para as quais foram chamados a cumprir.
Percebe-se" nitidamente,~ nas horas-difíceis de testemunhos e de
prova_ções, solicitavam socorro mútuo e socorriam-se através da prece, da
palavra de reconfoito e da mensagem cristã.
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Tudo leva a crer num planejamento pré-reencamatório em que cada um,
no Movimento Espírita, assumiu um papel individual e um papel coletivo, ou
seja, apresentavam a consciência clara de sua responsabilidade nos
respectivos núcleos e a consciência global do Espiritismo, no Brasil, sem se
prenderem aos círculos acanhados do pe,sonalismo. Corno missionários no
serviço cristão viam sempre mais à frente, e tal lhes custara horas amargas, em
virtude, principalmente, das incompreensões em seus núcleos de influência e
atuação diretas.
Jeronymo Ribeiro conhecera o Espiritismo. Sua mediunidade
despontara. Aderira de corpo e alma à Doutrina Consoladora, demonstrando
prudência, bom senso, equlíbrío e o desejo sincero de acertar. Buscou o
aconselhamento e a opinião abalizada e esclarecedora do Major Ewerton
Quadros, através de uma carta endereçada àquele servidor do Cristianismo
Redivivo, em 1901. A resposta não se faz esperar e, em 18 de março de 1901,
Ewerton Quadros escrel/el.l-lhe uma carta, ao mesmo tempo serena, de
pensamento seguro, dentro do mais puro Espiritismo, sem, no entanto,
personalismos ou atitudes de oráculo místico e divinatório. Iniciou dizendo que
a finalidade de Espiritismo é a moralização do indivíduo, meio único de
moralizar-se a sociedade e, esclareceu que qualquer posição que o homem
ocupe na sociedade ele pode, cumprindo com seus deveres, tornar-se credor
das bênçãos de Deus, da proteção dos nossos Amigos do Além e da simpatia
daqueles com quem se convive neste mundo. Afirmou que Deus não exige que
o homem abandone todos os cuidados inerentes à vida terrena e à família para
entregar-se somente ao exercício da mediunidade, e ainda, por maior serviço
que se possa prestar à propaganda da Doutrina Espírita, não se pode descuidar
da sustentação material dos que se tomou a encargo de dirigir e orientar na
Terra.
Ewerton Quadros prosseguiu, orientando quanto à postura mental do
médium, diante da tarefa de curar e quanto às influências más e que todos
estamos sujeitos neste mundo, cuja libertação estará na dependência do nosso
progresso alcançado.
Relativamente à indagação de Jeronymo a respeito dos nomes dos
guias espirituais que o ajudavam na mediunidade de cura, o missivista
esclareceu com sabedoria segundo o que os orientadores do Plano Maior lhe
disseram: "são lúcidos e de bastante adiantamento, mas não têm nome na Terra
por já se terem daí retirado sem assinalamento nos registros da história da
humanidade. Entre os afeiçoados espirituais há uma moça de rosto comprido,
trajada de branco, tendo os cabelos soltos. Disse que é uma amiga e que depois
dirá o seu nome".
Dez anos haviam-se passado. Jeronymo Ribeiro já andara por quase
toda São Paulo, crescera em experiência ao lado da extraordinária benfeitora
Anália Franco, retemperara-se no trabalho duro, honesto e sério, dedicara-se à
divulgação dos princípios consoladores da Doutrina, tornara-se conhecido e
respeitado no Movimento Espírita Brasileiro e já fizera os primeiros contatos
com o Espiritismo em Cachoeiro de ltapemirim.
Mesmo assim não perdeu sua humildade, nem o hábito de buscar o
aconselhamento com os outros companheiros de ideal. Isso fez-se sentir na
carta de 9 de setembro de 1912 de M. Faria Pereira, um confrade do Rio de
Janeiro a quem, em 3 de setembro do mesmo ano, Jeronymo pedira "apoio
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moral e fluídico". M. Faria Pereira, tratou-o com respeito por "austero
mensageiro da caridade e da confraternidade" e considerou ser este• o caminho
da Verdade para a qual todos gravitamos neste planeta". Em seguida
apresentou para Jeronyrno Ribeiro suas sugestões corno "pálidos pensamentos
que os tem colocado em prática no seu dia-a-dia". O confrade carioca procurou
Inácio Bittencourt para mostrar-lhe a carta e este, no mesmo papel, apõe o seu
endereço e assina: "De acordo pleno" (1. Bittencourt).
Em 1912, urna carta de Ewerton Quadros datada de 16 de abril
endereçada a Jeronyrno dá notícia da própria saúde e esclarece a urna pergunta
formulada por Jeronyrno de que não deveria guardar qualquer temor quanto à
retirada da proteção dos bons Espíritos, pois isto não ocorreria desde que
tivesse 'obrado de acordo com os reclamos de consciência e desde que a
intenção houvesse sido boa"; e estimulou-o a que continuasse
"permanentemente com o pensamento levantado a Deus buscando dar alívio
aos que sofrem, e os amigos do Alto sempre estariam junto a si". E, em 25 de
maio de 1913, num breve bilhete, Ewerton Quadros disse 'que não tem cessado
de pedir, em suas preces, que os Amigos do Além o tivessem sempre em vista,
embora sabedor da boa intenção que o animava, e que isto era a prece mais
merecedora aos olhos de Deus".
Ano de 1914. Na Europa eclodiu a 1• Grande Guerra e enquanto no
mundo das formas os homens se degladiavarn, ferozmente, as hostes
espirituais, inimigas da luz, agrupavam-se para combater a propaganda
consoladora e, insistentemente, assediavam aqueles que estavam
profundamente comprometidos com o Bem, urna vez que eram instrumentos de
que a Bondade Divina dispõe para a libertação dos que permanecem sob o jugo
daquelas mentes doentias e escravizadas ao mal. Esta ação confirmou-se na
carta de 20 de maio de 1914 em que Viana de Carvalho respondeu ao convite
de J. Ribeiro para que ele e Inácio Bittencourt visitassem o 'Asilo Deus, Cristo
e Caridade" em Cachoeiro de ltapernirirn.
Após esclarecer sobre a impossibilidade da ida a Cachoeiro em :virtude
de "Estado de Sítio' e do "Estado de Prontidão" das Forças Armadas na Região
Militar onde servia, Viana de Carvalho 1alou, com entusiasmo, a respeito do
permanente trabalho de divulgação da Doutrina, inclusive com sucessivas
remessas de jornais espíritas na esperança de, com isto, ativar o Movimento e
fazer face, corno alerta, "à luta encarniçada dos invisíveis contra a propagação
da Doutrina Consoladora, usando os companheiros, sugerindo-lhes
deliberações em absoluto desacordo e antagonismo com as recomendações
da A. Kardec".
Esta carta e tantas outras, assinadas por Inácio Bittencourt e Ewerton
Quadros, desdobram as imensas lutas que se desencadeavam junto aos
companheiros lidadores com grandes responsabilidades na Doutrina
Estes fatos não se restringiram ao Rio de Janeiro, e J. Ribeiro na
qualidade de líder natural, seareiro de Bem, divulgador consciente, não podia
ficar isento dos ataques das sombras. Por essa mesma época ele passava por
sérios percalços que o abatiam profundamente. Foram as incompreensões, as
deserções e as ingratidões oriundas do Movimento Espírita local que o levaram
a socorrer-se dos companheiros e amigos distantes que puderam
compreendê-lo. Nos momentos cruciais, solicitava-lhes "duas linhas de
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incentivo e conforto à luta que se impôs na divulgação da luz que vem do r:áf",
como ele próprio escrl!'\lell.

O velho amigo Bittencourt. oonstemado, falou da llismza qUe· lambém
Viana de Carvalho sentiu ao saber das difiadrtades por que passava.Jeronymo
em Cachoeiro. E, assim, belíssimas páginas de conforto chegaram-lhe às mãos.
E de uma delas, ainda de Inácio Bittencourt, destaca-se: •Assim como
às florinhas do campo, ressequidas pela ardetllias do sol, envia Deus o rocio da
madrugada, assim também às almas que sofrem os espinhas agudos da
calúnia, as rajadas da malquerença, os raios causlicantes da inveja, proporciona
o Bom Pai as carinhosas eflúvios do amor, a alfombra serena da humildade e
a vivificante campina da esperança. .• • e prosseguiu por mais quatro páginas
de estimula e carinhosas recomendações.
Também de Vitória, no Espírito Santo, chegou-lhe uma carta de apoio
e de estímulo, datada de 24 de junho de 1914. Auta Loureiro Machado, médium
de grandes possibilidades e uma das fundadoras do Centro Espírita "Henrique
José Mello", respondeu-lhe com palavras de encorajamento, de ânimo e de fé,
paciência e tolerância, e falou dos "amigos invisíveis" trazendo alívio, a
inspiração para o desembaraço das intranqüilídades, dando forças para o
enfrentameRta das dores e desditas.
Um mês depois, em 6 de julho de 1914, Viana de Carvalho escreveu a
Jeronymo relatando que conversara largamente com Inácio Biltencourt a
respeito da difícil situação em Cachoeiro de ltapemirim e, colocou defarmaséria
o resultado de suas reflexões. Assim, ambas dispunham-se a co1abQrar com o
amigo e abriam-lhe as portas de novas e promissoras oportunidades de
trabalho. Enquanto um convidava-o a orientar seu projeto de criação de uma
escola de crianças na Federação Espírita Brasileira e outro no Grupo Discípulos
de Samuel, com a ajuda de Anália Franco, com quem já havia feito contato, o
outro ofereceu-lhe condições de desenvolver um trabalho em Valença (Rio de
Janeiro) onde o Centro Espírita tinha uma escola noturna. Com a presença de
Jeronymo Ribeiro a Escola teria outros turnos e, suas possibiUdades poderiam
estender-se à produção do jornal espírita"Aurora".
Ao lado do apoio e do reconforto, as recomendações eram claras e
objetivas e, com sinceridade propõe que, diante das fatos, Jeronyma • ...deveria,
o quanto antes, sair da companhia de espíritas que o repudiam para buscar o
convívio daqueles que estariam à altura de o compreenderem e
auxiliarem-no ... ", e, acrescentaram: •... se tens muito apego aos anjinhos daí
confia-os à guarda de Jesus e trata de outros mais necessitados... Entretanto,
destacaram judiciosamente, que a rnE}ditação deveria preceder a qualquer
decisão.
Neste mesmo mês de julho, Je~onymo afastou-se de Cachoeiro de
ltapemirim, e o fez com o coração ferido. E o que se infere de sua carta, de final
de julho, endereçada à sua boa amiga e colaboradora, Judith Cardoso, daquela
cidade. Ele reiterou sua grande amizade e confessou sua dor e saudade pela
separação das crianças. Judith respondeu-lhe dizendo, inicialmente, que a
cartinha recebida era a tradução da amizade sincera que Jeronymo a ela
consagrava, bem como aos de sua família e, confessou-lhe: "Creio que o senhor
não partiu com o coração mais ferido do que ficaram os corações das pessoas
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que o devem... O primeiro dia de aua depois de sua partida foi de saudade e
de recordações que foram serenadas com as justas lágrimas".
Judith prosseguiu dizendo que VIOieta, uma das alunas, não ~itava a
sua partida e que se zangava quando alguma colega dizia: "Papai foi embora!"
Jeronymo Ribei~o sempre foi um homem forte, saudável e vigoroso, em
síntese, de boa saúde. E o que diziam todos aqueles do convívio mais de perto,
no entanto, em 28 de novembro de 1915 ele escreveu ao Inácio Bitlencourt para
dizer-lhe dos males que o afligiam. Depreende-se que o seu abatimento moral
em função da tristeza, da separação e da saudade haviam afetado-lhe a
sensibilidade somatizando seu estado emocional. No mês seguinte, em 1' de
dezembro de 1915 Inácio tranquilizou-o ao escrever-lhe que consultara ao
querido amigo espiritual Bezerra de Menezes e este lhe afirmara "não ser nada"
mas que enviava uma receita para amenizar o problema. E foi o próprio Inácio
que acrescentou ... "com os retirantes é mesmo assim, ossos do ofício, uma vez
que são recentes a ingratidão e os frutos da maldade mas deve-se recebê-los
de braços abertos, rendendo graças a tudo aquilo Deus envia".
Noutra carta Inácio Bittencourt comentou a respeito da solidão que
Jeronymo estaria sentindo: "Estás só, aí, nós todos sabemos mas, meu amigo,
cada um carrega a sua cruz e cada qual a mais pesada ..• Tu bem podes analisar
minha vida, és testemunha, quando aqui vens, da minha tarefa e sabes o quanto
aproveito os momentos. Escrever - faço-o com sacrifício ... agora mesmo, para
te dirigir estas linhas aproveitei um momento em que me deixaram os clientes
do Bezerra, mas já estão mais de dez me esperando e eu não indaguei, ainda,
quais são as suas dores e a urgência de os atender".
Se, por um lado denota-se a angústia e a ansiedade de Jeronymo, por
outro, percebe-se a compreensão, o conhecimento e a visão global da situação,
bem como a disciplina, a responsabilidade no trabalho do Bem, daqueles
medianeiros que exercem o seu mandato sob a ótica do Evangelho de Jesus.
Das cartas que se seguem até 1927, após sua desencamação,
destacam-se algumas, para exemplo, por apresentarem um quadro
demonstrativo das amizades que Jeronymo granjeou em virtude da
credibilidade e da confiança por ele conquistadas, da gratidão e do
reconhecimento de tantos beneficiados por suas orientações e suas curas.
Percebe-se que as lutas e as dores haviam-lhe retemperado a alma, e
elevara-se de nível a sua sensibilidade à dor alheia.
Dentre essas cartas verifica-se a correspondência de Elmira Lima,
dedicada espírita de Belém do Pará, divulgadora da Doutrina e diretora do jornal
espírita "Alma e Coração", daquela cidade. Nas cartas de 21 de setembro de
1913 e 25 de março de 1914, Elmira expressou sua gratidão pelas palavras de
encorajamento, a ela dirigidas, em vários momentos de sua vida.
Também foi copiosa a correspondência com Luiz de Oliveira, o sucessor
de Jeronymo na direção do Asilo de Deus, Cristo e Caridade. Na carta de 1Ode
maio de 1925 Luiz de Oliveira relembrou o modo singular como em 1908,
residindo em Juiz de Fora (M.G.), conheceraJeronymo Ribeiro. Ele contou que
jamais se esqueceria daquela noite em que Jeronymo Ribeiro entrou no Centro
Espírita "União, Humildade e Caridade' de Juiz de Fora, carregando nos braços,
ainda fortes, um homem enfermo que encontrara abandonado na sargeta, um
desconhecido. E esta atitude de devotamento cristão, nas próprias expressões
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de Luiz de Oliveira, desenvolveu-lhe, de imediato, particular estima, respeito e,
sobretudo, admiração e confiança.
Esta amizade sincera cultivada no transcurso dos anos levou-o, em
carta de 23 de abril de 1913, a convidar Jeronymo Ribeiro a fixar residência em
Juiz de Fora, "até que as coisas melhorassem'. Este convite e esta expressão
coincidem com o início das crises e dificuldades no Movimento Espírita da
Cachoeiro de ltapemirim, àquela época.
Jeronymo já avançara em idade e, preocupado com a continuidade da
obra, convidara Luiz de Oliveira para assumi(a direção de sua obra. E, após
troca de correspondência, entre ambos, para acertos e definições de
estratégias, em 5 de fevereiro de 1923 ficou marcada a data de 17 de fevereiro,
do mesmo ano, para a chegada de Luiz de Oliveira, Ypoméa, sua esposa e
filhos em Cachoeiro de ltapemirim. A viagem seria feita de 'noturno', como era
conhecido o trem da Companhia Inglesa 'Leopoldina Raylway', uma
composição composta por vagões de passageiros, um carro leito denominado
"carro pulman", um carro restaurante, tracionados por uma locomotiva a vapor.
A composição saía de Vitória em direção ao Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro
para Vitória, passando por Cachoeiro de ltapemirim.
O manusear da correspondência de Jeronymo Ribeiro assemelha-se
ora ao trabalho de garimpagem, ora ao excursionar por regiões desconhecidas
onde depara-se, a cada momento, de surpresa, com acidentes geológicos dos
mais variados. De qualquer modo, num caso ou noutro os resultados são
sempre gratificantes.
Uma carta pequena, singela, mostra a importância da comunicação
através do jornal espírita e, ao mesmo tempo, a sensibilidade do coração
humano. Pedro do Valle Pereira, um confrade desconhecido, como ele mesmo
se intitula em sua carta de 6 de julho de 1923, da cidade de Hapury, no longínquo
e antigo Território do Acre, envia a quantia de 20$000 (vinte mil réis) em
atendimento ao apelo formulado no jornal "Aurora' em favor do Asilo. Em sua
humildade, Pedro do Valle Pereira solicitou que a quantia fosse utilizada sem
quaisquer escrúpulos, uma vez originada de pessoa simples.
Ano após ano aumentava e divulgava-se a confiabilidade da obra de
Jeronymo Ribeiro. É a pregação pelo exemplo, que é capaz de arrastar
multidões, muito mais que as expressões orais.
De São Paulo, Maria Campos solicitou, em 22 de maio de 1925,
encaminhamento de enfermo para o Asilo; do mesmo modo, o fez o senhor
Primo Borim, de Cafelândia, S.P., que em 31 de março de 1926, encaminhou
um companheiro de nome Fernandes para ser curado, como era o desejo do
próprio doente, que demonstrava grande confiança no tratamento que iria
receber.
Através da carta de José Carvalhedo Fernandes, enviada de Presidente
Prudente, S.P., verifica-se que fora acolhido no Asilo para tratamento o Sr.
Fernandes, seu tio, encaminhado por Primo Borim. Verifica-se também que o
Asilo abrigava pessoas de qualquer nível social, sem discriminação, uma vez
que os de melhor renda colocavam-se à disposição para quaisquer despesas.
Foi o que aconteceu com o internamento de Osvaldo Vasconcelos, em 17 de
setembro de 1925, encaminhado de Vitória, E.S., por seu irmão Matheus
Vasconcelos, afirmando em sua carta de encaminhamento, que em qualquer
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ocasião, poderia ser procurado para tal fim o amigo Ricardo Gonçalves, espírita
e negociante em Cachoeiro de ltapemirim, o qual poderia fazer face às despesas
necessárias.

1ndependentemente de solicitações de internamento com contribuição
financeira, outros dispunham-se, espontaneamente, a remeter ajuda.
Em 27 de setembro de 1925 Thomé Nicolich, primeiro secretário do
Grupo Espírita "Fé e Esperança" de Entre Rios, R.J., comunicou a nomeação
de J. Ribeiro como Sócio-Honorário do Grupo, esclarecendo ser a atitude um
"insignificante reconhecimento ao valioso concurso na Divulgação da Doutrina
Espírita com a prática da caridade".
João Ferraz Barbosa, de Ribeirão Preto, S.P., empolgou-se com a obra
de Jeronymo Ribeiro e, em 25 de abril de 1926, escreveu-lhe, entusiasmado,
que não poupara esforços para angariar recursos.
As solicitações eram em número crescente.

Assim também em 14 de março de 1926, Marcos Nunes, do Rio de
Janeiro, servidor e fundador da União Espírita Mineira, que conhecera Jeronymo
Ribeiro por volta de 1911, em Belo Horizonte, fez-lhe um apelo dramático.
Solicitou internamento de uma senhora obsidiada, componente de uma família
de sete pessoas. Ela e o marido eram obsidiados a tal ponto de não poderem
conviver no mesmo teto, e mais cinco filhos, dentre os quais o mais velho era
um exemplo de bom irmão e bom filho. O internamento da mãe, D. Maria Lemos
de Castilhos Junior, permitiria a Ananias de Castilhos Junior, de parcos
recursos, cuidar melhor do pai e dos irmãos menores. Apesar destas
dificuldades, propunha-se a contribuir com 50$000 (cinquenta mil réis) mensais
para ajudar nas despesas.

É do conhecimento geral que o Asilo e as Instituições Escolares criadas
por Jeronymo Ribeiro eram mantidas com recursos variados, angariados pelo
mesmo, diretamente, ou através de apelos nos jornais e revistas espíritas da
época, para atendimento dos carentes sob sua guarda. Algumas cartas, porém,
cor ,o as rle João Ribeiro de Almeida, de Entre Montes, R.J., com datas de 23
de setembro de 1925 e de 4 de outubro de 1926, demonstram outro tipo de
atendimento. Por um lado mostram a ajuda financeira por par1e de não carentes,
também, sob a tutela de Jeronymo Ribeiro e, por outro, a confiança na instituição
escolar espírita.
Na primeira carta de João Ribeiro de Almeida encaminhou três crianças:
Osvaldo Barreto de Almeida, seu filho, Kardec Brandão de Almeida e Ruy
Brandão de Almeida, seus sobrinhos. As crianças admitidas seguiram
acompanhadas do seu irmão Júlio Almeida, pai de Ruy e Kardec, levando a
quantia de 200$000 (duzentos mil réis), como donativo, comprometendo-se a
concorrer com qualquer quantia para que os gastos feitos não prejudicassem a
admissão de outros alunos realmente indigentes.
Uma observação digna de nota é que João Ribeiro de Almeida
preocupava-se com o fato do jovem Osvaldo ter dificuldades com os estudos,
parecendo até preguiçoso e: aparentemente incapaz de desenvolver-se
intelectualmente. Fez considerações a respeito de uma informação contida na
obra do escritor Medeiros e Albuquerque em que o mesmo afirma que, muitas
vezes, tal fato acontece em virtude da deficiência de uma glândula que as
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crianças têm no nariz, e que basta extirpá-la para que o problema do
aprendizado desapareça. Considerando a falta de recursos médicos em sua
cidade, deu plenos poderes a Jeronymo Ribeiro a fim de que tomasse as
providências e, se fosse o caso, prometeu pagar todas as contas. Na segunda
carta ele enviou 100$000 (cem mil réis) e beijos para seu filho e sobrinhos.
Curas obtidas, orientações e conselhos, apoio e amizade e tantos outros
fatos motivaram cartas de gratidão e reconhecimento endereçadas a Jeronymo
Ribeiro. "Não encontro palavras que possam traduzir e hipotecar toda minha
gratidão pela cura que V.S. fez, que trouxe o sossego, saúde e o bem-estar ao
meu filho; não sei como agradecer tanta generosidade". Este é um trecho de
uma delas, assinada por Augusto José dos Santos, de Barra do ltabapoana,
escrita aJeronymo Ribeiro em 15 de julho de 1925, ao saber que seu filho Alahim
A. dos Santos, em tratamento com Jeronymo, estava completamente bom e já
trabalhando.
Outra, datada de 30 de maio de 1926, de Jorge Manoel Gaio, do Rio de
Janeiro, que fora enviado ao Asilo por seu pai, Manoel Jorge Gaio, anos atrás
pela primeira vez, como castigo por um mês. A partir daí, o menino Jorge, ano
após ano, voltaria ao Asilo em período de 1érias, pela própria vontade e por
prazer. Nesta carta ele agradece ao bom acolhimento que recebeu, ao carinho
e ao cuidado que sempre lhe dispensaram, principalmente, nas alterações da
saúde. E acrescenta: "Sou-lhe muito e muito grato, assim como meus pais, pois
aí aprendi a trabalhar e, com seus conselhos e ensinamentos, posso ser um
bom filho e um bom cidadão".
Esse jovem, anos depois, viria dedicar-se ao trabalho espírita de
assistência social, criando no Rio de Janeiro a Fundação Espírita que leva o
nome de sua genitora, Marieta Gaio. Ainda hoje, atende, diariamente, às
crianças e mães carentes em sua creche.
As duas cartas mais recentes do acervo pesquisado encerram dois
pedidos semelhantes, embora distantes no tempo, uma da outra.
Do Rio de Janeiro, 27 de setembro de 1926, a primeira delas. No
Hospital São Sebastião, 5ª enfermaria, Arthur Cardoso de Abreu, leproso,
afastado da sociedade por sua própria vontade, animou-se a dirigir-se a
Jeronymo Ribeiro por ter sabido do seu prazer em fazer o bem ao semelhante.
Do Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1927, no mesmo Hospital, na 3"
enfermaria, Osmar Loyola, com apenas 20 anos, morfético e órfão desde a
infância, sofrendo todos os martírios e as mais acerbadas privações, lera o nome
de Jeronymo Ribeiro no jornal "Aurora" e o identificara como realmente caridoso.
Jeronymo já havia retomado à Pátria Espiritual. Para o mundo, as cartas
chegaram um pouco tarde, mas não para aquele espírito bondoso que libertou
das algemas das convenções humanas e dos pesados grilhões que o império
celular impõem à individualidade espiritual, ainda hoje, inspira o trabalho
essistencial espírita e acolhe, em seu carinho, a dor alheia.
E, por suas atitudes na Terra, sua postura de verdadeiro espírita e,
conseqüentemente, de verdadeiro cristão, seguramente, poderá repetir as
palavras do Senhor Jesus: "Eu venci o mundo".
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4

PRECE< >

Nós te louvamos, Senhor dos
Mundos, pela graça que nos concedes,
proporcionando-nos energias sagradas de
que jamais faremos mal uso, para o
trabalho honesto em favor dos Teus filhos
e mais necessitados.
Nós Te glorificamos nas expressões
do amor filial e reconhecidos,
implorando-Te proteção para os que aqui
realizam o Teu programa Divino!
Se é da Tua Vontade, envia-nos,
Senhor, os Teus filhos escolhidos para
colaborarem conosco no engrandecimento
da Tua Casa!
Que assim seja!
Jeronymo
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INSTITUIÇÕES CRIADAS POR JERONYMO RIBEIRO
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SCIENTÍFICA
BENEFICENTE E INSTRUCTIVA- 1913
♦

Ata de fundação

♦ Planta baixa da Associação
♦ Timbre do envelope

♦ Relatórios - março e abril de

1923

REVISTA "ALPHA' -1916
♦

ALPHA ANO 1 - Apresentação

♦ ALPHA ANO Ili - Apresentação
♦ Edltorial do n• 1 da 2• fase
♦ Edltorial do n• 1 da 31 fase

♦ Colaboradores de Alpha - 31 fase

♦ Índice e Editorial do n• 2 da 4° fase
LIGA BRASILEIRA CONTRA O
ANALFABETISMO - 1916
♦ Súmula do Estatuto

.+

1° Relatório Anual da "Ll~A• - 1917
♦ Balanço Financeiro - 1916,Íi 917 · ·
♦ Frequência Escolar - 1916/1917
♦ Parecer da Comissão de Contas

ASILO DEUS, CRISTO E CARIDADE - 1918
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Ata de fundação - 1
Ata histórica - 2
Ata histórica - 3
Ata histórica - 4
Ata histórica - 5
Relatório - 1922/1923
Balanço do Movimento - 1922/1923
Relatório - 1927
Colaboradores do Asilo
Livro de Visitas
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INSTITUIÇÕES CRIADAS POR JERONYMO RIBEIRO

Em 1913, após organizar .os espíríl8$ em Cachoeiro de ltapemirim, foi
logo entendido que Jeronymo Ribeiro era um missionário que aportava por
aquelas plagas. Ainda em 1913, apoiado pelos confrades, transformou o Centro
Espíma Fé, Esperança e Caridade, que ainda não tinha sede própria, na
Associação Espírita Scientífica Beneficente e lr\structiva, e três meses após,
sua sede estava construída. Em 1916, fundou a Liga Brasileira Contra o
AnaHabetismo e a Revista ALPHA, em 1918 o Asylo Deus, Christo e Caridade,
para órfãos, velhos e alienados mentais, um órgão da Associação.
Este capítulo foi separado para que, de modo documentado, toda a
intenção de Seu Jeronymo venha a lume, dignificando•o e aos seus
companheiros do trabalho espíma, justamente para que nunca mais surjam
lendas e absurdos em torno de seus verdadeiros objetivos de amor ao próximo.
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ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA SCIENTÍFICA BENEFICENTE
EINSTRUCTIVA l5l -1913
ATA DA FUNDAÇÃO
Aos 13 dias do mês de abril de 1913, nesta cidade de Cachoeiro de
Itapemirim, em casa de residlncia do Sr. AnJônio da Süva Marins, presentes os
diretoresesóciosdoCenlroEspírilaFé,EsperunçaeCaridade,foipe/oconfrade
Antônio da Silva Marins, Presidente do mesmo Centro, exposto a todos os
assistentes o fim da presente reunião que significava a aspiração geral de todos
os espíritas desta cidade os seus generosos intuitos, qual o de reerguer-se sob
outras bases e outra orientação, o velho Centro e a construção de um prédio
adequada aos elevados fins de uma verdadeira tenda de trabalho cristão. Então,
fazendo uso da palavra o Presidente da Centro, justificando a necessidade de o
remodelar e dar-lhe novo vigor, apresentando em seguida a todos ds confrades
neste ato presentes, o provecto e operoso confrade Jeronymo Ribeiro, a quem
outorgava a partir deste momento a direção de todos os trabalhos concernentes
à reorganização do Centro para o que pedia a aprovação de todos e a todos
convidada a dar o seu voto na_ eleição da nova diretoria que doravante teria que
dirigir os destinos do nosso Centro o que exposto e sendo esse alvitre unanimente
aceitopor todos, procedeu-se a eleição, contagem e apurm;ão das cédulas, dando
a votação o resultado seguinte: Presidente Jeronymo Ribeiro; Vice-Presidente,
Valentim Soares; 1' Secretário, Fruncisco de Oliveiru; 2' Secretário, Manoel
Nunes Machado; Tesoureiro, Ricardo Gonçalves. Aclamados e empossados com
geral aprasimento de todos, os novos eleitos tomaram os lugares respectivos. Ato
contínuo, assunúndoaPresidlncia, oirmãoJeronymoRibeiro, usando a palavra,
propôs que se desse à novaAssociofãoo nome deAssociaçãoEspíriJaScientifica
Beneficente e Instmctiva, sendo geralmente aceito. Prosseguindo, o Presidente
exp6s largamente o seu plano para a propaganda de arrecadação de donativos
e obtenção de outros que todos, uni.dospelo mesmo interesse moral e humanitário,
pudesse reunir para a construção da nossa tenda de trabalho de cujo seio deveria
i"adiar os me/Jwres e mais edificantes ensinamentos, fez sentir a todos, a
necessidade de serem mais assfduos aos trabalhos espíritas e sobre o tema Caridade - desenvolveu argumentos assaz convincentes.Falaram em seguida os
irmãos Valentim Soares e Antonio Marins, os que secundaram as palavras do
Presidente. Este convidou a todos os confrades que tinham listas de donativos a
fim de as mencionarem na próxima reunião de domingo 2g do co"ente pa.ra se
saber de quanto se poderia dispor. Bem assim autorizou o secretário a dirigir
comunicação à Federação Espírita Bmsileira, no Rio de Janeiro, a qual esta
Associação ficava desde já filiada. Para a revisão dos Estatutos nomeou os
confrades Antvnio da Silva Marins, Valentim Soares, Ricardo Gonçalves,
Fruncisco de Oliveira e Manoel Nunes Machado, que aceitaram o encargo. O
confrade Fruncisco IJ,farlins dos Santos declarou que desejava ficasse filiado a
esta Associação o Grupo Espírila Ismael que ele dirige no lugar chamado
Independência, deste município, declaração esta que ficava arquévada. Nada
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I •1

Prédio da sede da Associação Espírita Beneficente e Instrutiva à rua 25
de Março, nº 109; em Cachoeiro de ltapemirim (ES). A Associação foi fundada
sob a presidência de Jeronymo Ribeiro, em 13 de abril de 1913. Contava com
duas entradas laterais e nos fundos, o terreno chega até o Rio ltapemirim. O
prédio, hoje, está sendo reformado para atender as exigências atuais, precisando
ter suas dependências feitas de modo mais adequado.
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mais havendo a trafflr-se. deu-se como definitiva e regularmente insffllada a

AssociaçãoEspírilaScientíftcaBeneficenteelnshucliva, comaplausoseagrada
dos presentes. E eu, Secretári.o eleito a escrevi e assino com todos os irmãos
presentes. Cachoeiro de lfflpemirim, 13 de abril de 1913. Jero,rymo Ribeiro,

Antônio da Silva Marins, Froncisco de 0/iveiro, Valentim Soares, Manoel
Nunes Machado, Ricardo Gonçalves,Joaquim Froncisco de Freitas, Froncisco
CaetanodaCOtila,LuizViami,JoséDuartelgens,Ja,éAl,,esValérw,Froncisco
dos Santa, Junior, Fruncisco Mamns dos Santos, Custooio Ramos, Manoel
Fonseca Sleves, Pedro da Rocha Costa.
A análise do texto revela que a reunião realizada para reestruturação
do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade foi a 13 de abril de 1913, e que
este Centro já era antigo, visto que o secretário que lavrou a ata assim se
expressou: "o de reerguer-se sob outras base e outra orientação o velho Centro
e a construção de um prédio adequado". Seu Jeronymo, dito provecto e operoso
confrade, já estava com 59 anos de idade. A ação e presença de Seu Jeronymo
deve ter sido muito forte e operosa, visto que, com pouco tempo de estadia
(menos de 1 ano) em Cachoeiro de ltapemirim, os confrades confiaram-lhe os
destinos da Instituição. O nome da Associação era, em princípio, Associa'ião
Espírita Scientífica Beneficente e lnstructlva. Já existia outro Centro Espirita
na região, o Centro Espírita Ismael, no distrito chamado Independência, do
qual era presidente o confrade Francisco Martins dos Santos. Ao todo eram
16 companheiros que assinaram a ata de fundação da Associação, e houve
uma outra reunião para reformulação dos Estatutos. Como já está documentado
neste Dossiê, a Liga Brasileira Contra o Analfabetismo só foi fundada 3 anos
depois e não quando da fundação da Associação.

De acordo com os dados obtidos no Cartório "Dr. Jeremias Sandoval"
1º ofício de Registro de Imóveis e do Protesto, e Registro de Títulos e
Documentos,. consta que a Associação Espírita Scientífica Ben':!ficente e
lnstructiva, com sede em Cachoeiro de ltapemirim, é proprietária de 1O (dez)
metros de terreno à rua 25 de Março, nesta cidade, que se dividem: pela frente,
com a rua, pelo lado de cima com o terreno de Antônio da Rocha Junior, fundos
com o Rio ltapemirim e pelo lado de baixo, com terreno de Antônio da Rosa
Carvalho Machado, adquirido de Joaquim Ribeiro Pinto Souza, e de sua mulher,
Maria Augusta de Souza, proprietários, residentes nesta cidade, atualmente
residente em Mangaraliba, Rio de Janeiro, conforme escritura pública de
compra e venda datada de 28 de julho de 1913, lavrada em notas do Tabelião
Francisco Fraga Vieira, sendo o valor Rs. 200$000 (duzentos mi réis), registrado
sob número 3.182 de ordem, livro 3-D, fls. 55, em 30 de julho de 1913. Certifica,
de acordo com os documentos que ficam arquivados neste Cartório, que a
adquirente fez construir no terreno, na rua 25 de Março n• 109, nesta cidade,
um Templo Religioso, constituído de um salão, duas circulações, dois quartos
de costura, uma sala, uma varanda, um banheiro coberto de telhas, com todas
as instalações necessárias à vida urbana, com área construída de 115,35m2 •
Certifica, mais ainda, de acordo com averbação datada de 14 de julho de 1986,
de acordo com os documentos que ficam arquivados neste Cartório, que a
adquirente, "Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, depois Associação
Espírita Scientífica Beneficente e lnstructiva, teve sua denominação modificada
para Associação Espírita Beneficente e Instrutiva "Jeronymo Ribeiro".
Cachoeiro de ltapemirim, E.S. 13 de maio de 1992. Certidão nº CCRI 709/92.
Robson Santos, Escrevente Auxiliar e Maurides Corrêa, Escrevente Autorizado.
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TIMBRE DO ENVELOPE

Timbre do Envelope da "Associação Espírita Beneficente e
lnstructlva" e do "Asylo Deus, Chrlsto e Caridade". Abaixo, uma carta de
Seu Jeronymo Ribeiro à sua filha Alice Ribeiro Tamagninl. Pelo sobrenome
deduz-se que já era casada, residindo na rua Torres Pinheiro, em Thomar,
Portugal. A carta foi registrada (vide A.R.), colocada no Correio de Cachoeiro
de ltapemirim e custou 800R$. Esta carta foi datada de 17 de março de 1921,
dia do aniversário de Seu Jeronymo, quando ele costumava escrever a sua filha.

-A_ Assocla~lo Espirita 8t11dlcle11te e lastnctNa k
Cachoeiro de ~tapemirim

**.

Estado .do Espirito Santo -

Brasil

r:::::n'-::':';':-'!--:?!f~ e Caridade para orphãos e •rlhice desamparados

··-·
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O "sobrado", prédio principal do Asilo Deus, Cristo e Caridade, num
período em que estava em plena atividade, cumprindo as suas diversas funções
nos trabalhos pioneiros da assistência social espírita.
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RELATÓRIO

Relatório da Associação Espírita Beneficente e Instrutiva, em Cachoeiro
de ltapemirim, apresentado por seu presidente Jeronymo Ribeiro, em
Assembléia Geral Ordinária, em 15 de abril de 1923. (Publicado na Revista
·
Alpha, n• 2, 2• fase):
Caríssimos confrades, prezadíssimas confreiras.
Mais uma vez me cabe a satisfação de ws apresentar o Relatório
do movimento de nossa querida Sociedade, a partir de l'deAbril de 1922
a 31 de Março de 1923.

Graças ao Pae Santo e ao divino Mestre, Nosso Senhor Jesus
Cristo, cada dia que se passa é para nossa querida Sociedade de
animação, pois lhe vem sempre assignalar maior prosperidade, como
verificareis pela exposição que ws vou fazer:
Sessões - Devido a nossa mudança para o Asylo, as sessões, que
continuam a ser feitas com toda a regularidade, -estão a cargo de nosso
bom companheiro Pedro da Rocha Costa, vice-presidente, realizando-se
ds terças e sextas-feiras.
Aulas Primárias • Como sempre, continuam com grande
frequência e animação estas aulas, que também comprehendem trabalhos
de agulha, sendo todo o ensino ministrado gratuitamente.

Distriln,ÍfÍÚJ tk Medicamentos - Por falta de pessoa habilitada
para essa distribuição, tem estado este serviço temporariamente suspenso
neste departamento, que o restabelecerá, entretanto, logo que consiga
pessoa competente.
Pensões às Viúvas e Indigentes • Deste departamento, bem como
dos demais, annexos, as pensões estão sendo fornecidas, em larga escala,
pelo "Asylo Deus, Christo e Caridade".
Alpha - Após algum tempo de interrupção, reapareceu, em forma
de revista, no dia 31 de março último, este órgão offícial de nossa
agremiação, tendo como redactor nosso irmão Luiz de Oliveira, que lhe
dá o carinho de sua competência e boa vontade para os serviços de Jesus.

Esta Associação e os vários departamentos em que se desdobra,
a saber: recolhimento de órfãos, da velhice desamparada, de cegos,
paraltticos e demais privados dos bens terrenos e dos sentidos normais alienados e obsidiados · tiveram, a partir das épocas que foram
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de$ignadas, até a presente data - 31 de março de 1923 - o seguinte
movimento:

Recolhimento de ó,fãos e demais desamparados:

Existiam, anteriormente, isto é: antes de JR de abril deste ano,
69; entraram 32; faleceu 1; teve alta e retirou-se 1; permaneceram 99,
dos quais se destacam: 4 cegos, 1 mudo e paralítico, 1 octogenário e 1
nonagendrio.
Recolhimento de aUenados e obsidiados:

A contar de 29 de novembro de 1921, até a data em que
distribuímos esta revista, foi este o movimento: entraram 138 dementes

e obsidiados, saíram, radicalmente curados e em perfeito estado 65;
ainda com perturbações, 6; faleceram 6; existem 62.
Movimento da, Associação, cujas sessões se realizam
às terças e sextas-feiras, às 191/2 horas.
Os demais departa.mentos desta Associação, que compreendem:
o ensino primário, .profissional e doméstico, funcionaram e funcionam

com toda a regularidade, tendo já, este ano, matrfcu/a extraordinária. O
fornecimento de remédios permitidos a quem os procura e recebe,
gratuitamente, bem como o socorro aos necessitados, em todos os
senti.dos, graças à proteção Divina, se têm realizado e assim continuam,

com dedicação.
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REVISTA 'ALPHA"
1916

Órgão da Associação Espírita Beneficente e
lnstructlva e do Asylo de Deus, Chrlsto e Caridade

Publicação mensal
3 de maio de 1916
Diretor: Jeronymo Ribeiro

ALPHA
A Revista Alpha nasceu do desejo de Jeronymo Ribeiro em atender às
previsões do Estatuto da Associação que no Art. 5º § 1º dizia: "Para propaganda
pela palavra escripta, manterá a Associação uma revista ... " Assim, a 3 de maio
de 1916 saiu o 1º número da chamada 1• fase. Na verdade, esta primeira fase
durou até 15 de maio de 1918, e a revista era apresentltda na forma de um
pequeno jornal. A segunda fase surgiu em 31 de março de 1923, já na forma de
revista, sendo Jeronymo Ribeiro o seu Diretor, e Luiz de Oliveira o redator.
Houve uma nova parada na publicação de Alpha, talvez devido à
desencarnação de Seu Jeronymo, mas ela novamente ressurgiu a 25 de
dezembro de 1934 sob a direção de Luiz de Oliveira, e de sua esposa D. Ypoméa
Braga de Oliveira e um dos filhos do casal, Solimar de Oliveira, que era o redator.
Foi a terceira fase, que durou alguns anos até que as dificuldades não
permitiram a continuação. Mas, novamente, pelo esforço do Dr. José de
Medeiros Correia Junior, a revista voltou a circular em meados de 1972, até que
não houve mais possibilidades de manutenção. É importante destacar que a
revista era impressa nas oficinas da Escola Profissional do Asilo Deus, Cristo e
Caridade, sendo considerada uma publicação literária e educativa, dentro dos
ditames espíritas, e sem fixar preço de assinatura, mantinha-se com
propagandas e donativos.
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A LP HA - ANO 1
Maio, 3, 1916, ANNO I nº 1, 1• phase
Director: Jeronymo Ribeiro

APRESENTAÇÃO
Ao apresentarmos o nosso modesto órgão em público o fazemos com
certa timidez, visto faltar-nos competência para apresentarmos a um público
intelligente, tão modesto e pequenino órgão que, quem sabe, irá despertar o
riso de uns e ferir fundo nos corações embotados, nas paixões, iras e rancores
contra seus companheiros de jornada.
Alpha, princípio, intelligência, aurora que vem annunciar o despontar do
dia, embryão que annuncia o começo da Creação, fulguração que emana do
Oriente vae levar a luz, a verdadeira vida, cantar nos corações feridos pelas
dores, consolar a mãe chorosa sobre o berço vazio, dizer-lhe que seu filhinho
não está perdido, visto que cousa alguma creada por Deus se pode perder, levar
aos corações convicção de q\le a "morte" não é nada, e sim, a passagem da
vida inferior para a superior! E a borboleta que se libertou do casulo e que de
verme nojento, que se arrastava pela terra, voou às grandes alturas, onde vae
fazer o estudo de sua viagem, concretizar o débito e o crédito, dar balanço real
para apurar seu "déficit"! De lá, sim, de lá, liberta do casulo, ella ri, ou.chora,
conforme as causas que tenha dado.
Ao coração do desvairado, que teve coragem de fazer o mal e não tem
para supportar o remorso, para passar pelas conseqüências que todo mal
conduz após si, levará solícito conselho: dirá a esse infeliz, que não é a porta
negra do suicídio que o livrará dos soffrimentos do remorso, nem tão pouco da
visão das suas victimas! Não foi o corpo que fez mal; portanto, não é com a
mutilação do corpo que se apagam os desvarios, os seus desacertos e as suas
infâmias! Foi a alma que induziu, obrigou e conduziu o corpo para a perpetração
dos seus negros crimes!
Essa alma, cá ou lá, soffrerá ou gozará, conforme o mal que tenha feito,
ou o bem que haja praticado!
A alma é eterna! Na Terra ou no Espaço, ella é o architecto de seus
destinos!
Vae amado "Alpha", aconselhar os seres que se unam na Terra, que
se respeitem mutuamente. Dize-lhes que a desonra do lar, tanto pode ser
commetida pela esposa, como pelo marido, sendo sempre uma infidelidade,
sempre um adultério! Vae dizer a esses irmãos que, perante Deus, os deveres
são iguais e recíprocos.
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A data que hoje passa (3 de maio de 1916), tem também a significação
de "Alpha" para a terra da Santa Cruz. Foi nessa data que se deu a primeira
martellada para a civilização deste colosso, começando a raiar no íntimo dos
seus habitantes, os fulgurosos raios de uma Mura religião.
Os intrépidos navegadores de então, procuravam levar a ·todos os
recantos da terra, o amor a Deus, à família e à humanidade! Vae, também,
"Alpha", navegar pelos mares procellosos, arrebatando almas às tempestades
das paixões humanas. Não recues perante as tempestades que te adevirão pela
popa, pela ré, e por todos os flancos do teu costado! As tempestades são
passageiras! Só permanecerão enquanto existirem os maus sentimentos no
coração humano. O Bem é eterno por existir de toda a eternidade o .Ser que o
creou! O mal é finito como finito são os seres que nelle se engolpham. Vae
conquistar eterna bonança, o eterno amor no seio do Infinito.
Que aquele que foi pregado na cruz te abençoe.
Jeronymo Ribeiro
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Abril
30
1923

~lpha

Anno III
N.2
z• phase

Orgam da Associação Espirita Beneficente lnstructiva
e do Asylo Deus Christo e Caridade

Cachoeiro de ltipemirim -
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A. HARDEC.

Estado do Espirito Santo
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Ha muitas moradas na

1easa de :meu Pae. Omeu

1

reino nAo é. deste mundo.
JESUS CIIRISTO.

Director - Jeronymo Ribeiro - Redaotor • Luiz de Oliveira

Cabeçalho da revista Alpha, já em sua 2• fase, quando Luiz de Oliveira
assumiu a responsabilidade de redator. Era uma publicação mensal, havia
começado sua vida útil a 3 de maio de 1916 e suspensa a 15 de maio de 1918.
Jeronymo Ribeiro era o seu diretor. Ficou sem ser publicada por quase 5 anos.
Era um jomalzinho, voltou como uma revista.
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A L P H A - ANO Ili

(Março 31 - 1923 Anno Ili Nº 1 2ª Phase)
Director: Jeronymo Ribeiro
Redactor: Luiz de Oliveira
APRESENTAÇÃO
Com o presente número, "Alpha" reapparece. Não o faz com o intuito
de exhibições, que seriam inúteis e prejudiciaes, mas dominada pelo desejo de
ser dirigida pelos bons trabalhadores da Seara Bendita, norteada por Jesus - o
Christo de Deus - Seu verdadeiro director.
Por esse motivo, collocando-se debaixo da proteção Divina, para que
possa servir e glorificar o Creador e Pae amantíssimo, inigualável Força,
suprema lntelligência e Sabedoria Infinita - que é, por esse motivo, o princípio
e razão de ser de tudo quanto existe. "Alpha", tendo por único objetivo contribuir
para a orientação christã das escolas e dos lares, edificação da humanidade,
educação social, lenitivo dos que soffrem e, muitas vezes, baqueiam nos vários
departamentos do trabalho, para que se possam reerguer do treme dai de suas
amarguras. Em obediência à sentença: - cumpre nascer de novo, de sua
obscura tenda de actividade em região desconhecida e quase ignorada do
illustrado público dos grandes centros intellectuaes, vem, supplicando a Luz do
Christo e o amparo da soberana Mãe das Mães, na qualidade de órgão da
"Associação Espírita Beneficente e lnstructiva" e do "Asylo de Deus, Christo e
Caridade", collocar-se, novamente, ao lado dos "operários da última hora",
endereçando, em nome do Senhor Jesus, sincera saudação à Imprensa, aos
que marejam nas officinas de consagração à Vida Espiritual, aos que a auxiliam
com a sua generosidade e, em geral, a seus irmãos perante Deus, para que
lhes não faltem as illuminações da paz e da felicidade pelas fraternas
inspirações do Bem.
Desse modo, reencetando a tarefa que iniciamos em 3 de maio de 1916,
cumprindo o despositivo dos Estatutos da Associação, que em seu Art. 5' e § 1 diz:

°

"Para propaganda pela palavra escripta, manterá a Associação uma revista
ou jornal doutrinário, que será órgão official da Sociedade sob direção i mmediata
do presidente", vamos prosseguir na trajectória da publicidade, suspensa, por
motivo de força maior, em 15 de maio de 1918, confiando, para isso, na misericórdia
de Deus e muito esperando do favor público, mormente das almas christás, que,
estamos certos, nos continuarão dispensando seu apoio, pois se trata da causa de
Jesus, sendo nosso programa o mesmo que nós traçamos no início da primeira
phase, externando-nos, então, da mesma forma como fizemos no 1• número da 1•
phase. Daquela forma nos pronunciamos, no início dessa humilde publicação e,
dessa rota, que nos foi traçada pelo Alto, pela misericórdia do Senhor e protecção
do Divino Mestre, não nos desviaremos.

Jeronymo Ribeiro
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EDITORIAL DO Ng 1 DA 2 1 FASE

Para Frente é o Caminho

Esquecidos do mundo, e de suas lutas, morando nelle,
participando em nossa obscuridade, observamos pedregulhos que nos
antolham a estrada por onde pretendemos seguir.
Vemos, nessa trajectória, que, infelizmente, não há apodos,

mesmo dos mais vis e, por isso,

bem tenebrosos, que para nos

atassalharem a dignidade moral aos ollws da sociedade, não nos sejam
arrojados, com o intuito de nos intrigarem e nos desmerecerem da
confiança dos innãos a quem, por qualquer circunstância, tenhamos de

nos dirigir.
Para produção desse e/feito que tanto apraz à deslealdade,
difficultando a ação dos sentimentos christãos, não há aber_tura, não há
fresta, por menor que seja, que se não torne experimentada por essas
almas ainda não despertas pela scentelha do amor fraterno, e que, por
essa forma, lançam mão de todos os meios, mesmo imaginários, a fim de
conseguirem uma sombra que possam colorir e, que, ao sabor das más
inclinações, revestida de funcção tétrica, lhes forneça o ensejo para o
ambicionado grito que, aos quatro ventos, reepercute: "Cá está elle!...
Cá está e/lei.. "
Mas, mercê de Deus, temos a consciência tranquilla, e, sem
temor do confronto, sem receio da analyse, pretendendo servir à causa
do Direito Divino. Seguiremos pelas pegadas d'Aquelle que, do Calvário,
affirmava aos homens e mesmo a seus verdugos: "Há remédio no Céo
para todas as feridas".
Encerrados dentro do Evangelho de Jesus, collocando em nosso
espírito a Doutrina do Aborrecido, procurando pautar nossos
pensamentos e acções pelos santos e sublimes ensinamentos do Divino
Mestre, a Elle nos entregamos de corpo e alma pois, na Terra ou no
Espaço, desejamos viver para a humanidade soffredora e, muito
especialmente, para todos os infelizes que se arvorem em nossos inimigos,
porquanto, ainda que se digam nossos desafetos, não poderemos
considerá-los com inimizades pelo simples motivo de sermos todos
irmãos, filhos do mesmo Pae, a fim de constituirmos uma família s6.
Por essa razão, os que se constituem nossos adversários serão
seus próprios inimigos - adversários de si mesmos - pois, nossa linha de
conducta, nesta phase de vida pela imprensa, em que passamos o formato
do jornal para o de revista, outra orientação não terá, senão a mesma
com que nós apresentamos em nossa organização inicial
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Prosseguiremos, conseguintemente, batendo-nos pela verdade,
por ella pautando os nossos pensamenws e actos, ainda que para isso
tenhamos de nos sa,crificar, visto que sendo nosso objetivo alcançá-la, si
tivéssemos de soffrer a contingência de vermos nosso corpo material
ameaçado pelas chammas da inquisição moderna, ainda assim, com a
proteção do Pae e Se,dwr nosso, teríamos a coragem precisa para nos
mantermos resolutos e firmes no martyrio.
Queremos com isso dizer que temos confiança na fé que Jesus
nos inspira, que por Elle nos queremos modelar, como convém ao espírita
christão: por isso, ainda quando sejamos detestados por estarmos no
caminho da verdade, personificação do Christo, estaremos sempre
promptos para estender mão fraterna a qualquer de nossos detractores,
levando ao que estiver em soffrimento e nos queira receber, o bálsamo
com que metigue seus amargores, suas necessidades, suas privações, o
conforto de que careçam sem pretender amesquinhã-los, mas cumprindo
um dever para resgate de nossas faltas.
Assim, terminando este anasoado, sem intuito de veidade,
presunção ou orgulho, aproveitamos o ensejo para declarar que a
Associação Espirila Beneficente e lnstructiva, e o Asylo, bem como os
seus Departamentos e annexos, estarão sempre francos pa.ra offertar o
modesto agasallw que Jesus nos permite offerecer, a quantos em
sofrimento, ainda tenham sido detractores das Instituições que
prestigiamos, dellas possam necessitar, pois nossa divisa será sempre
vasada nos moldes christãos, que nos recommendam: indulgência, muito
amor e forte desejo de transformar os desaffectos em /eaes e verdadeiros
amigos.*
31 de março de 1923
Jeronymo Ribeiro

,.. Através da. mensagem ac~ Seu Jeronymo deixou transparecer as perseguições que
sofria, devido aos seus ideais e por suas obras cristãs, bem como a sua disposição de sofrer em
nome do Cristo, amando até mesmo aos que se declaravam seus inimigos. A Mensagem é um

reposftório de conselhos cristãos.
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EDITORIAL DO Ng 1 DA 31 FASE

25 de dezembro de 1934

Eis nossa apresentação:

Rememorando o dia que assinala o nascimento do Christo de Deus,
reencetamos a publicação desta revista.
O glorioso Rabbi da Galiléia, conquanto seja o "Alpha" e o "Omega" da
Vida em suas múltiplas modalidades, desabrochou para o convívio dos homens,
num humilíssimo e esquecido estábulo onde, de longe em longe, só aportava
algum peregrino tostado pelo ardente sol que flammeja sobre as terras do
oriente. "Alpha", nesta, como nas anteriores publicações, nasceu num humilde
recanto, denominado Sítio de Santa Fé, bem distante do torvelinho titânico da
imprensa citadina e, talvez, também ignorado por não pequeno número de
centros civilizados.

"Alpha", homenageando o Nazareno, cujo natal lhe serve de berço, tem
um bello nascimento ...
O Unigênito de Deus, por sua incomparável e transcendental Sabedoria,
foi o modelador de Patriarchas celestes que o antecederam, e o expoente mais
expressivo de quantos leem demonstrado a existência de outros mundos além
deste, e de outras vidas além desta que vivemos na Terra ...

"Alpha", como órgão de uma Instituição Educativa e de Assistência
Social, será o porta-voz de quantos intellectuaes a queiram distinguir com suas
collaborações, dentro do feitio moral-educativo, e uma demonstração do que se
vem fazendo no Asylo Deus, Christo e Caridade.
Se, nesta terceira phase, em que despretensiosamente se apresenta e
envia fraternas saudações à christandade, for recebida com sympatia,
estaremos recompensados.

Diretores
Luiz de Oliveira
Ypoméa Braga de Oliveira

Redator:
Solimar de Oliveira
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COLABORADORES DE ALPHA

IIIPhase

Luiz de Oliveira (prosa e poemas); Ypoméa Braga de Oliveira (prosa e
poemas); Wolghano Barbosa (prosa); Hermínio Lyra (prosa e poema); Vinicius
(prosa); Euphrásio lngácio da Silva (prosa); Herauto de Oliveira (prosa e
poema); Leopoldo Machado (prosa e poema); Zilmar P. Barros (prosa);
Jeronymo Ribeiro (Espírito e páginas antigas) (prosa); Antônio Lima (prosa); A.
B. Fraga (prosa); Noraldino Lima (poema); Brant Horta (poema); Mário M.
Campos (poema); Nomisto de Aquino (poema); Maria Lacerda de Moura
(prosa); José Victorino de Lima (prosa); Claudiomar Ribeiro (prosa); Pedro
Camargo (prosa); Solimar de Oliveira (prosa e poema); Zília Viriato de Freitas
(prosa); Luziar Terra (poema); Alberto Ferreira (poema); Narciso Araujo
(poema); Teixeira de Novaes (poema); Benjamim Silva (poema); Fialho de
Almeida (prosa); Ernesto Penteado (prosa); Orígenes Lessa (prosa) ; Ícaro
(prosa); L.T. (prosa); Alba de Oliveira (prosa); Trophanes Ramos (prosa);
Thenqrio de Albuquerque (prosa); Homberto de Campos (prosa); Almo Lux
(poema); Mario Mendes Campos (poema); Escobar Filho (poema); Luz-Cina
(prosa); Chrisanto de Brito (prosa); Pereira Reis Junior (poema); Henriqueta
Lisboa (prosa); João Belém (poema); Júlia B. Gadea (prosa); De Paranhos
Antunes (prosa); Hélio Athayde (prosa); Teixeira Leite (poema); Levy Rocha
(poema); Deusdedit Baptista (prosa); Aluizio Napoleão (prosa); Manoel Quintão
(poema); Antônio Correia de Oliveira (Portugual), (poema); Cyrano & Cia
(Correio da Manhã) (poema); Newton Braga (prosa e poema); João Motta
(poema); Phidiaz (poema); Heitor Pereira (prosa); Zezinho (poema)
Sentenciado nº 909 - Rio; Samuel Teixeira (prosa) Sentenciado nº 1097 Rio;
Manoel de Souza Gomes (prosa); Sentenciado n• 787 Rio; Newton Ramos
(poema); Ruy Cortes (poema); Carlos Magalhães (prosa); Francelina de
Campos (prosa) Porto, Portugual; Nilo Gonçalves (prosa); Edith · Carvalho
(poema); Waldemar Mendes (prosa); Nilo Neves (prosa); M. Tavares (prosa)
Alvimar Silva (poema); Martins de Oliveira (poema); Belmiro Braga (poema);
Araújo Filho (poema); Mário da Silva Nunes (prosa); Raymundo Corrêa
(poema) ; Lux (prosa); Vianna de Carvalho (prosa); Arlette Cypreste (poema e
prosa); Carlos Lomba (prosa); A.A (poema) Jonas Farias (poema); Oliveira
Braga (poema); Albino Bastos (prosa); Felício Terra (prosa); Pierre (prosa);
Passos Lyrio (prosa); J. Moreira (prosa); Abílio C. de Carvalho{prosa); Lucina
de Oliveira (prosa); Modesto Jardim (prosa); Alberto de Oliveira (poema); Osmar
Barbosa (poema); Wilson Laranja (prosa); João da Penha Falcão (prosa); Da
Maso Rocha (poema); Hernâni de Carvalho (poema); Simões Vieira (prosa);
Lucia Castellani (prosa); Ludol (prosa e poemas); Athayr Cagnin (poema); Eça
de Queiroz (Espírito), (prosa); Amaral Ornellas (poema); Marcos Brasil (prosa);
Calina (prosa); Florestan Braga (prosa); Luiz Autouri (prosa); Pires Camargo
(poema); Emiliano B. de Oliveira (prosa);·Guerra Ntivaes (poema); Florisbello
Neves (prosa); Emmanuel (F.C. Xàvier,1936) mensagem (prosa); Guerra
Junqueiro (poema) F. Cândido Xavier; Cairbar $chutei (prosa); Júlia Lopes de
Almeida (poema); Ricardo Gonçalves (prosa); Areobaldo Lellis (prosa); Olavo
Billac (poema) através da Psicografia de F. C. Xavier; Joaquim Vellozo (prosa).
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Pioneiros .. .*

Damos hoje um pouco de história da Associação Espírita Beneficente e
Instrutiva "Jerônimo Ribeiro" e do Lar "Jeronymo Ribeiro", outrora Asilo "Deus, Cristo
e Caridade", largamente conhecido pela assistência que, no passado, prestou
indistintamente a velhos, alienados e menores de ambos sexos. Hoje, somente se
encontram ali meninos pobres, na mesma linha de amor ao próximo que remonta ao
recuado ano de 1918 ...
Tanto quanto foi possível apurar, Jeronymo Ribeiro chegou a Cachoeiro lá por
1912. Nascido em Portugual, veio para o Brasil, dirigindo-se para Minas Gerais,
residindo depois em São Paulo, onde teve a fortuna de conhecer a grande seareira A.nália
Franco, respeitada e querida pelas sua notáveis obras de benemerência social. Inegável
a influência que ela exerceu sobre Jerônimo Ribeiro, sobre tudo em sua nobre
preocupação com as crianças pobres.
Aqui aportando, Jeronymo Ribeiro entrou logo em contacto com os espíritas
existentes, que se agrnpavam no Centro Espírita 'Fé Esperança e Caridade", situado à
rua dr. Deolindo Maciel, perto da rua que sobe para o morro Amaral. Era seu presidente
Antônio da Silva Ma rins, em cuja residência os confrades se reuniram no dia 13 de abril
de 1913, para eleger a nova diretoria, que ficou assim constituída: Presidente -Jeronymo
Ribeiro; Vice - Presidente - Valentim Soares; l' Secretário - Francisco de Oliveira; 2'
Secretário - Manoel Nunes Machado; Tesoureiro - Ricardo Gonçalves.
Investido na presidência, Jerônimo propos, com a anuência de todos os demais

diretores, a mudança da denominação do Centro 11 Fé, Esperança e Caridade" para
Associação Espírita Beneficente e Instrutiva, que teve sua sede construída em apenas 3
mese..-.,! No dia 14 de julho do mesmo ano, em sessão solene, era o prédio oficialmente
inaugurado. Por aí se vê com que dinamismo Jerônimo Ribeiro marcou a sua presença
entre nós, dando à obra espírita, então tímida e apagada, a feição evangélica e nitidamente
Kardequista, que a indentifica até hoje.
Mas Jerônimo e seus companheiros não se detiveram aí. Em 25 de dezembro de

1918, como um verdadeiro bandeirante da doutrina, ele funda o Asilo "Deus Cristo e
Caridade" .. hoje "Lar Jerônimo Ribeiro" -, com a finalidade de auxi1iar órfãos, velhice

e indigentes.
Com a evolução dos tempos, JX)t necessidade de especial amparo à criança, a
Instituição presentemente só ajuda ao menino pobre. Mais também não poderia fazer. Já
que enfrenta uma batalha pennanente para sua manutenção.
Aqui fica, neste breve registro afetuoso, a gratidão dos espíritas de hoje, aos
corajosos Irmãos de ontem, pioneiros da Verdade e do Bem, desbravadores ardorosos
do &piritismo no solo cspírito-santense !

,t-

Edfforial do nR 2 da 4~ Fase, possivelmente escrito pelo Dr. José de Medeiros Colleia

Junior, ilustre espirita, já dessncarnado, que deu novo alento às letras através do reaparecimento
deA/pha.
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"Alpha"

É a esplêndida revista que se edita em Cachoeiro de ltapemirim, sob o
patrocínio do "Asylo Deus, Chrlsto e Caridade e Associação Espírita
Beneficente e lnstructlva •Jeronymo Ribeiro', adhésos à Federação Espírita
Brasileira, sendo dirigida pelos Srs. Luiz de Oliveira e Ypoméa Braga de Oliveira,
tendo à redação o nosso brilhante collega Solimar de Oliveira.
O número que recebemos é o terceiro da terceira phase, que traz óptimas
collaborações de intellectuaes cachoeiranos, muita matéria interessante, que
demonstram o grande progresso literário e artístico da bella cidade do sul do
Estado.

"Alpha" é uma revista que merece divulgação e leltura, já porque
representa um grande esforço de espírlto-santense de Cachoeiro, integrados na
vida artística do Estado, já porque é bem feita e esplendidamente escrita.
Agradecemos o exemplar, com o que fomos presenteados.

Revista "Vida Capixaba"
Almeida Cousin
Gustavo Wellington
Alvimar Silva
Athayde Lima

93

.Yasrr:, .liurrrr, llenmrr.r-1· awrla, tal ,:

ti

Le.i. -A·ardrt.

NOVEMBRO/DEZEMBRO .

QUARTA FASE
N' t

1972

DEUS CRISTO CARIDADE

ILFII

( FUNDADA Ell

a- &- 1918)

ór.oão /Joutrinária r. Jnformat:lvo da A.saocia.cOo EspírUa Beneffteid~

r lnst-;-utiro

« Jerónimo

llif,eiro • e do

Dlst,ibui,;io Gratuita

-

La.T'

«

Jerônimo Ribeiro" ·

Pcd•-s• Par111ut1

JNOICE

P10netrc,:; - R,d.çio
O Bercc - Oivenas

Diário de uma crtança que não nasc,u

1
2
3

OLar -

q

Neio Lücio

O Cm:littir da Rmlaç«o Esi,lrtla Divide A■ta ele Souzt
0urui.1, Josus ••• LBrul.o Kmdec

L.

5
6
7
8
9

Oini,

Meditaca:o Jio Lar

-

Emminando

Miiclo Teixeira
Red•çio
a Iiquezc
E■nianUI t

)O

Prol. Pielro Ubaldi

li
12
13
Jq

A llmmi• Sin1...
DIJnoEspJrtm - b,.,....1
Ptinclpios da F!losoJia Esplri1u

E. Sml!O

Cachoeiro da ltapemirim

94

LIGA BRASILEIRA CONTRA OANALFABETISMO
1916

"A Liga tem como objetivos primordiais fundar escolas
gratuitas e manter professores ambulantes para ensino da
instrução básica, que consiste no conhecimento da leltura, da
escrita, dos elementos de Aritmética e de Desenho".

95

Alunos das escolas da "Liga F.spírito-Santense Contra o Analfabetismo"
reunidos na frente da sede principal que era no prédio da Associação Espírita
Beneficente e Instrutiva, para comemoração da Independência do Brasil. Nas
janelas estão as diretoras, professoras e auxiliares. A foto evidencia que o
acesso principal era pelo lado direito, havendo um telhado de proteção. Eram
70 alunos, uniformizados, por ocasião da foto comemorativa.
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LIGA BRASILEIRA CONTRA O ANALFABETISMO{S)

SÚMULA DO ESTATUTO
De acordo com o que ficou resolvido na reunião pública celebrada em
28 de Maio de 1916, no edifício da Associação Espírita Beneficente e
lnstructlva, em Cachoeiro de ltapemirim, Estado do Espírito Santo, ficou
constituída, naquela cidade, a Liga Brasileira Contra o Analphabetlsmo.

O fim a que se destinava a Liga era o combate ao analfabetismo no
Brasil, num esforço para que, ao comemorar o primeiro centenário de sua
independência política, a Nação Brasileira pudesse proclamar-se livre do
analfabetismo. Faltavam apenas seis anos para o centenário que foi festejado
em 1922.
Para alcançar os seus objetivos, a Liga lançou mão de recursos
federais, estaduais e municipais, não esquecendo de dirigir-se diretamente à
população, bem como às associações congêneres. Era pensamento de seus
diretores alcançar, com os recursos angariados, a finalização das etapas e
metas previstas, tais como: 1) a criação e manutenção de maior número possível
de escolas gratuitas, urbanas, rurais, diurnas e noturnas; 2) criação de um
professorado ambulante, que levasse às mais pobres choupanas campestres
as primeiras luzes da instrução; 3) subvenções e favores para as Sociedades
ou Instituições de propaganda da instrução, escolas, colégios e professores
particulares, proporcionalmente ao número de alunos gratuitos que admitissem;
4) leis proibitivas de admissão de analfabetos para o exercício de funções
públicas, quer civis, quer militares, a partir de 7 de setembro de 1920; 5) leis de
exclusão dos analfabetos para o exercício de função pública, quer civil, quer
militar, a partir de 7 de setembro de 1920; 6) impostos especiais sobre os
estabelecimentos industriais, agrícolas e comerciais que tivessem a seu serviço
analfabetos de qualquer idade ou sexo; 7) a execução fiel das leis federais,
estaduais e municipais já existentes, relativas ao ideal da LIGA; 8) criação de
um imposto para os analfabetos maiores de 10 anos que entrassem no país
depois de 7 de setembro de 1920.
Era intenção dos diretores, assim que os recursos da Uga permitissem,
fundar escolas gratuitas e manter professores ambulantes para ensino da
instrução primordial básica, que consiste no conhecimento da leitura, da escrita,
dos elementos de Aritmética e de Desenho. Esperavam, também, que
associações que tivessem como objetivo a difusão da instrução primária se
filiassem à Liga a fim de conseguir um fortalecimento na unidade de ação. A
Liga assumiu um compromisso firme de trabalho junto aos poderes públicos
para a obtenção de recursos, e sua duração prevista era de tempo ilimitado,
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sendo que o número de sócios também era ilimitado e podiam ser brasileiros
ou estrangeiros.
Quanto aos sócios, as condições eram amplas. Qualquer pessoa, sem
distinção de raça, idade, classe social, partido político, religião, sexo e
nacionalidade, podia pertencer à Liga. Não foram esquecidas as entidades
jurídicas. Havia uma contribuição mensal que não devia ser inferior a 500 réis.
Cabia aos sócios atuar em prol do objetivo da Liga, pelo pensamento, pela
palavra e pela ação; cumprir fielmente as disposições dos Estatutos,
esforçando-se pela realização dos objetivos; a fim de atuar pelo exemplo, os
sócios deveriam assumir o compromisso de influir pessoalmente a favor da
instrução de no mínimo um analfabeto; exercer quando nomeado pela Diretoria,
as funções de delegado da Liga. Os sócios podiam oferecer seus serviços
didáticos para lecionar nas escolas particulares criadas ou não pela Liga.
Os Fundos Sociais eram constituídos não só pelas mensalidades dos
sócios, mas também por doações e legados, subvenções públicas e
particulares, renda de capitais, produto de donativos obtidos com promoções
de espetáculos, concertos, quermesses, conferências, etc. Esses fundos
destinavam-se exclusivamente às despesas necessárias à manutenção da
sede social, ao pagamento de empregados a ao expediente de escritório, bem
como à manutenção de escolas gratuitas primárias e de professores
ambulantes. Eram previstos auxílios financeiros às caixas escolares existentes
no Brasil. Por fim, desde que a renda excedesse às despesas ordinárias, o saldo
verificado seria empregado na compra de apólices da Dívida Pública Federal,
que por sua vez, constituiriam o patrimônio social.
Quanto à sua administração, a Liga era dirigida por uma Diretoria e
possuía um Conselho Deliberativo de 20 membros, cujos mandatos eram de 7
anos, com eleição realizada por uma Assembléia Geral Ordinária. A Diretoria
era composta de 1 Presidente, 1', 2º e 3º Vice - Presidentes, 1 Secretário Geral, 1' e 2º Secretários, 1 Tesoureiro e 2 Procuradores.
Havia um símbolo da Liga que era a carta do Brasil inscrita .e uma
elipse, constituída pelos seguintes dizeres na parte superior:
"COMBATER O ANALPHABETISMO

EDEVER DE

HONRA DE TODO BRASILEIRO"

e na parte inferior:
"LIGA BRASILEIRA CONTRA O ANALPHABETlSMO"

O símbolo ou logotipo era usado não só nos papéis oficiais e estandarte
da Liga,. mas também nos papéis particulares, pelos sócios, para servir de
propaganda. Era permitido que os sócios afixassem o símbolo da Liga na parte
externa de suas casas com o fim de indicar que naquela casa existia um cidadão
pronto a ajudar a qualquer analfabeto a liberta • se das trevas da ignorância.

98

Como incentivo aos cooperadores, a Liga criou uma medalha de mérito
para oferecer às cidades, vilas, bairros, corporações e institutos de qualquer
natureza que, sucessivamente, iam se libertando do analfabetismo.
A Liga possuía um livro de ouro, em cujas páginas foram registrados, a
7 de setembro de 1922, os nomes das pessoas e de coletividades que se
distinguiram por serviços ou donativos à Instituição.
Com essas propostas, a Liga foi inscrita no Registro Civil, nos termos
da Lei 173 de 1O de setembro de 1893, no Cartório Oficial do Registro Geral de
Hypothecas e Tabelião de Protestos de Letras, Cachoeiro de ltapemirim (ES),
onde o Tabelião Francisco Alves de Athayde reconheceu a firma do Sr.
Jeronymo Ribeiro, Presidente da Liga, a 6 de julho de 1916, e o oficial Felinto
Nunes Vieira registrou a Instituição no livro 34, folhas 63 a 71 , sob o nº 858 de
ordem E, aprontado no protocolo sob n° 868 de ordem 3, também no dia 6 de
julho de 1916.
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Nesta casa foi iniciada a grande e significativa obra de Jeronymo Ribeiro,
o Asylo Deus, Christo e Caridade, a 25 de Dezembro de 1918. Entre crianças,
velhos e alienados mentais, Seu Jeronymo acolheu ali 12 pessoas, 6 do sexo
masculinos e 6 do sexo feminino. Cinco anos depois já existiam 3 pavilhões e o
"sobrado", considerado com o prédio principal.
Seu Jeronymo dizia que essa casa era a "casa mãe" do Asilo e nunca
deixou que fosse demolida.
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12 RELATÓRIO ANUAL DA "LIGA"
1917

Relatórlo* Histórico da Liga Espírlto-Santense Contra o
Analfabetismo, fundada em 28 de maio de 1916, com o nome de Liga Brasileira
Contra o Analfabetismo. Relatório apresentado pelo Presidente em Assembléia
Geral Ordinária em 27 de maio de 1917:
Ilustrados companheiros de Diretoria, minhas senhoras e meus consócios:
Faz amanhã um ano que um punhado de companheiros, reunidos em
comunhão de pensamentos, neste mesmo lugar, deliberaram em uma reunião
pública a fundação de uma Liga Contra o Analfabetismo.
Regulada essa reunião pelos estatutos da Liga Brasileira Contra o
Analfabetismo, do Rio de Janeiro, foi a Diretoria aclamada.
Dizer nestas linhas, as lutas e desarvores porque tem passado esta
Diretoria, neste curto período, é completamente impossível, em parte; e na outra
parte, a prudência e o bom senso mandam calar.
Posso, no entanto, assegurar a esta distinta Assembléia que apesar das
dificuldades materiais, das mais tenazes perseguições e enormes dificuldades
do meio, está vencido o primeiro degrau da escada. Assegurando-vos mais que,
convicto na coragem e esforços de meus companheiros de Diretoria, e muito
mais ainda, na proteção divina, tendo a certeza que Deus não desampara os
obreiros de boa vontade, esta sociedade nunca mais cairá.

Reunião de Diretoria
Efetuaram-se algumas reuniões da Diretoria, não tendo sido possível
as reuniões mensais por falta de número.
Esta Diretoria oficiou a todas as Cãmaras Municipais do Estado e ao
Presidente do Estado, em junho de 1916, pedindo-lhe a decretação de Leis
obrigatórias de freqüência às aulas. As únicas Câmaras que responderam foram
de Santa Leopoldina e Espírito Santo. Ao Presidente do Estado oficiou-se por
duas vezes, não se recebendo resposta de nenhum dos ofícios.
Oficiou-se, também, ao Chefe de Polícia, pedindo licença para fundar
na cadeia pública desta cidade uma escola gratuita para presos e soldados.
Teve igual despacho que tiveram os de 30 Cãmaras Municipais (pois oficiou-se
a 32) e Presidente do Estado.
Por falta de apoio moral dessas autoridades, a Liga não teve o
desenvolvimento que teria, se fosse ao menos auxiliada moralmente.
A Diretoria nomeou, oficiando, delegados em uma grande parte do
Estado. Infelizmente nenhum deles se dignou auxiliar-nos.
Como vedes, temerosos têm sido os sacrifícios porque têm passado
esta diretoria;
(lt) Este relatório foi escrito de próprio punho por Jeronymo Ribeiro.
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Quando se efetuou a fundação Inscreveram-se 185 sócios, marcando
mensalidades de 500 a 2$000. A maior parte nunca pagou, os outros foram
diminuindo, restando-nos hoje 28 sócios que, quando todos pagam, recebe-se
34$000. A mínima despesa ordinária mensal com a escola à Rua Major Borges,
fundada em 12 de agosto de 1916, é de 70$000.
Além disso, esta Diretoria lutou muito, devido a maior parte dos seus
membros terem-se exonerado, alguns sem terem assistido a uma única sessão.

Fundação de Escolas
Em 1• de agosto de 1916 fundou-se a primeira escola à rua Major Bor9es
nesta cidade, s,endo nomeada professora da mesma a Senhorita Maria Amella
de Azevedo. A inauguração afluiu grande número de Senhoras, Senhoritas,
Cavalheiros e muitas crianças. Esta Escola tem funcionado regularmente como
vereis em outra parte deste relatório.
Em 7 de Setembro de 1916, fundou-se a segunda escola da Liga em
Morro Grande, que não funcionou por motivos imprevistos.
Esta Diretoria tem tentado abrir mais escolas, cujo desejo tem ficado só
na vontade. Como vereis adiante, pelo mapa demonstrativo da receita e
despesa, se não fora a proteção da Associação Espírita, a Liga teria baqueado
no primeiro mês.

Estatutos
Havendo urgente necessidade de reforma dos Estatutos da Liga, foram
os mesmos confeccionados para serem apresentados em Assembléia Geral
Extraordinária de 27 de maio de 1917. Como vedes, pelo exposto, e pelo muito
que se não pode expor, há urgente necessidade em convergir todo o apoio
material e moral, em volta da Liga. Compreende-se que esta sociedade é uma
sociedade de caridade, que sem interesse algum se propõe a levar a luz da
instrução a qualquer ponto onde ela seja necessária.
Como deduzireis deste relatório, nenhum dos membros da Diretoria
recebe qualquer gratificação. Tudo é feito gratuita e abnegadamente.
Confrange-nos o coração observarmos a proteção e apoio que as autoridades
e o povo de todos os Estados da União dispensam às Ligas fundadas nos
respectivos Estados, e a perseguição satánica e mordaz, de que esta Liga é
vitima. Pensamos, algumas vezes, que estamos em outro país e até em outro
planeta. Malgrado de qualquer espécie de perseguição, ela não cairá.
Declaro que a Liga dá mensalmente uma pensão para a manutenção
de uma outra escola. O nome da escola, como o nome da professora não podem
ser publicados. Em vista de não ser possível a sua publicação, também não
constam essas importãncias no presente relatório. Essas importãncias são
fornecidas à Liga por mão oculta.
Elevemos nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo-lhes a
sua divina proteção e seu amantíssimo amor, para com duas sociedades sem

um real de subvenção. Gastando um colosso, e apesar de tudo isso vão se
mantendo em equilíbrio. Só a proteção Divina pode produzir destes fenômenos.
Cachoeiro de ltapemirim, 27 de maio de 1917.
Jeronymo Ribeiro
Presidente
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BALANÇO FINANCEIRO
1916 - 1917

Liga Espírito-Santense Contra o Analfabetismo
Balanço do movimento de 28 de maio de 1916 a 27 de maio de 1917.
1916
Maio
Junho

livros em branco, papel, envelopes
selos do correio e 1 tímpano

45200
17000

registro Estatutos e estampilhas
1 carimbo de borracha e correio
1 livro para visitantes

25200
12 000

Agosto

mobília e utensílios para a escola na
Rua Major Borges, nesta cidade

Setembro

Para a Escola de Morro Grande:
livros em branco e um tímpano
pagar por 1300 recibos
Para a Escola da Rua Major Borges:
uma mesa e dois bancos
Pago à Profa. Senhorita Maria Amélia,
1.8.1916 a 31.5.1917 (10 meses)
Pago por aluguel da casa
Uma mesa e dois bancos
Porcentagem ao cobrador
Despesas com os exames, prêmios, etc

1917
Janeiro

Selos e despesas com uma latrina
1 talha com torneira, selos e cal
cal para desinfetar privada e miudezas
instalação de luz elétrica
Mensalidades recebidas até 31.5.1917
obtido pelo Sr. Dr. Seabra, no Rio

2000
100500

28000
15000
20000

400000
300000
17000
23700
72000
30000
23000
10000
26300
602500
30000
1166 900

· Maio (31)

Débito à Associação Esp. B. 1.
compra de um relógio para a Escola
da Rua Major Borges
impressão dos Estatutos
devido à Associação Espírita B. lnst.
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534400
45000
30000
609400

632500

FREQÜÊNCIA ESCOLAR
1916 -1917

Freqüência dos alunos da escola do Rua Major Borges de 1' de agosto de 1916
a 26 de maio de 1917.

1916
Agosto
Setembro
Outubro·
Novembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio

Sexo

N•

Total Frequência total

Masculino
Feminino

15
30

Masculino
Feminino

34

53

Masculino
Feminino

22
37

59

Masculino
Feminino

20
36

56

Masculino
Feminino

22
30

52

Masculino
Feminino

22
35

57

Masculino
Feminino

19
31

50

Masculino
Feminino

17
29

46

Masculino
Feminino

34

45

19

23
57

Totalidade Geral

475

360
720

•

437
782

•
•
•
•
•
•

•
•

,.
475

Aulas

•
•

440
781
400
720

•

484
660

•
•

440
700

•
•

475
775

•
•

357
610

•
•

575
850
10566

Cachoeiro de ltapemirim, 27 de maio de 1917

Jeronymo Ribeiro
Presidente
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PARECER COMISSÃO DE CONTAS
Examinamos e achamos exatas as contas apresentadas e
louvamos a constância e pertinaz perseverança de Sr. Presidente da liga.
Propomos um voto de louvor à Diretoria.
Cachoeiro de ltapemirim, 25 de maio de 1917.
A Comissão de Contas
Francisco de Carvalho Braga
Aristides Azevedo
Olympio Pereira

Observações pertinentes ao relatório do Sr. Jeronymo Ribeiro sobre o
primeiro ano de atividade da Liga Espírito-Santense Contra o Analfabetismo,
transcrito acima:
De acordo com as palavras de Jeronymo Ribeiro, os espíritas sofreram
grandes revezes por causa do preconceito e pela falta de iniciativa da maioria
dos sócios. Seu Jeronymo impos-se o silêncio, para não enumerar os seus
perseguidores e confrades faltosos.
As autoridades de todo o Estado foram conclamadas a colaborar contra
o analfabetismo, mas em sua maioria, quase absoluta, não responderam ao
dramático apelo da Liga. Esta nem mesmo recebeu apoio moral, reclamou Seu
Jeronymo.
A Liga manteve uma Escola Primária à Rua Major Borges, fundada a 1º
de agosto de 1916 e uma outra em local e nome guardados em segredo.
Em 27 de maio de 1917 houve uma reforma dos Estatutos. Na
oportunidade, o nome da "Liga Brasileira Contra o Analfabetismo" mudou para
"Liga Espírito-Santense Contra o Analfabetismo".
Seu Jeronymo considerou que em todo o Brasil as Ligas Contra o
Analfabetismo contavam com o apoio das autoridades, mas aqui no Espírito
Santo só recebiam perseguições descabidas, nascidas do preconceito.
Em seu balanço, Seu Jeronymo faz referência à colaboração do Dr.
Seabra. Trata-se do Dr. Augusto Seabra Moniz, que em 1924 foi Prefeito de
Cachoeiro de ltapemirim. Dr. Seabra, espírita, sempre esteve presente nas
atividades filantrópicas daquele grupo de companheiros de ideal espírita.
Na Comissão de Contas, o mesmo que Conselho Fiscal, aparecem os
nomes de Francisco de Carvalho Braga, Aristides Azevedo e Olympio Pereira,
este último, dono do Hotel Toledo, em 1927.
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ASILO DEUS, CRISTO ECARIDADE
1918

A primeira expedição de pesquisa enviada pela FESPE a
Cachoeiro de ltapemirim, no dia 22 de outubro de 1992, composta
pelos pesquisadores Lamartine Palhano Junior, Presidente da
FESPE, Walace Fernando Neves e Elza Valadão Leite Archanjo,
Conselheiros da FESPE, com o objetivo de obter mais informações
a respeito de Jeronymo Ribeiro e sua obra, num momento de
seleção dos documentos encontrados na sede do Lar •Jeronymo
Ribeiro", descobriu um livro de registros com o seguinte título na
capa: "Livro De Visitas Do Lar Jeronymo Ribeiro". Por seu
aspecto antigo e por ser considerado apenas mais um livro para
assinaturas de visitantes, estava no meio de outras pastas de
somenos importância. Quando manuseado, descobriu-se que
continha, não somente opiniões, relatos e pareceres de visitantes
ilustres, mas também as quatro principais atas das reuniões
solenes de inauguração do Asilo Deus, Cristo e Caridade e das
inaugurações de pavilhões e do sobrado principal. Seguem a essa
introdução as cópias das atas e as informações históricas delas
r·esgatadas.
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Outro ângulo da casa onde Jeronymo Ribeiro iniciou seus trabalhos de
amparo às crianças, velhos e alienados mentais desamparados. Essa casa já
não existe.
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ATA DE FUNDAÇÃO - 1

ATA da reunião para inauguração do A.\)llo, Deus Christo e

Caridade. Sítio Santa-Fé-Amarei/o. Cachoeiro de ltapemirim, ES. Aos
25 dias dos mês de dezembro de 1918 -Natalício de Jesus- às 14 horas,
na sala principal do edifício, reunidos a Diretoria e mais irmãos abaixo
assinados, para inaugurar-se o Asylo Deus, C hristo e Caridade. Aberta
a reunião pelo Presidente Jeronymo Ribeiro, que expos n fim da reunião,
descrevendo a utilidade destes abrigos, lembrando os úteis serviços que
outros congêneres que fundou no Estado de São Paulo. Ofertou-o a Nosso
Senhor Jesus Chrislo no dia em que se comemora a sua vinda à Terra,
para que Ele para aqui envie todos que julgar de sua divina vontade e
sabedoria. Em seguida deu a palavra a quem dela quisesse fazer uso.
Falou o nosso irmão ZamithAzevedo. Não havendo mais quem quisesse
falar, o presidente encerrou a reuniâo às 15:30 horas.
Jeronymo Ribeiro

ZamithAzevedo

Ricardo Gonçalves

Pedro da Rocha Costa

Custódio Ramos
Maria Rocha Sampaio

Ercilla Ramos
Maria Ramos

Eduarda Mar.ia das Neves
Harmezjnda Rocha Casta

Manoela Ramas
Jérecé Barbosa

FrancisCa Moreira Prates

Dulce Ramos

Observações pertinentes à ata de inauguração do Asilo Deus, Cristo e
Caridade:

A reunião de inauguração foi realizada no dia 25 de dezembro, no
horário de 14:00 às 15:30 horas, na casa de dois cômodos existentes ali, no
ambiente da sala de visita. Estavam presentes a Diretoria da Associação e
algumas outras pessoas.
Pelo visto, a reunião transcorreu tranqüila, quando Seu Jeronymo falou
de sua experiência com outros abrigos que havia anteriormente fundado no
Estado de São Paulo. Da ata depreende-se que havia concordância geral, e
pelo tempo de reunião, deduz-se que não houve discussão demorada sobre
quaisquer dos aspectos que poderiam se abordados numa reunião corno essa
Pela letra, sebe-se de imediato que Seu Jeronymo lavrou a ata no livro,
ou, o mais provável é que a ata foi lavrada em papel solto e depois passada à
limpo por Seu Jeronymo em um livro que foi providenciado depois, visto que
toda a ata e todos os nomes dos presentes estão escritos com a letra de Seu
Jeronymo. Não deve haver preocupação quanto a esse respeito, pois que na
3ª ata do Asilo, essas pessoas assinaram no mesmo livro, portanto confirmam
as presenças nas duas outras reuniões anteriores, cujas atas foram passadas
à limpo no livro. Corno a 2ª ata descreve uma reunião acontecida em 25 de
dezembro de 1919, como se vê adiante, essa ata também foi transcrita,
presume-se que o livro foi adquirido depois dessa data ou pouco antes da
reunião do dia 14 de julho de 1921, quando sua ata foi assinada por todos.
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ATA HISTÓRICA - 2

ATA da reunião para inauguração de um novo pavilhão para o
Asylo Deus, Christo e Caridade, Sftio Santa-Fé-Amare/lo, Cachoeiro de
/tapemirim. Aos 25 de dezembro de 1919, reunidos na sala principal do
novo p,1vilhão, as pessoas abaixo assinadas, para inauguração do
mesmo. Às 14 horas o Diretor do A.\)'lo declarou aberta a reunião,
achando-se presentes a Diretoria, muitos associados, a Comissão da
Augusta e Benemérita Loja Fraternidade e Luz, composta dos Srs.
Quintiliano déAzevedo, Ricardo Gonçalves, Angello Maria Mignoni. O
Diretor fez uso da palavra, expondo os fins que se destina o Asylo e os
resultados obtidos dépoL, de um ano de fundação do Asylo. Em seguida,
concedeu a palavra a quem dela quisesse usar. Falou em nome da Loja
Fraternidade e Luz o Sr. Quintiliano de Azevedo, que com palavras
incisivas pôs em evidência os esforços da Directoria da Associação
Espírita Beneficente e lnstructim, pedindo que fosse lançado na ata um
voto de louvor à referida Directoria. Em seguida, o Director tomou a
palavra para agradecer o grande auxílio moral e material que a
Associação tem recebido da referida Loja, considerando-a co-irmã nos
seus esforços em praticar o bem, pedindo que também fosse lançado em
ata um voto de louvor à loja Fraternidade e Luz. Falou também o Sr.
Herculano Sant'Anna, fazendo votos pela prosperidade do Asylo. O
Dlrector deu como inaugurado o referido pavilhão, elevando fervorosa
prece a Jesus. A reunião foi encerrada às 15:30 horas.
Jeronymo Ribeiro
Pedro da Rocha Costa
Angello Maria Mignoni
Virgínio Marangoni
Maria Amélia
Maria Mercedes
Alice Cezar
Sebastiana Silva
Manoel Silva
Celso Cordeiro
Paulina Sant'A nna
Vitalina Alves de Oliveira
Alipia Sant'Anna
João Alves Martins
Dilo Sant'Anna
Nestor Sant'Anna
Joaquim Augusto

ZamithAzevedo .
Ricardo Gonçalves
Quinti/iano Azevedo
Esther Rocha
Zilda Marangoni
Maria Cezar
Maria Silva
Francisco Silva
Theophilo Pentari
Filisbina Sant'Anna
Maria Sant'Anna
Elson Ramos

Francisca Sant'Anna
Herculano Sant'Anna
Amador Sant'Anna
José Paixão

Observações pertinentes à ata de inauguração de um primeiro pavilhão
para o Asilo, destinado a abrigar órfãos.
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Em 1919, Seu Jeronymo inaugurou, agora na presença de um número
superior de participantes, o primeiro pavilhão, de modo a receber maior número
de órfãos. Os alienados ficavam na casa em que se iniciara a instituição.
A reunião, novamente, aconteceu no Sítio Santa Fé, agora na sala
principal do novo pavilhão, às 14 horas, pois, não seria muito fácil realizar uma
reunião à noite, num lugar afastado do centro da cidade.
Nesta ata ficou clara a efetiva participação dos membros da Loja
Maçônica Fraternidade e Luz nos trabalhos de construção e manutenção do
Asilo.
Pelas assinaturas percebe-se que apenas Jeronymo Ribeiro, Ricardo
Gonçalves, Zamith Azevedo e Pedro da Rocha estavam também presentes na
reunião de inauguração do Asilo. Eram os companheiros que pennaneciam
firmes no bom combate.
Esse pavilhão foi inaugurado, exatamente, um ano após a inauguração
do Asylo, após muitas lutas para a obtenção de recursos.
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Fotografia obtida no dia da inauguração do pavilhão destinado ao
Departamento dos Alienados (14 de julho de 1921). Junto às crianças, no
primeiro plano está Ennio Santos, alfaiate, grande colaborador de Jeronymo
Ribeiro, responsável pelo pavilhão dos meninos. Nesse dia, muita gente foi ao
Asilo, principalmente os representantes dos governos estadual e municipal,
médicos, policiais, diretores de casas espíritas, etc.
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ATA HISTÓRICA· 3

ATA da reunião para a inauguração do 3' Pavilhão do Asylo
Deus, ChristoeCaridade.Aos 14diasdomêsdejulhode 1921, reunidos
no edifício do Asylo as pessoas abaixo assinadas, com a assis"tência do

limo. Sr. Dr. Francisco Gonçalves, representando o Exmo. Sr. Presidente
do Estado Cel. Nestor Gomes; capitão Getúlio Sarmento, representando
o E:xmo. Sr. Secretário do Interior, Dr. Luiz A. M. Lindenberg; Prefeito
Municipa~ Dr. Attílio Vivácqua; Presidente da Câmara Municipa~
Ricardo Gonçalves, para si e pela benemérita Loja Maç/Jnica

Fraternidade e Luz; Sr. Armando C. Braga, representando o Diário da
Manhã, da Capital, e seu pai Cel. Francisco de Carvalho Braga; Ennio
Santos, representarulo o Jornal Espírita '½ Senda': que se publica em
Victória e a União Espírita de Vict6ria; Srs. Jgnácio Bittencourt,

presidente do Abrigo Thereza de Jesus do Círculo Espírita Chorita do
Jornal Espírita; Leoni Haseff, representando o Abrigo Thereza de Jesus
e a Federação Espírita Brasileira; José Elias de Queiroz, representando

o Professorado Público, Jeronymo Ribeiro, Francisco Gonçalves
(representando Nestor Gomes), Att,1io Vivacqua (Prefeito Municipal),
Ricardo Gonçalves (Loja Maçônica Fraternidade e Luz), Theotônio
Machado (Inspetor Escolar), Gil Moreira (comerciante), Armando
Carvalho Braga (Diário da Manhã), Benedito Menezes Lacerda
(cirurgião dentista), Elias de Queiroz (Professorado Público), Ary Lima,
Ignácio Bittencourt (Círculo Espírita Chorita), Leo,ú Haseff (Federação
Espírita Brasileira), Gasparina Araújo, José Paixão, Pedro da Rocha
Costa, E rei/la Ramos, Virgínio Marangoni, Maria Sant'Anna, Esther G.
Rocha, Pedro dos Reis, Genolivia Nunes, Jovanina dos Reis, MariaAlves,
Zenith lima, Maria de Lourdes, Maria do Carmo, Ercilia Silva, Maria
da Penha, A/varina Pinheiro, Erlita Rosa, Ottilia Silva, Maria de

Oliveira, Almerinda Souza, Francisca Sampaio, Lydia Bastos, Argentina
Nicodemos, Emília Coelho, Olinda Souza, Haydêe Soares, Benedita
Loyolla, Maria da Penho, Darcy Silva, Elio Silva, Ernesto Salles, Antônio
D 'Assis, Silvio Cantelle, De/armando de Carvalho, Paulo Rosa,
Francisco Rodrigues, Francisco do Carmo, Pedro Ramos, MoacyrSouza,
Sebastião Toledo, José Manssine, Dionisio Manssine, Guilhermino
Pereira, Joventino Silva, Antônio Guilherme, Benedito Souza, Antônio

Motta, José d'Almeida, Benjamim Maria, Mário Souzo, Francisco de
Carvalhq Braga, Ennio Santos (A Senda), Antônio Oliveira, José
Learulro, Laurito Appolinário, Antônio Duarte, José Firmino:., Gilberto
Machado, Gaveia da Silva, Joventino Xavier, Vicente Cabellino,
Herculano Sam "Anna, PedroLoncin, Arcino Galhaço, Mario.Gonçalves
Sampaio, Francisco Coutinho de Araújo, Dalila Gomes de Araújo,
Francisca D. Mel/o, SadEliasSad, Estellita CoelhoMarins, Maria Rocho
Sampaio, Irene Lima, Maria N. Machodo, Henriqueta Galhoço, Adites
Fernando, Carminda Ferreira, Emílio Roza da Silva, Maria de Araújo,
Lucila de AralÍjo, Inésia Ramos, Arinda Ramos, Ercilla Ramos, Maria
Coellw, Sebastião Almeida, Adelaide Reis, Amalha Reis, Ja/ites Ferreiro,
Nelsina Lustos,1, Maria Sant'Anna, Luiza Reis, Anna Lima, Jenny Ramos,
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Maria de Oliveira, Jovina Duarte, Beatriz Rocha, Jovanina Reis,
Claudina Duarte Machado, Almerinda Genelivia Nunes, José Nunes,
Maria Ilario Benedicta, Maria da Penha, Alice Marangon4 Lúcia Costa,
Ercil/a André, Lucina dos Reis, Zenobia dos Reis, lracema dos Reis,
ArgentinaNrmes, Esmeraldina Gama, OlayaAlves, Ercilla Costa, Zilda
Marangoni, Sebastiana Silva, Maria Silva, Januária Alves, Dolores
Ribeiro, Alipio Nobre, Francisco Silva, Manoel Silva, Benjamim Silva,
Antonio Silva, José Salles, Pedro dos Reis, Epiphania R. Marangone,
Anna Marangonne, Mari.a Melão, Zita Marangoni., Francisco Amadeu,
José M. Rabel/o Cariai Torres.

Observações pertinentes à ata da inauguração do 3º pavilhão do Asilo
Deus, Cristo e Caridade:
Esta ata não foi escrita por Seu Jeronymo visto que a letra não é sua.
Consta da ata apenas a indicação das presenças, que, pelo sinal, demonstra a
grande repercussão dos trabalhos da equipe de Seu Jeronymo.
Esta ata atesta a chegada de recursos enviados pelo então Presidente
do Estado, Sr. Nestor Gomes. Desde o momento que ele prestigiou o trabalho
de Seu Jeronymo, a sociedade inteira aderiu e compareceu. A 14 de julho de
1921 esse pavilhão foi inaugurado para abrigar os alienados. Foi posteriormente
chamado do Departamento dos Alienados. Esse pavilhão podia abrigar pelo
menos 80 pacientes de ambos os sexos.
Estavam presentes os diversos representantes da Sociedade,
trabalhadores do Asilo, Diretores da Associação Espírita Beneficente e Instrutiva
e mais 100 pessoas.
Da primeira hora, inauguração do Asilo, estavam Jeronymo Ribeiro,
Ricardo Gonçalves, Maria Rocha Sampaio, Pedro da Rocha Costa e Ercilla
Ramos. Dos que lá estavam, um ano depois, ainda permaneciam Virgínia
Marangoni, Sebastiana Silva, Esther Rocha, Herculano Sant'Anna, José
Paixão, Maria Sant'Anna e Maria Silva.
Ennio Santos de Vitória, representava o Jornal Espírita "A SENDA", já
existente naquela' época, bem como também a União Espírita de Vitória.
Destaca-se a presença da Federação Espírita Brasileira, na pessoa de Leoni
Haseff.
Era prefeito na época, Attílio Vivacqua, um dos homens mais inteligentes
e brilhantes do Estado. Ricardo Gonçalves, um dos fundadores da Associação
e do Asilo, era Presidente da Câmara Municipal. Seu irmão Francisco
Gonçalves, deputado estadual, representou o Sr. Nestor Gomes, Presidente do
Estado.
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ATA HISTÓRICA-4

ATA da reunião para inauguração do sobrado do Asylo Deus,
Christo e Caridade. Aos 14 dias do mês de jullw de 1923, reunidos no
ediricio doAsylo as pessoas abaixo assinados com a assistência do Exmo.
Sr. Capitão Reinaldo Machado, representando o Exmo. Sr. Nestor
Gomes, Presidente do Estado; Serafim de Almeida, representante do
Grupo Espírita São João Baptista, de Campos, Abrigo Thereza de Jesus,
do Rio de Janeiro, União Espírita Suburbana e ouuas; o E:xmo. Sr.

Armando Braga, representando o Diário da Manhã, de Vitória; Dr. Luiz
Lindenberg, represenlando o Centro Espírita Henri,queJosé de Mel/o, de
Vitória; D. Amintas Soares, representando o Sr. Francisco de Paula
Pacheco e Senlwra; Dr. Carlos Lomba, representando o Grupo Espírita
de Castello e orador oficial; Randolplw Freitas; José Damaso de
Carvallw; Manoel Gonçalves Sampaio; Dr. Carlos da Silveira Campos,
representando a Loja Maçônica Fraternidade e Luz; Francisco
Gonçalves, por si e pelo Dr. José Ba"os Wanderley; Cap. Philadelpho
Peixoto de Faria, por si e pelo Dr A. Aderito de Menezes, Delegado Geral
de Polícia; Ricardo Gonçalves, Juiz Distrital em exercício da Vara de
Direiu>; Dr. Aristeu Portugal Neves, Diretor do Colégio Pedro Palácios
e muitas outras pessoas gradas, famllias e asilados. O Sr. Cap. Reynaldo
Machado declarou representar também o Dr. Augusto Lins, Prefeito
Municipal O Sr. Jeronymo Ribeiro, abrindo a sessão, passa a presidência
a Cap. Reynaldo Machado, representante do Exmo. Sr. Presidenle do
Estado, que convida para a mesa os que nela tomaram lugar. Falou o Sr.
Jeron-y,no Ribeiro a respeito da inauguração do novo sobrado anexo ao
primeiro edifício doAsylo Deus, Christo e Caridade, apresentando a obra
a todos os necessitados e historiando a vida doAsylo. O Sr. Cap. Reynaldo
Machado declara então inaugurado o novo departamento do Asylo e
oferece a palavra a quem dela quiser fazer uso. Fala Dr. Carlos Lomba,
orador oficia~ que leu brilhante discurso referente ao ato. Esse discurso
mereceu longos e prolongados aplausos. Falou o Dr. Júlio Nogueira,
Jornal "A Gazeta 11, de Campos, que em carinhosas palavras saudou a
direção do Asylo, dizendo que essa saudação era também em nome da
Loja Maç/Jnica Atalaya do Sul Falou então o Sr. Seraphim de Almeida,
representante do Centro Espírita João Baptista de Campos, que também
saudou a diretoria do Asylo. Essa saudação foi feita, também, em nome
de outras associações que o orador representa. Falou, então, o Sr.
Francisco Gonçalves representando o Dr.José de Barros Wanderley, em
nome da comissão da Loja Fraternidade e Luz. Ninguém mais fazendo
uso da palavra, lavra-se a ata que é lida depois e assinada pelos
presentes.
Jeronymo Ribeiro, Reynaldo Santos Machado, Ricardo
Gonçalves, Philadelpho Peixoto Faria, Carlos Lomba, Manoel
Gonçalves Sampaio, Seraphim de Almeida, Gil Moreira, Randolpho
Freitas, Julio Nogueira, Carlos Campos, José Damasco de Carvalho,
Armando de Carvallw Braga, Aristeu Portugal Neves, Luiz Lindenberg,
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D. Aminta Soares, Franci_,;;;co Gonçalves, Carlos de Athayde, A/varo

Souza, Gilberto Ferreira Machado, Fernando Zippinotti, Florisbello
Neves, Fwravante Lima, Zuel de Athayde, Eugênio Rocha, Sebastião
Moraes, Moacy Campello e Senhora.
Observações pertinentes à ata da reunião de inauguração do sobrado
do Asilo Deus, Cristo e Caridade, em 14 de Julho de 1923: Todas as autoridades
principais estavam representadas: O Presidente do Estado, o Prefeito
Municipal, Delegado ,Geral da Polícia, Diretor de Colégio, Loja Maçônica e
Grupos Espíritas. E preciso anotar que, havendo ajuda do Estado, o
Departamento dos Alienados passou a ser uma extensão do Departamento
Policial, e era assim considerado.
Já funcionava o Centro Espírita Henrique de Mello, de Vitória, sendo
devidamente representado pelo Sr. Luiz Lindenberg. Dr. Carlos Lomba,
Cirurgião-Dentista e espírita militante em Castelo, foi o orador oficial. Anote-se
a presença de Sebastião Moraes, mais tarde um dos fundadores de Centro
Espírita Luz e Trabalho e do abrigo para órfãos, anexo, em Castelo.
Ricardo Gonçalves, sempre presente, foi apresentado como Juiz
Distrital, e o Prefeito Municipal, na época, era o Dr. Augusto Lins. O Sr. Gil
Moreira, comerciante, mais tarde faria parte do Conselho Fiscal do Asilo.
Esta ata descreve a reunião que inaugurou o sobrado principal (vide
foto) que tinha a parte de trás no morro e avançava para o pátio, com a frente
para a estrada, dando um ar de imponência.
Alguns dos colàboradores mais diretos não foram citados na ata que foi
inicialmente lavrada por Seu Jeronymo e depois continuada por outra pessoa.
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ATA HISTÓRICA - 5

ATA da sessão solene de inauguração do retrato do Exmo. Sr. Cel.
Nestor Gomes, Presidente do Estado, no salão nobre do Asylo Deus, C hrú;to
e Caridade. Aos 7 dias do mês de setembro de 1923, no salão nobre do Asylo
Deus, Christo e Caridade, à 1:00 hora da tarde, sob a presidência do Sr. Dr.
Franciçco Gonçalves, deputado estaduat e com a presença do Sr. Dr.
Florentino A vidas, inspetor dos Patronatos agrícolas federais e engenheiro
chefe dos servidores do Estado; Dr. Augusto Seabra Muniz, Sr. Ricardo
Gonçalves, José Damaso de Carvalho e Luiz Lindenberg, representantes da
Loja Maçónica Fraternidade e Luz; Dr. Alfredo Garcia Rosa, representando
o Sr. Secretário da Fazenda do Estado e Sr. Jeronymo Ribeiro, Presidente do
Asylo, abriu-se a sessão, usando da palavra o Dr. Francisco Gonçalves que
fez uma bela oração, declarando inaugurado o retrato do Sr. Cel. Nestor
Gomes, que foi descoberto, debaixo de uma salva de palmas, por duas das
asyladas. Cantaram, então, as asyladas, o Hino Naciona~ ouvido de pé por
todos os presentes. Depoú; usou da palavra o Sr. Jeronymo Ribeiro que
produziu sentida oração, enaltecendo o auxílio prestado ao Asylo pelo Sr.
Nestor Gomes e desenvolvendo a hú;tória da origem e vida do Asy/o Deus,
Chrú;to e Caridade. Em tempo: o Dr. Francisco Gonçalves declarou
representar e falar também em nome do Exmo. Sr. Dr. José de Barros
Wanderley, Juiz de Direito desta Comarca. Foi lido peloSr.JeronymoRibeiro
o oficio com que o Governo do Estado o encarregou do tratamento dos
alienados do Governo do Estado e desenvolveu a história do Departamento
dos Alienados do Asylo, ci'lando, com grande sentimento, o nome da Dr.
Cassiano Castello, ex-secretário da interior do Estado e grande protetor do
Asylo. Terminou o seu discurso o Sr. Jeronymo Ribeiro, dando um viva ao
Cel. Nestor Gomes. O Sr. Jeronymo Ribeiro, presidente do Asylo, leu um
telegrama do Sr. CeL Nestor Gomes, incumbindo-o de representá-lo no ato
da inauguração. E por ,uzda mais haver a tratar, foi lida a presente ata e
assinada por todos os presentes.
Francisco Gonçalves (por si, pelo Dr. José de Barros Wanderley, Juiz
de Direito e pelo Dr. Rodolpho Sá Earp, Promotor Público); Florentino
Avidos; Alfredo Garcia Rosa; Augusto Seabra Muniz, Ricardo Gonçalves,
A,y Lima; José Damaso de Carvalho; Jeronymo Ribeiro (representando o Sr.
Nestor Gomes, Presidente do Estado); Dr. Mirabeau Pimentel (Secretário da
Instrução e Interino do Interior); Maria do Espírito Santo; Lucina Reú; e
Zenobia Reis; Maria Silva; Pedro dos Reis; Ercilla Gomes e outros.
Observações pertinentes à ata da sessão solene de inauguração do
retrato do Dr. Nestor Gomes no salão nobre do Asilo Deus, Cristo e Caridade:.
OS r. Jeronymo Ribeiro foi incumbido de responsabilidade do tratamento
dos alienados por ofício do Presidente do Estado, bem como de representá-lo
naquela reunião de inauguração do seu retrato.
Estava presente o Dr. Florentino Avidos que seria no futuro o Presidente
do Estado e que também muito auxiliou o Asilo com verbas.
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Foto do prédio principal que todos chamavam de "sobrado", inaugurado
no dia 14 de julho de 1923. Esta foto, é de João Oliveira e pertence à coleção
do Sr. Gil Gonçalves. Seu Jeronymo está na porta de baixo por detrás das
crianças, em pé. Esta foto, segundo depoimento do Sr. Pedro Reis, foi tirada no
dia da inauguração do "sobrado".
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RELATÓRIO

1922-1923

Relatório do • Asylo Deus, Christo e Caridade", de 1922 a 1923,
apresentado por seu Director Jeronymo Ribeiro, em Assembléia Geral
Ordinária, na sede da Associação Espírita Beneficente e Instrutiva, em 15 de
Abril de 1923. (Publicado na Revista Alpha, n• 2, 2•. fase)
"Prezadíssimos confrades, distinctas confreiras, minhas senhoras,
meus senhores.
Glória seja cantada a Deus e ao amantíssimo Cordeiro, que veio dos
elevados focos de Luz envolver-se no meio das chammas deste planeta de
soffrimentos e traições, tudo soffrendo e tudo amando para nos mostrar o
caminho pelo qual todos nós seremos salvos.
Se por um momento nos exteriorizarmos fora dos casulos da carne e
percorrermos desapaixonadamente todos os departamentos do Asylo,
procurando estudar com minuciosidade tudo que encontrarmos, interrogando
cada soffredor, que são todos os que se abrigam debaixo de seus tectos
sagrados; se examinannos as cozinhas, despensas, rouparias e, depois desse
exame meticuloso, desapaixonado, examinarmos os recursos materiaes com
que se mantém as colossaes despezas, ficaremos abysmados!
Nesse abrigo onde se recolhem soffredores de toda a espécie menos
de moléstias contagiosas - patentea - se de modo bem visível a protecção de
Deus e do Senhor Jesus Christo. E isso ides verificar através da exposição a
que vamos dar começo:

Movimento de Órfãos, cegos, paralyticos, mudos e da velhice
desamparada, de 1 de abril de 1922 a 31 de março de 1923: existentes, 69;
que entraram, 32; que se retirou , 1; que falleceu, 1 ; existem 99. Destes, 4 são
cegos e cegas; 1 paralytico e outro mudo, variando as idades de 18 meses a 90
anos.
Escolas Primárias - Continuam funccionando com toda regularidade e
aproveitamento, sob orientação da professora e nossa confreira, senhorita
Lucl na Reis, sendo de notar que esta nossa irmã apparel hou-se para o
magistério fazendo os estudos no collégio da Associação, e hoje presta os seus
serviços, bem como outras suas companheiras, sem objetivo de recompensa,
mas pela satisfação que tem de trabalhar para a humanidade. As aulas são
frequentadas não só pelos internos, mas pora vinte e tantos externos.

Aulas de Costura, Bordados Crochet e Rendas - Funccionam
diariamente sob direção de nossa confreira senhorita Maria do Espírito Santo,
que veio de Bello Horizonte, Capital do Estado de Minas, com o único fim de
prestar, gratuitamente, toda sua energia em benefício dos abrigados nos
templos de Jesus.
Este importante departamento, tem sido muitíssimo aproveitável, não
só para os órphãos e internos, mas, para alunos externos.
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Nestor Gomes
Governador do Estado

1920-1924
120

Pavilhão Escolar "Jeronymo Ribeiro" na dependência dos órfãos, do
Asilo, inaugurado em 5 de outubro de 1935, em homenagem ao fundador da
Instituição e onde funcionavam as aulas do ensino primário em duas salas
"Anália Franco" e "Afonso Braz•.
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Grupo de alunos de primeiro turno que funcionava na sala "Anália
Franco" do Pavilhão Escolar "Jeronymo Ribeiro".
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Um grupo de crianças da seção maternal do Asilo.
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Dactylographla - Diversas são as órphãs que escrevem 'à -machina,
estando taes aulas sob a regência da innã Lucina Reis.
Aulas de Música - Acham-se paraiysadas, por não termos conseguido
ainda professora interna, o que não tem sido por falta de esforços, que
continuamos a empregar e, confiamos em Jesus, esperamos conseguir, pois
tudo vem a seu tempo. Apezar disso, no entanto, já algumas abrigadas têm
regular conhecimento de música.
Ensino Secundário - Faz actuaimente este curso, no conceituado
Collégio Pedro Palácios, nossa irmãzinha Zenóbia Reis, que até este momento,
nos vem proporcionando agradáveis surpresas, além da expectativa, com o seu
constante aproveitamento, que também prova o exceilente méthodo de ensino
da directoria e professores do estabelecimento. Nesse mesmo Collégio temos
desejo de matricular mais algumas meninas, o que, mercê de Deus e de Jesus,
temos confiança de conseguir.
Artes e Offíclos - Temos vários meninos em aprendizagem, dos quaes
alguns já se empregaram no commércio.
Medicamentos - Temos continuado o fornecimento gratuito, não só de
homeopatha, como também, alophatas, quantos os têm procurado.
Assitência aos Necessitados - Este departamento vae, cada vez mais,
em franca actividade. Os recursos que se fornecem são em toda a espécie de
que o necessitado precise.
Pensões às Viúvas - Em todos os departamentos beneficentes da
Associação, não têm cessado esses auxílios que se prosseguem com
regularidade, graças a Jesus Christo.
Prestimoso Auxiliar - No dia 20 de fevereiro, tivemos a grande
felicidade de abraçar o nosso velho confrade e amigo Luiz de Oliveira, que,
com sua esposa, se veio reunir à nossa Associação para ajudar-nos a guiar o
barco, Nosso companheiro é membro da Academia de Letras de Minas Geraes,
affeito às lides jornalísticas e possuidor de sólidos conhecimentos do
Espiritismo, conforme o attestam suas conferências e escriptos doutrinários, em
livros, jornais e revistas.
Por esse motivo, felicitando-nos e congratulando-nos com -esta
Assembléia e Directoria, pela presença entre nós desse nosso irmão em Jesus,
sentindo-nos com mais coragem para continuação da luta, em nome dos
directores e sócios,,dest~ agremiação, lhe endereçamos e a sua gentil esposa
a nossa saudação.

Vice-directora - Com permissão de Deus e de Jesus, veio de Bello
Horizonte nossa bondosa confreira D. Olympia Santiago, que exerce esta
funcção e se constitue, realmente, off'3rta valiosíssima que Jesus nos enviou.
Falar sobre essa nossa auxiliar que, dizemos de passagem, é nosso braço
direito na direcção do Asylo, nos é totalmente impossível. Diremos, apenas:
poderão existir eguaes na fé e no desejo de bem servir à Causa, melhores não.
Como acontece a sua filha, a professora de costura, eila se veio reunir ao nosso
convívio para trabalhar, gratuitamente, em favor das obras sacrosantas.
Alpha - Graças a Nosso Senhor Jesus Christo, podemos dar a boa
notícia do reapparecimento de nosso querido 'Alpha", o órgão official da
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"Associação" e do •Asylo", cuja publicação, por motivo superior à nossa vontade,
estimavera por algum tempo suspensa. Resolvemos apresentá-lo em forma de
revista, por entendermos que, com esse novo aspecto, iremos torná-lo mais útil
e proveitoso aos colleccionadores. A coragem para reorganizarmos essa
publicação, nos veio com a feliz chegada de nosso prezado confrade Luiz de
Oliveira, a quem se acham affectos os trabalhos da redacção.
Melhoramentos - Por absoluta necessidade, fomos obrigados a
despender com encanamentos de ferro, para captação das águas, a quantia de
3:900$000; com o augmento de 1O metros nos salões de aulas para a costura
e música 7:000$000.
Além desses melhoramentos, estamos agora tratando de augmentar o
sobrado do Asylo, no departamento de órphãos, augmento com três andares,
tendo a capacidade de 400 metros quadrados, Este serviço está sendo
executado com muita lentidão por falta de recursos, mas temos confiança no
Senhor para que possamos concluir até o fim de Junho.
Além desses, outros melhoramentos em todos os sentidos, se têm
levado à effeito, louvado seja Deus.

125

Refeitório da ala dos órfãos no Asilo no Asilo Deus, Cristo e Caridade,
na fase da administração de Luis de Oliveira.
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BALANÇO DO MOVIMENTO
1922-1923

Despesas com manutenção, vestuários e melhoramentos
Recebidos dos sócios, de 1º/04/1922 a 31/03/1923
Subvenção do Estado
Auxílios de Diversos

36:000$000
2:000$000
3:600$000
30:400$000

Total... .......... Rs. 36:000$000

36:000$000

Balanço Geral

Importância dos immóveis do Sítio Santa Fé
1 touro de raça superior
2 vaccas, 3 novilhos e 2 bezerros
2 cavallos, com arreios, para mulher e homem, superiores
1 piano
2 bandolins
1 violiho
1 machina de escrever, Remington
4 machinas, Singer, de pé
1 dita Singer de mão
Roupas, fazendas e mobiliário
Ferramentas e miudezas
lmmóveis em Cachoeiro
Total Rs.

50:000$000
1:000$000
1:250$000
1:200$000

3:000$000
400$000
300$000
1:000$000
1:600$000
130$000
10:000$000
2:000$000
30:000$000
101 :980$000

Conforme preceituam os nossos Estatutos, em caso de
dissolução, todos os bens ficarão pertencendo aos órphiios que, na

occasião, permanecerem no Asylo.

·

Movimento do Asylo de Alienados - Este importantíssimo
departamento, que está sob os auspícios do illusJ:re e caridoso Governo

do Estado, protegi.do e amparado pelos Exmos. Srs. Coronel Nestor
Gomes, actual Presidente e Dr. Cassiano Cardoso Castello, digníssimo
secretário do interinr, espíritos resolutos e fortes que não se de.i.xam
abalar pelas tempestlldes; este humanimrio departamentv, no qual nada
mais fazemos que prestar o auxílio da boa vontade e dos mais ardente."i

esforços materiaes e espirituaes, graças ao que o Céo nos permitte, se
constitue a obra mais sublime que nossos olhos têm viçto para allívio do

127

Crianças abrigadas e alunas da Escola do Asilo, uniformizadas e
reunidas no salão nobre do prédio principal (sobrado) . Ao fundo, na parede, o
qu~dro com o retrato retocado e colorido de Jeronymo Ribeiro (vide página 5).
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soffrimento no seio da humanidade. Seu movimento, a partir de 29 de
novembro de 1921 a 31 de março de 1923, foi de 142 dementes e
obsidiados. Destes, em perfeito estado ou restabelecidos, retiraram-se
67, e 6 ainda com perturbações. Falleceram 6; existem, em tratamento,
63.
Em Tempo - Por lamentável esquecimento, deixamos de falar,
no competente Jogar, de nosso confrade e 2ª Secretário Ennio Santos.
Este nosso irmão, de um comportamento exemplar, a toda prova, de uma
dedicação pouco comum em sua idade, de uma vontade de bronze, sempre
prompto, em qualquer hora do dia ou da noite, a preslilr seu concurso,
em qualquer terreno, ao progresso e prosperidade do Asilo; trabalhador
que se desinteressa, fazendo tudo com a mais completa abnegação,
merece esta referência que se lhe faz, pois muitíssimo concorre para o
bom êxito dos empreendimentos do bem nas obras de nosso
departamento, porquanto, se temos sido felizes no desempenho de nossa
tarefa, devemos, em grande parte ao auxílio presuulo por esse sincero
confrade.
Serviços Médicos - Estes serviços, em todos os recolhimentos
do Asilo, continuam a ser prestados pelo abnegado, esclarecido e
prestimoso facultativo Sr. Dr. Luiz Lindenberg, que, sempre prompto
para atender a qualquer chamado e muitas vezes a título de visita
espontânea, tem tomado a seu cargo a espinhosa tarefa de cuidar,
gratuitamente, dos necessitados de tratamenlo médico, razão porque,
peço à distincta Assembléa permissão para lhe deixarmos, neste
relatório, um voto de louvor e de sincero agradecimento, por seus
desinteressados é ótimos serviços à Administração; agradecimento que,
também, estendemos aos ilustrados e Exmos. Srs. Drs. ClevelaNlParaíso
e Oswaldo Monteiro, aos quais nossa agremiação deve relevantes
serviços prestados gratuiklmente.

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de abril de 1923.
Jeronymo Ribeiro - Presidente da Associação e Director do
Asylo Deus, Christo e Caridade.

Parecer da Comissão Jrascalizadora, apenso ao Relatório supra
transcripto, por ser referente ao mesmo:

Cumprindo nossa missão, examinamos cuidadosamente o
relatório em que o Sr. Jeronymo Ribei~ dá conta de sua administração
noAsyloDeus, ChristoeCaridade, eAsylodeAlienados, durante o último
ano social. É um documento magnífico que vem continuar a série de
attestados da benemérita actividade philantrópica das associações aqui
fundadas e dirigidas pelo Sr. Jernny1110 Ribeiro. O quadro demonstrativo
do activo do Asylo revela o abnegado esforço dos seus dirigentes.
Consolida-se, com a leitura do Relatório, a convicção, que lodos têm, de
que o trabalho desenvolvido pelo Sr. Jerunymo Ribeiro e .velL< auxiliares
é uma obra profundamente christã, de resultados surpreendentes.
Não nos cumpre repetir os seus esclarecimentos sobre a vida do
A:rylo, em um ano, com as informações circunstanciadas contidas no
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Foto do Departamento dos Alienados - Força Policial do Estado
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minucioso relatório. Para salienttlr o carinhoso cuidado desenvolvido
pelos que assumiram a responsabilidade da vida do Asylo, basta lembrar
que., num movimento de 9'J pessoas, secção de órphãos, cegos, paralyticos
e velhice desamparada, onde se abrigam indivíduos de 18 meses a
noventa anos de idade, somente fal/eceu, em doze meses, uma pessoa.
Verifica-se o desenvolvimento que vão tendo as escolas, de instrução
intelectual e profissional, já mantendo o Asy/o uma aula de
dactylographia. O Asylo de alienados, que tantos serviços presta aos
infelizes loucos, teve movimento regular. Ainda existem 63 asylados. As
despesas explicadas no Relatório foram todas feitas com excel/ente
cri.tério, prova,u:/o a impecável linha de conducta da administração.
Somos de parecer que se approvam as contas e o relatório, em
todos os seus termos, reaffirmanda aqui a nossa admiração pelo esforço
que a Directoria da Asylo desenvolve em prol do grande estabelecimento
de caridade, especialmente pela inquebrantável energia com que o Sr.
Jeronymo Ribeiro, de abnegação verdadeiramente evangélica, tem
sabido guiar, pa,ra a prosperidade atual, o Asylo Deus, Christo e
Caridade.

Cachoeiro de ltapemirim, 15 de abril de 1923.
(A) - Francisco Gonçalves, Carlos Torres, Dr. Cleve/and
Paraí..fióo.
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Galeria Cristã
Esta galeria dividia os apartamentos dos sexo feminino e masculino no
Departamento dos Alienados do Asilo.

132

RELATÓRIO 1927
Apresentado à Prefeitura
do Município de Cachoeiro do ltapemirim

Fundado em 25 de dezembro de 1918 pelo saudoso e abnegado
homem de fé que se chamou Jeronymo Ribeiro, o Asilo Deus, Cristo e

Caridade, que se constitui desdobramento da Associação Espírita
Bene[rcente e Instrutiva "Jeronymo Ribeiro", fundada, por quem lhe dá
atualmente o nome, em 13 de abril de 1913, na cidade de Cachoeiro de
ltapemirim, acha-se a quatro quilômetros dessa cidade, instalado no local
denominado Sítio "Santa Fé", zona do Amarelo tendo sido essa propriedade
doada pelo benemérito cidadão Joaquim Ribeiro Pinto de Souza, residente
no Rio de Janeiro.
Essa Instituição, que, por justiça, merece ser colocada entre as que
maiores benefícios prestam não só aos órfãos e desvalidos do Estado, mas,
igualmente, a elevado número de crianças, procedentes de vários Estados
do Brasil, notadamente Rio, Minas, São Paulo, Pernambuco e Distrito
Federal (RJ). Teve seu inú:io em uma pequena casa de dois quartos, cozinha
e sala, onde e agasalharam os primeiros órfãos e alienados em número de
12, sob as vistas de Jeronymo Ribeiro, que sendo pobre, num eloqüente
atestado de quanto pode a fé esclarecida e intrépida, impulsionada pelo
sentimento da caridade cristã, realizava, com o amparo de corações bem
formados, o milagre da multiplicação dos pães...
Prosseguindo em seu trabalho de abnegação e amor ao próximo,
em 1920, inaugurou, o fundador do Asilo, o primeiro pavilhão destinado ao
agasalho de maior número de órfãos, ficando a casa em que se iniciara o
orfanato, para os dementes e obsidiados.
Em 1921, por solicitação do Governo do Estado, então afeto ao
benfazejo e ilustre CoronelNesrorGomes, a quem o Asilo deve inolvidáveis
e valiosos beneficios, para que se pudesse providenciar o tratamento dos
dementes que o Estado passou a enviar, construiu o Departamento dos
Alienados, tendo este capacidade para 80 doentes, de ambos os sexos, em
compartimentos separados.
De 1922 a 1923 foram construídos mais dois pavilhões, onde se
localizaram dormitórios para os órfãos, para os auxiliares da_ Diretoria,
escritório e a sala onde funciona a Escola Primária que o Orfanato mantém,
além da que se acha instalada na Associação.

De 1924 a 1925, outras aquisições foram feitas, tais como:
Serraria e carpintaria, movidas a eletricidade, para o ensino
profissional dos meninos; terras para cultura e pastos, e uma propriedade
em Va11:em Alta, sendo construído o Sanatório e um prédio, dividi.do em
duas moradias, para aluguel.

Em 5 de outubro de 1926, depois de haver pedido que "lhe
sepultassem o corpo, envolto apenas em um lençol, na quadra dos mendigos 11
o fundador do Asilo, que enfermara, havia oito dias, num derradeiro sorriso
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Crianças e jovens do Asilo em dia de festa, uniformizados. No alto, à
direita, os diretores Luiz e Ypoméa de Oliveira. 1934.
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a quantos o rodeavam, de.,pediu-se do mundo, certo pa.ra receber no reino
anunciado por Jesus, o prêmio a que tem direito os semeadores.do Bem.
A partir dessa data, a nova Diretoria, eleita em lQde novembro do
citado ano de 1926, não tem poupado esforços nem sacrificio..ç ,w senti.do de
continuar a meritória obra de Jeronymo Ribeiro.
Com esse objetivo, a partir de 1927, foram realizados os seguintes
melhoramentos: captação de água potáve~ impulsionada de grande
distância por um motor elétrico, para um reservatório de 12.000 liuos; outra
captação, também de grande distância, para reservatório de 3.000 litros,
por um grosso encanamento que despeja, sem interrupção, para serventia
geral; uma represa. donde é captada esta água; uma "manga" para criação
de porcos, com água corrente; um galinheiro; uma puxada em que se
encontram: confortável refeilário, ladrilhado e fo"ado; ampla cozinha
ladrilhada, armazém; dispensa, quatro banheiras, três chuveiros, quatro
privadas, uns ladrilhados e outros cimentados; três grandes tanques para
lavagem de roupa para o orfanato; seis pias para lavagem de pratos, etc.;
uma outra puxada com um forno para fabrico de pães; à parre, um lanço
orule se vêem banheiros e privadas para meninos.
Além dessas construções e melhoramentos, também foi feita
remodelação geral do pavilhão construído em 1920, sendo nele instalados:
sala de recepções, escritório, aposento da familia do Diretor, sala de
costuras e bordados, rouparia e gabinete para instalação de uma assistência
dentária, que vai ter a denominação de "Jeronymo Ribeiro", estando todos
esses aposentos forrados e pintados de novo.
Os serviços já executados, montam em mais de sete,,ta contos,
estando, entretanto, ainda em andamento outros melhoramentos que vão
aproveitar ao Depa,rtamento dos Alienados.
Quando a atual diretoria assumiu a responsabilidade do Asilo, o
movimento estatístico acusava a existência total de 119 internados,
compreendendo-se, nesse número, os asilados de "tOdos os departamentos.
Em 30 junho deste ano, acusou a estatística a existência de 106
órfãos (meninos e meninas), 114 alienados (homens e mulheres), sendo 12
por conta do Asilo e mais 38 pessoas distribuú/as em diversas ocupações,
contando-se, entre estas, velJws e velhas que auxiliam, como podem, a
admini.çtração, formando todos, por conseguinte, um conjunto de 258
pessoas que a Instituição mantém.
As despesas mensai.ç, em média, elevam-se a 16:000$000, tendo
havido meses de 18:000$0()(} e 20:000$()()0 com obras em andamento.
A Diretoria atual do Asilo, acha-se assim constiluida:
Diretor: Luiz de Oliveira

F Vice-Diretor: Pedro da Rocha Costa
2Q Vice-Diretor: Ypoméa Braga de Oliveira
Jf! Secretário: Antonio Malvar

2' Secretário: Srta. Maria do Espírito Santo
Tesoureiro: Ricardo Gonçalves
Não tem poupado esforços nem sacrifícios para continuação e
aperfeiçoamento da meritória obra Júndada por Jeronymo Ribeiro.
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O prédio principal do Asilo Deus, Cristo e Caridade, conhecido como
"sobrado", foi construído em 1923 para abrigar os órfãos. Encrustrado na beira
do morro, apresentava uma certa imponência, causando admiração a todos
quanto visitavam o Asilo: - Como foi possível Seu Jeronymo construir tudo isso?
E uma verdadeira obra de fé.
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COLABORADORES DO ASILO

Serão nomeados aqui, aqueles que, de alguma forma, colaboraram para
o funcionamento do Asilo Deus, Cristo e Caridade. Essas pessoas não podem
ficar esquecidas nas nossas vibrações de gratidão e respeito, visto que
demostraram grande sensibilidade na compreensão no trabalho de Seu
Jeronymo:
Manoel Jorge Gaio (Rio de Janeiro); Olympio Lopes Machado
(Cachoeiro do ltapemirim); Morgado Horta & Cia. (Vitória); Mme. Freitas
Barbosa (Cachoeiro de ltapemirim); Gil Moreira & Cia. (Cachoeiro de
ltapemirim); José Vaz. da Moita (Juiz de Fora); Vivacqua Vieira S/A (Cachoeiro
de ltapemirim); Gel. Marcondes Alves de Souza (Cachoeiro de ltapemirim);
Antônio Rodrigues Amado (João Pessoa); Gel. Aristeu Ramos (Cachoeiro de
ltapemirim); Rodolpho Ribeiro de Souza (Vitória); Venícios dos Arcos (Vitória);
Ayrton Loureiro Machado (C.E.H.J.M. Vitória); Elmindo Mattos (Cachoeiro de
ltapemirim); Naurita Pereira França (Cachoeiro de ltapemirim); Algemiro Bueno
(Vila do ltapemirim); Adão Soares (Campos); José Wernec (São Felipe); Pedro
Vieira Filho (São José do Calçado); Joaquim Leão (Cachoeiro de ltapemirim);
Ormy Dessaune (Cachoeiro de ltapemirim); João Lethieri (Muquij; João e
Miguel Moysés (Cachoeiro de ltapemirim); Centro Espírita "Franciso de Assis'
(Carangola); Federação Espírita do Estado do Espírito Santo (Vitória); Revista
"Aurora" (Rio de Janeiro); Cel. Gilberto Machado (Cachoeiro de ltapemirim);
Wandor de Castro Almeida (João Pessoa); Loja Maçônica Fraternidade e Luz
(Cachoeiro de ltapemirim); De. Gastão Pinheiro; José Azeredo; Centro Espírita
Jeronymo Ribeiro; Comércio de Café S/A; Bráz Lo/ego & Cia.; Felipe Moysés;
Victorino Moreira; Dr. Rubens Moraes Mesquita; Des. Freitas Barbosa;
Wergniaud Abreu; Arno Herkenhoff; Deusdedit Baptista; Eurico Thomé de Assis;
Centro Espírita Christo Amor e Caridade); Mme. Fernando Cunha; Padaria
Brasil; Dr. AntônioStabauer; Alves e & Cia.; Mme. Orozimbo Lyrio; Mme. Miguel
Ayub; Gel. Dermeval Amaral; Manoel Joaquim Pereira (Rio de Janeiro); João
Luiz de P<'/iva Junior (Rio de Janeiro); Centro Espírita Max (São Paulo); o pintor
Oséias (Pernambuco); Manoel Milagre Ferreira (Baixo Guandu); Monteiro
Bastos (De Veado); Antero de Castro Rodrigues (Castelo); Nelson Andrade
(campos); Joaquim Borges (Alegre); Romualdo Nogueira Gama (Alegre); José
Cortes Imperial (Alegre); José Simões (Alegre); Nelson Baptista de Oliveira
(Alegre); Pedro Lanes (Alegre); Sebastião Gama (Alegre); Maestro Carlos Alves
(Juiz de Fora); Antônio Pessoa Pimentel (Pau Gigante); Egisto Modolo
(Mathilde); José Felippe da Silva (Alegre); Morgado Horta (Vitória); Atlantic
Refining C. OI Brasil (Vitória); Antônio Bemades Fraga (Juiz de Fora); Srta.
Branca de Oliveira (Juiz de Fora); Arlindo Alves (Celina) ;Teixeira Borges & Cia.
(Rio de Janeiro); Múcio Braga (Cachoeiro de ltapemirim); Antônio José de
Oliveira (Cachoeiro de ltapemirim); Manoel Rodrigues Ferreira da Costa (Ubá)
Abelardo Machado (Cachoeiro de ltapemirim); Antônio José da Costa
(Colatina); Affonso Moura (Cachoeiro de ltapemirim); João Firmo (Vitória); Srta.
Ida Guimarães (Santa Leopoldina); Arthur Coimbra (João Pessoa); Antônio M.
Sobral (Cachoeiro de ltapemirim); Alberto Baptista da Cunha (Mimoso do Sul);
D. Edith Pila (Cachoeiro de ltapemirim); Octávio Paes e Sra. (Cachoeiro de
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Foto do Asilo Deus, Cristo e Caridade publicada no Dossiê "Município
de Cachoeiro de ltapemirim (suas terras, suas leis, seu progresso, sua gente)1928" da Prefeitura Municipal por ordem do Sr. Francisco Alves de Athayde,
prefeito. Embaixo a casa de dois quartos onde tudo começou com 12 abrigados,
depois o pavilhão dos alienados e atrás o "sobrado", onde ficavam os órfãos. O
cemitério é à direita, em cima de uma colina.
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ltapemirim); Flores Passinato Kuster (Campinho); José Antunes Pereira
(Alegre); Moysés de Almeida Araujo (João Pessoa); Manoel Valente (Mimoso
do Sul); Antônio Justino (João Pessoa); Dr. João Madureira (Cachoeiro de
ltapemirim); Fábrica de Tecidos (Cachoeiro de ltapemirim); Ernesto Cahan
(Cachoeiro de ltapemirim); Jair Amarante (Cachoeiro de ltapemirim); D. Maria
José Coimbra Baptista (Mimoso do SuQ; Abelardo Lima (Siqueira Campos);
Carlos da Silva Freire (Rio de Janeiro); Haus Schluepman (Rio de Janeiro);
Justiano Pereira Penna (Rio de Janeiro); Djalma Faria (Rio de Janeiro); José
Baptista Fortes (São Paulo); D. Laura M. Reis (São Paulo); Ostiano lgnacio
Borba (Tombos de Carangola); Abílio Augusto Rodrigues (Areal); Adão Lamego
(Bom Jesus); Manoel Bento Con~e (Vitória); Loja União e Progresso (Vitória);
Maria Damiana dos Santos (Vitória); Antônio Gonçalves (Conduru); Juvenal
Mailante (Conduru); Sílvo Coelho (Conduru); José Guimarães (Santa
Leopoldina); Grupo Espírita Jesus, Fé e Caridade (Santa Leopoldina); José
Felisberto da Silva (Santa Leopoldina); Auxílios angariados em Cariacica;
Arnaldo Teixeira (Cachoeiro de ltapemirim); Francisco lgnácio Silva (Cachoeiro
de ltapemirim); Raul Fernandes Silva (Cachoeiro de ltapemirim); Manoel Vaz
Moreira (Cachoeiro de ltapemirim); Firmino Marques dos Santos (Cachoeiro de
ltapemirim); Barbosa Santos & Cia. (Castelo); Cruz Sobrinhos & Cia. (Vitória);
Casas Pernambucanas (Cachoeiro de ltapemirim); Verginaud de Abreu
(Cachoeiro de ltapemirim).
"Em nome de Jesus, o Divinal Pastor das Ovelhas, agradecemos os
benefícios supra relacionados, rogando a Deus pela felicidade dos dignos
benfeitores que os enviaram, para que o novo ano, prestes a surgir, lhes seja
próspero e venturoso".

A Diretoria
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Foto do "sobrado", antigo prédio principal do Asilo, construído em 1923.
Em 1971, 48 anos depois, época em que foi tirada esta foto, o prédio,
envelhecido, foi desativado e logo depois demolido, e em seu lugar surgiu o novo
edifício do agora "Lar Jeronymo Hibeiro".
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LIVRO DE VISITAS

Em 1922, Jeronymo Ribeiro, mediante as perseguições movidas contra
ele e a obra, resolveu captar o parecer dos visitantes que compareciam ao Asilo.
Tomando então, do próprio livro de atas do Asilo, pedia que o visitante deixasse
ali algumas palavras sobre a obra. Assim, na página 1O do livro de atas, após
a ata de inauguração do 3' Pavilhão, encontram-se os primeiros registros e
observações dos visitantes que datam de29 de junho de 1922 em diante. Alguns
desses registros, considerados os mais importantes, estão transcritos nas
próximas páginas para avaliação do leitor. Constatou-se , depois, que Anália
Franco também utilizava-se desse recurso para captar atestados e testemunhos
pessoais ou de grupos.

Jlntes que inick a., min/ia., impressões, áevo áecfarar qW! muÍJ:asgraças áew áar ao
:Mestre Jesus, áe ter a 6enáita sorte neste áia ''.29 áe junfw áe 22" áe visÍJ:ar uma áas casas
d2 amor e cariáaáe, como poucas tenlio encontra.áo no tnP.u caro ':Brasil! 'Tuáo 6em
impresswnou-m;,, querpefa oráeme tra6a[fw. 'lJevo áecfarar, aináa, qW! foi o áia que senti-me
me{fwr em minfia viáa. 'Termino roganáo ao 'l!om Pa~ toáa Sua misericóráia e 6onáaáe, em
6eneftcw áestes inniwzinfws.
Jt. :Maranlião
29.6.1922

Consignamos nestas ú.nfías as ezyre.ssões áo nosso entusiasmo, áa nossa melhor
aámiraçiúJ pefa o6ra gigantesca áe Jeronr 'l(ióeiro, o granáe servúíor á'Jtquefe que ao
munáo veio trazer o conforto IÚJs granáes ensinamentos áo Céu. Comoviáos, áaqui fevarnos
a meffwr impressão áa oráem, áo tra6affw e áa 6oa á,reção que se poáe tomar na viáa.
Jtsifo 3. 7. 22
Carlos .Lomba
'Ilieotônw :Macliaáo
JtfjrelÚJ :M. :Massaá

Jt o6ra áa carúíaáe é tiúJ impressionante que comov, às fágrimas. ![oio que suceáeu

comigo.
T. Santo -10.10.22
Carfos Im6assalíy
O que aca6o áe ver neste esta6efecimento é maior esforço áa z!Ontaáe áe um fwrnem
com fé em Jesus. (C. Itapemirim, 12.10.922}
Serafim 'll.9árigues áe Jt[meiáa
Jts o.iras 1k Jesus se caracterizam pefo o amor e pefa

fé, eis o que aqui encontramos.

Ignácw 'l!ittencourt
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Jlpnn,eitamodi! a oportunúfarfefeliz áa inaugurlJfiúJ di, pavilhão di!s a(,enadi!s, em cuja
soknúíaá, me faiáaría afwnra rfe representar o'D(Jno. Sr. 'Dr. Cassiano Castefw, 'lJ. 'lJ. Secretário
di, Interwr, não posso rfei>;_arrfe manifestar o meugranrfeentusiasmo pelo 1/"" n,e faiáadi! o6servar
em toáas as rkpenríincias rkste Jlsilo, o.ira rk 6enemeiincia que ficará perpetnaáa à arímiraçiw
di!s vindi!uros, i~uerandi! a figura di, seugranrk propulsorJervngrrw '.!(ifieiro,
'Em 12.10.922
(jÚSon 'Vieira rk !Mendi,nça
'1Jekgarfo (jera{ rk Polícia
JI minfta impressiw foi a mellior possível O empreenrfin,ento efetuarfo pelo Sr.
Jerongrrw '.!(ifieiro é uma ríemonstr(Jfão rk cariáarfe e rk muita força rk vontark. Para6éns,

'Em 12.10-.922
:Telinto !Martins
9ifpresentanrfo o 'E>JtW.
Sr. Presúúnte rfo 'Estarfo.
Ótima impressiw que fevo rfa vi.sita que venfw rk fazer ao Jlsj{o di! Sr. Jerongrrw
'.!(ifieiro. Jl[ma rfe apóstolo, ríerficaría única e e,;_du.sivamente a espa!Jíar a cariríaríe cristã so6
o rfotnínio rfa fé vb.,a, o Sr. Jeronymo '.!(ifieiro fa.z, em Cacfweiro rk ltapemirim, um verrfaríeiro
milagre. Jl onúrn, a áiscip{ina qug reinam nesta casa recomenáam--na aos coraçõesgenerosos.
Cacfweiro rfe Jtapemiritn
2 rk fevereiro rfe 1923
Jlristeu Portugaf 9,/jves
Nota: Reconhecida a letra de Jeronymo Ribeiro superposta ao seu
próprio nome que foi riscado, lendo-se: Deus, Cristo e Caridade. Assim, quis
Seu Jeronymo que ao invés do elogio à sua pessoa, que fosse dado ao Asilo,
que era um trabalho de equipe. Mal sabia ele que estava deixando para a
posteridade um atestado de legítima humildade.

'J{_o ríia 7 rk maw (1923), acftanrío-me ausente, estit,eram aqui os Srs. 'lJrs . .Luiz
.Linríen6e'lf, Constantino 9,/jtto Serra e o 'lJr. :Florentino Jlviáos, representantes di, (joverno
:Feríera{ e rfo Presúúnte rfo 'Estarío. O 'lJr. :Florentino Jlviáos visitou os rfepartamentos di,
Jlsj{o e rfe tudi! fevou 6oa impressão. 'Ek está promovendi! em comissão áo (jovemo ;Ferkra[
junto ao (jovem o áo 'Estadi!, a locafizlJfiw rfe Patronatos Jlgríco[as e Construçiw rfe ~straáas
rfe roríagem. - 'Esta notas efes rfei>;_aram escrita em um pape[so6re a mesa rfo escritórw.
Jerongrrw '.!(iíieiro.
'Visitanrfo este Jlsifo 'lJeus, Cristo e Cariríarfe, na qua(ufarfe rk '1Je(egadi! 9ifgionaf
de Pofíc.ia, após percorrertoáas as áuas ikpená2ndas e ouvir a toáos os útte.maáos1 verifiquei
a á.eficiê.ncia tÍe conforto pam os inU.maáos, senáo áe fou,oar, entretanto, o esforço, z.efo e
carinfio áo 'Dr. 'Dintor que. procura, con.tinuaáamente, áentro áo limite áo possiiJel
proporciÓnar o que (fie é possível aos seus doentes, prestanáo, como prrsenciei, assistência
méáica, a qualé e,;_ercúfa pelo ilustre psiquiatra 'lJr. 'J{_ewton 1(_amos que comgranrfe rfesve{o
e ciência vem acompanlianrfo o resuftadi! c[ínico áos seus ánentes. JI comiáa é 6oa e naáa
tiveram que recfamar os intemadi!s rkste Jlsilo, Di(afá que o seu áigno 'lJiretor possa em 6reve
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realizar os seus áesejos, agü,ntamkJ este estaóekcimento áe cariáaáe e proporcionar maior
confart.o ~s seus in.temaáos.
Cacfweiro áe I tapemírim
30 áe setembro 1923
Carfos 'Vaz Lo6o Lasanáe
{'1iekgaáo '11.§giona[ áe Po[úia)
'l:m uma visita gemf que fiz em toáos os áepartamentos áo 5lsiío 'lJeus, Cristo e
Cariáaáe, tive a impressão áa mam,ira como se áeve praticar a cariáaáe. 5lfém áa competente
aáministração áo Sr. Jeronr 'l(_i6eiro, o6seroei a montagem áe umagrr,náe serra na secção
áe carpintaria que se adia otimamente instaliufa. 'É áe tuáo impossíve[áe~ar áe transparecer
a magnifica impressão que tive, cujo q_empw áe11ia ser ímitaáo por tcáos os cristãos.
5(Jnflf"e[[o, 11.8. 1924

.ll:. 'l(_oángues

'Twe o gratíssimo prazer áe '1lisítar o 5lsiío 'lJeus, Cristo e Cariáaáe, so6 a áireção
áo 6enemiríto Sr. Jeronymo 9/j.ieiro. 'Visitei toáas as áepenáências áo 'E.sta6ekcimento,
poáenáo apreciar o quantc o Sr. Jeronymo tem feito e,x,i fazenáo em prof áos infe{izes. 9,{_ão
é nm sonlíaáor, ,um um 1/isionário, vai âu-etc ao fim, faunáo assim o6ra eftcrente, áe um
vaÚJr real inestimável 'Tuáo aquié um atestaáo viw áagranáe capaciáaáe áo Sr. Jeronymo
'l(i6eiro. Sinto-me fe[iz em encontrar a oportuniáaáe áe áe~ar aqui a minlía impressão, que
é ex_cefente;
5(Jnflf"e{ú,, 23.9.1924

'E'. Q]leiroz áo '1-'a[f,
'1Jekgaáo (jera[ áe Po{/cia
'Visítanáo fwje o Jlsiw 'lJeus, Cristo e Cariáaáe, tive a mellior impressão ao c&gar
em companfiia áo seu áígno áiretor. :foi ek rece6iáo com carinlío pefas crianças e moças que
vivem áe6a~o áasua proteção, áemonstranáo o quantc é estimaáo por essas po6rescrianças,
representanáo o wráaáeiro pape[ áe pai q_empfar. Percorrenáo toáo o Jlsiw, renáo nestas
finlías a minlía aámiração ao Sr. Jeron'J"W 'l(i6eiro pew tra6alfw e coragem na áireção áesse
esta6ekcimento áe cariáaáe.
5(Jnflf"e{[o, 25 áe

setembro áe 1924.
9,{arconáes .9úves áe Souza

'Twe Ftofa a imensa afeoria, e com prazer o mais vivo, ilisitatuío o 5lsíúJ 'Deus, Cristo e
Cariáaáe. Crianças rouóaáas ao fJ!cio e entregues ao tra6allio proftcuc, wílíos incapazes, insanos,
áoentes áe tolÚl onkm escapas áa inârgência para o asilam,nto mais uvre ems~ no esta6ekcimentc
mantiáo pew 6enemiríto Sr. Jeronymo 'l(i6eiro. 9,{_ão fiá aqui a criança áes6ota.lÚ1, áaquefa tristeza
áas crianças vivenáo nas coktivúúuks. Ylfrgres, cantam com o prazer áa idiufe, a akgria áe vin,r.
'Enfim, tenlío e kw a impressão que visitei umagranáe famílla e umagranáe oficina

'Em 19.10.1924
:francisco 'll.9riz áe Qú,;eira
Capitão
Q]tintúumo Ylzeveáo Souza
(jwria Jf.11effar Souza
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Foto que registrou a visita de Pietro Ubaldi ao Asilo Deus, Cristo e
Caridade, em 12 de abril de 1953. A esquerda estão Ypoméa e Luiz de Oliveira
e à direita José de Medeiros Correia Jr. (Coleção Nilo Cordeiro Silva)
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'Iive necessiáaáe áe recorrer a esta casa áe 'Deus para proteção áe uma menor
áesamparaáa que, nesta áata, confai ao 111il9"ânúno pai áa po6reza que a áirige. 'Dizer áa
6oa impressão que. me. causou, o asseio, a or~ o carinlio com
reeo{fíiáos, é um (ÍerJe,r e não um favor.

que são

tratadós os aqui

25 áe novem.iro áe 1925

'lJemaráa Carneiro
!lláministraáura áa 'Taunáa 'Monte Lí.iano
'Visitei fwje o .!üilo 'Deus, Cristo e Cariáaú. 'É aifícií, impossíve{ quase, áe~ar
ra6iscaáa aqui uma síntese áas emoções que me assaúaram o espírito . .:;t impressão é uma só,
a única: o .Yf.sifil tJJeus, Cristo e Cari.áaáe é uma. reaflzação ünpresSWnante. Uma o.ira
maravilfwsa áe ftumaniáaáe que só 'jeronynw !l(,ióeãv poáeria reafizar, e que só Luiz áe
O{iveira poáeria suceáê-w neste notávefemprunáimento.

9,{_ewton 'Braga
26.07.930

'.l{p .!üilo eu vi áe tuáo: !li akgria raawsa áa infância que estuáa e trafiaflia. !li
tristeza áa v,[/iice que encontra amparo pieáoso. O quaáro impre55ionante, profunáamente
impressionante, áa [o ucura. 9.fas vi, acima. áe tuáo, a vi.tória áe um graná.e. coraç.ão serviáo
por uma vontaáe férrea ,k 6ata[/iaáor - vi a o6ra áe 'jeronr !l(,í.ieãv. Luiz ,k O{iveira é o
seu continuaáor, é aquelà mesma aórwgação, aquele 1TU!5m0 espírito ,k sacrifícw, aquefe
singu{ar a11Wr ao tra6alfio. 'E por isto, o ~ é uma casa qUI!. fionra não só esta terra, mas
tam6ém a própria espécie ftumana, que aqui patenteia os sentimentos superwres que a
separam áos 6rutos e a apro;rf,nam áa '!Jivináatk. !li minfta impressão é esta.
26.07.1930

!l(u6em 'Braga
.!üifo 'Deus, Cristo e carofaáe
1 áe a6rifáe 1953

'Estou aámiraáo com a 6efeza áo fuoar, com agranáeza iÍiJ eáifício, mas so6retuáo
com a afetuosa 6onáaik 1W Sr. 'Diretor áeste .!üifo. 'Ele realiza aqui uma granáe o6ra áe
cariáaáe, e 'Deus, que tuáo vê áo !llfto, áá a esta casa a sua bênção. :Agraáeço a fwnra áe
ftaver estaáo aqui e, áaqui partiniÍiJ, saúáo a toiÍiJs, femmiÍiJ a esperança áe poáerwúar aqui
6reve.
'U6afái Pietro
9,[_esta áata compfeto a minfta ten:eim visita a esta casa áe cariáaáe, onik tenfw
notaáo e sentido muita pa.z; cottw áas vezes anteriores, levo as meífwt'eS impressões, porque.
sinto que este ambiente está saturaáo pefosJfuiMs 6eneficos áe'jesus e áe'jeronr !l(,í.ieãv.
03.04.1953

'Francisco Surrage So6rinfw
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Foto de·Jeronymo Ribeiro, recuperada da Revista "Alpha" (n2 22 da 3 11
fase). Havia a seguinte legenda: "Nasceu Jeronymo Ribeiro em 17 de março de
1854, em Portugal, e faleceu nesta cidade em 5 de outubro de 1926. Seu nome
deve ficar nos anais da história de Cachoeiro de ltapemirim, como um dos
maiores filantropos que tem vivido nesta terra e a família espírita de Cachoeiro,
deve tê-lo em conta de um verdadeiro missionário espírita-cristão".
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3!! PARTE

Leis, Decretos e Resoluções
Depoimentos:
Manoel Gonçalves Maciel
Ricardo Gonçalves

+

••
••
•

Carlos Lomba
Ypoméa Braga de Oliveira
Uma Instituição Pioneira
Walace Fernando Neves

Fatos e Ocorrências Interessantes

•

••
••
•
•
•

••

A Ressurreição de Balbina
Poder Anímico
Um Donativo para os Órfãos
Jeronymo Ribeiro e a Unificação
Assistência aos Alienados
Zelador de Cemitério
Um Fenômeno de Luz
Um certo caminhão FORD
Jeronymo Ri beiro - 70 anos
Resgatando uma dívida.
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LEIS DECRETOS ERESOLUÇÕES
Muitas vezes é preciso uma documentação oficial para que todas as
dúvidas sejam sanadas em termos de referências históricas. Tanto quanto
possível, aqui estão compilados decretos ou leis, estaduais e municipais, que
atestam não só as atividades pioneiras da beneficência no Estado, devido ao
dinamismo de Jeronymo Ribeiro, como também o reconhecimento das
autoridades constituídas da utilidade pública das obras espíritas efetivamente
instaladas em nome do Cristo.
DECRETOS DA PREFEITURA E DA CÂMARA MUNICIPAL

Sessão de 2 De Julho de 1879:

"Não havia estabelecimento de beneficência ou de caridade neste
Município:"
Sessão de 22 de Agosto de 1913:
'Petição do Presidente da Associação Espírita pedindo dispensa da

contribuição de pena d'dgua e luz elétrica para a aula pública da mesma
Associaçãon. - O Conselho resolve dispensar a Contribuição d'água e luz
precisas às aulas e colégio mantido pela referida Associação, devendo esta
apresentar os mapas de freqüência, mensalmente, sendo que esta freqüência
não poderá ser inferior a 20 alunos, diariamente, para poder gozar deste favor. •

DecretoNº91, de 25 de abril de 1919 -Sanciona a Lei n'82 de 25 de
abril de 1919:
Eu, Doutor Tinoco da Fonseca, Prefeito Municipal de Cachoeiro de
ltapemirim, cumprindo o que determina o n• 1 do art 46 da Lei n• 2 de 18 de
novembro de 1913 • Faço saber que, a Câmara Municipal votou e, eu sanciono
a seguinte Lei:

Art. 1 11 - Fica o Prefeito autorizado a isentar do pagamento dos impostos
predial e sanitário, assim como a fornecer até duas penas d'água e, instalação
elétrica de cinco ltlmpadas de dez velas cada uma, ao prédio sito à Rua das
Palmeiras, desta cútade, mantido pela Associação Espirita Beneficente e
Instrutiva, enquanto se destinar a fins humanitários.

Art. 2• - O Prefeito mandará fazer gratuitamente as instalações
elétricas, assim também, as do abastecimento d' água, fornecendo os precisos
materiais.
Art. 3 9 - Revogam-se as disposições em contrário.
O Sr. Secretário o faça publicar, imprimir e correr.
25 de abrü de 1919
Prefeitura Municipal
Luiz Tinoco da Fonseca - Prefeito
Francisco A. Corte Imperial - Secretário
Lei de Utilidade Pública
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Lei n• 37 - Decreta e promulga a Lei n• 37, de 20 de junho de 1921.
Eu, Attflio Vivácqua, Presidente da Câmara Municipal, usando das
atribuições que me confere o art. 49 da Lei n• 2, de 18 de novembro de 1913,
faço saber que esta decretou e promulgou a seguinte Lei:

LeiN'37
Art. Jt2 - Ficam isentas das taxas retribuitivas dos serviços do
abastecimento de luz elétrica as a&Sociações beneficentes, instrutivas e desportivas
que forem reconhecidas de utilidadepública par lei especial da Câmara Municipal.
ArL 2' - São desde já reconhecidas de utilidade pública a Santa Casa de
Misericórdia, a A&Sociação Evangélica Batista, o Asilo Deus, Cristo e Caridade, A
Liga Espi~Santense Conta o Analfabetismo, o Centro Operário de Proteção
Mútua, a Sociedade Lyra de Ouro, o Cacl,oeiroFoot-Ba/1 Clube o Estrela do Norte
F oot-Ball Club, aAssocü,ção Espirita Beneficente e ln.stmtiva e a Loja Fraternidade
e Luz.

ArL 3• - As A&Sociações e Instiluifões congêneres que desejarem obter
favores desta lei requererão à Câmara Municipal o seu reconhecimento como de
utilidade pública, com as documentos comprobatórios de sua organização legal.

Art. 4!2 -Penas d,água e 30 ki.lowatts de energia elétrica, mensalmente,
com excepção da Santa Casa de Misericórdia que não seja sujeita à limitação.
Art. 5' - Fica concedida aos membros e funcionários do Governo
Municipal a isenção do pagamento das contribuifões de água e luz, para suas
residência,\ até o máximo de 15 kilowatts mensais e de uma pena d'água.

Art. 6!! - Revogam-se as disposições em contrário.
O Secretário da Prefeitura faça imprimir, publicar e correr;

11 de junho de 1921

Câmara Municipal de Cachoeiro de ltapemirim
Attílio Vivacqua
Presidente da Câmara
Decreto N• 42 de 11 de dezembro de 1922 - Sanciona a Lei n• 68 de 30
de novembro de 1922
Cumprindo o que determina on• 1 do art 46 daLein'2 de 18 de novembro
de 1913, faço saber que a Câmara Municipal votou e eu sanciono a seguinte Lei:

LeiNº68
A Câmara Municipal de Cachoeiro de I tapemirim, decreta:
Artigo Único - Gozarão de isenção de taxa telefônica a Santa Casa de
Misericórdia, Quartel da Polícia, Asilo Deus, Cristo e Caridade, Colégio Pedro
Palácios, Prefeitura Municipal e Usina Paineiras enquanto esta facultar o uso
de suas linhas particulares ao serviço da Prefeimra.

§ único - Essa isenção só poderá ser concedida em relação a um aparelho.
O Secretário da Prefeitura faça imprimir, publicar e correr.
11 de dezembro de 1921

Augusto Lins
Prefeito Municipal
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Dr. Luiz Antônio Monteiro Lindenberg
Prefeito de Cachoeiro de ltapemirim

1920 - 1922
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Decreto N• 277, de S de Outubro de 1927 - Sanciona a Resolução n•
20 de 28 de setembro de 1927, que aprova ato do Poder Executivo.
Cumprindo o que determina o n• 1 do Art 56 da Lei n• 14(,8, de 14 de agosto
de 1924, faço saber que a Cilmara resolveu e eu sanciono a seguinte Resofuf:ão:
Resolução N• 20

A Câmara Municipal resolve:

Fica aprovado o ato do Executivo Municipal e os termos em que
concedeu isenção do imposto para o caminhão FORD do serviço do Asilo Deus,
Cristo e Caridade.

O Secretárin da Prefeitura faça publicar, imprimir e correr.
5 de outubro de 1927
Francisco Alves de Athayde
Prefeito Municipal
DecretoN•72, de 16 de main de 1918 -Sancinna a Lei n•64 de 15 de
mainde 1918.
Eu, Reynaldo Souto Machado, Prefeito Municipal de Cachoeiro de
ltapemirim, cumprindo o que determina o Art. 46 da Lei n• 2 de 18 de novembro
de 1913, faço saber que a CilmaraMunicipal votou e, eu sanciono a seguinte lei:

Art 1•- Fica o Prefeito autorizado a dispender a úJulode auxílio, a quantia
de Rs 30$000 (trinta mil réis) mensais que serão pagos ao Presidente da "Liga
EspírihrSantense Contra oAnalphabetismo", desta cidade, todos os lneses.
§ único - Esta subvenção será mantida enquanto a Liga mantiver a dita
escola nesta cidade.
Art. 2 9 - Revogam-se as disposições em contrário.

O Sr. Secretário da Prefeitura faça publicar, imprimir e correr.
16 de main de 1918
Prefeito Reynaldo Souto Machado
Secretário Franci~co Aurélio Corle Imperial
Decreto N• 25 - Sanciona a Lei n• 59 de 30 de Agosto de 1922.
Cumprindo o que determina o n• 1 do Art. 46 da Lei n• 2 de 18 de
novembro de 1913, faço saber que a Câmara Municipal votou e eu sanciono a
seguin~e Lei:
LeiNº59
A Câmara Municipal de Cachoeiro de ltapemirim, decreta:
Art. único - Fica o Prefeito Municipal autorizado a providenciar de
acordo com as leis em vigor, sobre a construção de um Cemitério, que o Diretor
do Asilo Deus, Cristo e Caridade se propõe a fazer, gratuitamente, no sítio
denominado Santa Fé, no Distrito desta cidade.

O Secretário da Prefeitura faça imprimir, publicar e correr.
O Prefeito Municipal em Exercício
Antonin Fernandes de Medeiros ·
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Atelier de costura, corte e bordados, mantido pelo orfanato do Asilo Deus,
Cristo e Caridade, onde as meninas e mocinhas faziam a aprendizagem e de
onde saiam com uma profissão para enfrentar a vida.
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DEPOIMENTOS

"Quem sofre, tendo a alma voltada para o Criador, d'Ele
recebe o divinal consolo! E por isso, por me submeter, sem
vacilações na minha fé, a todos os agrores da vida, é que pude
vencer os obstáculos criados pelos homens."

Jeronymo Ribeiro
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DEPOIMENTO DE MANOEL GONÇALVES MACIEL

Instituição fundada em 25 de dezembro de 1918 e que prestou os
maiores benefícios aos órfãos, aos desamparados e aos loucos. Seu fundador
foi um homem de extrema fé e de grandes sentimentos de amor ao próximo que
se chamava Jeronymo Ribeiro.
Estendia o Asilo o seu atendimento também a inúmeros necessitados
procedentes de outros Estados, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Bahia, Pernambuco e Distrito Federal.
Anteriormente, em 1913, Jeronymo Ribeiro já havia fundado em
Cachoeiro a Associação Espírita Beneficente e Instrutiva, bem como uma escola
primária.
O Asylo foi instalado num local aprazível denominado "Sítio Santa Fé",
nos terrenos do Amarello, no atual bairro São Geraldo, por doação do cidadão
ilustre Joaquim Ribeiro Pinto de Souza, então residente no Rio de Janeiro. No
início, lutou Jeronymo Ribeiro com as maiores dificuldades "numa pequena casa
de dois quartos, cozinha e sala, onde agasalharam os primeiros órfãos e
alienados em número de 12, sob as vistas de Jeronymo Ribeiro, que sendo
pobre, num eloqüente atestado do quanto pode a fé esclarecida e intrépida,
impulsionada pelo sentimento de caridade cristão, realizava, com o amparo dos
corações bem formados, o milagre da multiplicação dos pães... "
Em 1920, inaugurou Jeronymo Ribeiro o primeiro pavilhão de modo a
poder receber maior número e órfãos. Os alienados ficavam na casa em que se
iniciara a instituição.
Em 1921 , na gestão de Nestor Gomes no Governo do Estado, e por
iniciativa dele, homem que gostava de fazer o bem, que emprestou ao Asilo
valiosos benefícios que não se pode esquecer, construiu-se o Departamento
dos Alienados, para que pudessem ter abrigo e receber tratamento os dementes
que o Estado passou a enviar. Este Departamento podia acolher 80 doentes
mentais, de ambos os sexos, devidamente separados.
Mais dois pavilhões foram construídos de 1922 a1923, destinados a
dormitórios para órfãos, ao escritório e aos auxiliares da Diretoria. Uma sala foi
destinada à Escola Primária mantida pela Instituição. No período 1924/1925,
recebeu o Asilo várias inovações: montou uma serraria e carpintaria equipada
com motores elétricos para o ensino profissional aos meninos; adquiriu um
terreno para desenvolver a produção agrícola e a formação de pasto; adquiriu
uma propriedade em Vargem Alta, onde foi construído o Sanatório.
Em 1º de novembro de 1926, com a nova Diretoria eleita, assumiu a
direção do Asilo o Sr. Luiz de Oliveira, homem esclarecido e intelectual, poeta,
membro da Academia Mineira de Letras e de grande influência útil.
Em 1927, passou o Asilo por grandes melhoramentos: captação de água
potável de longa distância, captação de água para serventia geral, uma represa
para essa captação, "manga" para criação de porcos, galinheiros, um bem
montado refeitório, ampla cozinha, armazém, dispensa, quatro banheiros,
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chuveiros, privadas, tanques para lavagem de roupa, pias para lavagem de
pratos - tudo devidamente instalado para órfãos e alienados. Foi construído
também um forno para fabrico de pães.
Passou também por uma reforma o Pavilhão construído em 1920: sala
de recepção, escritório, dependência da família do Diretor, sala de costuras e
bordados, rouparia.
As meninas órfãs faziam curso de música.
Em junho de 1928, existiam no Asilo 106 órfãos entre meninos e
meninas, 114 doentes mentais (homens e mulheres), 38 velhos e velhas em
diversas ocupações, um conjunto, portanto, de 258 pessoas mantidas pela
Instituição.
As despesas mensais, em média, oscilavam entre 16:000$000 a
20:000$000 (contos de réis).
No governo do Presidente Florentino Avidos, em 1924/1928, o Estado
contribuiu com 110$000 (cento e dez mil réis) mensais, para a manutenção de
cada doente mental. Mantinha também o governo estadual, junto do Asilo, o
médico Newton Ramos, que prestava tratamento aos doentes.
Em 1916, Jeronymofundou a revista "Alpha".
Luiz de Oliveira, homem de letras, autor de diversos livros, durante
longos anos não poupou ânimo, vigor, coragem nem sacrifícios para levar
adiante a meritória obra de Jeronymo Ribeiro. Toda a família era laboriosa onde
houvesse mister - a esposa, D. Ypoméa Braga de Oliveira, poetisa e portadora
de vasto saber; as filhas, Alba e Lucila, dedicadas à arte de tocar instrumentos
musicais; os filhos Herauto e Solimar, de grande desenvolvimento intelectual e
inspirados poetas, família ilustre, que constituía ativo pólo de cultura das letras
e da música em Cachoeiro de ltapemirim. E podemos, ainda, exaltar os grandes
méritos de uma família realmente espírita.

É justo salientar que o Asilo Deus, Cristo e Caridade foi uma grande
casa de instrução, bondade e educação, e, por justiça, merece o seu destaque
entre as que maiores benefícios humanitários prestaram a Cachoeiro.
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Uma foto antiga, posterior a 1924. visto que o caminhão Ford do Asilo.
adquirido em 1925, está estacionado na frente do sobrado. Trata-se de uma visão
do conjunto de edifícios do Asilo, instalados na colina. Vê-se bem o prédio onde
funcionava o Departamento de Alienados, de um pavimento, e com duas alas,
feminina e masculina. Há um outro pavilhão atrás dele, e, depois, o sobrado com
três pavimentos. Esses edifícios não existem mais. Bem na posição onde estava
o pavilhão dos alienados·foi construído um novo prédio do hoje Lar Jeronymo
Ribeiro.
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DEPOIMENTO DE RICARDO GONÇALVES

Meus Caros Irmãos (a)
Permiti que eu também vos diga algo sobre a vida, entre nós, de
Jeronymo Ribeiro. Isto, porém, será em palavras bastante simples, sem o
floreado dos oradores hábeis e cultos, que sabem impressionar tanto os mais
modestos OINintes quanto os mais cultos e argutos espíritos. As minhas breves
palavras terão, apenas, o intuito de concorrer, de certo modo, para que se não
diga, com justa razão que, sendo eu um dos que mourejam por aqui, desde o
tempo em que ·aqui chegou Jeronymo Ribeiro, não me atrevi a alguma cousa
dizer sobre a obra benemérita daquele benfeitor da humanidade.
Foi no ano de 1913, se não me falha a memória, que vi, pela primeira
vez, Jeronymo Ribeiro. Aqui pareceu angariando assinagturas para uma revista
espírita, colhendo donativos para manutenção de asylos e escolas do Estado
de São Paul o, e fazendo vendas de livros educativos. Nessa ocasião existia,
aqui, um modesto Centro Espírita que, apesar da boa vontade de seus dirigentes
e adeptos, não possuía uma sede própria. Naturalmente, essa tarefa de
ampliá-lo estava confiada a Jeronymo Ribeiro. E assim, após trocar idéias com
os seus irmãos que, no momento, eram, e posso citá-los como sendo os mais
dedicados e efficientes auxiliares: Pedro da Rocha Costa, Luiz Antônio de
Assumpção, Joaquim Ribeiro Pinto e Souza, Valentim Soares, Tateia
Soares, Aminthas Soares, Manoel Nunes Machado, Antônio da Silva
Ma rins e outros, iniciou a construção deste edifício, que ficou sendo a sede do
Centro que, por sua vez, passou a denominar-se "Associação Espírita
Beneficente e lnstructlva", fundou a "Liga Espírlto-Santense Contra o
Analfabetismo·, abrindo de início, quatro escolas, sendo três na cidade e uma
no Amarello, onde, mais tarde, fundou o "Asylo Deus, Christo e Caridade".
Na realização destes serviços, o homenageado de hoje desenvolvia
uma actividade impressionante, fazendo longas caminhadas à pé, em busca de
recursos para levar a cabo a obra formidável de que estava incumbido de
realizar; impressionante, disse, attendendo a sua edade já um tanto avançada
e uma lesão cardíaca que lhe vinha minguando a existência material.
Conseguindo, por doação do im1áo Joaquim Ribeiro Pinto E Souza, o
terreno no logar Amarello, iniciou a obra benemérita que é o Asylo Deus, Cristo e
Caridade, e que pelo seu vulto, chegou a interessar os govemantesCbl da época
que, após rigorosa syndicância sobre o modo porque eram tratados cs infelizes
que se soccorriam no estabelecimento, foi por eHes auxiliado com alguns recursos
materiaes.
Enquanto tudo isso se fazia a poder dos mais ingentes esforços, os
inimigos gratuitos e systemáticos da Doutrina não cessavam a sua campanha
difamadora, de apodos e injúrias, de toda espécie, contra Jeronymo. Hoje,
porém, são muitos destes os que proclamam e reconhecem a benemerência da
obra de Jeronymo Ribeiro, principalmente no que se refere ao Asylo Dei!!.,
Christo e Caridade, em tão boa ora entregue à direção de Luiz de OliveiralcJ,
que vem ampliando e introduzindo necessários e grandes melhoramentos,
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RICARDO GONÇALVES

1875-1967
Ricardo Gonçalves era espítita e maçon, incansável, persistente, o seu
nome aparece em todos os empreendimentos espíritas de Jeronymo Ribeiro.
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principalmente nas dependências dos alienados, escolas e oficinas de trabalhos
onde se prepararam asylados para a luta pela vida, facilitando-lhes a
subsistência material.
Luiz De Oliveira, meus irmãos, foi o escolhido pelo homenageado de
hoje para sucedê-lo na direção do Asylo, e, elle attendeu, sacrificando a sua
tranqüilidade garantida por uma aposentadoria certa, que desfrutaria,
tranqüillamente, se não attendesse o chamado de seu antecessor, transmittido
pelos que aqui ficaram.
Agora, em apêllo aos presentes: quero pedir-vos que, ao vos
recolherdes, hoje, ao vosso leito, onde o corpo material descansa da luta di uma,
elevae o vosso pensamento ao alto, e lembrando-vos de Jeronymo Ribeiro
em prece fervorosa, implorae ao Senhor dos Mundos e Pae, para que continue
a conceder-nos a graça de suas inspirações para os directores do Asylo Deus,
Christo e Caridade, pedindo, também, a sua misericórdia infinita para os
infelizes que se trucidam na velha Eúropa, concedendo-lhes luz, luz, muita luz!
(a) Ricardo GonçalvesldJ

a - Discurso proferido pelo Coronel Ricardo Gonçalves, amigo e confrade de Jeronymo
Ribeiro, por ocasião do 1()!1 aniversário de desenc:amação deste, a 05 de outubro de 1936, na sede
da "AssociaçãD Espirita Beneficente e Instrutiva., durante a solenida.de comemorativa. Esse
discurso foi publicado na ReVista •Alpha • nº 22 1 fase 38 •
b • Principalmente o Governador Nestor Gomes.

e • Da Academia Mineira de Lwas, esaitor e poeta.

d - Representante e correspondsnt9 do Banco do Brasil na região ou município, substituiu
o prefeito em vánas oporlunidadBS e foi tesoureiro do Asilo Deus, Cristo e Caridade.
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DEPOIMENTO DE CARLOS LOMBA

Transcorreu, naquela data de 5 de outubro de 1926, a efeméride da
passagem para a outra vida, no Além-túmulo, do Espírito daquele que foi, entre
nós, o Apóstolo do Bem, diligente e sincero batalhador cristão, fundador da
"Associação Espírita Beneficente e Instrutiva", ou seja, a primeira das suas
realizações no nosso meio, construção que iniciou e terminou dentro de 40 dias
de febricitante trabalho, apenas chegado de véspera à cidade de Cachoeiro do
ltapemirim, sem relações, pobre, paupérrimo e sem outros recursos, senão os
que lhe facultaram os seus generosos sentimentos de caridade e de grande fé
que o impulsionava, sob as inspirações do Alto.
Em seguida, o meu inolvidável e queridíssimo amigo, Jeronymo Ribeiro,
obreiro dinâmico e trabalhador incessante e pertinaz, culminou por realizar o
seu grande intento que foi a criação, edificação e organização desta grande obra
de benemerência e de cristandade, que é o Asilo Deus, Cristo e Caridade, obra
que tem crescido e avolumado. Obra que se vigorisa com aquela mesma ação
continuada do trabalho que a iniciou, e que se revigora no conceito público,
definindo-se praticamente, pela mais alta e meritória razão de sua inequívoca
e inquestionável utilidade pública, e que é no gênero, o maior e o mais
agigantado esforço da iniciativa particular e individualizada, em todo o Estado
do Espírito Santo.
Foi, exatamente, há 9 anos passados - 5 de outubro de 1926, que
Jeronymo Ribeiro expirou em meus braço, sendo que poucos momentos antes,
fazendo-me chamar (pois que eu tentara, então, um ligeiro repouso físico, após
5 dias e 5 noites de vigília}, e assim segredou a meus ouvidos, já quase sem
forças para falar, apontando-me o braço:
- 'Deite um pouco de azeite à lamparina, que está a se apagar.. ."
E assim me pedia ele, com a facies sereníssima, lívido, já moribundo,
mas com impressionante lucidez, tranqüilidade e coragem, que eu lhe fizesse
a última injeção de óleo canforado.
E assim foi.
Poucos minutos após, e eis que o desenlace se opera, subitamente, em
colapso cardíaco, regressando o nosso dHetíssimo e profundamente saudoso
amigo, Jeronymo Ribeiro, à Pátria Espiritual.
Havia, ,ntão, no Asilo todo, e principalmente no local daquele cenário
de morte, de dor e de saudade, um meio ambiente característico, com a sisudez
respeitável das coisas mais elevadas e santas, traduzindo a presença
gratísssima de Mensageiros do Céu, que nos envolviam prodigamente, doce e
salutarmente em seus fluidos benéficos e amorosos, o que resultou para as
nossas pobre almas feridas um perfeito estado de resignação e de grande
serenidade.
E todos nós, cristãmente, chorávamos comovidos ...
Mas, como falar da majestade, da grandeza e do valor, da alta
significação e superior finalidade da obra gigantesca de Jeronymo Ribeiro, sem
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o cruel martírio de experimentar, fortemente, sentidamente, a tortura da pobreza
asfixiante e dolorosa da linguagem humana? Tudo para dizer do trabalho
pessoal e do esforço individual, da tenacidade perseverante, da imensa e
piedosa luta, somada a indizíveis sacrifícios, titânicos, que não saberei adjetivar,
e, porque não dizer, até mesmo das próprias lágrimas vertidas e choradas por
aquele Apóstolo do Bem, tantas vezes humilhado, tantas vezes combatido e
intrigado pela maledicência dos inescrupulosos, sempre vitorioso, legítimo e fiel
escravo dos mais elevados e dos mais nobres deveres de um verdadeiro cristão!
Pobre, paupérrimo, sem nada mais possuir além da grande admirável fé que o
impulsionava e o dignificava tão superiormente, fé irmanada ao poder hercúleo
de uma vontade resoluta e firme, que se não quebrantava e era inflexível,
poderosa e vencedora, ao passo que suave e cheia de bl andiciosa ternura,
outras vezes, trovejante e ruidosa quando necessário. A sua atuação apostolar
e benfazeja entre as almas sofredoras, enfermos, dementes, cegos e parai íticos,
velhice desamparada e criancinhas órfãs, durou entre nós, apenas 13 anos, no
Estado, e assinala-se com a pedra fundamental sobre que se ergue o edifício
da "Associação Beneficente e Instrutiva" e "Liga Espírlto-Santense Contra o
Analfabetismo" na formosa cidade do maravilhoso "ltabira• (Cachoeiro do
ltapemirim), até a este Sítio Santa Fé, com a fundação do "Asilo Deus, Cristo e
Caridade 11 •

O exercício da fé racional apoia-se no pleno desenvolvimento da
consciência espirltual, canalizadora das inspirações dos Seres Superiores, e
Jeronymo Ribeiro ouvia as "suas vozes", tantas vezes assim m'o repetira ...
Quando o homem já atingiu esse ponto, na escala da evolução progressiva,
torna-se um instrumento benfeitor e dócil, a serviço dos Protetores Invisíveis da
humanidade sofredora. Ter fé, como também a teve Jeronymo Ribeiro, é crer
na realização da justiça. É viver na prática constante do Bem, exercendo,
fundamentalmente, a caridade. Fé e Caridade são as duas virtudes inseparáveis
que caracterizam o valor do verdadeiro cristão - e foi assim que trabalhou
cristãmente Jeronymo Ribeiro.

carlos Lomba
(05/10/1935)
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DEPOIMENTO DE YPOMÉA BRAGA DE OLIVEIRA
Lá pelos idos de 1908, em Juiz de,Fora, próspera cidade mineira, um
senhor de olhar penetrante, curvou-se, certo dia, em plena rua, tentando
levantar um pobre velho que ali se achava caído e com as vestes enxovalhadas,
num estado de miséria que causava dó.
Alguém interpelou o caridoso senhor, perguntando-lhe:
- Que fazeis aí, o benfazejo irmão?
Ele, levantando-se surpreso, respondeu:
- Retiro da rua este infeliz e procuro onde o devo levar, pois venho de
longa viagem e passando por esta cidade, casualmente, vim por esta rua onde
encontrei este pobre enjeitado da sorte... podeis dizer-me se há por perto algum
abrigo seguro para onde possa levá-lo?
- Prontamente o transeunte apontou-lhe o Centro Espírita "União,
Humildade e Caridade", ali perto, onde, possivelmente deveria haver uma
chance para agasalhar o mendigo.
O benfeitor então foi conduzindo o maltrapilho até que chegaram às
portas do edifício, mas o porteiro, que se achava à frente do prédio, se interpôs:
- Não, aqui não pode ser... não podemos recolher este infeliz... não é
possível... leve-o daqui...
Mas o benfeitor, mesmo assim insistiu, e, carregando em seus robustos
braços o velhinho, com sinceridade, embora de aparência rude, com altivez e
nobreza, ultrapassou o portal e alcançou a ante-sala, vendo alguém que
escrevia, no fundo do salão principal.
Imperiosamente perguntou:
- Quem é o presidente aqui?
- Sou eu!? ... respondeu o moço* que estava sentado junto a mesa,
escrevendo uma inspirada poesia, já intituada 'Caridade".
- Não é aqui uma casa de Deus? perguntou severo.
- Por que fazeis tal pergunta?
- Porque, respondeu o benfeitor - não me queriam deixar recolher este
infeliz necessitado, e, este procedimento constitui grave falta de amor ao
próximo.
Vieram na lembrança as palavras do Cristo: •Amai a Deus sobre todas
as coisas e ao próximo como a vós mesmos", e o Presidente, nervosamente,
abriu a porta, e aquele senhor, entrando com o mendigo perguntou:
- Fiz mal ou fiz bem?
- Fizeste muito bem, meu caro irmão, - respondeu o Presidente do
Centro um tanto surpreso - estou deveras admirado com a atitude do porteiro,
pois ele também é um dos assistidos desta casa! ...
,.. Luiz de Oliveira
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Uma pose para a posteridade. Seu Jeronymo já havia desencarnado,
mas as tarefas continuaram e se ampliaram com a administração de D. Ypoméa,
Seu Luiz e Vovô Pedrinho, sentados na primeira fila.
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Depois desse diálogo, os dois, o presidente e o viajante caridoso, dois
trabalhadores da seara do Cristo, espíritas, começaram a tratar do mendigo,
que mais não era que um velhinho abandonado à própria sorte. Em pouco tempo
estava limpo, de roupa mudada e saboreando uma refeição digna - pão e leite
- o que foi suficiente para levantar-lhe as forças.
Após aquele colóquio tão piedoso e expontãneo, o anfitrião perguntou
quem era aquele senhor que trazia consigo a caridade que ele tentava cantar
em versos:
- Dizei-me agora, caro irmão, quem sois?
O viajante, sorrindo de modo afetuoso resp~ndeu:
- Chamo-me Jeronymo Ribeiro.
Jeronymo Ribeiro, oriundo de Portugal, nascido em Lisboa, a 17 de
março de 1854 e de onde ainda moço, veio para o Brasil, integrou-se em nossos
costumes, como se fosse brasileiro. Foi como todos sabemos, um abnegado.
Passou quase toda a existência pedindo esmolas para os mais necessitados.
Possuindo ideais nobre de amor ao próximo, ele não trepidava ante os maiores
sacrnícios para suavizar dores ai heias. Por isso, ia de terra em terra, de cidade
em cidade, estendendo as mãos calosas, pois era um operário que,
mantendo-se com o trabalho próprio, particularmente em serviços de cantaria,
implorava aos que eram protegidos da sorte, em nome de Deus e de Jesus,
auxílio para os pobrezinhos.
·
Desse modo, esse esforçado Apóstolo do Bem, que a muitos parecia
um necessitado, não o era. Além de ornamentar a alma com as virtudes que
caracterizam o homem de bem, possuía a maior riqueza: a fé robusta dos
verdadeiros missionários cristãos ..
Jeronymo não pedia para si, não implorava auxílio para o seu proveito;
se suplicava era unicamente para distribuir aos necessitados. Sua aspiração
era elevada e ardente, pois desejava construir um asilo onde poderia abrigar os
órfãos, bem como a velhice desamparada, e, assim, os necessitados do pão
para a alma e para o corpo, nutrição divinal que, mantendo integralmente a
saúde, educa os sentidos, transmitindo a lucidez necessária para os arroubos
de espiritualidade.
Conhecemos esse esforçado bata! hador em Juiz de Fora, quando
revelou a beleza de seus predicados da alma, naquele gesto altruístico, em que
demonstrava, no mais alto grau, o desprendimento do espírito e seu grande
amor pela humanidade, fato relatado no começo desta evocadora narrativa.
Passaram-se os tempos, Jeronymo nos visitou outras vezes e nós
sentíamos por ele muita amizade. Um belo dia, chegou uma carta sua, que
abrimos com emoção por lhe havermos reconhecido a letra:

"Luiz e Ypoméa,
meus bons irmãos:
que Deus esteja com vocês!
Graças à misericórdUl de Jesus, realizei,, com permissão de nossoPtii e Senlwr,
meu ambicionado ideal! Fundei,, como sabem, em 13 de abril de 1913, a Associação
Espírita Beneficente e Instrutiva e, agora, em homenagem ao nosso Divino Mestre e
Diretor - que é Jesus - assinalando, neste·ano de 1918 a data em que nasceu • 25 de
dezembro - fundei oAsüo, com a denominação: "Deus, Cristo e Caridade", tabernáculo
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ansiosamente esperado pelos infortunados da sorte! Estou trabalhando com todo. o amor
na divinal seara e espero no Poder Supremo, que, mais algum tempo, estejam a meu
lado, para, como humildes servos de Deus, lutarmos pela santa causa, em propaganda
e divulgação, por atos e não por palavras, na nossa amada Doutrina e também
reorganizarmos nossa revista "Alpha".

Mari1l Santíssima que ilumine a todos desse abençoado lar.
Jeronymo"
Jeronymo Ribeiro teve especial carinho para com estes rincões de
Cachoeiro de ltapemirim. Empreendeu aqui os seus melhores esforços,
estendendo os seus braços sobre os humildes e carentes, favorecendo a vida

e a paz.
Como se para afastar de si a presunção de vaidade, dizia-nos sempre:
- "Foi uma inspiração que recebi do céu!"
Falava assim muitas vezes, pois os seus inimigos gratuitos e
adversários da Doutrina Espírita atribuíam os seus feitos e as suas obras como
coisas da vaidade de quem quer engrandecer-se aos olhos do mundo. Mas,
permaneceu firme em seus ideais superiores, a despeito das dificuldades que
lhe surgiram de todos os lados e que se opunham a humanitária idéia de fundar
a Associação e o Asilo, para a função educativa e agasalhadora dos órfãos e
necessitados, finalidade cristã que, graças a Deus, permanece e que é por ele,
bem o sentimos, certamente presidida do Plano Espiritual, de onde continua
fornecendo inspirações e energia aos que o sucederam.
A partir de 1921, por solicitação do Governo do Estado, aceitou o
encargo de acolher os enfermos mentais que no "Departamento de Alienados",
então em início, passaram a receber tratamento, e de onde os que, em maioria,
obtinham alta, regressavam aos lares, abençoando a mão acolhedora.
Jeronymo, nessa verdadeira obra evangélica, a que dedicou a melhor
parte de sua existência, não podia deixar de encontrar abrigo nos corações
cristãos, por isso, quando suplicava auxílio para os seus protegidos, jamais
deixou de ser atendido.
Foi, por conseguinte, um abnegado e um benemérito, cujo raio de ação
benéfica, não se limitou ao estado do Espírito Santo, pois, também, na cidade
de Valença, no Estado do Rio de Janeiro, fundou o Colégio "Sete de Setembro",
e na capital paulista, em companhia de nossa inolvidável irmã Anália Franco,
fundou mais de uma dezena de Abrigos e Escolas, sendo de notar que, dessa
saudosa educadora paulista, recebeu ajuda para a fundação da "Liga Espírito
Santense Contra o AnaHabetismo', nesta cidade, bem como para a "Associação
Espírita Beneficente e Instrutiva".
Finalmente, depois de se consagrar, com profunda dedicação ao próximo,
enfermou. Sentindo que lhe chegava o instante da partida, fazendo-se rodear das
órfãs e agasalhadas, após expressa recomendação para que lhe sepultassem os
despojos materiais, envoltos apenas em um lençol, na quadra dos mendigos do
cemitério do Sítio Santa Fé, ao lado do Asilo, despedindo-se de todos, na presença
do Dr. Carlos Lomba, pediu que executassem pela orquestra do Asilo, a canção
triunfal de sua predileção e, satisfeito em seu último desejo, desligando-se do corpo
terreno, como que impulsionado pelos acordes musicais, aportou, guiado pelos
Mensageiros de Deus, à Pátria Espiritual, levando a consciência tranqüila e
deixando em nossos corações a lágrima da saudade.
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UMA INSTITUIÇÃO PIONEIRA*

Se há, no Estado do Espírito Santo, estabelecimento de assistência
social que cumprem satisfatoriamente sua finalidade, não nos esqueçamos de,
dentre eles, destacar um que se sobrepuja por sua organização, quer como
acolhedor de órfãos desprotegidos, quer como casa de psicopatas, por onde
transitam centenas de enfermos mentais, de cujo número muitos tem saído
completamente curados e dispostos para a faina de cada dia.
Queremos falar em torno do Asilo Deus, Cristo e Caridade, que, sob a
inteligente e competente direção de Luiz de Oliveira e Ypoméa Braga de
Oliveira, secundados pelo Sr. Pedro da Rocha Costa, vem se movimentando,
há longos anos, na cidade de Cachoeiro de ltapemirim, concorrendo, de modo
edificante e nobre, para o progresso do Espírito Santo.
Fundado em 1918, por Jeronymo Ribeiro, somente com o fim de recolher
órfãos e velhos desamparados, passou, mais tarde, em 1921, por solicitação do
Governo do Estado, em cumprimento de um contrato que então ficara
estabelecido, a receber os alienados indigentes que os poderes estaduais
passaram a encaminhar para a dependência que então fora especialmente
construída pela Instituição e que ficou denominada "Departamento de
Alienados".
O Asilo de Deus, Cristo e Caridade, está, portanto, dividido em duas
partes distintas: O Departamento para Alienados e a seção dos órfãos,
Departamento de Alienados
O Departamento para enfermos mentais, que, de início, em 1921 , tinha
capacidade para 60 internados, abriga, atualmente, graças àos grandes
melhoramentos e ampliações porque vem passando, perto de 160 alienados,
entre homens e mulheres.
Além do chefe da Clínica, que é o Dr. Dulclno Monteiro de Castro,
ainda por nomeação do Governo, exerce as funções de médico-fiscal do Estado
junto às dependências do Asilo, o Dr. Rubem de Moraes Mesquita.
Quando de nossa última visita àquela Instituição, verificamos todos os
livros de registros e observações clínicas, enfermarias, salas coletivas, galerias,
pátios, etc., sempre notando o zelo com que trabalham os encarregados de
serviço de assistência aos enfermos mentais.
Esse Departamento, segundo nos disse o seu próprio Diretor, não
dispõe de aparelhamento completo para o serviço de Psiquiatria, pois, não
dispondo de recursos que o habilitem a aumentar suas possibilidades com a
aquisição de laboratórios especiais para tratamento de enfermos mentais, está
claro que o Departamento não pode estar em hipótese alguma na mesma esfera
em que se encontram outros tantos estabelecimentos do Rio, São Paulo, Minas,
etc .. Contudo, tivemos ocasiões de observar, o que falta aos outros Institutos

* Publicado no •Correio do Fazendeiro" em
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1935.

Edifício que abrigava os alienados no Asilo Deus, Cristo e Caridade. A
ala direita era a masculina. Alguns médicos psiquiatras, que foram nomeados
pelo Governo para dar assistência oficial aos alienados, ficaram admirados com
a obra e terminaram por dar assistência gratuita aos doentes; entre eles, Dr. Luiz
Antônio Monteiro Lindenberg.
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da mesma finalidade, não falta ao Asilo Deus, Cristo e Caridade: higiene, bom
alimento, indulgência para com os sofredores, e o carinho com que o seu Diretor
e auxiliares tratam os pobres indigentes que para lá são remetidos.

É certo que o Estado, em acordo com o contrato efetuado, ainda no
Governo Nestor Gomes, dá uma diária de 3$666 para cada indigente que envia.
Achamos essa diária assaz pequena para um homem doente. Pois, se o homem
em perfeito estado de saúde, vive miseravelmente recebendo salário igual a
essa importância, como pode, portanto, um doente, e ainda mais mental, tendo
médico, farmácia, dentista, alimento, cama, lavadeira, enfermagem, etc.
receber todos os cuidados indispensáveis que o seu estado pede, se paga tão
pouco?
Achamos que o Estado deve olhar com mais atenção para o Asilo Deus,
Cristo e Caridade, pois, além de ser uma Instituição bem conhecida no Brasil,
é a única, no gênero, que, há 14 anos, já é fazer muito, vem movimentando-se
desassombradamente, vencendo sérios empecilhos, e prestando consideráveis
serviços ao Estado do Espírito Santo.
Convém, salientar, aqui, que o Asilo não é uma Instituição mantida ou
subvencionada pelo Estado. Tem aquele estabelecimento vida própria e
personalidade jurídica.

O ORFANATO
O orfanato do Asilo, carinhosamente dirigido pelos confrades de
imprensa Luiz de Oliveira e Ypoméa Braga de Oliveira, diretores da revista
"Alpha", é um valioso templo educacional que, ministrando o ensino primário e
profissional, vem aparelhando para as lutas cotidianas pela vida grande número
de pessoas que, se não houvessem adquirido lá a orientação necessária para
enfrentarem o mundo, estariam talvez, hoje, atirados miseravelmente ao vaivém
da sorte.

É com pesar que, traçando estas linhas dedicadas àquela casa de
caridade, somos obrigados a registrar que o Asilo, a não ser uma magra
subvenção Federal que recebe, anualmente, está excluído do número das
instituições congêneres que foram contempladas pelo Congresso Estadual com
auxílios e subvenções, provenientes da taxa sobre a venda do café, vmados
para o ano de 1936. Quando em fins do ano passado, tivemos ocasião de estar
presentes aos últimos trabalhos da nossa Câmara de Deputados e notamos que
na parte concernente aos estabelecimentos da assistência social, os Srs.
Deputados aprovaram vários projetos que haviam sido apresentados em favor
de outras casas de caridade, inclusive o de cem contos de réis em favor da
catedral, mas nenhum deputado se lembrou do Asilo Deus, Cristo e Caridade,
ficamos abismados!. .. Será que os Srs. deputados, os homens que devem estar
em contato direto com o povo, os homens que têm obrigação de zelar pelo
interesse dos desprotegidos, os homens que têm o dever de conhecer todas as
necessidades daqueles que estão anonimamente enclausurados entre as
paredes de asilos e patronatos, será que os Srs. deputados desconhecem o
Asilo Deus, Cristo e Caridade?
Não é propósito nosso querer pretender mostrar aos ilustres
representantes do povo junto ao governo o que devem fazer. Mas levando em
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. Oficiná de carpintaria e marcenaria da Escola Profissional do Asilõ: 1Na
fotografia vê-se o engenho de serrar madeiras e, ·ao lado, um órfão qúe •já se
encontrava apto para exercer a profissão. 1935.
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conta que somos uma parte da imprensa espírito-santense, achamo-nos com
direito de zelar por tudo quanto vem cooperar para o engrandecimento do nosso
querido Estado.
O Exmo. Sr. Capitão João Punaro Bley, esclarecido governador do
Estado, acolherá com carinho esta notícia que vamos traçando em torno do
Asilo de Deus, Cristo e Caridade, pois, em se tratando de um "estabelecimento
que honra o Estado do Espírito Santo", conforme referência da conceituada
revista carioca "Brasil Feminino", não só o elevamos ao plano a que tem direito
mas, ainda, reafirmamos o conceito com que o Espírito Santo é tido pelos
demais estados da União e, concomitantemente, distinguimos com justa razão
o Sr. Capitão João Bley, do qual é a mais elevada autoridade.

POSSIBILIDADES DO ASILO
O Asilo tem tudo que é necessário à educação e a manutenção das
crianças que acolhe, e embora não estejam ainda a contento do seu Diretor,
segundo o que êle próprio nos falou, o Asilo mantém uma Escola Primária,
funcionando durante o dia, uma esplêndida Escola de Música, dirigida pelo
Maestro Alfredo Herkenhoff, Escola Profissional, compre_endendo:
marcenaria, carpintaria, tipografia, agricultura e horticultura, para os internos do
sexo masculino; costuras, bordados, pintura, cozinha e lavanderia, para as
moças.
Possuindo uma ótima lavoura, uma bem montada oficina de marcenaria,
carpintaria, fábrica de tijolos, tipografia, uma horta esplêndida, grande criação
de aves, suínos e gado, mas tudo isso para o seu próprio consumo em virtude
do elevado número de pessoas que mantém, no Departamento de Alienados e
na Dependência dos Orfáos, perto de 300 ao todo, o Asilo Deus, Cristo e
Caridade é merecedor da ajuda do povo espírito-santense e dos poderes
públicos.
Ao Asilo está fadado um futuro brilhante. Dizemos nós que o vimos de
perto e que de lá saímos cativados.
Enfim, é um dos mais, talvez o mais útil estabelecimento de assistência
social que existe no Estado.
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Serraria do Asilo; já no tempo da administração de Luiz de Oliveira. No
centro, encostado no pilar, está Solimar de Oliveira; atrás dele, à direita, o próprio
Luiz de Oliveira, e ainda, à direita, magro e alto, Pedro da Rocha Costa. A
serraria, além de produzir, fazia parte da escola profissional do Asilo.
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DEPOIMENTO DE WALACE FERNANDO NEVES

Cinqüentenárlo do Asilo"
Na cidade de Cachoeiro do ltapemirim (ES) engastado nas colinas
sempre verdejantes do Sítio Santa Fé, o Asilo Deus, Cristo e -caridade
completará a 25 de dezembro do ano em curso, os seus 50 anos de vida e amor,
agasalho e pão, sustentação e diretriz para os pequeninos que caminham nos
desvãos da soledade.
Nasceu do ideal cristão, da fé espírita, da consciência dinamizada no
Bem, do coração retemperado no amor, com que Jeronymo Ribeiro, o português
desconhecido, pisou o solo espírito-santense no alvorecer do nosso século.
Quem conhece o Espírito Santo, ou mais propriamente a sua "Princesa
do Sul", sabe da existência da casa de órfãos do Seu Jeronymo, o valoroso
pioneiro do Espiritismo em terras capixabas.
Sob aquele teto, quantos corações, retirados da orfandade, foram
conduzidos com carinho a seu lugar na sociedade de nossos dias!
Sem a preocupação desnecessária de proselitismo ou propaganda
religiosa, o Asilo tem-se ocupado, em toda a sua existência, em socorrer a
quantos lhe batem às portas da caridade sem indagações sobre a religião ou
nível social de quem quer que seja.
Nasceu do amor, para o amor; do ideal, para o ideal; da caridade, para
a caridade.
Após organizar a família espírita, em Cachoeiro e vizinhanças e construir
à rua 25 de Março a "Associação Espírita Beneficente e lnstrutclva (1913),
A Liga Brasileira Contra o Analphabetismo (1916), o dinâmico Jeronymo
Ribeiro entregou-se à construção do Asylo, Deus Christo e Caridade (1918),
no abençoado afã de mitigar a fome e nudez dos que rogavam amparo às portas
da Associação.
Apresentam-se dentre outros, na ocasião, para formar ao lado de Seu
Jeronymo, na batalha da caridade, Antonio Matvar, Pedro da Rocha Costa
(vovô Pedrinho), Ricardo Gonçalves, Carlos Lomba, que se constituíram, a
partir de então, nos alicerces da Casa em organização, permanecendo na
direção da obra, enquanto seu fundador palmilhava as estradas poeirentas do
sacrifício e da renúncia em busca de auxmo para os órfãos.
Os amigos do Asilo despontaram aqui e ali, formando, em breve, valiosa
equipe de sustentação da Obra que crescia, crescia.
Não apenas o pão - a instrução também. Não somente o agasalho - a
orientação profissional ainda Não unicamente o abrigo - as alegrias das artes
também.
No Asilo prosperaram as oficinas de carpintaria, marcenaria, serraria,
panificadora, tipografia, escola primária, aulas de corte e costura, bordado e
outros trabalhos manuais, orientação musical e a orquestra do Asilo. Cada
• AJ1igo extn,jcJo do li' 3 (1968) da Revista Evolução, órgão do DI.J-FEEES.
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...

Vista parcial de Cachoeiro de ltapemirim antiga, numa foto tirada do
bairro Aquidaban, situado no lado Norte da cidade.
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vocação que surgia era encaminhada por Seu Jeronymo ao devido setor de
aprendizagem e especialização dentro ou fora da Instituição.
Com a desencamação de seu fundador o Asilo passou às mãos
dedicadas e patemais do casal Luiz de Ollvelra e Ypoméa Braga de Oliveira.
exemplo de renúncia e dedicação pela causa dos órfãos.
Atendendo ao apelo de Seu Jeronymo, deixando a Capital Federal, o
mundo das letras, de que foram brilhantes cultivadores, uma estrada ampla e
florida que lhes oferecia a Cidade Maravilhosa, o casal Oliveira transformou-se
no papai Luiz e mamãe Ypoméa do Asilo Deus, Cristo e Caridade até quando,
há bem poucos anos (1960), retomaram à Vida Maior. Das noites mal dormidas,
das horas de angústias, dos instantes de solidão, das crises por que passou a
Instituição, somente seus corações de líderes tem o registro total, desses
quarenta anos em que estiveram à frente dos trabalhos do Asilo.
Substituindo-os nos encargos administrativos, e num período bem grave
para o Asilo, a Providência Divina trouxe para Cachoeiro de ltapemirim o Coletor
Federal Ceclllano de Mello Portinho, seu Portinho, que recebeu do próprio
Luiz de Oliveira os difíceis encargos de conduzir a obra de Jeronymo Ribeiro.
O irmão Portinho, inspirando-se no fundador e pioneiríssimo do Espiritismo no
Espírito Santo, dentre outras iniciativas, reformou o quadro social dos
contribuintes, além dos estatutos, reconstruiu a escola primária, reorganizou os
cultives de hortaliças nos terrenos. de Vargem Alta, refazendo hortas e pomares.
Dinamizou a vida no Asilo, tentando criação de peixes, organizando pequena
criação de bovinos e suínos, amparando-se em benefícios diversos para iniciar
a reconstrução do Asilo, já alguns anos idealizada pelo casal Oliveira.
Atualmente, sob a direção do valoroso e dedicado Décio Oliveira,
secundado por dedicados e idealistas membros de um Conselho Diretor, o Asilo
vê chegar seus 50 anos de existência e lutas para socorrer os órfãos.
"Evolução" ao registrar o feliz evento, saúda a família espírita de
Cachoeiro de ltapemirim e formula, em preces, votos de muito êxito para os que,
nos dias que correm (1968), conduzem nas mãos as abençoadas destinações
do Asilo Deus, Cristo e Caridade, hoje, carinhosamente conhecido como "Lar
Jeronymo Ribeiro"!
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LAR JERONYMO RIBEIRO

Uma vista da entrada para o Sítio Santa Fé. Vê-se o prédio do Lar
Jeronymo Ribeiro, e bem à direita, a colina onde ainda está o cemitério
construído por Seu Jeronymo.

Uma vista mais aproximada do atual prédio do Lar Jeronymo Ribeiro. É
uma construção grande, com muitas atividades junto à criança.
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ANIVERSÁRIO DO ASILO • 50 ANOS
Festa de aniversário do Asilo Deus, Cristo e Caridade - 50 anos - 1918
a 1968. À esquerda, ao fundo, de paletó e gravata, está o Sr. Francisco Surrage.
Depois, de perfil, Manoel Sampaio. Ao fundo, com uma criança no colo está Dr.
José de Medeiros Correa Jr. Do-lado direito da mesa vê-se D. Hllda e seu
marido, NIio Cordeiro SIiva, que está com uma criança no colo. Ao fundo, à
direita, Dr. Ayrton Loureiro Machado e sua esposa D. Adillna. (Coleção Nilo
Cordeiro)
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O CARPINTEIRO JERONYMO

Cadeira de descanso construída por Seu Jeronymo, atestado de seus
dotes na carpintaria. (Coleção Nilo Cordeiro) .
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FATOS EOCORRÊNCIAS INTERESSANTES

Alguns fatos contados ao longo do tempo pelos companehiros, foram
passando de um para outro, chegando alguns a ter cinco versões.
Aqui foram col ceadas óêorrências cujas narrativas foram documentadas
ou confirmadas por pessoas que conviveram com Jeronymo. É evidente que
houve muitos e muitos fatos interessantes na vida de Jeronymo Ribeiro, mas
nem tudo pode ser absorvido nesta obra, pois não haveria espaço para tanto.
Nem toda a documentação resgatada pode ser compilada aqui, mas, de alguma
forma, estará à disposição dos historiadores na FESPE ou no Lar •Jeronymo
Ribeiro 11 •
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A RESSURREIÇÃO DE BALBINA

A atividade assistencial de Jeronymo Ribeiro e seus amigos era intensa.
Após a fundação da Associação Espírita Beneficente e Instrutiva, e do Asilo
Deus, Cristo e Caridade, os trabalhos redobraram e muitos doentes eram
curados por força da mediunidade e da própria presença magnética de
Jeronymo Ribeiro. As perseguições começaram, por inveja, por ignorância, por
questões religiosas e mesmo médicas. Os médicos, diante das curas e do
atendimento aos enfermos, ficaram preocupados e passaram a fazer pressão.
Alguns médicos, como o Dr. Luiz Tinoco da Fonseca e o Dr. Cleveland
Paraíso, começaram a exigir provas da existência dos Espíritos e da
comunicabilidade deles, já que os espíritas afirmavam que os Espíritos é que
agiam na cura ou na melhora dos pacientes, inclusive que certos tipos de loucura
não eram nada mais, nada menos que obsessão espiritual. Jeronymo Ribeiro
chegou, certa vez, a afirmar que os loucos furiosos melhoravam e se curavam
mais rápido do que aqueles que pareciam mansos.
Certo dia, durante uma reunião pública da Associação Espírita, a
médium D. Balbina foi acometida de um transe letárgico e caiu no chão ficando
lá deitada, como morta, não havia nem respiração. Jeronymo Ribeiro, que dirigia
a reunião, mandou chamar um médico para que houvesse uma avaliação
clínica. Vieram dois médicos, justamente os Drs. Tinoco e Paraíso, que
examinaram a paciente de modo criterioso durante 30 minutos. Depois dos
exames disseram que nada mais poderia ser feito porque a mulher estava morta.
Jeronymo Ribeiro insistiu para que a examinassem de novo, com o
objetivo de certeza absoluta do óbito. Após'muitas solicitações do Sr. Jeronymo,
os facultativos lavraram o Atestado de Óbito. Foi quando Jeronymo Ribeiro
levantou-se da mesa diretora dos trabalhos, aproximou-se da médium em transe
profundo, em estado de morte aparente, e disse, com segurança e firmeza:
- Balblna, levante-se daí.

Para susto e pasmo geral, Balbina abriu os olhos e foi se ajeitando, como
se nada houvesse acontecido. Levantou-se e foi sentar-se à mesa.
Estupefatps, os médicos não sabiam o que fazer diante de tal fenômeno
por eles desconh!:!cido. Mas o certo é que, a partir daquela data, a perseguição
médica parou, e os espíritas puderam, com certa paz, prosseguir com o
receituário mediúnico e com as tarefas de socorro aos doentes, principalmente
com os recursos do passe e da água fluidificada.
Também, após uma ressurreição dessa!!!
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PODER ANÍMICO

Muitas foram as testemunhas do grande poder do magnetismo pessoal
de Jeronymo Ribeiro. D. Hormezinda da Rocha Costa Batista foi uma delas. Os
doentes mentais chegavam de várias regiões do Estado e depois até de outros
Estados. Eram trazidos de carro, caminhões, carroças e até de trem. Algumas
vezes amarrados.
Certa feita, chegou no Asilo, na carroçaria de um caminhão, um louco
que vinha amarrado com cordas. Pois bem! Jeronymo Ribeiro quando viu aquilo,
foi logo dizendo:
- Desamarrem o moço, pois que um homem não é um animal.
A princípio ficaram temerosos, mas depois obedeceram, e o homem foi
solto. Jeronymo Ribeiro, colocando a mão no seu ombro, conduziu-o às
dependências apropriadas do Asilo.

É bom lembrar aqui o caso daquela jovem enlouquecida que fugiu de
casa, tirou toda a roupa e escondeu-se numa gnrta em lugar afastado da cidade.
Os familiares pediram ajuda no Asilo e Jeronymo Ribeiro, tomando de um
lenço,I foi à procura da jovem.
Chegando defronte à gruta gritou:
- Rosinha, saia, vim buscar-te, não tenha medo.

A moça saiu devagar, nua, e ele a envolveu com um lençol. Amparou-a
por algum tempo no Asilo, até sua total recuperação.
Todas as quintas-feiras havia reunião mediúnica no Asilo, quando
muitos obsidiados e espíritos obsessores eram aliviados de seus males. A força
psíquica de Seu Jeronymo era muito evidente, e basicamente conseguia
manter sob domínio uma situação disciplinar no pavilhão dos alienados.
Demonstrou isso muitas vezes. Quando havia muita algazarra entre os doentes,
muito ruído e confusão, Seu Jeronymo chegava na entrada do pavilhão e
entrelaçava as mãos, todos se aquietavam, afastava as mãos e a algaravia
recomeçava. Repetia a atitude várias vezes para demonstrar que podia manter
o controle da situação, e todos acabavam por se acalmar, tanto os loucos quanto
os apreensivos colaboradores.
Inicialmente, quem ia buscar os doentes na estação da estrada de ferro
era Seu Jeronymo, substituiu-o nesta tarefa, posterionnente, o seu auxiliar mais
direto, o confrade Pedro da Rocha Costa, mais conhecido como "Vovô
Pedrinho".
Tantos e tantos fatos ditos fenoménicos ocorreram na presença de Seu
Jeronymo, uns até já se tomaram lendários, serão contados aqui e ali, mas
importante mesmo é a mensagem contida por detrás dos exemplos de
abnegação, perseverança, fé e trabalho, desse homem que também afirmou:

"Divulgar a Doutrina Espírita não somente por palavras, mas
principalmente, por atos."
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"O MENDIGO"

Quando presenteado a Seu Jeronymo pelo pintor pernambucano Oséias,
Esse quadro ficava na parede lateral, à direita de quem entrava, no salão nobre
do prédio principal (sobrado) do Asilo Deus, Cristo e Caridade. Recuperação
fotográfica de Walace F. Neves.
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UM DONATIVO PARA OS ÓRFÃOS

Ficou conhecido um episódio, segundo contam, acontecido em
Cachoeiro de ltapemirim quando em uma de suas peregrinações em busca de
donativos para as crianças órfãs do Asilo, Jeronymo Ribeiro foi agredido.
Sabe-se que o cidadão Jeronymo, caridoso e batalhador em favor dos
d esvai idos, não ficava aguardando que as coisas caíssem do céu, mesmo
estando trabalhando em favor dele. Ele buscava a caridade alheia para
estabelecer os recursos necessários à manutenção dos órfãos, dos velhinhos
e dos alienados mentais.
Andou por todo o Vale do Paraíba, por Minas Gerais (Sul) e pelo Espírito
Santo, chegando a estar em Vitória. Estabeleceu-se, por fim, em Cachoeiro do
ltapemirim. A força do seu trabalho beneficente foi de tal forma evidente que
logo surgiram os inimigos gratuitos a lhe contestar a obra, mas ele sabia que o
trabalho perseverante no bem era fnvencível, embora não houvessem selvas a
serem desbravadas, havia toda uma estrutura moral a ser vencida, a começar
pela inveja, a intolerância religiosa e a dureza dos corações.
Certo dia, fez um plano para angariar recursos financeiros para os órfãos
e saiu, procurando, inclusive, não gastar os próprios sapatos, fazendo percursos
descalço, com os sapatos nas mãos. Havia uma série de residências a serem
visitadas e ele, corajoso, pois não conhecia o que era timidez, foi batendo de
porta em porta. Alguns, piedosamente, doavam algum dinheiro, outros, gêneros
alimentícios. Em dado momento, deparou-se com uma casa bem delineada,
confortável residência, de aparência muito boa. Subiu a escada da frente,
alcançou uma pequena varanda da entrada e bateu palmas. Veio atender o dono
da casa que não estava num de seus melhores dias. Estava zangado e muitas
coisas o perturbavam.
- Quem és, ó estranho? O que queres a essa hora? Não percebes que
estás incomodando?
- Venho em nome dos órfãos pedir uma esmola para mitigar-lhes a fome.
Espero poder contar com alguns trocados de sua bolsa farta.
- Esmola? Tens coragem de aborrecer-me, seu charlatão e explorador
da miséria alheia.
- Peço para os órfãos!...
O homem, enfurecido, deu-lhe um tapa no rosto, dizendo:
- Eis aí o que mereces! E entrou, batendo a porta atrás de si.
Jeronymo Ribeiro, calmo, em completo domínio de suas emoções,
sabendo estar diante de uma ai ma perturbada, tomou a bater na porta. O
homem voltou e deparou-se novamente com o corajoso pedinte:
- Ainda estás aí? Já não tiveste o suficiente?
Jeronymo, olhando o infeliz bem nos olhos, respondeu-lhe:
- Eu já recebi o meu, agora da aquilo que é para os órfãos.
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Almoço Cristão

Esta outra foto, da coleção de Gil Gonçalves, mostra um almoço
oferecido aos presos da cadeia local por acasião do Natal de 1919. O primeiro,
no canto esquerdo, assinalado com um X, é Jeronymo Ribeiro; no fundo, também
assinalado, está Ricardo Gonçalves. As duas moças na cabeceira da mesa são:
Zuleica Marins (esquerda} e Cecy Corte Imperial. O moreno de bigode em pé à
esquerda é Francisco Necca, carpinteiro.
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O moço pareceu ter recebido um choque. Parou por um minuto, olhou
bem para Jeronymo Ribeiro. Houve, por certo, uma confusão de sentimentos
em seu íntimo, mas resolveu:
- Aguarda um pouco.
Foi ao interior da casa e voltou com uma soma de dinheiro, e
entregando-a ao peregrino dos órfãos. Desde aquele dia, passou a ser um dos
assíduos colaboradores das obras de Jeronymo Ribeiro*.

* Existem várias vsrsões sobre este fato acorrido com Seu Jeronymo. Alguns dos
entrevistados pela equipe da FESPE o narraram de modo diferente (Cf).
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ALLAN KAltO~C

Pr . . '!do ooo~•de JeJ'e:>11JltlO Ribeiro, mito dJ,no ,:reeidente
da ueooiaqao 1Clp1r1ta, Benetioonto e In ■ truot1•••

Cachoeiro de Itapemerbl,

■ 1t1o

S.ntlt F■, (wr-,11?).
Dpirn o s■ nto.

Pa• .,. Jeaua.

Foi com a ll&ltiia& aat1ata~io que rocebenioe o Pedido de 1necr1peÃo
d,. A- ■oota~ão B8 p1,.1ta, Beneticente e IIJ ■ tructha no nev L1tro Cara 1 da~ .,
Soot~•d" . .plrttae, o qu ■ nh ii.r• no■ por 1rroou■ ,.•• l t . . t .....,nho a .~f',r .
vor da ut!l1dad■ e ,da iapcr t•nc 1a de1■■ Ree;htro .
·-., .
_ ••·."",/.
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• -1-:>r • l111P'!th1a o pedido " C)Ue ooa rater1111oe, un11n1c e1,umttt o d0!t..,r1u,
em eu■ l'IIUJliao de 15 do cor,•ente, tendo ■ ido, tfll c :2 •■ e11uenoia, e Aa ■ oci
■ ,;ão J:apiri •• Beneficente e Inat:ruotin 1n■ cr 1pta DAQUelle ::e,;1 ■ tro,
conforme c~■ ta do Cert1t1oado que com eate
en.S.,.o■, ocao determina
o art. 71 do RegulAJ~ento reapeot1•o e ouJo reeebilllento pedilll?■ no■ aoouee11.
~
,.
Concluindo, ao noa reata exi:r11111r•YOI oa ■ inoeroe YOto■ que fO!'lllll■ moe pela oreaoente i:r~eperid■ de doaaa Allaociat;Ão, a cuJ01 diri~ente■
e auootadoa naiito traternallllonte · nudAr,01, r~andO para - ■u ■ lapil'itoa
u ben ;a oe do Senhcr; att. de que du)o lhH HJ• • e11pre ex- tar teoun4o
labor, 001110 obreiro■ da 1ua 1ante SeYra.
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JERONYMO RIBEIRO E A UNIFICAÇÃO

Ao tomar posse da Presidência da Associação Espírita Beneficente e
Instrutiva, Seu Jeronymo solicitou que a primeira providência do secretário,
Francisco de Oliveira, fosse· infonnar à Federação Espírita-Brasileira a criação
da Associação e ao mesmo tempo pedir a adesão ao movimento federativo.
Entretanto, devido à demora do trâmite burocrático e as distâncias e
representações e constatações, a F.E.B. somente emitiu o certificado de inscrição
em 16 de setembro de 1925, assinado pelo então 2' Secretário, o Sr., Luís Olímpio
Gulllon Ribeiro, que mais tarde também seria um dos presidentes da F.E.B.
O certificado foi lavrado segundo o que prescrevia o Art 6° do
Regulamento de 25 de março de 1925, do Registro Geral das Sociedades
Espíritas, instituído na F.E.B., por determinação dos Arts. 38, § 22, e 42 § 4'
de seus Estatutos, tendo a Associação atendido as exigências do Art. 3' do
citado Regulamento. A Associação foi inscrita sob o número de ordem 35
naquele Registro, deferido que foi pela Diretoria da Federação em 15 de
setembro de 1925. Ficando assim reconhecido que a Associação estava no
gozo dos direitos definidos nos Arts. 7°, 8° e 9' do mesmo Regulamento.
O sistema de adesão só viria mais tarde e, quando foi implantado, a
diretoria da Associação e do Asilo, na pessoa do Presidente Luiz de Oliveira,
solicitou à F.E.B. as adesões, tanto do Asilo quanto da Associação, em 1934.

A notícia do deferimento por parte da F.E.B. foi veiculada pela revista

"Alpha" n' 1 da 3ºfase a 25 de dezembro de 1934:
No Quadro das Sociedades Adesas
A directoria da Associação e Asylo que esta Revista é órgão
representativo, desejosa de se colocar ao lado dos que se esforçam pela união
fraternal e, assim, pelo cumprimento do dispositivo christão: "Amai-vos uns aos
outros"; adherindo ao movimento solidário das entidades que se associam à
benemérita Federação Espírita Brasileira, para execução do inspirado programa
de Organização Federativa, pleiteou e teve a satisfação de conseguir, sob o n•
de ordem 182, logar ao lado das Sociedades Adhesas, conforme se verifica da
comunnicação extrahída do officio n' 195, datado de 29 de novembro, expedida
pelo esclarecido confrade Dr. Guillon Ribeiro, digno e esforçado Presidente da
Federação, sendo esta comunicação, a seguinte:

"Cumpro o dever gratíssimo de comunnicar que a Directoria da Federação
acolheu, com satisfação grande e viva, o pedido de adhesão da Associação E.B.J.
"Jeronymo Ribeiro" conjuntamente com o A.rylo Deus, Christo e Caridade, e, em
reunião de 24 do corrente, unanimemente o deferiu, jubilosa por ter daqui em deante
essa entidade entre as que, com as mesma Federação mais efficazmente collaborem na
obra grandiosa que a Organização Federativa e o lima. "
Assim, como era desejo de Jeronymo Ribeiro desde o início, Luiz de
Oliveira providenciou e conseguiu, com louvor, colocar a Associação e o Asilo
no âmbito das sociedades adesas, adentrando o movimento espírita brasileiro,
no mais amplo sentido do tenno Unificação.
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ASSISTÊNCIA AOS ALIENADOS

"Mensagem que o Exmo. Presidente Florentino :Avidos
{Governador do Estado) publicou a respeito do Asilo Deus, Cristo e
Caridade. 11
"Esse importante problema de indiscutível interesse público ainda não
pôde ter uma solução satisfatória entre nós. Ao Governo ainda não foi possível
a fundação de um estabelecimento para cuidar da assistência a alienados e
•psicopatas indigentes.

Na falta de recursos próprios para atender a assistência dos alienados
tem o Governo mandado recolhê-los ao Asilo "Deus, Cristo e Caridade", de
Cachoeiro de ltapemirim, e ao Hospício Nacional, no Rio de Janeiro, sendo de
110$000 mensais a contribuição do Estado para manutenção de cada doente
no primeiro estabelecimento referido.
·
O movimento do Asilo "Deus, Cristo e Caridade", no ano findo, foi o
seguinte:
·
Doentes existentes em.1' de janeiro de 1927:
Homens ......... 40
Mulheres . . . . . . . . 41 = 81
Doentes entrados durante o ano:
Homens ......... 78
Mulheres . . . . . . • . 68 = 146
Restabelecidos:
Homens ......... 42
Mulheres . . . . . . . . 22 = 64
Falecidos:
Homens ......... 21
Mulheres . . . . . . . . 21 = 42
Doentes existentes em 31 de dezembro de 1927:
Homens ......... 55
Mulheres . . . . . . . . 66 = 121
No último semestre de 1927 as contribuições pelo Governo do Estado
para manutenção dos loucos e indigentes importaram em: 107.092$407.

Como encarregado de fiscalizar o tratamento dos doentes e de lhes
prestar a assistência necessária, mantém o Governo junto ao estabelecimento
o Dr. Newton Ramos.'
Florentlno Avidos
Presidente do Espírito Santo
Vitória - 1928

Sabe-se que em 1921 Jeronymo Ribeiro atendendo a um pedido do
Governo do Estado passou a atender os doentes mentais selecionados pelo
Serviço de Saúde Pública, visto que o Estado não possuía ainda uma instituição
apropriada. Com isso, o Asilo começou também a receber verbas do Estado e
pode proceder a algumas ampliações necessárias.
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Dr. florentino f'ividos

Florentlno Avidos

Governador do Estado

1924 - 1928
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ZELADOR DE CEMITÉRIO

O Asilo Deus, Cristo e Caridade foi fundado em 191 B e, já em 1922,
amparava a muitos necessitados, órfãos, crianças carentes, velhos, alienados
mentais e obsidiados. Teve época em que a média de abrigados no Asilo era de
220 pessoas, entre assistidos, colaboradores e empregados, homens e-mulheres.
Contudo, sempre havia óbitos entre os mais idosos e doentes. Os gastos eram
m~itos, pois esses óbitos chegavam, mais ou menos, 18,5% anualmente.
Em julho de 1922, Jeronymo Ribeiro tomou uma providência: fez uma
petição à Prefeitura solicitando permissão para construir um cemitério próximo
ao Asilo nas terras do Sítio Santa Fé, o que ele faria de modo gratuito, sem
nenhum ônus para os cofres públicos.
A petição foi enviada à Câmara Municipal que deliberou favorável mente
à construção do cemitério, sancionando a Lei n' 59 de 30 agosto de 1922.

Decreto N' 25
Cumprindo o que determina o parágrafo n• 1 dDArt. 46da.Lei n'2 de
18 de novembro de 1913, faço saber que a Câmara Municipal votou e eu

sanci(Jfl,(J a seguinte Lei:

Lei N'S9
A Câmara Municipal de Cachoeiro de /tapemirim, decreta:
ArL Único - Fica o PrefeiJo Municipal autorizado a providenciar de

acordo com as leis em vigor, sobre a construção de um Cemitério, que o Diretor
do Asilo Deus, Cristo e Caridade se propõe a fazer, gratuiJamente, no sítio
denominado Santa Fé, noDislrito desta Cidade.

O Secrelário da Prefeitura faça imprimir, publicar e correr.

Antônio Fernandes de Medeiros
Prefeito Municipal em Exercício
Após quatro meses o Cemitério estava pronto e faltava apenas a
autorização da Prefeitura. Jeronymo Ribeiro comunicou o fato às autoridades
e a resposta veio recheada de mais benefícios do que se esperava. O Prefeito
não só autorizou o funcionamento do Cemitério como nomeou o próprio
Jeronymo seu zelador com todas as vantagens do cargo:

Decreto'47
Usando das alribuições que rne confere a Lei, autorizo o funcionamento
do Cemitério do Sítio Santa Fé, no Dislrito desta Cidade e nomeio zelador do
mesmo ocidadiioJeronymoRibeiro, com as vantagens inerentes ao cargo.
O Secrelárw da Prefeitura faça imprimir, publicar e correr.

22 de de,:embro de 1922
AugustoLins
Prefeito
Domingos Ubaldo Lopes Ribeiro
Secrettírio
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Jeronymo Ribeiro, assim, conseguir resolver um grande problema e
ainda receber uma verba inerente ao cargo de zelador, ou seja, 150$000 (cento
e cinqüenta mil réis) mensais, de muita valia para as atividades do Asilo.

Cemitério do Sítio Santa Fé, inaugurado e licenciado pela Prefeitura de
Cachoeiro, a pedido de Seu Jeronymo, que o construiu sem nenhum ônus para
os cofres públicos. Fica no alto de uma colina, do lado direito, atrás do novo
prédio do Lar Jeronymo Ribeiro. (Foto de Walace F. Neves).
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"Quem sofre, tendo a alma voltada para o
Criador, d'Ele recebe o divinal consolo! E por isso,
por me submeter, sem vacilações na minha fé, a todos
os agrores da vida, é que pude vencer os obstáculos
criados pelos homens".
Jeronymo

195

Jeronymo Ribeiro

Uma luz intensa surgiu na foto quando da ampliação dos negativos. Foi
uma lembrança do Espírito Jeronymo Ribeiro para a Sra. Jurema Valadão Leite
que tanto queria levar consigo alguma coisa que recordasse o valoroso Espírito.
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UM FENÔMENO DE LUZ

Em 1978, um grupo de jovens espíritas de Cachoeiro de ltapemirlm foi
ao As/lo Deus, Cristo e Caridade, apresentar, para as crianças ali abrigadas,
uma peça infantil chamada "Tintino". Após a apresentação do teatro, realizada
no salão nobre da Instituição, crianças, convidados e artistas, dirigiram-se
alegremente ao refeitório onde seria servido o lanche, carinhosamente
preparado e oferecido pelas confreiras espíritas da cidade que colaboravam
com a Instituição. nesse momento, Jurema Valadão Leite, uma das jovens
integrantes do grupo de teatro, com o seu aparelho fotográfico, voltou ao salão,
já vazio e silencioso e, como sempre, envolto em clima de suave espiritualidade.
Desejava, a nossa irmã, fotografar o quadro do fundador da I nstrruição Jeronymo Ribeiro - que, colocado em posição de destaque, impressionava os
visitantes que adentravam aquele ambiente.
Assim, a jovem movimentou-se no salão, à procura de um ângulo onde
pudesse conseguir melhor visão. Foi quando sentiu um olhar penetrante que a
acompanhava, observando-a, silenciosamente. Jurema, jovem de
temperamento alegre e descontraído, pediu, carinhosamente, a Seu Jeronymo
que fizesse uma pose bem bonita para uma recordação. Assim pensando,
acionou seu aparelho, tirando a fotografia ..
Dias mais tarde, ao receber a foto revelada, Jurema ficou extremamente
surpresa e emocionada ao verlticar que havia um foco de luz que partia do peito
da figura de Jeronymo Ribeiro. A jovem contemplou com imensa alegria o
presente do Amigo Espiritual, percebendo que havia ocorrido um fenômeno de
efeito físico com luminosidade. Diante da relevância do fato, nossa irmãzinha
divulgou a foto que ainda muità admiração causa, e que foi publicada,
posteriormente, em jornais espíritas da cidade.
Hoje, diante deste trabalho de documentação histórica, nossa irmã
Jurema Valadão Leite, gentilmente ofereceu à FESPE o "clichê", do qual foram
conseguidas novas cópias, uma delas aqui reproduzida.
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UM CERTO CAMINHÃO FORD

Jeronymo Ribeiro era contrário à utilização de animais para o trabalho
.e a ai imentação. Assim ele nunca se utilizava deles para o próprio sustento nem
para seu transporte pessoal. Muitas testemunhas afirmaram que ele andava,
andava muito. O Sr. Jorge Manoel Galo, comerciante do Rio de Janeiro,
sabendo disso e também da dificuldade existente no Asilo para o transporte de
lenha, madeira, material de construção, etc. doou a Seu Jeronymo uma certa
quantia em dinheiro, o suficiente para a compra de um caminhão. Isto ocorreu
por ocasião da montagem da serraria, com necessidade de deslocamento e
translado de toras. Essa informação foi prestada à FESPE pelo filho do Sr. Jorge
Gaio, o Sr. Manoel Jorge Gaio.
Numa pesquisa subseqü_ente, baseada nessa informação, foram
encontrados documentos e fotos comprobatórios (adiante). Seu Jeronymo
comprou um caminhão FORD de 4 cilindros e de 22 HP, com todos os
acessórios, na firma Wilson King & Cia. Lida. à rua 13 de maio, 32, Rio de
Janeiro, a 24 de setembro de 1925. Seu Jeronymo pagou 6:080$000 (seis
contos e oitenta mil réis), à vista. A foto ampliada adiante mostra o caminhão
estacionado na frente do "sobrado.•
Posteriormente, os substitutos de Seu Jeronymo na Direção do Asilo
obtiveram isenção de imposto para o caminhão junto à Prefeitura do Município,
em outubro de 1927, como documentado adiante. Seguem a carta do Sr.
Henrique da Costa Narcixo encaminhando a documentação do caminhão e
cópias dos documentos, mais a resolução de isenção da Câmara.
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Foto mostrando o caminhão Ford, con,pra<lo em 1925, estacionado em
frente ao "sobrado", no Asilo Deus, Cristo e Caridade.
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ESTABELECIMENTOS "PAX"
Henrique do Costa Narcixo
.FÁBRICA DE SABÃO - TeleplwneJardim 974
Rua Silva Rabello, 124 - (Todos os Santos)
RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1925.
Prezado Irmão

Jeronymo Ribeiro

Saúde e Paz em Jesus, é o que vos desejo e a U>dos os dha{, dessa útil tenda de
trabalho e amor.

Junto a esta o conhecimenw e a factura do Ford que comprou quando aqui
esteve.

Demorou mais alguns dias porque de acordo com o irmã.o e amigo Gaio,
resoh,,emos procurar um· amigo que conhece esses carros para experimenta-lo antes de
o mandar, o que fu,emos dando um passeio com el/e até o Morro de Santa Thereza, com
muito bom Rxito.
Peço-lhe o favor de lembrar a meus filhos para me escrever todas as semanas,
pello menos, pois desde que ah{ estive só hoje é que recebi uma carta do Júlio, o Ruy

ainda não me escreveu, até parece que estão zangados comigo.
Lembranças a todos e um abraço para os meus filhos.
Abraça-o o Amigo e Irmão em Christo.

Henrique
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Resolução Nº 20

A Câmara Municipal resolve:
Fica aprovado o ato do Executivo Municipal eos termos
em que concedeu isenção de imposto para o caminhão FORD
do serviço do Asilo Deus, Cristo e Caridade.
O Secretário da Prefeitura faça publicar, imprimir e
correr.

5 de outubro de 1927.
Francisco Alves de Athayde
Prefeito Municipal
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AORQUESTRA DO ASILO

A Orquestra •Jeronymo Ribeiro• organizada para um concerto que se
realizou em Vitória, em 1930, sob a regência do maestro Alfredo Herkenhoff.
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A Orquestra do Asilo (depois Orquestra "Jeronymo
Ribeiro"), cosntituída pelas ósfãs, no momento em que se
ensaiava um trecho da ópera "O Guarany• sob a direção do
professor e maestro Alfredo Herkenhoff.

Algumas mocinhas, abrigadas dóÁsilo Deus, Cristo e Caridade,
durante uma aula do curso de música mantido pelo Asilo, que possuía
também uma orquestra, mais tarde denominada orquestra •Jeronymo
Ribeiro".
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Jeronymo Ribeiro
Aos 70 anos de idade

1924
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JERONYMO RIBEIRO

70ANOS

Nosso esforçado companheiro e venerando batalhador pela causa de Jesus,
Jeronymo Ribeiro, presúiente da Associação e diretor do Asilo de que esta publicação
é órgão representativo, completou a 13 do corrente, 70 anos de idade e de acentuados
serviços, ao lado dos que mais se esforçam pela Terceira Revelação, ao povo do Estado
do Espírito Santo.
Nesse dia, ao cair da tarde, os alunos e alunas da Escola Primária e
Profissiona~ mantida no recolhimento dos órfãos e deserdados dos bens terrenos,
precedidos de suas dignas professoras, senhoritas Lucina Reis e Maria do Espírito
Santo, fizeram ao distinto aniversariante, significativa e justa manifestação de apreço,

co-nsistindo essa em emocionantes saudações, em prosa e verso, e num bem organizado
coro chefiado pelas meninas Alba e Lucina de Oliveira, Januária Alves, Anna Costa,
Maria Silva, Julieta Laforge, Zen6bia Reis e Isa/tina Farias, no qua~ secundando-as,
tomaram parte todos os demais meninos em número superior a quarenta.
Impossibilitados, pela carência de espaço, de podermos publicar neste número
todas as saudações que fizeram, nessa tarde, a satisfação do dia, quando, além das
pessoas supra ciladas, também se associaram nossos companheiros Ennio Santos, Luiz
de Oliveira e seu filhinho Solimar, dei.ramos para a nossa edição de abril próximo a
publicação dos trabalhos que constiluiram o canto dos meninos, bem como as
attenciosas saudações das dedicadas educadoras, nossas irmãs, Lucina Reis, Maria do
Espírito Santo e dos companheiros que encerraram encantadora festa íntima, de que
conservamos deliciosa e imperecivel recordação.

"Alpha"
31 de março de 1923.
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O Casamento de Ênnlo Santos

Casamento de Ênnio Santos e Lucina Reis. Ao fundo, Maria do Espírito
Santo, negra. A senhora idosa, sentada, é D. Camila, cega e uma das abrigadas.
O menino branco no colo de Seu Jeronymo é Lívio Reynold. À direita, a senhora
morena é Isaura Faria, e a branca é Mariana Duboc. A senhora idosa de vestido
listrado é Ambrosina Ladeira, uma das abrigadas. Mais ao fundo, o estandarte
do Asilo, Deus, Cristo e Caridade. Pedro da Rochà Costa está detrás de Seu
Jeronymo. (reconhecimento feito pelo Sr. Pedro Reis) .
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Um Casamento no Asilo

Foto recuperada por Walace F. Neves. Mais um casamento" realizado
no Asilo, já ao tempo da direção de Luiz de Oliveira, que aparece em pé, atrás
de sua esposa Ypoméa, sentada ao lado da noiva. Sua filha, Lucina de Oliveira
está, por sua vez, sentada logo em seguida. A terceira depois de D. Ypoméa é
Esther Rocha, filha de Pedro da Rocha Costa. Ao lado do noivo, em pé, está
Antônio Malvar, protuguês, 1º Secretário do Asilo. A esquerda, vêem-se
algumas das componentes da Orquestra do Asilo. Esta foto foi obtida no salão
nobre do "sobrado". (reconhecimento feito por Pedro Reis) .
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RESGATANDO UMA DÍVIDA*
Foi em meados da década de 1950. A Federação Espírita do Estado do
Espírito Santo deveria, com urgência, entregar o imóvel que ocupava na
Avenida República, nº 156, no centro de Vitória, por solicitação do locador. O
Presidente da FEEES, na época, o Dr. Antônio Lugon, depois de muitas
andanças, conseguiu uma casa na Rua Francisco Araújo, nº 99, no morro
próximo à escadaria Cleto Nunes. Essa casa foi adquirida para ser paga pela
FEEES em prestações previamente estipuladas em contrato. Foi uma dura
maratona conseguir dinheiro. Empréstimos foram conseguidos nos Bancos, e
os espíritas de todos os municípios do Estado colaboraram com doações. Houve
muitos outros empréstimos menores para cumprimento das obrigações
bancárias maiores.
O velho prédio da Av. República, próximo ao Parque Moscoso já havia
sido entregue e, após alguns reparos de emergência na construção, o novo
imóvel foi ocupado imediatamente. Já no novo endereço, então, chegou o
momento da última prestação - Faltavam exatamente Cr$ 10.000,00 (dez mil
cruzeiros} para completá-la. Parecia não haver mais a quem recorrer. As
economias pessoais dos colaboradores mais diretos eram insuficientes. A
preocupação era grande. Naquele dia, às 1O horas, estavam reunidos na sede
nova da Federação os confrades Juverlina Souza (Nenem Souza) diretora de
Assistência Social, Júlio C. G. Ribeiro (Vice-Presidente} e Walace F. Neves
(Secretário Geral}. Os dois últimos eram muito jovens, mas um deles sugeriu:
- "Vamos dar uma chegada aqui perto, no Colégio São Vicente de Paula
e procurar o Diretor. O Colégio é particular, tem renda própria. Talvez possamos
conseguir algum empréstimo ... devemos ir, não temos nada a perder ... o pior
que pode nos acontecer é receber um não.'
O colégio não era longe, estava a uns 200 metros, indo em direção à
Catedral Metropolitana. Os três corajosos confrades foram recebidos por um
aluno que os conduziu até uma sala de reuniões com móveis escuros e sóbrios.
Poucos minutos depois adentrou o Diretor do Colégio, Professor Aristóbulo
Barbosa Leão. Era de baixa estatura, andar calmo e de gestos comedidos.
Trajava-se como sempre, de modo impecável, usando naquele dia terno cinza.
Falava baixo, mas em tom audível; de fino trato, muito gentil e demonstrava no
todo, sem nenhuma afetação, uma postura nobre. Cumprimentou a todos, um
por um, e após convidar a que se assentassem, perguntou:
- "A que devo a honra da visita dos amigos? ... "
O grupo identificou-se e em poucos minutos expós a situação da
Federação e a necessidade de um empréstimo, sem mencionar-lhe o valor. Ele
ouviu, calmamente, em silêncio, e em seguida pediu licença. Passados cinco
minutos, retornou e entregou-lhes um envelope tamanho ofício, fechado, com
um certo volume dentro 1 e acrescentou:
11
-

Não lhes vou emprestar o dinheiro, quero doá-lo. H

* Testemunho de

Walace Fema.ndo Neves
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Ante o espanto geral, ele continuou:
- "Explico-lhes, não faço nenhum favor e nenhum gesto altruístico, Hoje
resgato uma dívida de gratidão, pois, há muitos anos eu consegui fundar o meu
Colégio graças à doação de um espírita",
Dr. Aristóbulo assentou-se também e narrou:
- "Eu era muito jovem e recém-formado, cheio de sonhos e de planos,
Desejava ardentemente fundar um Colégio e ensinar à mocidade. Seria uma
Instituição modelo que viesse atender, na área do ensino e da educação, à
nossa juventude capixaba, no entanto faltavam-me recursos financeiros. Não
comentava nada com ninguém, Certo dia, ia caminhando pela Av. Jerônimo
Monteiro, antiga Av. Capixaba, um pouco além da Praça Costa Pereira, em
direção à Praça 8 de Setembro, pensando nos meus projetos, quando senti no
meu ombro esquerdo uma mão forte que me deteve, e em seguida, uma voz
firme e segura: - 11 Jovem! 11 Virei-me e dei de encontro com um senhor de roupa
cáqui, alto, forte, os cabelos encanecidos, olhar vivo e penetrante .. , Enfiou a
mão no bolso e retirou uma quantia que colocou em minhas mãos. Foi dizendo
em claro sotaque português: - "Aqui tens 500$000 (quinhentos mil réis), vai e
funda o teu Colégio ... " De imediato virou-se e se foi. "Fiquei ali parado, mas ao
mesmo tempo feliz e boquiaberto, Mais tarde vim a saber que se tratava do Sr.
Jeronymo Ribeiro, espírita, fundador do Asilo Deus, Cristo e Caridade, em
Cachoeiro. A partir daí, interessei-me pelo Espiritismo, li todas as obras de
Kardec, tenho várias obras espíritas em minha vasta biblioteca, entretanto,
nunca me declarei adepto do Espiritismo e arrependo-me disto."
Terminando a entrevista, o grupo despediu-se, saiu e, próximo à esquina
parou para examinar o conteúdo do envelope. Para espanto de todos, o
envelope continha exatamente Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros),
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41 PARTE

ENTREVISTAS

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Ida Guimarães
Segesfredo Marcondes de Oliveira
Gasparina Loyola de Araújo
Maria de Araújo Vieira
Mariana Duboc Costa
Ercillia Maria da Rocha Ramos
Elvira Bossois Ribeiro
Gil Gonçalves
Olga de Souza Archanjo
Judith Cardoso
Manoel Jorge Gaio
Pedro Correia Reis
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ENTREVISTAS

Adiante estão consignados os dados coletados
sobre o trabalho, a obra e a vida de seu Jeronymo Ribeiro,
obtidos em diversas entrevistas realizadas pela equipe de
pesquisadores da· FESPE, notadamente, Walace
Fernando Neves, Elza Valadão Leite Archanjo, Amarildes
Galvani e Lamartine Palhano Júnior. Registre-se, de
antemão, que houve necessidade de hercúleo esforço
nessa tarefa especffica para resgatar da memória das
testemunhas informações de grande valor para que a
verdade fosse restabelecida. Muitas dessas informações
foram confirmadas por mais de uma testemunha ou por
documentos da época, mas outras tiveram apenas o
testemunho do entrevistado.

215

Foto de Lívio Reynold. Uma das crianças que foram abrigadas no Asilo.
Ele ofertou essa foto à D. Ida Guimarães quando tinha nove anos de idade.
Havia um texto na foto: "Lívio oferece a fotografia à Ida cçmo prova de
recoradação, datada em 2 de outubro de 1929. "Com 9 anos" - "A senhorita Ida
Guimarães. Recordação de Lívio. A.D.C.C.E.E.S". (Foto da coleção de Walace
Fernando Neves).
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IDA GUIMARÃES

(Rua Santa Maria, 419 - Colatina - ES)
Entrevistada por Walace F. Neves

Ida Guimarães nasceu em Santa Leopoldina (ES), em 11 de junho de
1917. Aos 5 anos de idade foi levada para o Asilo 'Deus, Cristo e Caridade',
em Cachoeiro de ltapemirim. Lá permaneceu abrigada por 1Oanos.
No Asilo, conheceu Lucina Reis, que foi sua professora. Lucina e Maria
eram irmãs, sendo que Lucina casou-se com o alfaiate Ênnio Gonçalves dos
Santos, um dos que, àquela época, tomava conta dos meninos do Asilo.
No Asilo, Ida Guimarães aprendeu a tocar piano e violino. Fez parte da
orquestra que era.regida por um senhor espanhol, que foi o 1• maestro, o 2" foi
Alfredo Herkenhoff. Esse espanhol casou-se com Zenóbia Reis, também irmã
de Lucina e uma das asiladas.
Jeronymo Ribeiro era incansável, trabalhava muito e ajudava inclusive
no trabalho pesado. Aos domingos, pela manhã, Jeronymo saía a passear com
todas as crianças. Comandava as brincadeiras, dividindo as crianças em dois
grupos para ver qual chegava primeiro a um determinado lugar. Um grupo ia
ladeando os morros, é o outro, pela várzea. Eram momentos de muita alegria,
ora ele mexia com uma das crianças, ora com outra, fazendo brincadeiras. Era
uma farra e um grande contentamento quando todos chegavam a se reunir.

Jeronymo, após ter ido à sede do Município, quando retomava, trazia
balas, biscoitos, e os distribuía com todos. O que sobrava ele jogava de

•avanço•.

·

Nos horários de refeição, a mesa era uma só e comprida. Jeronymo
assentava-se à cabeceira.
Lá pelos cantos do Asilo morava uma velha negra, D. Olímpia, multo
enérgica, tomava conta das meninas. Sua filha, Maria do Espírito Santo, era
professora do Asilo e depois 2 1 Secretária, ao tempo de seu Luiz Oliveira.

217

SEGESFREDO MARCONDES DE OLIVEIRA
"TioCecedo"
(Entrevistado porWalace F. Neves em 05 de novembro
de 1981, em Pindamonhangaba - SP. Sua família era a
terceira em tanianho, no Brasiij.

Jeronymo Ribeiro tinha um verdadeiro espírito de renúncia. Viajava por
várias cidades do Vale do Paraíba (SP), arrecadando recursos financeiros para as
obras de caridade, isso com sacrifício do próprio conforto sem gastar do dinheiro
arrecadado. Dormia nos bancos das estações de Irens e alimentava-se de
sanduíches, quando não encontrava um espírita para lhe dar abrigo.
Segesfredo lembrou-se que na época em que residia em Lorena (SP),
Jeronymo hospedou-se em sua casa. Isto, por volta do ano de 1912.
Informaram-lhe que o chefe dos mecânicos estava enfermo há um ano. Os
médicos não conseguiam debelar a moléstia, que era uma espécie de
reumatismo: - Iremos vê-lo agora mesmo! disse Jeronymo. O doente
chamava-se Francisco Lima, e ao chegar em sua casa, Jeronymo fez uma
prece comovente e disse:
"Vamos, pensa em Deus, você está amarrado com fluidos que parecem
um cipoal!. Falange de espíritos enrolaram-se na mesa e na cadeira. Você vai
levantar-se daí. Um espírito protetor que morreu morfético o lbertará. 'Depois de
alguns passes, os braços e as pernas de seu Francisco movimentaram-se. Ele
vestiu-se, chamou sua esposa, D. Romana e pediu que preparasse um lanche. Em
seguida fez sua refeição em companhia de todos os presentes. Dias depois, já
curado, retomou ao trabalho no Engenho de Açúcar Central de Lorena ·
Jeronymo possuía uma estranha força que o lmpel ia a viajar de cidade
em cidade: Pinda, Lorena, Cachoeira Paulista, Guará, etc .. Certa feita,
sentou-se sob uma árvore para examinar as contas do dinheiro da cobrança
que havia feito de alguns fregueses. Havia muito dinheiro espalhado à sua volta,
quando um espírito apareceu-lhe e disse: - Você não veio ao mundo para ganhar
dinheiro, e sim, para redimir-se de seu passado. Jeronymo, a partir dai, deixou
tudo para cuidar de obsidiados, inválidos, enfermos, velhos e crianças.
Jeronymo Ribeiro era um autêntico divulgador da Doutrina Espírita.
Possuía uma fé inquebrantável e grande ascendência moral sobre os espíritos
inferiores, um verdadeiro apóstolo.
De quando em vez, Jeronymo falava para Segesfredo:
- Estou ficando velho, preciso procurar alguém para me substituir.
Tempos depois conheceu Luiz de Oliveira, que era da Acadamia Mineira
de Letras, mas, por aquela época, não andava bem de emprego. Repetiu para
seu Luiz a mesma frase:
- Estou velho e preciso de alguém para me substituir.
Seu Luiz respondeu: - Mas eu já estou empregado, embora com
dificuldades.
- Você tira uma licença e vai experimentar... acrescentou Jeronymo.
O conhecimento de Segesfredo Marcondes com Jeronymo deu-se
quando esse o procurou, em 191 O; desde então, surgiu uma sólida amiz_ade. O
contato de ambos foi até o ano de 1918.
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GASPARINA LOYOLA DE ARAÚJO
(Rua 25 de março, 164 - B - Cachoeiro de ltapemirim - ES)
Entrevistada por Walace F. Neves
Gasparina nasceu em Cachoeiro de ltapemirim no ano de 1889 e
conheceu Jeronymo pessoalmente, quando foi professora na Associação
Espírita Beneficente e Instrutiva.
Em 1913, era muito nova ainda, quando foi convidada pelo Sr. Valentim
Soares, espírita, um dos fundadores da Associação e amigo da família, para
lecionar na Escola Primária da Associação. Por essa época ainda não conhecia
Jeronymo, Lecionou na Associação para mais de 100 crianças. A Escola
oferecia sopa, merenda, pão ou rosca para os alunos. Encontrou, lá, a
professora Júlla Monteiro, que depois viria dar aulas no Asilo, e a professora
auxiliar D. Judith Cardoso.
Segundo o depoimento de D. Gasparina, J_eronymo Ribeiro era um
homem de recursos quando residia em Portugal. Era negociante e teve alguns
.fracassos. Sua esposa e familiares não comungavam com seus ideais espíritas,
e sua filha casou-se com um médico, Sr. Tamagnini.
No Brasil, Jeronymo trabalhou em estradas de ferro, foi garimpeiro,
canteiro (que era a sua profissão), carpinteiro, servior braçal.
Ele colaborou muito com Anália Franco em São Paulo e, por sua
inspiração, fundaram asilos e escolas.
Chegou ao Espírito Santo no começo do ano de 1913, sem dinheiro
algum e, ao chegar, procurou informações com o Sr. Hetmogêneo Correa
Toledo, dono do Hotel Toledo, primo de D. Gasparina. Explicou-lhe a finalidade
de sua visita a Cachoeiro de ltapemirim, e o Sr. Herrnogêneo então lhe disse
que, se· a sua missão era assim tão importante, ele poderia permanecer ali
mesmo no Hotel sem nenhum ônus. Jeronymo Ribeiro residiu no Hotel Toledo
por algum tempo, o suficiente para fazer contato com os espíritas, organizá-los
e fundar a Associação com o dinheiro que conseguia pedindo a um e a outro.
O terreno da Associação foi-lhe doado por um dos confrades espíritas.
No inicio da construção ele dormia nos baldrarnes da Mura Associação, e a sua
alimentação lhe era fornecida pela Sra. Lucrécia, a 200 réis.
Certo tempo depois, quando D. Gasparina já era professora da Escola
Primária da Associação, Jeronymo, quando lhe pagava o salário com aumento,
disse-lhe:
- "Gasparina, na ocasião em que eu mandei o Valentim lhe convidar,
éramos dois necessitados: seu marido entravado, a senhora precisando ganhar
·dinheiro, e eu necessitado de uma professora que se ajustasse a um salário que
pudéssemos pagar".
D. Gasparina ainda lembrou-se do nome de um dos grandes benfeitores
que muito colaborou com as tarefas de Jeronymo, o Sr. Manoel Jorge Galo,
do Rio de Janeiro.
Certo dia, Jeronymo Ribeiro, ao entrar nos Correios de Cachoeiro de
ltapemirim, encontrou o Sr. Alzlro Vlanna, contabilista, mais tarde Secretário
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Alunos da Escola da Associação Espirita Beneficente e Instrutiva e da
Liga. Ao fundo, a benemérita professora, D. Gasparir:,a Loyola de Araújo.
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da Fazenda do Estado. Pediu-lhe dinheiro para que pudesse passar um
telegrama. O Sr. Alziro perguntou-lhe a razão daquele pedido. Após a resposta
esclarecedora dos objetivos do telegrama, o Sr. Alziro disse-lhe:
- "Do modo como o Sr. pede, a gente não pode negar. De agora em
diante o Sr. será nosso comensal".
O Sr. Alziro, mais tarde, seria um dos grandes colaboradores do Asilo.
De quando em vez convidava Seu Jeronymo para fazer refeições em sua própria
casa.
Para o Asilo vieram crianças do Ceará, Pernambuco e outros Estados
do Norte e do Nordeste.
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Foto de 1908 do "Grande Hotel Toledo" (Coleção Gil Gonçalves) . O Hotel
era de propriedade de Hormogêneo Toledo, que aparece na frente, com sua
mulher D. Chiquinha e algumas filhas. Ficava no local que hoje é ocupado pela
Agência do Banco do Brasil. Observar os trilhos da Estrada de Ferro "Caravelas",
cuja estação era na atual Praça Jeronymo Monteiro, onde está o Colégio de 12
Grau "Bernardino Monteiro". Segundo depoimento de Gasparlna Loyola de
Araújo, seu Hermogênio permitiu que Jeronymo pousasse alí por algum tempo,
em função de sua missão junto aos desvalidos. Em 1927, o dono deste hotel era
Olymplo Pereira, espírita, que,. Fazia parte da Comissão de Contas da Liga
Espírito-Santense Contra o Analfabetismo.
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MARIA DE ARAÚJO VIEIRA

(Rua Moreira, 111 - Cachoeiro de ltapemirim - ES}
Entrevistada·por Walace F. Neves
Filha de D. Gasparina, também conheceu Jeronymo Ribeiro. Segundo
ela, ele foi como um pai dedicado e amigo.
Contou que certa vez Seu Jeronymo foi a Vitória procurar o Cel. Alzira
Vianna, então Secretário da Fazenda. Este, ao saber de sua presença,
convidou-o, alegremente, para entrar em seu gabinete.
Ao ser informado pelo próprio Jeronymo que precisava de ajuda para
trazer para o Asilo uma menina do Ceará, que se encontrava no Rio de Janeiro,
o Sr. Alzira Vianna, imediatamente, emitiu um cheque para tal finalidade.
Seu Jeronymo possuía ascendência moral sobre os obsidiados. Certo
dia, foi-lhe trazida uma menina chamada lzaura, da cidade de Alfredo Chaves,
.que havia "ficado louca", ao presenciar num dia de tempestade, um raio matar
seus pais e incendiar a sua casa. Ela foi trazida toda amarrada porque estava
furiosa, e vários homens não conseguiam domina-la. Imediatamente, Seu
Jeronymo ordenou que a desamarrassem e falou-lhe decidido:
- "lzaura, desça você mesmo essas escadas."
Assim aconteceu.
Aos "loucos" do Pavilhão dos Alienados, Seu Jeronymo fornecia roupas
de mescla por serem mais resistentes e difíceis de rasgar. Tratava-os com
atenção e carinho, quanto possível fazia-lhes a vontade.
Havia um demente com mania de soldado que marchava de um lado
para outro. Seu Jeronymo deu-lhe um tambor, e quando o barulho era demais
e os outros ficavam bastante agitados, Seu Jeronymo entrava sozinho nas
celas, orava e a calma era restabelecida.
Seu Jeronymo não tinha doença alguma, embora alguém dissesse que
ele era cardiopata, entretanto, certo dia, por volta das 4 horas da tarde, ele
passou na casa da entrevistada, D. Maria de Araújo Vieira, e disse-lhe que
acabava de ter um grande aborrecimento. Mais tarde, às 20 horas, ela recebeu
um recado que dizia estar Seu Jeronymo passando muito mal. Ele permaneceu
de cama durante 5 dias, vindo a falecer a 5 de outubro de 1926. Deram-lhe
assistência os médicos Luiz lindenberg e Lucinda, que acompanharam o
desenrolar da enfermidade.
Seu Jeronymo, com toda a lucidez, reuniu todos os colaboradores,
esclareceu-lhes que ia desencamar e informou-lhes como desejava ser
sepultado.
Jeronymo Ribeiro, viajando, quando não recebia convites de confrades,
dormia nos bancos das praças e gastava o mínimo de dinheiro possível, uma
vez que o dinheiro arrecadado era para os órfãos. Alimentava-se frugal mente
com sanduíches, pão e banana. Seu calçado,. quase sempre era um tênis.
Estava, certa época, em situação financeira muito difícil, pois deveria
pagar uma máquina que custava 1O contos de réis e, preocupado, foi orar no
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fundo do quintal. Naquela manhã havia recebido uma carta e, em sua aflição,
não a abrira.
Durante a oração ouviu uma voz:
- "Homem sem fé, examina a carta!"
Ao examiná-la, verificou que ali estava a solução de seu problema
porque, através dela, chegava-lhe às mãos o dinheiro pretendido.
Em Lavras, contaram que sempre que ia lá visitava as casas de todos
eis pobres da periferia da cidade.
Certa ocasião, apelaram para que fosse ao campo onde havia uma louca
numa casa há vários dias e não deixava ninguém entrar, pois avançava
violentamente em todos. Ao chegar ao local, mandou que abrissem a porta e
quando deu com ela, disse-lhe:
- "Paz minha irmã!" e voltou-se por pudor, uma vez que a louca estava
desnuda. Entrou, cobriu-a, fez uma higiene no local, limpou tudo e trouxe-a para
fora completamente calma. Saiu emocionado, banhado em lágrimas, dizendo:
"Aqui está uma grande ex-rainha de França."
De outra feita, levaram-lhe um negro possuído por violento acesso de
loucura. Conduzia-o um delegado de polícia e vários soldados que o haviam
amarrado com cordas. Diante daquele quadro, Seu Jeronymo disse enérgico:
"Desamarrem-no porque não podemos ver um filho de Deus amarrado. E, após
vê-lo solto, acrescentou: "Venha meu filho, a casa é tua•. Imediatamente o
homem acalmou-se e obedeceu.
Jeronymo Ribeiro viajou também por quase todo o sul do .Estado do Rio
de Janeiro, onde era conhecido como o "Santo Agostinho da velhice
desamparada."
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MARIANA DUBOC COSTA

(Av. da Penha, 60 - Santa Lúcia - Vitória - ES)
Entrevistada por Walace F. Neves
D. Mariana nasceu em Marquês de Valença (RJ), e morava com a
família espírita de Raul Giestas. Quando tinha apenas 1 ano de idade, ela foi
para a companhia de seu avô, Alexandre Duboc, que embora vivendo com
muitas dificuldades, não queria que ela fosse internada. Tomou conta dela até
os Banos.

Seu Raul Giestas era muito amigo de Jeronymo Ribeiro, ·que certa
ocasião foi a Valença. No dia 15 de dezembro de 1922 voltou a Cachoeiro de
ltapemirim, trazendo consigo a menina Mariana, que permaneceu no Asilo até
os 16 anos de idade, quando se casou, em 1929.
Mariana, quando tinha 12 anos, passou a tomar conta de um garoto que
havia chegado com 40 dias de nascido, Lívio Reynold. Lívio (vide entrevista com
Ida Guimarães) ficou sob os seus cuidados até completar 3 anos de idade. Lívio
Reynold, no ano de 1968, foi diretor do Depto. Estadual de Estatística do E. E.
Santo.
Mariana já havia completado 12 anos de idade, e Jeronymo a levou a
Valença, quando ela teve a oportunidade de tocar violino para sua mãe, pois
participava, a esse tempo, da orquestra do Asilo. Jeronymo Ribeiro, entre
outras coisas, disse para sua mãe:
- "Olha, Maria, sua filha está criada e educada, só falta casar, mas o
casamento é com você."
Mariana não quis ficar em Valença e voltou para o Asilo. No Asilo havia
aulas de música, e o regente da orquestra era Jeronymo Fernandes, um
espanhol, que depois foi substituído pelo Professor Alfredo Herkenhoff. D.
Mariana ainda possuía um velho violino, lembrança de seus tempos no Asilo.
Ainda com relação às suas lembranças, a mais bonita fpi a do primeiro
casamento realizado no Asilo: Lucinda Reis casou-se com Ennio Santos, em
1925. Ele era alfaiate por profissão e tomava conta da ala dos meninos internos
no Asilo.
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D. Erclla Ramos, em 1966, ocasião em que foi entrevistada por Walace
Neves. Ao seu lado, com a criança no colo, está Sebastlana Serafim (Babá),
que na época era responsável pelos órfãos do Lar Infantil "Leonor dos Passos",
mantido pela Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. (Foto da coleção
de Walace Fernando Neves).
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ERCILA MARIA DA ROCHA RAMOS

(Rua Santa Clara, 405 - Vitória - ES)
Entrevistada por Walace F. Neves
Nasceu a 5 de dezembro de 1882 em Cachoeiro de ltapemirim. Ao
tempo da entrevista tinha 8 filhos, 45 netos e 30 bisnetos.
Conheceu Jeronymo Ribeiro e fez questão de afinnar:
'Ele até hoje é meu amigo. Ajudou-me muito no Asilo. "
D. Ercila era sobrinha de Pedro da Rocha Costa, o "Vovô Pedrinho" ou
"Pedrinho Sapateiro", era chamado "Apóstolo do Bem•, tais as suas
demonstrações de bondade. Além disso, ele era o "braço direito" de Jeronymo
Ribeiro.
D. Ercila conheceu o Asilo desde a sua fundação. Era uma casinha
simples. Pouca gente esteve na inauguração. Além de Seu Jeronymo, mais
umas pessoas, ela, Ester Rocha, filha de vovô Pedrinho, Maria Amélia,
professora da Associação Espírita Beneficente e Instrutiva e sua auxiliar lnésla,
filha de Américo Batista e Maria das Dores Batista.
Nas tarefas da Associação, lnésla Batista era a alma de tudo. Uma
colaboradora sua era Arlnda Rocha Ramos, irmã de Ercila, no setor
assistencial. Ela e mais oíto moças costuravam colchas com os retalhos que
Seu Jeronymo arranjava.
Jeronymo sempre foi um hÓmem muito bom, jamais ofendia alguém, ao
contrário, passou por muitas decepções, inclusive com um tal de Galiano, que
ao ser abordado e solicitado a contribuir, com alguma esmola para o Asilo,
apanhou uma quantia e, grosseiramente, jogou-a no chão. Tempos depois, este
mesmo homem veio a desencamar no Asilo, sob os cuidados fraternais de
Jeronymo Ribeiro, vitimado por terrível obsessão.
Na época do surto epidêmico da gripe espanhola, Seu Jeronymo ia de
casa em casa atendendo à vizinhança com mantimentos e remédios. Conta D.
Ercila: "Sempre vivi com certa dificuldade, mas no tempo de Seu Jeronymo,
nunca precisei chamar médico em casa. Pude colaborar com ele na distribuição
de víveres e remédios, de casa em casa. Durante muito tempo cozinhei para
Seu Jeronymo, que, ao ver minhas dificuldades em família, dava-me os
ingredientes para que cozinhasse. Alegava que precisava de mais esta ajuda
minha, mas, na verdade, era uma forma de me ajudar sem causar humilhação,
pois os mantimentos trazidos por ele, para as suas refeições, vinham em
quantidade além da necessária, o suficiente para ele e para a minha família.
Certo dia, os Espíritos que o protegiam, avisaram-no que não fosse à
cidade, pois, numa das curvas da estrada, alguém o esperava de tocaia, para
matá-lo. Isto aconteceu por várias vezes, porque pessoas intransigentes em
questôes religiosas não toleravam os espíritas.
D. Ercila ainda se lembrou que numa ocasião, em que ela estava
grávida, numa reunião mediúnica, um Espírito muito irritado quis jogar-lhe uma
mesa. Seu Jeronymo repreendeu-o e o impediu. Disse ela: - "Seu Jeronymo foi
um amigo, um irmão e um pai".
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ELVIRA BOSSOIS RIBEIRO

(Rua Barata Ribeiro, 723, apto. 1001 - Copacabana - RJ)
Entrevistada porWalace F. Neves
D. Elvira nasceu na Fazenda da Esterlina, Município de São Pedro de
ltabapoana, em 29 de abril de 1893; o local ficava entre a cidade de Muqui e
São Pedro, no Espírito Santo.
Conheceu Jeronymo Ribeiro pessoalmente, em princípios de 1914,
quando sua família transferiu-se para Cachoeiro de ltapemirim. Jeronymo
tornou-se amigo da família por um fato muito particular. Ainda não se
conheciam, quando certo dia Jeronymo encontrou Mário Bossols, menino
ainda, em pé na calçada, chorando multo. Não estava longe de sua residência.
Seu Jeronymo perguntou-lhe:
- Porque chora meu filho?
- Meu pé está doendo multo - e mostrou-lhe uma grande inflamação no
calcanhar.
Jeronymo abaixou-se e colocou a mão sobre o local inflamado,
perguntando-lhe:

- Você tem mãe?
- Tenho sim senhor!
- Então pense nela.
Mário obedeceu e logo depois sentiu grande alívio.
Admirado, sem saber o que mais fazer, perguntou:
- E agora?

- Vá para casa e lave o pé em água bem quente. Depois irei até lá.
Naquela mesma tarde, Jeronymo compareceu à casa da família
Bossois, em companhia de um farmacêutico. Depois de lancetarem o furúnculo,
a cura foi rápida. Este foi o motivo da grande amizade entre Jeronymo e a família
Bossois Ribeiro.
D. Elvira lembrou-se de muitos fatos que ocorreram com Jeronymo. Ele
viajava com muita frequência, e, em determinada ocasião, quando ele voltava
de São Paulo para o Espírito Santo, depois de conseguir ajuda financeira para
o Asilo, estava na Estação Barão de Mauá, no Rio de Janeiro, para comprar
uma passagem para o trem noturno. Já era de madrugada e havia pouca
iluminação. Foi ao "guichê" e comprou a passagem. Sua carteira estava cheia
de dinheiro arrecadado. Logo depois. alguns gatunos, aproveitando-se da
claridade mortiça, "bateram" sua carteh a. Quando descobriu que estava sem a
carteira e sem o dinheiro ficou, indignado e consternado:
- Que vou fazer? O que vou dizer aos irmãos?
D. Elvira, nessa ocasião, estava em Marataízes. Deitou-se durante o dia
para descansar, adormeceu e sonhou que uma pessoa acertava um tiro de
revólver na cabeça de Seu Jeronymo. Ela acordou multo assustada e tomou de
uma pena e tinia para escrever-lhe, pensando consigo mesma, que se ele
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estivesse vivo, haveria de responder... a seguir procurou um canoeiro que fosse
pela barra do Rio ltapemirim e confiou-lhe a missiva. O canoeiro chegou em
Cachoeiro de ltapemirim altas horas da noite e dirigiu-se ao local onde os
espíritas estavam reunidos em sessão. Durante a sessão, o guia espiritual
infonnou que ela teve, de fato, urna visão, urna vez que os ladrões da carteira
eram dois, enquanto um apanhava o dinheiro o outro estava pronto para
atirar-lhe na cabeça, caso hotNesse alguma reação. Disseram ainda que
haviam "anestesiado" a perna de Seu Jeronymo (a carteira estava no bolso de
trás) a fim de que não sentisse nada e não reagisse. Ele emocionou-se e disse
que essa visão vinha atestar a sua inocência e limpar-lhe a honra, uma vez que
a carta havia chegado no dia e na hora da sessão.
D. Elvira, entre outras coisas, lembrou-se que a primeira "junta de bois'
do Asilo foi doada por José Ribeiro da Silva. Esse senhor deve ser alguém de
sua família, pois existe uma carta de Jeronymo dirigida a ela onde agradece a
"junta de bois".
D. Elvira foi lecionar na Associação a convite de D. Judith Cardoso,
também professora, a pedido de Jeronymo. Durante o dia, havia aulas regulares,
e à noite sessão espírita. Freqüentou essas sessões por 2 anos. Tempos depois,
sua família mudou-se para Campos (RJ) onde havia ginásio para as crianças.
Jeronymo sempre que podia visitava-OS.
..
Uma coisa ela sempre dizia: - 'Quando eu morrer, são duas pessoas a
quem vocês devem fotografar: D. EMra e D. Judith". Tal carinho e a importância
que ele dava às professoras.
Ele ouvia os Espíritos orientadores com muita clareza e nunca
questionava 'as ordens" "recebidas de seus guias. Muitas e muitas vezes
falavam-lhe ao ouvido: - •Jeronymo, vá a tal lugar e leve remédios porque lá tem
uma pessoa doente.". Ele fazia uma trouchinha, jogava-a às costas e ia ao
encontro do doente que sempre existia mesmo.
Certa vez disseram-lhe. : Vá a Campos amanhã. "Como não linha
dinheiro, os amigos e confrades se cotizaram e ele viajou. Foi de trem. Quando
estava quase chegando, andando pelo trem, entrou num dos vagões e resolveu
sentar-se. Ajeitou-se ao lado de uma mulher do povo que estava com uma
criança recém-nascida no colo. Conversa vai, conversa vem, e a mulher
confessou-lhe que, a mando, ia jogar a criança nas águas do Paraíba do Sul.
-'Filha, não faça isso, dá-me a criança, salte onde você tem que saltar
e finja que jogou a criança no rio.
Jeronymo saiu com a criança, arranjou mamadeira, e com o chefe de
estação conseguiu roupas apropriadas. Ao retomar a Cachoeiro os seJs amigos
o aguardavam na estação. A frente deles estava Pedro da Rocha Costa. Meses
depois a criança adoeceu e veio a falecer. Seu Jeronymo, que se havia
afeiçoado muito àquela criança, ficou muito sentido e choroso. Mas, em dado
momento, ouviu a voz de um Espírito:
- "Meu innão, o tempo da criança já estava vencido. Traia-se de um
espírito iluminado que tinha necessidade de cumprir esta prova'.
Um homem de certa posse à época, da fundação do Asilo,
emprestou-lhe uma quantia para as primeiras despesas. Isto causou-lhe um
grande descontentamento, uma vez que o homem quis receber o dinheiro logo
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e vantagens exorbitantes. Aconteceu que, inesperadamente, esse senhor
desencarnou. Logo depois, algo inusitado aconteceu. Os doentes mentais do
Departamento dos Alienados começaram a ser influenciados pelo Espírito,
dificultando muito o tratamento. Seu Jeronymo, preocupado, orou a Deus e
perguntou: - "Senhor, o que está acontecendo?" Viu então o espírito causador
de tudo. A entidade disse-lhe: - "Sou eu, e quero te levar para a cadeia porque
lá é o teu lugar!" Mas, em preces, Seu Jeronymo pediu aos guias, que em nome
de Deus, aquele espírito fosse retirado dali e conduzido para o lugar que lhe era
devido. As coisas voltaram à calma.
Foram muitos os fatos ocorridos com Seu Jeronymo, e D. EMra
lembrou-se de muitos. Como em algumas cidades interioranas as janelas das
casas dão diretamente para as calçadas, Jeronymo chegou à janela da casa de
uma pessoa de certo destaque social, para pedir ajuda para o Asilo. O dono da
casa, pessoa ciumenta, achou que ele queria olhar para sua esposa. Além de
negar o auxílio, perseguiu-o até a estação, reclamando o tempo todo. Vendo
que Seu Jeronymo mantinha-se calmo, em silêncio, e sem reagir, exasperou-se
e bateu-lhe no rosto, ao que Seu Jeronymo respondeu:
- 'Jesus mandou que déssemos a outra face."
O homem foi-se, enfurecido e surpreso, entretanto, no dia seguinte, logo
de manhã cedo, procurou Seu Jeronymo para lhe pedir perdão.
Um outro fato interessante deu-se por volta de 1914, em Macaé. Geny,
_irmã de D. Elvira, caiu doente com tifo. Daí a alguns dias ela desencarnou. No
dia em que ela foi sepultada, D. Elvira escreveu uma carta a Seu Jeronymo,
informando-lhe o ocorrido. No mesmo dia, à mesma hora, Seu Jeronymo
escrevia uma carta para D. Elvira, dizendo-lhe: 'Geny acaba de sair daqui. Ela
estava inconsolável pela separação e então os guias a trouxeram aqui."
As e.artas cruzaram-se em caminho. Sete anos antes, quando Seu
Jeronymo a viu pela primeira vez, ele disse: - 'Das irmãs esta é a que trouxe a
menor prova. '
Seu Jeronymo nunca teve cozinha em casa, mas alguém sempre
mandava um prato de comida para ele, contudo, se surgia alguma criança com
aparência esfomeada, dava-lhe sua comida e depois pedia alguém para
comprar um pão para si.
Muitas vezes em conversa com alguém, ele interrompia, dirigia-se para
uma detérminada direção e conversava com os Espíritos, recebendo ou dando
instruções.
D. Elvira ainda recordou-se de uma das suas dedarações:
- "Minha filha, ninguém.tem culpa de ser mais nem menos, mas a maior
alma de Cachoeiro de ltapemirim é Pedro da Rocha Costa.
·
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GIL GONÇALVES

(Rua Prof. Aristeu Portugal, n' 26, Bairro Independência
Cachoeiro de ltapemirim - ES)
Entrevistado pela equipe da FESPE.

GIi Gonçalves, quando entrevistado, a 22 de outubro de 1992, estava
com 84 anos. Ele é filho do comerciante Ricardo Gonçalves, que foi um dos
amigos inseparáveis de Jeronymo Ribeiro.

Segundo o Sr. Gil Gonçalves, Jeronymo Ribeiro era um português, de
pouca instrução, que apareceu em Cachoeiro de ltapemirim lá pelo início de
1913, demonstrando qualidades filantrópicas excepcionais. Um dos seus
primeiros atos foi socorrer um varioloso, instalando-o numa casa no Morro da
Palha e dando-lhe constante assistência, chegando mesmo a contratar uma
mulher para que tomasse conta do doente. Esse fato muito admirou a sociedade
cachoeirense.
Depois organizou um Centro Espírita (Associação) na rua 25 de março,
n' 109, com escolas primárias gratuitas, diurnas e noturnas. Fundou ainda, por
incrível que pareça, uma Liga Contra o Analfabetismo.
Em seguida, no Sítio Santa Fé do Amarelo, de uns 10 alqueires, que lhe
fora doado pelo comerciante carioca Joaquim Pinto Ribeiro Souza, realizou sua
maior obra: O Asilo Deus, Cristo e Caridade, com orfanato para ambos os
sexos, escolas, aulas de música, artesanatos, formação de lavouras brancas e
de café. Construiu também um Departamento dos Alienados, para o qual o
Governo do Estado encaminhava doentes, pagando diárias e dando assistência
médica.
Jeronymo Ribeiro, português, como já foi dito, era alto espadaúdo, de
aspecto saudável, de bigodes, cabelos ralos e encanecidos. Não fazia
proselitismo de sua crença e sofreu, no começo, forte oposição dos católicos.
Recolhia donativos de finnas e amigos do Rio e de São Paulo.

'Lembro-me dele ainda forte e aprendi a apreciá-lo, ouvindo as narrações de
meu pai,, Ricardo Gonçalves, espirita, representante comercial e depois comerciante
'forte" na cidade. Meu pai ajudou-o bastante, tendo sido tesoureiro da Instituição
durante anos. A Maçonaria, principalmente a Loja 'Fraternidade e Luz", da qual meu
pai fazia parte, colaborou muito com a obra espírita deJeronymo Ribeiro, aliás, quase
todos os maçons dali eram espíritas'.
Gil Gonçalves recebeu a comitiva da FESPE em sua casa, foi muito
gentil, além de conceder uma demorada entrevista, ele cedeu diversas fotos
· históricas de sua coleção particular para serem reproduzidas no laboratório
fotográfico da FESPE. Aproveitamos, mais uma vez, para agradecer a seu Gil
Gonçalves pela gentileza e pelo crédito que nos deu.
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GIL GONÇALVES

Foto do Sr. Gil Gonçalves.Esta fotografia foi tirada no dia 22 de outubro
de 1992, quando da visita dos componentes da 11 expedição "Jeronymo
Ribeiro"a Cachoeiro. Seu Gil estava com 84 anos e, agilmente separava os
documentos e fotos históricas para o trabalhos pertinentes ao Dosalê
Jeronymo Ribeiro. (foto de Walace F. Neves).
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OLGA DE SOUZA ARCHANJO
(Rua Sebasliana V. Borges, 16 - Bairro República - Vitória - ES)
. Entrevistada por Lamartine Palhano Júnior, em outubro de 1992.

D. Olga, viúva de José Januário Archanjo, em 1918 tinha 5 anos de
idade e aprendeu as primeiras letras na Escola Primária do Asilo com a
professora Julleta Machado, que era também a sua madrinha. O pai de D. Olga
faleceu quando ela tinha apenas 4 anos, e ela foi entregue para sua madrinha,
D. Julieta, que era filha de Manoel Nunes Machado, companheiro de Jeronymo
Ribeiro, um dos sócios fundadores da Associação Espírita e da Loja Maçônica
"Fraternidade e Luz'. Era casado com Catarina Trapelll Machado e trabalhava
na empresa Ferredo & Penedo.
D. Olga lembrou-se de que, naquele tempo, criança não participava das
reuniôes com os adultos, mas ela e as outras crianças da casa puderam ver
muita coisa acontecer através das frestas das portas. Semanalmente, havia na
casa de seu avô Manoel Nunes Machado, uma reunião mediúnica da qual
participavam seu avô, sua avó, D. Catarina, que era médium, Pedro da Rocha
Costa, Alexandre Pinheiro e um outro senhor, do qual ela não lembrou o nome.
Seu Jeronymo era um português forte, alto, de semblante tranqüilo,
enérgico e carinhoso. O marido de D. Olga o collheceu bem, pois era o motorista
da prefeitura que transportava os doidos para o Asilo. Contava ele que uma vez,
com a ajuda de um soldado, conduzia um louco que ia furioso, amarrado num
tronco que mantinha seus braços presos às costas. Ao chegar, Seu Jeronymo
mandou que o desamarrassem. O soldado não quis, mas Seu Jeronymo insistiu,
insistiu até que o soldado atendeu. O louco permaneceu calmo e Seu Jeronymo
mandou que o moço se dirigisse para o seu lugar, no Departamento dos
Alienados.
Foram lidos alguns nomes de pessoas que estavam entre as assinaturas
das atas e reuniôes comemorativas para que D. Olga pudesse lembrar-se de
algum outro fato relevante, e o resultado foi o seguinte:
Zamlth Amvedo - um dos fundadores do Asilo, era dentista.
Ary Lima - trabalhava na Prefeitura.
Laurlto Apolinário - era agrimensor e espírita.
Vicente Cabelllno - era negociante na estrada do Amarei o..
Alcino Galiaço - era agricultor.
Stelllta Coelho Marins - era filha de Antonio Marins, que foi um dos
fundadores da Associação.
Palmira Rocha - esposa de Pedro da Rocha Costa, que morava perto
do Asilo.
Carlos da Silveira Campos - era dentista.
Maria Nunes Machado - filha de Manoel Nunes Machados.
Gasparina Araújo - professora na Associação, bem.como suas duas
filhas Maria de Araújo e Lucila de Araújo.
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Pedro Reis - trabalhou muitos anos no Asilo como pedreiro, depois
como carpinteiro.
Quando ouviu o nome Antonio Malvar, D. Olga lembrou-se de que ele
era espanhol e um dos colaboradores de Seu Jeronymo, depois de seu Luiz de
Oliveira, no Asilo. Mais tarde, quando ela e Maria Angélica Lustosa eram
responsáveis pela distribuição da sopa no Centro Espírita Jeronymo Ribeiro,
fato que acontecia todos os domingos, Maria Angélica, um dia, decidiu o
seguinte: - "Este trabalho de distribuição da sopa vai se chamar "Sopa Antônio
Malvar", e assim foi.
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JUDITli CARDOSO
(Rua Bento Lisboa, 180 - Catete - RJ, em 13 de junho de 1968)
Entrevistada por Walace F. Neves.
Judith nasceu na Vila do ltapemirim (ES) e conheceu Jeronymo Ribeiro
em 1913, através de sua amiga Gasparina de Araújo, professora da
Associação Espírita Beneficente e Instrutiva, fundada por ele. Jeronymo
convidou-a para lecionar junto com D. Gasparina. Judith era professora de
letras, enquanto que Zenóbia e Luclna Araújo, filhas de D. Gasparina, eram
professoras do curso de Corte & Costura. D. Judith lecionou ali até 1920. Ela
conheceu também Elvlra Bossols Ribeiro, que, também, por convite de Seu
Jeronymo, foi lecionar na Escola Primária da Associação, uma vez que uma das
filhas de D. Gasparina havia adoecido.
Na parte de baixo da Escola, nos fundos, que ficava voltada para o Rio
ltapemirim, funcionava um albergue noturno para pessoas que chegavam à
cidade e não tinham para onde ir.
A maior recordação que tinha de Jeronymo era a de "um homem bom
e honesto, uma pessoa muito humana, cuja vida foi uma confirmação da
Doutrina que pregava."
Jeronymo Ribeiro era um ídolo, todos gostavam dele. Quando ia jantar
ou almoçar, e chegava um pobre pedindo um auxílio, uma consulta ou um
remédio, ele convidava para a refeição, entregando a sua própria.
- E o senhor? perguntavam.
• Não se incomode, eu já almocei!. ..
E, sem ninguém perceber, comprava um pão e comia com café.
Jeronymo estava sempre bem arrumado. Era muito querido, inclusive
por Pedro da Rocha Costa (Vovô Pedrinho) e família. Outro grande amigo foi
o Sr. Ricardo Gonçalves, tanto quanto a família Ramos. D. Maria Ramos
também ajudava nas costuras. Jeronymo também fez curas, curou doentes,
obsidiados ...
Em Portugal ele era casado, rico e tinha uma filha. Na família havia um
padre; eram muito católicos e revoltaram-se quando Jeronymo tornou-se
.espírita. Conta-se que desejavam interná-lo em um manicômio, como louco,
para que não dissipasse a fortuna da família. Estavam conseguindo uma
declaração médica para declará-lo insano quando ele descobriu o plano. Reuniu
todos os interessados e disse-lhes que não estava louco, mas se desejavam os
seus bens, não havia problema nenhum, e nem havia necessidade de interná-lo
por causa disso. De imediato, passou todos os bens para a família e retirou-se,
vindo posteriormente para o Brasil.*
Segundo Judith, Jeronymo viajou para Vitória algumas vezes. Fez-se,
ali, amigo de duas pessoas pertencentes a religiões drterentes, mas que tinham
um objetivo comum: a crianç11. Pastor Loren Reno, Mr. Reno, um
norte-americano, fundador do Colégio Americano de Vitória. Era muito boa
it

Essa versão não foi confirmada pela documentação ou testemunho dos parentes.
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pessoa. Aos alunos que não podiam pagar, ele fazia a matrícula grátis e ajudava
nos custos dos estudos. O Padre Lieandro Dell U'omo, que foi vigário, durante
muito tempo, na Vila do ltapemirim e depois em Vitória, fundou o Orfanato Cristo
Rei. Quando da sua fundação, a primeira visita que recebeu foi a de Jeronymo.
No orfanato, o padre criou sapataria, alfaiataria, costura e banda marcial,
que desfilava no dia 7 de setembro sob a regência do Padre Fulgênclo. O Padre
Lieandro iniciou seus trabalhos em Vitória, angariando esmolas e, todas as
vezes que encontrava uma criança nas ruas sem pai ou responsável, ele a
levava para casa. Quando "abriu os olhos", a casa estava cheia de crianças
órfãs. Como Jeronymo, viajava muito, do modo que podia, inclusive a pé. Jamais
deixava de visitar o Asilo todas as vezes que ia a Cachoeiro de ltapemirim.
Os três amigos coletavam esmolas e assim sustentavam as suas obras.
Quando os recursos de um deles escasseavam, um ajudava o outro, numa
demonstração de verdadeiro ecumenismo espontâneo, numa época de
sectarismo e intolerância religiosa.
Jeronymo Ribeiro era muito estimado, mas foi perseguido por D. Luiz
Scrotegagno, o Bispo de Vitória, porque não tinha a popularidade daquele.
Conta D. Judith que D. Violeta Costa presenciou o seguinte fato: O Padre
Lieandro sabia que Seu Jeronymo estava muito doente, estava para morrer, o que
ocorreu em 5 de outubro de 1926. O Padre estava viajando com sua banda marcial
para angariar recursos. Visitando o Asilo, conversou com Jeronymo:
- "Jeronymo, eu vou até Benevente (hoje Anchieta) e volto para te ver."
Em Anchieta soube do falecimento de Jeronymo. Retornou
imediatamente e procurou saber a localização da sepultura. Lá, foi visto em
oraçã9, chorando e dizendo, em profundo tom de lamentação:
- "Como eu lamento você não ter me esperado para que eu lhe desse a
extrema unção... "
Padre Lieandro havia prometido a Jeronymo que, assim que voltasse,
lhe daria a extrema unção.
Certa vez, vieram chamar Jeronymo pois havia uma mulher negra que
ninguém conseguia controlar, tal era a sua agressividado. Ele estava com
visitas, e pediu aos que o procuravam, que aguardassem. Quando as visitas se
foram, ele de imediato, foi atender ao chamado. Lá chegando, abriram-lhe a
porta e a mulher avançou rápido em sua direção, numa atitude felina. E como
alguém tentasse detê-la, ele gritou:
11
-

Deixem-na!

11

Virando-se para ela, estendeu-lhe a mão:
- "Calma minha filha, ... ' - e ela aquietou-se na mesma hora.
De toda parte vinham loucos para serem abrigados por ele, inclusive de
Portugal. Havia ocasião que os abrigados ficavam muito perturbados, mas ele
sozinho entrava nas celas e os acalmava.
No albergue noturno não havia portas fechadas. No seu gabinete havia
de tudo, inclusive medicações, bandagens e outros recursos para primeirossocorros. Quando ele viajava, entregava para D. Judith a chave do seu gabinete.
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Ali havia uma pequena farmácia; desse modo ela ficava com recursos para
atender alguma ocorrência farmacêutica. Ela lhe dizia que não entendia de
remédios, entretanto, ele acrescentava:
- "Tome a chave e todas as vezes que alguém vier solicitar uma
medicação, olhe na prateleira e prepare o remédio que visualizar à frente, ou
para aquele que sua mão se dirigir.•
Quando isto ocorria o remédio era sempre o acertado.
Na hora do recreio ele fazia o café, e D. Judith lavava as coisas na pia
da varanda. Quando ela transitava de um lado para o outro, atendendo aos
afazeres, sentia que alguém pisava em seus pés e desamarrava o laço de seu
sapato (D. Judith era muito cuidadosa e mantinha os laços sempre amarrados).
Jeronymo, em tom alegre, perguntava:
- "Então o moleque desamarrou o seu sapato, hem?'
- 'O senhor viu?"
- "Lógico, fui eu quem mandou o espírito fazer a brincadeira com a
senhora."
A hora de tocar o tímpano para intervalos ou encerramento de aulas,
ele tocava sozinho e, distante, Jeronymo dizia:
- "Então? ... o empregado está lhe servindo bem? Eu pedi a ele que
tocasse o tímpano para a senhora descansar."
Numa das ocasiões em que D. Judith estava dando aulas ele lhe disse:
- "Judith, eu vou retirar-me pois em 'tal lugar" estão precisando de mim.
Acabei de receber uma comunicação espiritual.
Isto acontecia com freqüência. Numa das vezes em que foi atender ao
chamado espiritual, encontrou marido e mulher quase matando um ao outro.
Pouco antes de Jeronymofalecer, uma senhora de outra religião fez-lhe
uma visita e pediu-lhe permissão para ler a "oração do agonizante". Ele
autorizou. Quando ela terminou a leitura, agradeceu e disse-lhe:
- "Senhora, nestes momentos não há vencedores nem vencidos! '
D. Judith recordou algumas pessoas que estudaram na Escola da
Associação Espírita Beneficente e Instrutiva: Jullo Souza, Arl Vlanna, Sllvlo
Souza, Rubem Braga, Gllson Moreira FIiho, Chico Braga e Ricardo
Gonçalves. Quem podia pagar, pagava 2$000 réis. Aos demais ele fornecia
livros, cadernos e outros materiais escolares, tudo de graça, oor vários meses.
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Vista parcial do Asilo Deus, Cristo e Caridade. Trata-se de um detalhe
de uma foto antiga, provavelmente de 1925, tirada com a finalidade de compor
um relatório anual de prestação de contas. Nesta foto vê-se o sobrado,
considerado o prédio principal do Asilo. O Caminhão FORD está estacionado
no pátio.
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MANOEL JORGE GAIO
(Rio de Janeiro) Entrevistado por Walace F. Neves
Conheceu Jeronymo Ribeiro quando visitou o Asilo, por volta de 1925.
Era muito jovem, 15 anos, e foi ao Asilo durante um período de férias, a mando
de seu pai para um aprendizado e como castigo. Na verdade a visita seria. um
corretivo, visto que iria participar da dinâmica disciplinar de Jeronymo.
Manoel Jorge Gaio era filho de Jorge Manoel Galo. Este, nascido a 13
de junho de 1868, conhecido como Sr. Galo, era um dos sócios da Casa Gaio
Marti, no Rio de Janeiro. Passou para o seu filho as seguintes informações:
Jeronymo Ribeiro foi um português que, em seu país, possuía uma
situação financeira relativamente boa. Porém, um grande desgosto o levou a
passar todo o seu patrimônio para sua família, voltando a exercer seu antigo
ofício de "canteiro", vindo depois para o Brasil.
Segundo soube, aqui no Brasil, Jeronymo foi um dos primeiros
funcionários a fazer os trabalhos de cantaria na fachada do prédio do Correio
Geral do Rio de Janeiro, na rua 1• de Março.
Já em Cachoeiro de ltapemirim, fundou a Associação Espírita
Beneficente e Instrutiva, e recebeu, a título de doação, o Sítio Santa Fé, em
Amarelos, onde fundou o Asilo Deu, Cristo e Caridade.
No Sítio Santa Fé, no meio da colina, foi localizado o pavilhão dos
doentes mentais; na época com 40 a 50 doentes. Um pouco mais acima, no
"sobrado", abrigavam-se os meninos; na parte mais alta as meninas e os velhos,
num total de 170 pessoas.
Jeronymo Ribeiro possuía uma energia única. Com aproximadamente
70 anos mantinha todo o Asilo numa perfeita disciplina.
A primeira vez que o Sr. Gaio foi ao Asilo, Jeronymo o recebeu com
gentileza e mostrou-lhe tudo, inclusive o Departamento Feminino. Ao lado da
energia demonstrava uma grande bondade. Um carinho muito grande para com
os animais, tanto que era contrário à utilização deles para o trabalho e para a
alimentação. Este foi um dos motivos que levou o Sr. Gaio (paQ a enviar para
a serraria, recém montada, recursos financeiros para a aquisição de um
caminhão FORD, para puxar madeira.

É importante registrar aqui que no Asilo todos trabalhavam, inclusive os
do Departamento de meninas e também os velhos. No pavilhão deles havia uma
cozinha portuguesa ligada a um grande salão. Era ali que os idosos e as crianças
·escolhiam o feijão que deveria ser cozido no dia seguinte. O trabalho no Asilo
era dividido e determinado de acordo com a idade e a possibilidade individual,
inclusive dos doentes e dos aleijados. Havia apenas um paralítico internado.
Era muito comum encontrar lá um garoto de 1Oa 11 anos, com um p~u
na mão, tomando conta de meia dúzia de obsidiados. Todos obedeciam. As
vezes saíam 30 homens sob o comando de um feitor, mais 3 ou 4 garotos, para
a construção de cercas, colheitas, limpeza do campo e do pasto, apanhar lenha,
colher arroz. Para isso os obsidiados eram os melhores. Ninguém ficava inativo,
os serviços eram orgarizados de véspera.
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Um dia alguém doou uma carga equivalente a 3 caminhões de
dormentes (escolhos de lenha), mas deixaram tudo no sopé do morro. Foi numa
ocasião de colheita de arroz, quando mais de 100 pessoas estavam trabalhando
na várzea. No momento da interrupção do trabalho, quase à hora de tocar o
sino para o jantar, Jeronymo reuniu todos e disse que cada um deveria carregar
pelo menos um dormente para fazer jus ao jantar. Escolheu um dos madeirames
mais pesados e foi à frente de todos, que, entusiasmados, o seguiam. Em pouco
tempo toda a carga estava no local devido.
Sr. Gaio (filho), como era menino da cidade, teve suas roupas finas todas
estragàdas até o final de sua estadia, no Asilo, que durou 30 dias. Quando
estava próximo o dia de sua volta para o Rio, Jeronymo o levou a Cachoeiro de
ltapemirim, compraram tecidos, e após retomarem, Jeronymo mandou que as
moças costurassem-lhe camisas novas.
No Asilo, o jovem Gaio ocupou um quarto onde mais tarde foi situada a
enfermaria. Aquela época, chegou por lá um português, Henrique Narciso, com
o qual Jeronymo colocou o jovem Gaio para trabalhar. Faziam alargamento de
estrada, estaqueamento, aterros. Henrique Narciso, de certa maneira, foi o elo
de ligação entre o Sr. Gaio e Jeronymo, tempos depois.
A partir daí, Manoel Jorge Gaio voltou muitas vezes ao Asilo, em
períodos de férias, por 30 dias, não mais por castigo, mas por prazer. Lá, ele
ganhava vida nova, saúde, energia. Seu pai sempre mandava todos os recursos
necessários para a sua estadia a fim de que não pesasse nas despesas do Asilo.
O que mais o impressionou na personalidade de Jeronymo foi a sua
postura paternal e amiga. Embora não fosse prepotente, era sempre obedecido
sem restrições. Manoel Gaio voltou ao Asilo quando já estava com 22 anos de
idade, mas Jeronymo já havia falecido e o dedicado Luiz de Oliveira estava na
Direção. Era uma nova amizade e Manoel Jorge Gaio nunca mais deixou de
cooperar com as atividades do Asilo, mesmo residindo no Rio de Janeiro, onde
criou a Fundação Marista Galo, que muitos serviços presta à comunidade da
Zona Norte do Rio de Janeiro.
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PEDRO CORREIA REIS
(Entrevistado por Amariles Galvani no dia 2 de novembro de 1992 e depois·
pela equipe da FESPE, no dia 3 de dezembro , na casa de sua filha Gléia
Reis, no bairro Vale do Paraíso, em Cachoeiro de ltapemirim. Pedro Reis
estava com 86 anos de idade e portador de excelente memória).

Conheci Seu Jeronymo quando eu tinha apenas 7 anos de idade. Meu
pai me levou à Estação Ferroviária da Estrada de Ferro Leopoldina para
recepcionarmos Seu Jeronymo. Ele havia avisado que chegaria naquela data,
princípio de 1913, para Francisco Matlns dos Santos e Ricardo Gonçalves.
Realmente ele veio, e fizeram para ele uma bela recepção. Todos o
acompanharam da Estação até ao prédio dos Correios e Telégrafos, na Rua 25
de Março, onde hoje é o INPS. Ele veio para combinar o que seria feito para
angariar recursos para a construção da Associação, e voltou logo para São
Paulo. Dias depois, retomou a Cachoeiro, desta vez para ficar. Seu Jeronymo
sempre era o responsável pela captação de recursos financeiros, mas quem
ocupava o cargo de tesoureiro, tanto da Associação quanto do Asilo, era o
Ricardo Gonçalves, comerciante bem sucedido.
Lembro-me que Seu Jeronymo sempre contava, que numa
oportunidade em que voltava de uma viagem na qual ele havia angariado muitos
·auxílios para o Asilo-Creche da Anália Franco, em São Paulo, ele estava
descansando quando ouviu uma voz espiritual:

- "Vai para Cachoeiro de ltapemlrlm, all levantarás um farol que
Iluminará o mundo".
Após ouvir tal ordem ele pensou que se tratava de um espírito galhofeiro,
que estava querendo divertir-se com ele:
- "Não é possível, tenho apenas $400 réis no bolso."
Seu Jeronymo ficou indeciso e conversou com diversos amigos,
inclusive com Cairbar Schutel, que por sua vez lhe disse:
- "Vamos Jeronymo, vamos pesquisar isto, a coisa pode ser séria."
Fizeram uma reunião mediúnica onde foi confirmado que precisava ir
para Cachoeiro de ltapemirim.
Em Cachoeiro foi recebido por Pedro da Rocha Costa, Ricardo
Gonçalves, Francisco Martins dos Santos, Raimundo Soares, D. Úrsula
Abreu e outros.
Eu entrei para a escola com 8 anos de idade, e daí em diante, sempre
tive contato direto com ele, até o dia em que desencarnou. Fui para o Asilo aos
12 anos, em 1918, antes da inauguração. Seu Jeronymo foi lá em casa e pediu
à minha mãe para que eu fosse para o Asilo a fim de ajudá-lo, pois já estava
velho e não podia andar muito, assim estava precisando de uma pessoa com
expediente. Minha mãe perguntou-lhe:
- Não queres levar o Maurício, meu filho mais velho?
- Não senhora, não repare não, mas o Maurício só dá pra carroça. Ele
esteve lá na escola e não aprendeu nem o ABC.
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Entrevista com Pedro Correia Reis (86 anos) quando da li Expedição
Jeronymo Ribeiro a Cachoeiro de ltapemirim. Da esqueda para a ·direita:
Larmartine Palhano Junior, Pedro Reis e Elza Valadáo Leite Archanjo. Estavam
presentes também Walace Fernando Neves e Julio David Archanjo. No
momento da foto Pedro Reis estava tentando reconhecer algumas
personalidades em uma foto antiga, do.tempo de Seu Jeronymo. Foto de Walace
F. Neves. 1992.
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- Você quer ir Pedro? - perguntou-me a minha mãe.
- Quero sim senhora.
- Pago a ele 20$000 réis por mês, mais tudo o que for necessário,
prometeu Seu Jeronymo.
-. Não senhor, dando tudo isso não precisa pagar a ele.
- Não senhora, para agradá-lo darei a ele 20$000 réis.
Tratou-me como um bom pai; o meu pai havia falecido em 1916.
Fiquei responsável pelo setor masculino do orfanato e era uma espécie
de ordenança, fazia mandados para a cidade. Aprendi a ser barbeiro com o
Alberico. Na cidade, também aprendi o ofício de pedreiro. Seu Jeronymo
incumbia-se de levar a correspondência para o Correio, receber donativos. Ele
me dava os recibos, e e4 ia de c~ em casa, cobrando. Certa vez, ele me deu
14.000$000 e enviou-me a Vargem Afta para contatar Alice Gomes, irmã do
Governador Nestor Gomes, e pagar o terreno que ele havia comprado dela, lá
mesmo em Vargem Alta. Neste terreno foi construído um sanatório para as
crianças doentes do Asilo.
Lembro-me de algumas coisas que podemos considerar históricas, por
exemplo, o terreno da Associação foi doado pelo casal Joaquim Ribeiro Pinto
e Souza e D. Mariquinha Pinto Souza. Seu Jeronymo pedia ajuda no comércio
e em todos os lugares, dependendo da oportunidade. Aceitava crianças de todos
os Estados do Brasil, do Norte, do Nordeste, do Rio, de Minas... Seu Jeronymo
representava o Jornal Aurora, do Rio, e o Clarim, de Matão, SP.
Quando Seu Jeronymo viajava, no Asilo ficavam pessoas responsáveis,
principalmente Pedro da Rocha Costa e as diretoras Luclna Reis, minha irmã,
a primeira diretora; depois D. Corlta Vlanna, mãe do Senador Ari Vianna; Aula
Barbosa; Alice Marangonl; D. Olympla Moura de Freitas. Saía uma e entrava
outra, _revesavam-se. Maria do Espírito Santo era um "pé-de-boi", "pau pra toda
obra"; muito auxiliou na grandiosa obra de Seu Jeronymo.
Uma coisa importante devo registrar aqui: Seu Jeronymo nunca
consentiu que se desmanchasse a 11 casinha, porque ele dizia que ela era a
"mãe do Asilo", por ter abrigado os primeiros asilados. Jeronymo Ribeiro morou
lá por um bom tempo. Hoje, todos os prédios foram demolidos, inclusive a
casinha, e foi construído o "Lar Jeronymo Ribeiro". Seu Jeronymo não iria
gostar da substituição do nome Asilo Deus, Cristo e Caridade.
Muitas vezes ele pegou na picaretá para ajudar na ampliação da
estrada, e o Sr. Herculano Sant'Anna, vizinho, emprestava um carro de bois
para que fosse possível levar cargas lá para cima do morro.
O Departamento de Alienados tinha duas alas, masculina e feminina. O
pr(!dio era baixo e grande. Este setor do Asilo era subvencionado pelo Governo
do Estado por ordem do governador, Sr. Nestor Gomes. Muitos dos que ali
chegavam para tratamento eram curados, outros não. Seu Jeronymo fazia
trabalhos mediúnicos, juntamente com Pedro da Rocha Costa, quando também
participavam alguns dos encarregados dos doentes, inclusive eu mesmo
participei dos trabalhos. As reuniões eram no Asilo. Remédios, inclusive
homeopáticos, eram administrados; havia prática e instruções. O próprio
Jeronymo dinamizava os remédios.
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Um ambiente de trabalho e ensino da marcenaria e carpintaria da Escola
Profissional do Asilo, onde se vêem alguns órfãos que faziam a aprendizagem
daquelas profissões. 1935.
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Lembro-me ainda que na época da gripe espanhola, ele e o promotor
público, Dr. Saerpe, incansáveis em subir os morros, procuravam os doentes,
levavam remédios e víveres.
Muitas e muitas vezes chegavam doentes mentais no Asilo, alguns
vinham amarrados. Seu Jeronymo mandàva desamarrar e os conduzia para as
celas. Ele, nos momentos de visita, entrava na cela e conversava com o doente.
Dizia que a gente podia entrar, que nada aconteceria, mas recordo-me que num
dia fui cortar o cabelo de José Rocha, filho de Salomé Rocha, doente, ele
atacou-me e arrancou-me a camisa, sem maiores conseqüências.
Muitos médicos atendiam ali em nome do Estado. Dr. Tlnoco da
Fonseca, depois substituído por Monteiro de Castro e Luiz Antonio Monteiro
Llndenberg. Iam lá duas vezes por semana e não tinham receio de entrar nas
celas. Pedro da Rocha Costa fluidificava água e distribuía com os enfermos.
Muitos remédios eram adquiridos nas farmácias. Sempre havia por lá um
farmacêutico - vivia lá constantemente o farmacêutico Fredlllano SIiva que
desencarnou, sendo substituído por Waldemar de Oliveira, que trabalhava no
Departamento dos Alienados. Fazia curativos, aplicava injeções e distribuía
remédios.
Raramente os alienados conseguiam fazer confusão e quebrar as
coisas. Quando isso acontecia, eles eram logo controlados. As fugas que
aconteceram não deram em nada, os pacientes eram logo recapturados.

Na Associação havia palestras à noite, às 3"s. e 6"s. feiras. Geralmente
os palestrantes eram o próprio Jeronymo, Pedro da Rocha Costa e Zamlth
Azevedo. De dia, havia uma escola primária. Conheci algumas professoras que
trabalharam lá: D. Elvira Ribeiro, Judith e Irene Cardoso, irmãs, Maria
Amélia, Gasparlna Loyola Araújo, Jandlra Gomes. As aulas eram de 11 às
16 horas. No início das aulas, cantavam o "Hino a Jesus" e no final das tarefas
do dia, o "Hino a Deus", de autoria de Anália Franco. Eram cantados nas
escolas de São Paulo também (vide capítulo sobre Anália Franco).
Na época as escolas não ofereciam merenda, cada um trazia a sua de
casa. A escola da Associação era reconhecida. Havia hora da costura, quando
roupas eram confeccionadas para os necessitados. Seu Jeronymo angariava
recursos para essa atividade. A Fábrica de Tecidos Ferreira & Guimarães
mandava sempre bastante retalhos e sobras para o Asilo. Isso ajudava muito.
Seu Jeronymo fundou também um albergue noturno nos fundos da
Associação, inclusive queriam colocar o nome dele nesse albergue, mas ele
não permitiu, dizendo:
- Não, será um albergue noturno para os necessitados e tudc será feito
em nome do Cristo.
Esse trabalho durou pouco porque os abrigados, de alguma forma,
depredavam o ambiente, o prédio e os móveis. Seu Jeronymo achou por bem
encerrar este tipo de atividade.
Na rua Cel. Borges ele fundou uma Escola, onde funcionava a Liga
Espírlto-Santense Contra o Analfabetismo. Era ali pra baixo da Fábrica de
Cimento, perto da ponte que liga a Cel. Berges com Bahia e Minas. Ele alugou
a casa para que ali funcionasse uma escola para a alfabetização de adultos.
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Funcionava à noite, e durou pouco, tendo em vista que os colaboradores e
sócios foram faltando com as suas obrigações.
Seu Jeronymo, antes de vir para Cachoeiro, havia colaborado com
Anália Franco e era muito amigo de Cairbar Schutel. Viajava muito e
representava alguns jornais e revistas, de onde recebia alguma porcentagem.
Depois que fixou residência em Cachoeiro, visitava multo a cidade de
Castelo, onde ia encontrar-se com o farmacêutico e cirurgião-dentista Carlos
Lomba e sua esposa D. Maria. Residia lá também o Sr. Sebastião Morais, um
dos fundadores do Abrigo do Centro Espírita Luz e Trabalho.
Lembro-me de alguns dos que trabalhavam no Asilo: José Borges,
sapateiro, ensinava a profissão para os meninos; Pestana, serraria, veio de
Vitória contratado; Angelo Batista, trabalhava na lavoura com ajuda de alguns
alienados internos, mulheres e homens, pelo menos 70 pessoas. Angelo era
genro de Pedro da Rocha Costa.
Eu morei no Asilo de 1918 a 1925, desde os 12 anos, antes da
inauguração. pasei-me lá, inclusive. Conheci bem Seu Jeronymo. Era enérgico
e carinhoso. As vezes ele precisava aplicar uma corrigenda numa criança. A
criança chorava e ele saía depois. Ao voltar ele vinha com um pedaço de bolo
e dizia: - Venha cá ... e afagava a criança para acalmá-la.
Contou-me que, certa vez, em São Paulo, havia um senhor debruçado
na sacada da varanda e ele, na oportunidade, perguntou ao moço:
- Podeis dar-me um minuto de vossa atenção, por favor?
- O que o Sr. deseja? respondeu zangado.
- Um óbulo para os pobres e necessitados, crianças, velhos e loucos.
Vivo angariando esmolas para eles.
O homem enraivecido, o destratou, xingou-o, enxovalhou-o bastante,
depois enfiou a mão no bolso, tirando uma moeda de 1Otostões:
- Taí do dinheiro, e jogou-o no chão.
Seu Jeronymo abaixou-se, apanhou o dinheiro, agradeceu e saiu.
Ele faleceu no Asilo depois de breve doença. De acordo com mamãe,
o seu semblante abriu-se e parecia que elevava-se. Havia pelo menos umas
150 pessoas no seu velório, e seu corpo foi coberto com o estandarte do Asilo.
Eurico Tomé de Assis foi quem fez o discurso na hora do sepultamento.
Cantaram o "Hino do Asilo" antes do corpo sair. Ele faleceu às 1O horas e foi
sepultado às 16 horas, envolto num lençol.
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JERONYMO RIBEIRO

MÉDIUM

"Começai pelas pequenas
coisas para que possais chegar aos
grandes cometimentos"

249

NÃO ESMORECER*

"Meus amigos

1

Deixai que se riam de vós... Deixai que se vos votem o mais tenaz
desprezo, lembrando-vos que aqueles que hoje se riem chorarão amanhã!. ..

As provas, as dores, são a herança de todos quantos transgredirem a
Lei. E como toda transgressão conduz ao presídio, ao sofrimento e· à dor,
nenhum transgressor se pode eximir às provas.
Não se entristeçam,
vossos espíritos! Confiai em
tormentosa da vida terrena,
Felizes serão os devedores
ganharem.

pois, os vossos corações! Não se perturbem os
Deus, confiai em Jesus. Depois da noite escura e
raiará, para vós, o sol em dias claros e límpidos.
quando esta qualidade de perseverança no bem

Dizei, portanto, comigo, meus bem-amados: Glória a Deus nas alturas,
paz, luz e amor, para todos os que procuram progredir ao preço de suas dores
íntimas .. Prestes recebereis a coroa da Liberdade! ...
Continuem sempre, humildes, obedientes, calmos e resignados.
Deus seja convosco. Ainda hoje não dou meu nome, mesmo porque
interesse· ai gum poderia ter para vós ...
Na passagem do portaló, aonde vos fico à espera, me conhecereis.
Paz, luz e amor".

• Esta mensagem foi psicografada pelo médium Jeronymo Ribeiro e dirigida ao casal LIJiz
ele Ollveira e Ypoméa Braga de OHveira no cHa 8 de janeiro de 1922. O teor da menss.gem indica
por si a qualidade de percepção do médium e como ele estava afinado, em suas quaJificaçõBs
cristãs, com as potestades do Céu.
·
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INSTRUÇÃO ESPIRITUAL

(Comunicação mediúnica transmitida a Luiz de Oliveira
por intermédio do fundador da Associação e do Asilo:
Jeronymo Ribeiro)
Meu amigo - começai pelas pequenas coisas para que possais chegar
aos grandes cometimentos.
Não viestes desta vez à terra para gozardes os prazeres mundanos,
mas sim com o intuito de vos preparardes a fim de construirdes o gozo celestial.
A viagem em que vos achais é resultante de tantas outras, oriundas da falta de
nobreza de caráter, a que os homens estão sujeitos por suas leviandades.

É natural que vos pareça pesada a cruz mas, quando maior foi o peso,
maior será a força de que necessitais para conduzi-la.
Passais por terríveis provações, mas todas são necessárias à vossa
felicidade.
Como sabeis, Deus não deixa de descer a nenhum de seus filhos, dando
a cada um, ocultamente, a força de que careça, conforme o peso de suas
provações.
Que seria da humanidade se não fossem as lutas pelo progresso,
demandando sempre o cume da montanha, para dali poder avistar todos os
escombros por que passou?
Lançando as vistas para trás, acha o homem que tudo quanto sofreu
sacrifício algum foi, parecendo-lhe assim muito maior qualquer pequeno
obstáculo que tenha que suportar no presente.
Não sofreis, meu amigo,· em segredo para mim, pois sou vosso
inseparável companheiro. Tudo que por vós se passa, de antemão prevejo,
deixando de vos dar aviso para que tenhais direito à recompensa, pois onde
estaria vosso mérito, se vos prevenisse de uma luta qué poder~is ter daqui a
alguns instantes, daqui a algumas horas, ou daqui a alguns anos?
Procurai ser calmo em vossa alma: segui, sem temor, as inspirações
que conceberdes, pois Deus não consente e eu não permitirei que possais ser
ludibriado, sob responsabilidade de quem vos fala e que ainda por esta vez vos
ocultará o seu nome, dando-vos, porém, de certeza que, brevemente, vo-lo
dirá, por apropriado instrumento, dando-vos, então, novas instruções.
Há muitas existências, meu amigo, que vos sigo de perto, não poupando
esforços para minhas inspirações serem aceitas por vossa alma.
Fostes fraco em algumas existências anteriores, porém, na última
.passagem, depois de muito sofrimento, com humilhação, pedistes a Deus que
vos concedesse as provações por que estais passando. O mesmo há sucedido
a vossa companheira de três existências (com a atual).
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Graças ao Criador, nesta viagem sou feliz por ver que vos
transformastes por completo, e que ides, se bem que ainda com alguma
fraqueza, por vezes, seguindo os compromissos que tomastes com o Pai.
Vossa atual companheira, que, na existência passada, não suportava
com calma e paciência as injustiças que algumas vezes cometíeis para com ela,
também vai suportando o peso de sua cruz, de conformidade com o
compromisso que tem para com Deus.
Continuai, pois, meu amigo, a atender à voz de vossa consciência, e às
inspirações que recebeis desses ainda que pequeninos enviados de Deus, os
quais se acham juntos de vós, encam11dos, com a tarefa de vos advertirem por
intermédio dos médiuns, que, quando compenetrados de seus deveres,
inconscientemente, transmitem luz aos que necessitam.
Livrai-nos, pois, dos falsos Cristas e falsos profetas, certo de que o
verdadeiro profeta é humilde e ignora que é um enviado de Deus revestido dessa
graça.
Pelo conjunto do que aqui fica, creio que podeis tirar as instruções que
desejais.

Um Amigo Espiritual.
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VISÃO ESPIRITUAL*
(Real e perfeita visão em 4 de dezembro de 1911,
Valença, Estado do Rio de Janeiro)
Assisti ao desdobramento de minha alma, arrebatada a um lugar
completamente desconhecido. Nesse lugar não existiam estrelas, lua ou sol. No
entanto, existia luz em profusão, como nunca vi. Não existiam montanhas, tudo
era uma planície só, que se perdia no infinito. Ouvi vozes que pareciam sair dos
astros imensos; não via corpos, ouvia os m<1is suaves sons musicais, que
encanravam e que embriagavam; não via instrumentos, nem músicos. Esses
sons pareciam-me naturais, espalhados pelo infinito. Sentia perfumes, mas não
via flores. Fiquei extasiado diante de tantas belezas, como nunca tinha visto,
nem compreendia Em certo momento escutei distintamente uma voz que me disse:

- É hora...
Senti-me deslumbrado, notando a entrada de um grande túnel. Segui ...
coisa extraordinária, dentro do túnel existiam trevas, porém, eu via
perfeitamente. A certa distância estava um homem magro, alto, muito bonito,
que me disse:
- Sou o apontador! ...
Tinha um molho de chaves na mãõ e adiante dele havia uma porta de
grade muito forte. Ele procurou abri-la por diversas vezes, caindo-lhe as chaves,
sempre, das mãos, sem conseguir abrir a porta. Eu encostei a mão na porta e
ela se abriu para me dar passagem, fechando-se por si! ... O apontador ficou
admirado, eu também ignorava como se operou aquilo.
Depois que eu passei, disse o apontador:
- Não demore para vir tomar o ponto.
- Vou já!... respondeu-me.
Chegando adiante vi que o túnel não estava fechado de um dos lados;
tendo os operários do lado esquerdo, concluído sua parte, enquanto os do lado
direito estavam em uma estalagem estabelecida sobre a parte que restava
fechada, oomendo, bebendo, jogando e divertindo-se. Olhei para eles e disse,
em tom severo:
- O que fazeis aí? Vamos, desçam já ao trabalho.
lncontinenti a estalagem fechou-se, e todos, sem murmurar, desceram
ao trabalho. e, ,1tinuei a viagem sempre dentro do túnel. Cheguei "iante e vi
.os operários, que trabalhavam na construção, enterrados na lama. Havia
chovido tanto, que alguns estavam enterrados até ao pescoço, outros até os
braços, outros até o meio do corpo, outros até as pernas. Olhei para o lado
esquerdo e vi um enorme barracão coberto, assoalhado e seco, servindo de
cocheira de burros. Notei que os burros estavam muito gordos e limpos. Olhando
para os homens que estavam subterrados eu disse:
"' Relato, de próprio punho, de Jeronymo Ribeiro, que transcrevemos aqui para as
considerações do leitor.
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Porque vos deixastes subterrar, para que vos deixastes molhar'I Passai
para o barracão, Imediatamente.
Eles me responderam:
- Senhor, não fomos para lá, porque ainda não fizemos o ponto.
- Segui o apontador ... ele passará por onde eu estou passando. Quando
ele vos chamar, tanto podeis responder do lado direito, quanto do lado esquerdo,
passai ...
Eu estava muito admirado. Eles tinham corpo e eu não! Eu estava na
chuva e não me molhava! Estava sobre o lodo e não afundava! Via perfeitamente
que não tinha corpo.
Em dado momento, olhei para trás e vi que o apontador se aproximava.
Então lhe disse:
- Tome o ponto desses operários.
Prossegui mais e vi, no extremo do barracão, .homens muito bem
vestidos, de botas e capas, rindo-se, banqueteando-se. Estes pareceram-me
ser os que davam ordens aos que tinha visto subterrados. Olhei-os e disse-lhes
com ironia:
- Vós cobristes os burros, pois que vos custaram dinheiro e desprezastes
estes operários, deixando que se subterrassem na enxurrada.
Apontei para os que estavam subterrados, e disse aos outros:
- Olhai, amanhã estareis no estado em que estão agora aqueles.
Pararam aqui as minhas viagens, ficando eu deslumbrado, sem
compreender tanta alegria.
Louvado seja Deus, Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.

Jeronymo Ribeiro.
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MENSAGENS DO ESPÍRITO
JERONYMO RIBEIRO

"O trabalho constante nos dá força permanente"
Jeronymo Ribeiro
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PRIMEIRA MENSAGEM

1' Mensagem do Espírito Jeronymo Ribeiro após seu
falecimento, psicografada por Luiz de Oliveira, quando este assumiu
a direção do Asilo em novembro de 1926, um mês após a
desencarnação do primeiro.
Esta foi a primeira mensagem dada por Seu Jeronymo após a sua
desencarnação. Ele veio ao encontro daquele que escolhera para
substind-lo, a fun de dar o seu apoio, a sua presença, justamente no dia em
. que o Sr. Luiz de Oliveira o estava substüuindo no cargo:

"Paz seja contigo e que o Senhor Jesus te ilumine, para a colheita de
frutos abundantes que te nutram o corpo espiritual e te restabeleçam as energias
materiais de que necessitas.
De passagem por esta região, venho falar-te apressadamente, pois
rápido é o encontro que Deus nos permite.
Estou, neste momento, em trabalhos árduos. Tomei a meu cargo, com
permissão Divina, a tarefa de me dirigir ao encontro de numerosas falanges que
precisam de esclarecimentos, para que se possam libertar do atraso em que se
acham, galgando etapas de luz para o infinito.
Venho dizer-te que necessitas de maior repouso, para que consigas
haurir o necessário alento a fim de te entregares a novos trabalhos que
demandam virtude, reflexão, zelo e muita atividade. Ainda não tens a
envergadura para isso, mas já estás no caminho e com um pouco mais de tempo
terás vencido, pela graça do Senhor, os obstáculos que te têm tolhido a ação.
Não desanimes, não esmoreças um instante sequer, pois, se o caminho
é estreito, para quem o deseja palmilhar, o Senhor Jesu:;, jamais deixa de
fornecer magnanimamente o pão que lhe sustente as forças e os elementos de
vitória que o habilitem, em conquistas de luz, à realização de meritórios feitos
dignos da bênção do Senhor Deus.
Dize à tua companheira que esta comunicação também se dirige a ela,
para que saiba educar os filhos adotivos que lhe estão debaixo dos olhos, pelos
quais, como não deves ignorar, são responsáveis perante o Senhor.
Sinto necessidade de partir. Or,ortunamente, em outro encontro que o
Se.nhor nos permitirá, nos cruzamentos em que nos entrelaçamos,
conversaremos mais claramente.
Que o Senhor Jesus baixe sobre ti e sobre todas as ovelhas que neste
Asilo também me estão confiadas, a luz bendita de sua proteção Divina.

Jeronymo Ribeiro
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CONFIEM EM DEUS *

Meus irmãos,
Não estão sós. O que se está passando, redundará em benefício de
vocês e do reconhecimento dos que tem responsabilidade. Este nada sofrerá e
tudo prosseguirá sem menor alteração.
Logo que cesse a revoada, se iniciar-se-ão trabalhos inspirados pelos
nossos Maiores, sob a graça de Deus e de Jesus, para que, de futuro, estejam
a cavaleiro de qualquer surpresa.
·
Cumpre que tenham fé e não se entreguem ao desânimo.
Deus, que tudo vê, e Jesus, que é o nosso Divino Diretor, e, por
conseguinte, desse lar, não permitirão que os inimigos triunfem e realizem o
que planejam ...
Conservem-se onde estão e não se movam para ali, para além ou para
outro lado, pois, quem procura servir a Deus e a Jesus, está no caminho bom
e nada deve temer.
·
Tenham coragem, perseverança, resignação e fé.
Quem ora e confia em Deus, está salvo.
Paz em Jesus!

Jeronymo Ribeiro

,.. Mensagem psicografada por Luiz de Oliveira no dia 8 de junho de 1933, dirigida a ele
mesmo e a sua esposa Ypoméa pelo Espírito Jeronymo Ribeiro, durante uma fase ruim, de

perseguições e dificuldades, na vida do casal. Mensagem de bom ânimo, de. coragem e

perseverança no bem.
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23 ANOS DE TRABALHO

Mensagem de Jeronymo Ribeiro à médium Ypoméa Braga de
Oliveira por ocasião da inauguração do Curso Noturno da Liga
Espfrito-Santense Contra o Analfabetismo, no dia 13 de abril de 1936,
também data de aniversário da Associação Espirita Benef,cente e Instrutiva.

Irmãos,
C.ontinuem a grande tarefa, orando e vigiando, exemplifiquem e sigam
o Evangelho de Jesus, desse enviado de Deus, desse filho do Céu, que não se
esquece dos oprimidos, dos desamparados, dos enfermos e dos órfãos!
Pratiquem a Doutrina Santa desse Eleito Divino, procurando encarar a vida
terrena com maior simplicidade, repelindo tendências que inferiorizem o
Espírito.
Meus amigos, banindo da alma as paixões mundanas, as vaidades
balofas, próprias dos ignorantes, incompetentes e mistificadores, sejam firmes
na fé e no amor que perdoa!...
Mais uma etapa vencida de torturas e aflições! E quando os vejo nesse
labutar constante, através de lutas e incertezas, recordo-me, também, de todos
os episódios doloridos que aí passei! Quantos atropelos tive para, combatendo
a incredulidade e o analfabetismo, poder fundar o templo acolhedor de órfãos
e necessitados de luz! Só Deus o sabe!
Vinte e três anos vencidos!. E eu aqui estou, cheio de gratidão,
abençoando todas as amarguras que passei no desenrolar dos anos que aí
estive e dando Graças a Deus! Sim, meus amigos, Graças a Deus, pois a dor
é o maior estímulo para a realização do aperfeiçoamento moral.
Quem sofre, tendo a alma voltada para o Criador, d'Ele recebe o divinal
consolo! E por isso, por me submeter, sem vacilações na minha fé, a todos os
agrores da vida, é que pude vencer os obstáculos criados pelos homens.
Aqui estou, por conseguinte, em espírito e verdade, cheio de contrição,
vindo animar e pedir para que não vacilem, não renunciem à tarefa que têm e
não duvidem do poder de Deus. Lembrem-se do que disse Jesus, em sua
trajetória por esse mundo:
"A fé transporta montanhas"
E, é bem certo que, nas artimanhas dos lobos, só caem os lobos ... Por
conseguinte, continuem sem esmorecimentos a tarefa deixada pelo mais

humilde servo de Deus. Sejam unidos, pois a "União faz a força".
Unidos, terão as bênçãos de Deus e, guiados pela Luz dos Céus,
alcançarão as vitórias dos servidores fiéis.
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Coragem, meus irmãos, pois o leme lhes foi confiado e o têm nas mãos...
Prossigam nesse mar revolto de torturas, mágoas, desenganos, decepções e
perfídias ...

A cruz da ingratidão é pesada, mas que importa? O puro, por excelência,
também carregou pesada cruz, tendo nos lábios o sorriso do perdão.
Prossigam, portanto, com ânimo forte, na árdua tarefa de fazer o bem,
pois, sublime é a recompensa dos que perseverarem na bendita seara de Jesus,
cumprindo cristámente as santas leis, espalhando com abnegação, as
sementes contidas no seu Evangelho.
"Ama a Deus sobre todas as outras coisas e ao próximo como a ti
mesmo", nos disse o Mestre dos Mestres, e eu direi:
'Amem muito, meus irmãos, amem aos pequeninos órfãos, procurem
moldar-lhes o caráter, dentro da Doutrina do Divino Mestre, educando-os para
que tenham perfeita moral.
·
Cuidem, cuidem, desse aprisco acolhedor de Espírito que, nas
passadas vidas, foram acorrentados pelas mais vis paixões e que,
envergonhados pelos crimes cometidos, pediram ao Criador dos Mundos
ingressarem à Terra para, numa agremiação espírita-cristã, receberem a luz
necessária ao elevamento do espírito e reparação das faltas cometidas.
Considerem, pois, meus amigos, o que aí fica: meditem a
responsabilidade que os assiste, acima de tudo, perante Deus e Jesus, e não
se afastem do dever, que, espiritualmente, tem junto aos pequeninos seres
orfanados.
E assim, neste ambiente suave e moral, nesta atmosfera de prece
verdadeiramente santa, suplico ao Pai Misericordioso por esta casa, pedindo
que derrame sobre todos a luz sacrossanta de sua bênção de amor!

Jeronymo Ribeiro
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TRABALHA, CRÊ E ESPERA

Mensagem mediúnica de Jeronymo Ribeiro ao seu amigo Luiz de

Oliveira, Diretor do Asilo Deus, Cristo e Caridade.
Não te amargures, meu amigo. Espera. O momento ainda não é
propício. Tudo vem a seu tempo e o Criador dos Mundos não permite !'.jUe os
acontecimentos deixem de seguir a marcha natural.
O homem que ainda não se emancipou de suas tendências autoritárias
e rebeldes, entrega-se precipitado e irrefletido à prática de ações que lhe criam
embaraços Muros. Serri medir a profundidade do abismo que o orgulho e a
presunção lhe escancaram aos pés, ele, em devaneios, se entrega aos
cometimentos egoísticos, e, acatando de preferência a amizade dos que o
lisonjeiam e o incitam à vaidade, não permitindo que se lhe contrariem o Amor
Próprio, retrai-se à rude fraqueza de seus amigos e contra eles arremessa as
suas objurgatórias cruéis.
Ah! meu amigo, deixa-o caminharl
A estrada que tens a seguir é a que se acha desenhada diante de teus
9lhos: áspera e bruta por vezes, plana e suave por outras. De Trevas e de Luz.
Aspera e bruta, porque te colocaram na tristonha esfera dos obcecados e loucos,
e, ai te quererão conservar, dizendo: "A tua atitude é má!". Plana e suave, porém,
porque a misericórdia de Deus não consentirá que baqueies, e os inimigos da
Verdade, que nada conseguirão contra ti, se Em Caminho Reto Te Mantiveres,
ver-se-ão forçados a debandar, sendo-te, então, amplamente facultada a
liberdade de ação, que te procuram tolher para o combate das imperfeições causa determinante de todos os sofrimento e martírios por que o homem passa
na Terra. E, tranqüilo, dentro da tua consciência, poderás dizer, enfim: "Com
lágrimas de dor, que as faltas me resgatam, caminho para Deus!"
Caminha, pois, meu amigo, caminha e espera confiante na Justiça
Divina. A ela entrega a defesa de tua causa, pois ninguém melhor que o Pai
acautela e faz valer os direitos de seus filhos.
Segue tua jornada e, se disserem que estás sendo vítima de espíritos
obsessores, e como tal te denunciarem, não te dês por ofendido e nem duvides
que eles estejam querendo te vitimar•..
Considera que tua vida, desde a infância, há sido sempre rodeada de
tropeços e que, apesar disso, das dificuldades opostas ao teu desenvolvimento,
jamais lograram-te aniquilar, e nem o conseguirão jamais, porque deves o que
tens a Deus, nosso Criador, e, a mencs que te não desvies da linha do dever
apontado pelos ensinamentos de Jesus, a tua tarefa regeneradora se cumprirá,
embora os esforços contrários dos elementos oposicionistas ou dos teus
companheiros de jornada de outrora!...
Esses, aí estão: alguns a te moverem guerra, por se contrariarem com
as novas resoluções que te trouxeram à Terra - de, modificando as más
tendências, combateres o orgulho, a vaidade, a mentira, o egoísmo e a
presunção; outros, a porem em prova a tua paciência, a sinceridade de teu
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arrependimento, de que dwidam ainda, e, com esse cortejo, estão os homens
que te incriminam, e os crentes que pregam a moral evangélica e a Combatem,
no entanto, com as suas próprias ações, de adaptação a todos os meios e
costumes convencionais ... Não te amedrontes, porém, ó Espíritas! Os que se
esforçam pela verdade, não tem direito ao desânimo! - Segue o caminho que
te traçaste: crê na Justiça de Deus e Espera!

Jeronymo Ribeiro
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AGUARDA CONFIANTE

Mensagem mediúnica deJeronymo Ribeiro para seu amigo Luiz de
Oliveira, DiretordoAsiloDeus, Cristo e Caridade, em 19de março de 1934.

Meu amigo,
Teu companheiro de peregrinação aí vem. Não pode conseguir tudo,
mas conseguiu alguma coisa para os pequeninos de Jesus, nesse redil. Voltará
depois da semana em que se rememoram os martírios do Pastor Divino, na cruz
em que o cravaram.
Dá graças a Deus pelo bem que sucede, e não só em proveito do reduto
em que te encontras, mas, também, em teu benefício moral.
Dize à tua companheira (Ypoméa). minha filha de encarnações
passadas, que se prepare, porque perto vem o dia em que se deverá
desenvolver pela vidência, audição, etc., a fim de ver e ouvir, para que tenha
boa orientação, que auxilie a ambos, e possas, com ela, manter seu equilíbrio,
sempre de maior utilidade e progresso agradáveis a Deus, às dependências
desse redil, onde Jesus, por seus mensageiros e nossos Maiores, permitiu fosse
colocado um farol que, a seu tempo, glor~icando a realeza de nosso Criador,
das terras do Espírito Santo, concorrerá para iluminar a quantos necessitem de
luz, projetando ensinamentos que aproveitam aos viajadores sequiosos e
necessitados de amparo cristão, para cumprimento dos deveres que a Lei Divina
prescreve.
·
Essas palavras expressam verdades e não as presunções com que, por
ventura, deixem de ser aceitas, porque minhas não são, mas daquele que do
Alto me dirige e orienta, e o que é permitido por Deus, de Deus promana.
Quanto às investidas dos inimigos da Luz que alvejam esse
Tabernáculo, em ocasião propícia serão desfeitas, razão por que não devem
inspirar receio, pois os retardatários nada podem contra os desígnios do Senhor.
Entrega-te, portanto, à misericórdia de Deus e ao amparo de Jesus e,
ao lado de tua companheira, orando e vigiando, aguarda confiante a alvorada
de melhores dias.
Ora e espera, por conseguinte.
~

Jeronymo Ribeiro
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SEDE CARIDOSOS

Comunicação recebida pelo companheiro Euphrrísio Ignãcio da
Silva, no decurso da sessão comemorativa do nascimento de Allan Kardec,
em 3 de outubro de 1936.

Amigos e irmãos meus,
Do alto da Espirttualidade, os Seres Superiores vos iluminam e vos
convidam à prática do Bem, sem nenhum sentimento eivado de hipocrisia.
Mais do que nunca, eles vos suplicam, com mutta insistência:
"Sede caridosos, na mais alta expressão espimual".
Ainda eles, solidários convosco nesta hora de espiritualidade,
abraçam-vos e despejam, sobre vossas cabeças, muttas pétalas de flores que
jamais emurchecerão.
Jeronymo Ribeiro

VIBRAÇÃO DO ALTO

Com.unicação recebida pelo confrade Euphrrísio Ignãcio da Siwa
(Presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo) em 2 de
setembro de 1935, quando de sua visita a Castelo e Cachoeiro, no final da
palestra que realizou sobre o tema "Nos Domínios da Fraternidade'~
realizada na Associação Espirita Beneficente e Instrutiva "Jeronymo
Ribeiro".

Irmãos:
Nos domínios da fraternidade não podem ter ingresso a mentira, a
falsidade e a traição.
Fraternidade e Amor; Amor que a tudo e a todos congrega para o Bem
e para a Paz.
E, se os espíritas não souberem sentir n'alma os fulgores da
Fraternidade, terão apenas, de espíritas, a exterioridade; no íntimo, serão os
'sepulcros caiados por fora e, por dentro, cheios de podridão e rapinas".
Jeronymo Ribeiro
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A FÉ SEM OBRAS*

A fé sem obras é lâmpada apagada;
A fé sem obras é flor sem perfume;
A fé sem obras é coração sem governo;

A fé sem obr,is é barco temeroso;
A fé sem obras é fonte ressequida.
Tenhamos fé, mas pratiquemos obras que dignifiquem a fé que
professamos.

As obras cristãs são atestados de nossa fé.
O lema do Espiritismo Cristão está contido, perfeitamente nesta
afirmativa divina:
A Fé Sem Obras É Morta.

O trabalho constante nos dá força permanente ..
Fé sem obras é inoperante;
Fé seguida de obras é fé rígida e solidmcada, operante e construtiva.
Revivamos a fé, para que o Cristo viva em nossos ~rações.

Jeronymo Ribeiro

,.. Página psicografada pela médium Maria d8 Loudes Cordeiro Silva em rsuniãorntKliúnica
do Centro Espirita Jeronymo Ribeiro {cachoeiro c1e· 11apemirim), por ocasião do inicio de suas
atividades como mtkllum no ano de 1955.
,t,t; Este preceito tomou-se famosCJ entre os espíritas capb<abas, principaJmentB porque foi
ditado por aquele que mais o exempJificou - Jeronymo Ribeiro.
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Lateral direita do velho prédio principal (sobrado) do Asilo inaugurado
em 1923. A foto foi obtida em 1971 , antes de sua demolição.
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APÊNDICE 1
Relatório da 11 Expedição "Jeronymo Ribeiro"

No dia 22 d!! outubro de 1992, viajou para Cachoeiro de ltapemirim, um
grupo de pesquisadores da FESPE, na companhia do Presidente da Federação
Espírita do Estado do Espírito Santo, o Sr. Júllo David Archanjo, com o objetivo
de coletar dados para o Dosslê Jeronymo Ribeiro. Fizeram parte da equipe o
Presidente da FESPE, L.amartlne Palhano Jr., os Conselheiros Walace
Fernando Neves e Elza Valadão Leite ArchanJo.
Em Cachoeiro, foram realizados contatos com o atual presidente do Lar
Jeronymo Ribeiro, o confrade Déclo de Ollvelra Silva, que com grande interesse
e simpatia, fraqueou ao grupo, todo o acervo de documentos existentes sob a sua
guarda. Foram trazidas várias caixas contendo pastas de arquivos, revistas e
.periódicos antigos, livros de atas e muitos outros papéis para exame da FESPE.
Tal acervo foi trazido para Vdória para a devida catalogação, recuperação e
conservação, tendo em vista o estado de deterioração em que a maioria dos
documentos se encontravam; A FESPE se comprometeu a realizar este trabalho.
Foram tiradas fotos do retrato de Seu Jeronymo e do Cemitério do Asilo, onde se
encontram os restos mortais de seu fundador.
O grupo esteve ainda coletando informações na casa de "D. Nlnlta •
(Margarida Guimarães), antiga trabalhadora do Movimento Espírita de
Cachoeiro e que forneceu dados e fotos valiosos para o trabalho da FESPE.

Às 15h a eqllipe dirigiu-se à casa do Sr. GIi Gonçalves, cidadão de 84
anos, filho de Ricardo Gonçalves, um dos colaboradores de Jeronymo Ribeiro.
Lá, o grupo foi recebido com muita atenção e foram obtidas informações inéditas
sobre a passagem de Jeronymo Ribeiro em Cachoeiro, bem como fotografias
raras que foram cedidas para serem copiadas pela FESPE.
Antes do retorno a Vitória, o grupo esteve no lar do confrade Déclo
Ollvelra, a seu convite, para um lanche fraterno e onde o grupo agradeceu, em
preces, o êxito da expedição. Estavam presente, também, nesta oportunidade,
as Sras. Maria Aparecida Santos Moraes e Joceny Galvão (Tlla), a primeira,
Presidente do Centro Espírita Jeronymo Ribeiro e a outra, Presidente da 4• URE.
Também presente, o Sr_ Ernanl Galvão, esposo de Tila. Durante a comovida
prece proferida pelo companheiro Décio, Walace, tomou, sob forte impulso, a
caneta, e escreveu, sobre um papel onde estavam embrulhados jornais
espíritas, a mensagem que transcrevemos abaixo:

"Queridos Companheiros,
Multo embora a nossa desvalia, compreendemos o trabalho e o interesse
dos amigos, uma vez que é profundamente nobre o resgate da memória a respeito
do Movimento que leva o nome de nossa amada Doutrina, no Estado que traz o
nome do Santo Espírito, em honra daquele que a codificou, Allan Kardec.
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Equipe da FESPE na sede do Lar "Jeronymo Ribeiro", selecionando
fotos e documentos para o Dosslê Jeronymo Ribeiro. Da esquerda para direita:
Walace Fernando Neves (vice-Presidente da FESPE), Elza Valadáo Archanjo
(conselheira da FESPE), Lamartlne Palha no Junior (Presidente da
FESPE),Déclo Oliveira SIiva (um dos Diretores do Lar Jeronymo Ribeiro) e
· Jullo David Archanjo (Presidente da FEEES)
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Abraçamos a todos na certeza de que compreendem que somente "o
trabalho constante nos dá força permanente".
Deus nos abençoe!" ·
Jeronymo Ribeiro

A Conselheira Elza Valadão Leite Archanjo sentiu no ambiente um
suave perfume de jasmim, emocionando-se. O Presidente da FESPE
considerou que "algo muito importante estava para acontecer no Espírito Santo,
visto que a presença espiritual era constante junto aos trabalhadores da FESPE
e da FEEES, e mais, havia uma profecia do Espírito Jeronymo Ribeiro para o
Sr. Luiz de Oliveira, em que afirmou que seu Luiz devia persistir, pois a obra
teria muito significado no futuro. Tudo indicava que esse futuro agora estava
bem próximó."
·
Pareceu-nos que aquele momento de comunhão com os Tarefeiros do
Mais Além, Sr. Presidente da FEEES, a Sra. Presidenta da 4" URE, o Sr,
Presidente do Lar •Jeronymo Ribeiro" e a Sra. Presidenta do Centro Espírita
"Jeronymo Ribeiro", sensibilizados, compreenderam a grandeza daquele
momento de definições de novas responsabilidades na Seara Espírita.
Podemos afirmar que foi muito grande a emoção de todos os presentes,
e o grupo retomou bastante fortalecido e confiante no trabalho que estava
fazendo.

Vitória, 23 de outubro de 1992.
Elza Valadão Leite Archanjo
Conselheira da FESPE
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Uma foto de 1964 _durante uma comemoração no "Lar Jeronimo Ribeiro".
O Diretor interno era o Sr. Manoel Sampaio (no alto com uma criança no colo),
abaixo dele estão Nilo Cordeiro Silva (de óculos) e à sua esquerda Pitágoras
Valory (de Alegre). À esquerda da foto está Jandira Marçhal, a segunda senhora.
A menina negra (seta) é "Loira", no primeiro plano.
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APÊNDICE li
Loja Maçônica "Fraternidade e Luz"
Levanta-se aqui um preito de louvor aos obreiros da Loja Maçônica
'Fraternidade e Luz", .que, ao tempo de Jeronymo Ribeiro, muito colaborou
com as obras espíritas.
Entre os espíritas que trabalharam com Seu Jeronymo na tarefa espírita
·e que pertenciam à Loja, assinalamos com provas testemunhais e documentais:

Manoel Nunes Machado, um dos fundadores da Loja e da Associação
Espírita;
Ricardo Gonçalves, juiz distrital, presidente da Câmara Municipal e um
dos diretores do Asilo;
Angelo Maria Mlgnonl, um dos fundadores da Loja;
Dr. Luiz Tlnoco da Fonseca, foi prefeito municipal e médico do Asilo.
Muitos irmãos da Maçonaria eram espíritas e muito dedicados, assim,
segue, uma breve hotícia daquela valorosa loja:
A Loja Maçônica "Fraternidade e Luz", que funcionava em prédio
próprio, e que era um dos melhores da cidade, à rua 25 de Março, mantinha
uma biblioteca pública das mais importantes do Estado, assim como uma escola
noturna que relevantes serviços prestava à sociedade cachoeirense.
No dito prédio, funcionavam escolas de manhã à noite, que eram as
seguintes:
- das 08h às 10:30h - Atheneu Santa Maria
- das 11 h às 16h - Colégio São Geraldo
- da 19h às 21h - Escola Noturna "Fraternidade e Luz"
Foram fundadores da Loja, em 6 de setembro de 1898, os senhores:
Angelo Maria Mignoni
José Lopes de Abreu
Manoel Nunes Machado
Júlio Pereira Leite
Joaquim Ayres
e outros
Em 1927 havia um quadro de 150 obreiros, sendo os mais elevados em
grau - o Sr. Comendador Manoel Gonçalves Sampaio e Dr. José Espínola
Batalha Ribeiro; este chegou a ser o Delegado do Grande Oriente do Brasil,
em Vitória.
O venerável de 1927 era o Dr. Luiz Tlnoco da Fonseca.

Lamar1ine Palhano Júnior
Presidente da FESPE
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O Sobrado
1971

Outro ângulo do aspecto exterior do "sobrado" em 1971, antes de ser
demolido. (Coleção Nilo Cordeiro Silva). As crianças são Lucila e Jerônimo, filhos
do casal Hilda e Nilo Cordeiro da Silva.
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APÊNDICE Ili
Relatórlo da 2• Expedição "Jeronymo Ribeiro"

No dia 3 de dezembro de 1992, viajou para Cachoeiro de ltapemirim o
grupo de pesquisadores da FESPE, em companhia do Presidente da Federação
Espírita do Estado do Espírito Santo, o Sr. Júlio David Archanjo. Desse grupo,
faziam parte o presidente da FESPE, Sr. Lamartlne Palhano Jr. e os
companheiros Walace Fernando Neves e Elza Valadão Leite Archanjo.
Em 'cachoeiro de ltapemirim, foram realizados os seguintes contatos:
- Ida à Prefeitura Municipal, a fim de entregar o projeto de pesquisa do
Dossiê Jeronymo Ribeiro, visando buscar subsídios por intermédio da Lei
Rubem Braga;
- Contato com a Loja Maçônica "Fraternidade e Luz", por intermédio de
seu venerável. o Sr. Egner Mansur, solicitando apoio financeiro para ajudar nos
custos do projeto, havendo, na ocasião, um compromisso do venerável, de
.contribuir financeiramente, não pela Loja Maçônica, que não dispõe de grandes
recursos, mas com recursos de sua gratificação como vereador, que é toda
destinada ao atendimento público ou às obras assistenciais;
- Entrevista feita com o Sr. Pedro Correia Reis, um dos primeiros
colaboradores de Seu Jeronymo, que se encontra com 86 anos, perfeitamente
lúcido. Relatou fatos inéditos da história de Jeronymo Ribeiro em terras
capixabas, fazendo ainda o Sr. Pedro o reconhecimento de personagens em
fotos antigas;
- Ida à residência do Sr. GIi Gonçalves, para devolução das fotos de
sua coleção, cedidas, gentilmente, à FESPE para serem reproduzidas, e do livro
sobre a história de Cachoeiro de ltapemirim.
- Ida à residência do confrade Décio Oliveira Silva, para trocas de
idéias sobre o Movimento Espirita em Cachoeiro, onde o grupo foi recepcionado
com um lanche fraterno;
- Reunião às 19h, no Centro Espírita Jeronymo Ribeiro, com os
Presidentes das casas espíritas de Cachoeiro de ltapemirim, a fim de solicitar
apoio e colaboração de todos na execução do projeto e venda antecipada do
livro "Dossiê Jeronymo Ribeiro", por intermédio de listas, que foram distribuídas •
para todos os presentes. Foi feita ainda, na oportunidade, a apresentação do
livro "O Pastorzinho de Belém". A reunião foi considerada como uma prévia
do 12 Congresso Espírita do Estado do Espírito Santo e foi encerrada com
uma prece proferida por Déclo de Oliveira Silva, sendo seguida de mensagens
psicofônicas dos irmãos espirituais: Nero Abranches, Clésio Santos e Luiz
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Rua Jeronymo Ribeiro
Rua Jeronymo Ribeiro, antiga estrada que conduzia ao Bairro Amarello
em Cachoeiro de ltapemirim. Essa rua, comprida, 3 km, ainda hoje conduz o
visitante às proximidades do Sítio Santa Fé, onde está o Lar Jeronymo Ribeiro,
antigo Asilo Deus, Cristo e Caridade. Ela começa no final da rua Costa Pereira
e termina na av. Francisco Lacerda de Aguiar, atravessando todo o Bairro
Amarello. Foi, durante muitos anos, a principal via de acesso ao centro da
cidade.
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Antônio Monteiro Lindenberg, todos trabalhadores da seara espirita
capixaba, inclusive este último, médico do Asilo, na época de sua fundação.
Grande emoção contagiou a todos os presentes que se retiraram satisfeitos.
com a certeza de que a espiritualidade continua amparando os trabalhadores
de boa vontade. Estavam presentes à reunião os seguintes confrades: Maria
Aparecida S. Moraes, Joana B. da Silva, Jocenir Galvão, Mirtes Maria
Mergar, Paulo Roberto Crlstofore, Maria José C. Silva, Valdlr Tavares da
Silva, Déclo de Ollvelra SIiva, Carlos Henrique Costa, Preezidio Agostinho,
Heliete Amélia, e José Walter.

Vitória, 4 de dezembro de 1992.
Elza Valadão Leite Archanjo
Conselheira da FESPE
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Entrada lateral esquerda, a mais utilizada nos anos recentes, do prédio
antigo da Associação Espírita Beneficente e Instrutiva Jeronymo Ribeiro.
Documentação fotográfica quando da li expedição Jeronymo Ribeiro, promovida
pela FESPE. 1992. O prédio estava sendo totalmente reformado e ampliado.
(Foto de Walace F. Neves).
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APÊNDICE IV
Venda Antecipada

A nossa intenção aqui é demonstrar a força de trabalho que uma equipe
espírita pode desenvolver para a realização de tarefas quase impossíveis de
.serem viabilizadas à primeira vista. Trata-se de um resumo das providências
tomadas para a venda antecipada do 'Dosslê Jeronymo Ribeiro", mesmo
antes de ir para o prelo, baseada numa visão global do Movimento Espírita
Capixaba, que conta com a força-tarefa de 76 Centros, Grupos e Grêmios
Espíritas adesos à Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, sem contar
a boa vontade de confrades espíritas que não medem esforço e não tem a
timidez tão presente em muitos de nós.
Pessoalmente, contamos já com três experiências desse tipo de
trabalho, todos com êxito a olhos vistos, além de termos notícias do trabalho de
coleta de recursos realizado pelo inolvidável Luiz de Oliveira (vide anexo a este
apêndice). Temos por princípio que não devemos pedir "esmolas" nem tão
pouco explorar os próprios companheiros espíritas, já tão comprometidos com
tantas tarefas. O fato é que os espíritas devem se esforçar para angariar
recursos entre os espíritas não milltantes, simpatizantes, leigos e, até mesmo,
entre pessoas de outras filosofias religiosas.
Pelos anexos a esta introdução, o leltor irá certificar-se de uma carta do
Presidente da FESPE explicando todo o mecanismo de distribuição de listas
para a venda antecipada do Dossiê. Podem verificar que o responsável fica com
o '.'Controle da Lista de Contribuição", que coordena 80 listas com 25
contribuintes, perfazendo 2000 assinaturas, a Cr$ 30.000,00 cada. No final, com
todas as listas preenchidas, teremos em mãos, em menos de 1 mês, um total
de Cr$ 60.000.000,00, o suficiente para resgatar o custo atual da obra.
Hoje, 26 de dezembro de 1992, neste momento em que estamos
escrevendo este apêndice, já foram passadas às mãos dos abnegados e
intimoratos servidores da causa espírita o total de 60 listas, o que se pode
considerar um êxito parcial, bem próximo do esperado.
Acreditando que estamos contribuindo com o Movimento Espírita, no
afã de propagar as idéias espíritas, agradecemos a Deus esta chance de
serviço, mesmo estando incluídos entre os mais pequeninos servidores de
Cristo.

Marlo Alberto Pereira de Castro Jr.
Setor Comercial da FESPE
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Fundação Espirito-Santense de. Pesquisa Espirita - FESPE
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5 ,te novembro de 1992

llr:io Sr

Prc:lident.e

Estimado irmão.
A 1"1=:Sl'F. está p~parando, a pedido da FEEES, um
duAsiê sobre a vide e ol.Jru do venerável JEROHYMO RIBEIRO, hoje o
respeitável Amigo Espiritual que vem orientando e arnp~rando

as

tarefo.a ospÍritas no Estatto do Espírito Santo, através de diversos médiuns de nossnu lldes.

Eat11 trnba1ho ~er-á 1im repositório de docu•entoa 1
fotos, narrativaB, fenômenos, ra:tos históricos e b1ogratiaa 1 u111
ve1•dadeiro re:;i~atc histórico das atividades de Seu Jeronymo
em
terras c~pt xabes. llev<"?r.i tter r1~blic11.do em forma de livro e apre

sentado à comunidade espírita por ocasião do 11 Congresso Eapir!
t.:\ do F::i;;tndo dn EHptr1 to SJ\ntn, nR Sem#l,na Santa de 1993,

A FESPE, apro~eitando o exemplo do valoroso

e

l 11rr:,111,,,.-j w• l 1,111 i': llF: 01,1 Vl•:rRII, m1hnt:l tt1l.r, cln .Jr.rony111n Rihni ro nn

d.lrcçÃ.o do J\ailo Deus, Cristo e Cnrld11de (vide anexos), providen>.
rtrn1 nmn ltAtA ,Ir. vr~nd11 .i:mt:er.:lpi:ulR do rljto doseiê. a preço
d"ê
c11slo, 1-•ura lu111111lmm:1,l.o tlo11 1·t.lcUl'ttou f111ancclro:.1 1mceuuÓ1•lo1J.

Pr11"1.ir.lpr., rrnvlrlP.nP.lt1nrln, de modo 1'1:t"fflct e deci
tlldo, cornu o fr1rl.f11U :irfü Jc.:ru11y111t, e aeu Luiz de Oliveira, assino:

l.111·aa pnru cuuu 11obt·c.: ·cm1~a de dlvtilim;Ü.U <.1n hl!JtÚrla. do Eoµlrlr•m 111 :11111 l.1•r1•11, Nii,, 1:1• ma1111•1~11 dr. 111m 11 JJvrnrln dll!
~11n
agremiação espírita poderá também obter exemplares a CrSàfi,000,0
num livro (±250-p,ginag) que hoje estaria valendo Cr$40.O0O,oo.
1.1111111,

1

Compre antecipadamente o DOSSl! JEROHYMO RIBEIHll pnr-a a sua lJvrt\ria, blblJotoca, conf'rndt!S, aratgoa, eanhando
no preço, e ·of"ereça a lista, contribuindo efetivmr.iente para
a
instalação de uin banco da meMÕria do Movi■ento Espirita Capillaba.
Fraternalmente,
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APÊNDICE V
Presença de Jeronymo Ribeiro
Maria Alberto Pereira de Castro Jr.

É impressionante a proteção espiritual que os tarefeiros da FESPE e da
FEEES vem recebendo, quando estão em missão pertinente à realização do 1•
Congresso Espírita do Estado do Espírito Santo.
Desejamos narrar aqui as ocorrências mediúnicas em Niterói (RJ),
quando da peregrinação do confrade Lamartlne Palhano Júnior, Presidente
da FESPE, por aquele Estado, para angariar fundos, objetivando a publicação
do Dossiê Jeronymo Ribeiro, cujo lançamento faz parte do citado Congresso.
No dia 22 de dezembro de 1992, após significativa palestra no Grupo
Espírita da Fé (Niterói), foi convidado a lanchar na residência da confreire Elenir
Ramos Meirelles, quando ela lhe informou que via, junto ao Palhano, o bondoso
Espírito Jeronymo Ribeiro. Palhano, então, explicou que estava ali, no Estado
do Rio de Janeiro, justamente para angariar fundos para a publicação dos
resultados de um levantamento histórico da vida e obra do grande Espírito
Jeronymo Ribeiro. Elenir informou que sua mãe, Dolariza Vollu Ramos, e seu
pai, Leonardo Francisco Ramos, conviveram com Seu Jeronymo, e, depois que
este desencarnou, sua mãe recebia as suas inspirações para o receituário
mediúnico. Muito emocionado, o casal Uneu e Elenir ficou com 4 listas de 25
nomes caóa, para vender antecipadamente o Dossiê, como vem acontecendo
no Espírito Santo, quando todos os Centros Espíritas estão empenhados em
conseguir os recursos necessários para essa publicação.
A coisa não ficou por aí. À noite, o nosso Palhano fez outra palestra e
na ocasião, falou dos trabalhos realizados no Espírito Santo. Teve a
oportunidade de autografar alguns de seus livros: "O Pastorzinho de Belém",
"Rosma, o Fantasma de Hydesville", "A Carta de Tiago", "A verdade de
Nostradamus", "Espiritismo-Religião Natural" e "Maria de Nazaré na voz dos
Poetas". Qual não foi a sua surpresa, quando o Sr. Lineu lhe trouxe uma
mensagem espiritual psicografada pela médium Elenir Ramos Meirelles,
assinada por Jeronymo Ribeiro. Eis a mensagem:
Palhano,
Que Jesus o abençoe.
Desejo a voc~ sua família e aos amigos da FESPE, um Feliz Natal.
1

'

Natal de paz, de harmonia e de alegria nos corações.
Tenho acompanhado com carinho e atenção a sua peregrinação em
nome de Deus.
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Sinlo-me feliz em ver o empenlw que você lem feito, para que, de
pesquisa em pesquisa, possa levar a lodos os irmãos ensinamentos mais
profundos.

Tenho acompanhado o seu lrabalho, que é digno de respeito e
admiração.
Fillw, seja o baluarte do Bem, preserve, persista e insista no Bem

Dificuldades, empecilhos, quem não os tem?
O Cristão verdadeiro segue sempre para a frente, no trabalho. Pega
na charrua e não olha para trás, que é o mesmo que dizer: pegue sua cruz e
siga o Mestre.
Deus está conosco, quem está contra nós?

Muita paz.
O pequenino servidor de Jesus.
J eronymo Ribeiro"

Não é preciso dizer mais nada. Espíritas! ... companheiro das lides
abençoadas do Espiritismo do Estado do Espírito Santo, que esperamos para
testemunhar o Cristo? Os Espíritos de Deus, do Bem, estão conosco, o que falta
para sermos também os baluartes do Bem? Coragem? Determinação? Se não
temos, peçamos a Deus e prossigamos, pois o lema de Jeronymo Ribeiro
persiste nos céus do Espírito Santo:
"O TRABALHO CONSTANTE NOS DÁ FORÇA PERMANENTE".

Paz em Cristo!
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APÊNDICE VI
Descendência

Tenho em minhas mãos uma carta do Sr. Augusto Tamagnini, neto de
Jeronymo Ribeiro, escrita em resposta a uma outra carta minha, na qual lhe
informava sobre o 12 Congresso Espírita no Estado e intenção de homenagear
o seu avô. Augusto Tamagnini é filho de Alice Ribeiro Tamagnini, que era filha
de Jeronymo Ribeiro e Maria Rosa da Conceição Ribeiro. Em sua carta, o Sr.
Augusto deu algumas informaçôes úteis, além de esclarecer alguns pontos
obscuros da biografia e descendência de Seu Jeronymo. Vamos à carta:

Oeiras, 13 de janeiro de 1993

Exmo.Sr.
Lamartine Palhano JUnior,

Só ontem recebi a sua carta de 9/12/92, a qual me apresso em
responder:

l!l) É me impossível enviar até o dia 15 do corrente quaisquer
documentos ou informações sobre meu avô. Resumidamente, digo-lhe de
memória,, o que sei: a - Meu avô nasceu em Lamas, Conselho de Penela, distrüo
de Coimbra, em 17/03/1854; b - minha avó -Maria Rosa da Conceição nasceu
em Podentes, Penela, Coimbra, em 13/04/1860; e-Casaram-se em 30/04/1877;
d - Ignoro a data em que emigraram para o Brasil; e -Fixaram-se em São Paulo,
possuindo um armazém por grosso de produtos alimentícios, azeites, vinhos,
etc.f-No dia 15 de setembro de 1888, nasceu minha mãe, a quem foi dado o
nome de Alice, registrada no livro 23 de assentos de batismo da Paróquia da
Sé de São Paulo; g - Por motivo de doença (astenia ou anemia?) minha mãe
veio com minha avó para Coimbra; h - Em 16/04/1'}()5, minha mãe casou-se
com meu pa~ José Maria Barbosa Tamagnini de Matos Encarnação, aluno da
Faculdade de Medicina. Este casamento foi realizado contra a vontade de meu
avô e por este motivo houve um corte de relações; i - Por volta de 1920/1922,
meu av<i escreveu várias cartas, nas quais ele expunha. as suas idéias esplritas,
enviava fotos do Asilo de Cachoeiro de 1tapemirim e de
264 asilado.~ da
serraria, de um conjunto musical, etc; j - Quais os motivos que levaram meus
avó:,· a emigrar para o Brasil, julgo que só ele nos poderá esclarecer... vivendo
numa pequena aldeia... com "horizontes" sócio-econômicos limitados... a força
dos 23 anos e minha avó 17 anos... após 11 anos de casamento, nasceu minha
mãe -1888.
·

seus

Oportunamente, enviar-vos-ei todos os documentos que possuo.
Na vos..m carta não está expUcita a data do Congresso. Em princípio,
tenciono ir ao Congresso e assistir à homenagem que será feita a meu avô. Se
não puder ir, é possível que vá minha filha Maria do Pilar e minha sobrinha,
Maria Angela Tamagnini Noel, presentemente a viver em Goio-Erê, Estado do
Paraná (Fabrica de Fiação e Tecelagem de Goio-Erê), que é bisneta do
homenageado.
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Notas Familiares:
Avô -Jeronymo Ribeiro
Avó-Maria Rosa da Conceição Ribeiro
Mãe - Alice Ribeiro Tamagnini
Pai -José Maria Barbosa Tamagnini de Matos Encarnação. Médico e professor
no ensino secundário.

Fühos:

l -José - Médico, faleceu aos 33 anos.
2 -Antônio - médico, falecido. Era casado mas não deixou
descendentes.
3 -Ângelo - advogado, 2 filhos:
3.1 -José Augusto - capitão do Exército, reformado.
Técnico bancário, 2 filhos:
3.1.a - Vasco - engenheiro zootécnico
b -Ricardo - agrônomo
3.2 - Maria Angela Noel - vive em Goio-Erê,
Paraná, 2 filhos:
3.2.a - Cristina - i 1ive em Porto, Portugal
b - André - vive em Sama Catarina,
Brasil. É professor
4 -Maria Manuela - professora de Música, falecida e não deixou
descendentes.
5 -Augusto - médico, casado e com 3 filhos:
5.1 - José - farmacêutico, trabalha em hospital.
Tem 3 filhos:
5.1.a - Pedro - agrônomo
b - Raymundo - veterinário

e - eris tina.
5.2 - Gabriel - médico, casado e tem 2 filhos:
5.2.a - José Gabriel - advogado
b -Maria do Pilar - Cia. Aérea TAP, tem 2 filhos.
5.3. a - Marta - estudante
b - Marina - estudante
6 -Maria Teresa - viúva, 4 fillws:
6.1 -João - empresário, falecido, 2 fillws:
6.1.a -João
b - Rita
6.2 - Antônio - médico, falecido, não tem descendentes.
6.3 - Maria Teresa
6.4 - Maria Inês - 2 fi/Jws:
6.4.a - Vasco
b - Filipa
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Aguardando o prazer das vvssas notícias fica ao seu dispor o admirador e
futuro amigo
Augusto Tamagnini

Aí está a carta do neto de Seu Jeronymo com todas essas informações.
Agora estamos sabendo que Seu Jeronymo emigrou para o Brasil com sua
esposa, tudo indica, logo depois de seu casamento, em 1877, e que sua filha
Alice era brasileira, batizada em São Paulo, nascida em 1888.
Em 1904, por motivo de saúde da filha, sua esposa retirou-se, em
companhia dela, para Coimbra, Portugal, nunca mais regressando. Pela
correspondência posterior de Seu Jeronymo à filha, depreende-se que não era
compreendido pel,a esposa, talvez por suas idéias espíritas. O certo é que, em
carta datada de 1922, lamenta não poder estar ao lado daquela q!Ae havia
escolhido para esposa. Dizia sofrer por isso e consolava a filha que também
estava passando por problemas de casamento. Por outro lado, como foi
constatado pela análise de sua correspondência, ele, por vezes, sentia terrível
solidão.
O Sr. Tamagnini ainda nos deu uma idéia aproximada dos descendentes
de Jeronymo Ribeiro. Alguns deles estão no Brasil, outros já faleceram. Alice
Ribeiro e José Maria Tamagnini tiveram 6 filhos, 4 meninos e 2 meninas, netos
de Seu Jeronymo; 9 bisnetos e 15 trisnetos.
Isto é o que conseguimos apurar da correspondência com o Sr. Augusto
Tamagnini, neto de Seu Jeronymo.

L. Palhano Jr.
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CÂNTICO A JERONYMO RIBEIRO
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APÊNDICE VII

Cântico A Jeronymo Ribeiro*
(Para o Asilo Deus, Cristo e Caridade)

Música - Folclore Português
(arranjo de Nero Abranches em 1957)

Letra - Casimiro Cunha (Espírito)
Médiúm (Maria de Lourdes C. Silva)
Cachoeiro de ltapemirim 04/04/1957)

Batalhador incansável
Do Evangelho Cristão;
A ti Jeronymo querido
A flor da nossa afeição.

}Bis

Que o teu coração amigo
Nos ajude na jornada;
Com vibrações de esperança
Nas lutas da caminhada.

} Bis

Nós esperamos em Cristo

A tua ajuda fraterna;
Para que uni dos possamos
Pregar a Verdade Eterna.

} Bis

Que o nosso Deus de Bondade,
Que o nosso Senhor da Vida,
Permita sempre entre nós
}
A tua presença querida!
Bis

* Recuperado da cópia manuscrita de Nero Abranches, cedida à FESPE pela
evangelizadora espírita de infáncia Rose Mary de Souza Thiengo,
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DEUS, CHRfSTO E CAIRIID DE

APÊNDICE VIII
Reconstiruição do Estandarte do Asilo

PESQUISA ICONOGRÁFICA*
O Estandarte do Asilo, Deus Cristo e Caridade e Assoç1ação Espírita
Beneficente e Instrutiva aparece ná fotografia de casamento de Ennio Santos e
Lucina Reis (página nº 208) no alto à esquerda.
Todos as medidas e proporções encontradas basearam-se no
referencial padrão da portinhola envidraçada do relógio marca Ansonia (14.5
cm x 32.5 cm), de procedência norte-americana localizado, na fotografia, à
direita e acima do Estandarte.
As medidas reais de um relógio Ansonia, semelhante, de Autiquário,
permitiram a criação de uma escala gráfica que aferiu todas as proporções dos
componentes constitutivo do estandarte.
Os elementos encontrados foram reconstituídos através do estudo de
sombras e linhas definidas por ampliação fotográfica e repr9dução em desenho
nas proporções obtidas pelo emprego da escala gráfica.
As cores, prováveis, deduzidas, resultaram de em processo
comparativo entre escala de tons que vão do preto ao branco correspondentes
à escala cromática do especto da luz (EI Calor en Las Artes - Peter J . Hayten * Trabalho realizado pelos professores Lamartine Palhano Jr. e Walace F.Neves.
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as Ediciones de Arte - Barcelona) somado à uma concepção artística. E, em
virtude das alterações tonais ocorridas na ampliação fotográfica, não original,
agravadas pela reticulação, os matizes não podem considerados definitivos.
Pela estruturação geométrica a composição foi meticulosamente
executada dentro de proporções e divisões ideais do retângulo base do
Estandarte possivelmente dentro da "proporção áurea", um tando deformada
pelas ondulações e distorções provocpdas pela caída natural do tecido leve e
brilhante, em seda ou cetim.
Os componentes da peça tem significação própria:
A cruz - a redenção pela Fé;
A âncora - a Esperança
O panejamento - o sudário do Cristo representando Sua presença.
A cepa de parreira, o vinho ou o licor e a baga, lembram,
respectivamente: o Corpo como templo do Espírito; o Espírito imortal e a ligação
da alma com o corpo, enfim, a vida (prolegômenos - O. L. E., Allan Kardec).
A criança - o centro de internsse e objetivo da Instituição: amparar a
criança desvalida num ato de caridade.
Sob a involvência amorosa de Jesus por fim, integram-se na obra de
Jerônimo, "A Fé, a Esperânça e a Caridade'.
Reconstituição e Arte
Lamatlne Palhano Jr.
Walace Fernando Neves.
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NOTAS

1- Ordem espiritual captada por Seu Jeronymo através
de sua medi unidade auditiva, quando estava .ainda
residindo em São Paulo (1912);
2- Muitos foram os colaboradores de Jeronymo Ribeiro
em sua obra de caridade. Não foi possível
enumerar a todos, em particular, mas aqueles que
não foram lembrados especificamente, têm seus
nomes nos documentos, narrativas, atas, etc..
3 - Carta de Seu Jeronyma para sua filha Alice, escrita
no Hotel da Bella Vista, na dia do aniversário dele,
17 de março de 1904; Alice, portanto, já estava em
Portugal na início de 1904 com sua mãe. No final
do texto, a assinatura dele.
4 - Texto de Jeronyma Ribeiro, não se sabe se
mediúnico ou não, mas foi colocado em destaque
no Asilo, num quadro da parede.
5 - O primeiro nome da Associação foi Associação
Espírita Científica Beneficente e Instrutiva,
depois Associação Espírita Beneficente e
Instrutiva, e finalmente: Associação Espírita
Beneficente e Instrutiva "Jeronymo Ribeiro"
6 - O nome inicial da Liga foi "Liga Brasileira Contra o
Analfabetismo". Um ano depois (1917) é que foi
mudado para "Liga Espírito-Santense Contra o
Analfabetismo11.
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CONVOCAÇÃO

A FESPE aproveita esta auspiciosa oportunidade para conscltar a todos
os espíritas a resgatar a história do Espiritismo no Estado do Espírito Santo.
Para isso, convocamos tantos quantos forem os trabalhadores da nossa sã
Doutrina a preservar documentos, fotos, atas, registros, biografias e tudo o
estiver relacionado com a históri1;1 dos nossos vultos, grupos e instituições
espíritas. Acondicionem devidamente o material para que o tempo, a luz e a
umidade não o destruam. A f:ESPE tem em andamento um projeto de
recuperação de nossa memória. E urgente que se reestabeleça a nossa história
enquanto ainda é tempo. Cooperem com a FESPE, que não necessariamente
está montando um museu, mas um banco de dados que possibilitará o resgate
e manutenção de subsídios para a história do Movimento Espirita capixaba.

A Presidência
FESPE
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FESPE

A Fundação Espírito-Santense de Pesquisa Espírita - FESPE, criada
em 12 de maio de 1991 é uma instituição destinada, basicamente, a apoiar a
pesquisa e a divulgação do Espiritismo. De caráter técnico-científico, educativo
e cultural, não tem fins lucrativos e objetiva incentivar, programar e implantar
pesquisa em espiritismo, considerando os seus três aspectos básicos:
Científico, Filosófico e Religioso, atentando para a educação do homem e da
humanidade.
O apoio, inclusive financeiro, na âmbito das possibilidades da FESPE,
está oferecido a pessoas e instituições reconhecidamente espíritas que, através
de projetos, busquem aprofundamento nos assuntos e temas espíritas, e
proponham-se a divulgar os resultados.
Quando de seu pleno funcionamento. a FESPE estará realizando
atividades científicas e culturais, cursos, seminários, estudos, simpósios,
concursos e poderá, além de criar grupos de investigação, treinar recursos
humanos especialmente destinados à pesquisa e divulgação de Espiritismo.
Essa Instituição será administrada por um Conselho Deliberativo e uma
Diretoria Executiva e contará com um Conselho Consultivo composto por
espíritas reconhecidos pelo seu trabalho no estudo 'I na divulgação da Doutrina
Espírita, nas diversas áreas de conhecimento.
A FESPE está ligada ao Movimento Espírita do Estado, do Brasil e do
Mundo, através dos mecanismos de adesão ou outra modalidade, através dos
órgãos Federativos que representem o verdadeiro sentido da UNIFICAÇÃO.

296

DISTRIBUIÇÃO DA FESPE

01 - Maria de Nazaré na voz dos poetas. Pesquisa,
coletânea poética, mediunidade e religiosidade.
Obra ilustrada com gravuras de Madonas, 219
páginas. Edição FESPE. Lamartine Palhano Júnior,
Almira Mattar Pereira de Castro e Walace Fernando
Neves.
02 - Os Lírios do Pantanal. Imagens de evolução no
oeste brasileiro. Romance espírita, 203 páginas.
Lamartine Moura Palhano.
03 - A Estrela de Belém, Jesus Cristo, biografia,
literatura infantil, história sagrada, Obra ilustrada
por Jean Carlos Ribeiro. 89 páginas. Lamartine
Palhano Júnior.
04 - A Verdade de Nostradamus. 2• Edição.
Profecias, mediunidade, história, pesquisa,
ilustrado, 140 páginas. Lamartine Palhano Júnior.
05 - Espiritismo, Religião Natural. (Revista) Trabalho
apresentado no Congresso Mundial de Espiritismo.
Madrid 92, Espanha, nas versões portuguesa,
espanhola e inglesa, FESPE, 36 páginas.
Lamartine Palhano Júnior e Dalva Silva Souza.
06 - Em torno dos Milagres. Comentários sobre os
milagres de Jesus à luz do Espiritismo. 30 páginas.
FESPE. Adernar Faria Júnior.
07 - Rosma, o Fantasma de Hydesvllle. Espiritismo,
história, moderno espiritualismo. Obra Juvenil,
ilustrada. 60 páginas. FESPE. Lamartine Palhano
Júnior.
08 - Transe e Mediunidade. (Apostila) Estudo sobre
os mecanismos do transe mediúnico. 30 páginas.
FESPE. Lamartine Palhano Júnior.
09 - A Carta de Tiago. Análise espírita da Epístola de
Tiago, 180 páginas. Lamartine Palhano Júnior.
10 - O Pastorzinho de Belém. História de Natal,
Infantil, ilustrado. FESPE. 40 páginas. Lamartine
Palhano Júnior e Elza Vai adão Leite Archanjo.
11 - Jesus aos 12 anos. História de Jesus. Ilustrado.
Lamartine Palhano Jr. e Anita Santoro.
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Foi em abril de 1992. Após
as tarefas do dia cumpridas na
sede da Federação Espírita do
Estado do Espírito Santo, quando
Lamartine Palhano Júnior, Julio
David Archanjo e sua esposa Elza
Valadão Leite Archanjo voltavam
para casa juntos, surgiu a Idéia de
produção de um livro sobre a vida
e obra de Jeronymo Ribeiro.
Julio David, Presidente da
FEEES, falava, entusiasmado,
sobre a realização do I Congresso
Espírita do Estado do Espírito
Santo, que deveria ser realizado
no ano vindouro - 1993. Dizia ele
que o Espírito Jeronymo Ribeiro
seria o patrono espiritual do
Congresso. Elza sugeriu que se
aproveitasse a oportunidade pera
a publicação da história de Seu
Jeronymo. Palhano Idealizou no
meio da conversa, a realização de
uma pesquisa .sobre as obras do
valoroso espírita e a publicação de
um dossiê. Quando o automóvel
parou em seu destino, já estava
estabelecido que Lamartine
Palhano Júnior, Presidente da
FESPE, fari a um proj eto de
pesquisa pera possibilitar que a
história da vida e das obras de
Jeronymo
Ribe i ro
fosse
resgatada.
O projeto foi aprovado pelo
Conselho Deliberativo da FESPE
e não houve tempo a perder.
Palhano e Elza saíram em campo,
catalogando biografias, documentos, fatos, ouvindo a uns e
outros. Juntou-se à dupla o
confrade Walace Fernando Neves
que há alguns anos vinha
pesquisando sobre a vida de Seu
Jeronymo. Ourante 1 O anos
meses o trabalho foi constante e
Ininterrupto. Viagens a Cachoeiro
de ltapemlrlm foram feitas em

equipe, pessoas de boa vontade
cederam documentos e fotos ,
entrevistas foram realizadas com
sobreviventes da época de Seu
Jer onymo , horas e horas de
separação e análise de artigos,
revistas e documentos, recuperação de fotos envelhecidas,
análise da correspondência de
Seu
Jeronymo,
leituras ,
adaptações e redação final dos
textos. Em toda etapa de trabalho
sempre surgia alguém para
colaborar. A presença do Bons
Espíritos não faltou, e o Oossiê foi
sur gindo na frente dos pes quisadores.
Até aqui a FESPE e a
FEEES haviam subsidiado a
pes quisa , mas e para a
publicação? Os custos eram
elevados . Surgi u então o
Conselheiro Mário Alberto Pereira
de Castro Junior que planejou uma
venda entecipada do dossiê com
80 listas de 25 nomes cada. A
FESPE, então , promoveu a
distribuição da listas, recebendo
um caloroso apolo dos confrades
co Espí rito Santo e de companheiros do Rio de Janeiro.
O " Oossiê Jeronymo
Ribeiro ' não é apenas uma
biografia, mas um resgate histórico
do Movimento Espírita do Estado
do Espírito Santo, Impulsionado
pela força e presença de um
homem de fé. E um relato sobre a
odisséia cristã de homens e
mulheres liderados por Jeronymo
Ri bei ro na luta contra o
analfabetismo, a pobreza, a
loucura, a indigên c ia e a
orfandade.
O " Dossiê Jeronymo
Ribei ro • surge no cenário
brasileiro como um luzeiro de
esperança na renovação da fé
para aqueles que, engajados nas
lides cristãs, percebam o quanto a
confiança em Deus, na
Providência DMna, pode garantir
a construção do bem no coração
dos homens, mostrando também
que o Espiritismo deve ser divulgado não só com palavras, mas
com atos, Mm esmorecimento na
tarefa , porque ' o trabalho
constante nos dá força
permanente•.
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