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O ARQUIVO JOSÉ HERCULANO PIRES

 O arquivo José Herculano Pires, que foi doado a Fun-
dação Maria Virginia e J. Herculano Pires, em sua maior par-
te é constituido de documentos que se encontravam na resi-
dência do escritor após o seu desencarne.

Desde que a Fundação assumiu a administração desse
arquivo foram doados novos documentos, que em conjunto
com os já existentes formam um acervo que permite um estu-
do claro do pensamento de J. Herculano Pires, principal-
mente quanto a importancia da divulgação da Doutrina codi-
ficada por Allan Kardec.

José Herculano Pires, durante vários anos, exerceu as
funções de crítico literário e repórter político na Assembléia
Legislativa do Munícipio de São Paulo, nos Diários Associa-
dos, e suas críticas e artigos, que se encontram neste acervo,
nos dão uma visão geral de sua obra, não se limitando a suas
atividades junto ao movimento espírita.

A idéia da organização do acervo surgiu do senhor
Antonio Carlos Molina e seu objetivo principal é conservar
as obras de J. Herculano Pires e coloca-las a disposição do
público, para consulta.

O acervo foi mantido durante algum tempo pelo Cen-
tro espírita Cairbar Schutel.

O acervo do professor J. Herculano Pires contém 6800
documentos. Os documentos são originais manuscritos e
datilografados, originais de livros, material didático, poesias,
cartas e estudo da Doutrina espírita.

O acervo possui 2334 livros de assuntos diversos que
pertenciam a biblioteca particular de J.H.P.
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O acervo possui ainda a coleção do Jornal Mensagem
fundado por J. Herculano Pires, Jornais Espíritas diversos,
um albúm de discos, uma fita de video com fatos de sua vida
narrados por familiares e amigos, vários quadros e diplomas.
A escrivaninha de seu uso pessoal, a máquina de escrever,
onde foram escritos vários de seus livros.

Para organizarmos o acervo contamos com a colabo-
ração de vários amigos que nos forneceram documentos que
tinham consigo. Do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do
Estado de São Paulo na pessoa do senhor Osvaldo. Tivemos
a colaboração do senhor Luiz Fernando Coletti da Faculda-
de de “Ciências e Letras” de Araraquara, hoje UNESP, onde
J.H.P. lecionou e participou da organização da mesma. Con-
tamos com a ajuda do Sr. Jorge Rizzini para organização da
pasta referente ao Clube dos Jornalistas Espíritas de São
Paulo. Recebemos do Sr. Israel Dias Novais, documentos
da Academia Paulista de Jornalismo onde J.H.P. ocupou a
Cadeira “Cornélio Pires”.Possuímos também no acervo fitas
cassetes com palestras de J. Herculano Pires.
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FICHA TÉCNICA

1. Nome: Arquivo José Herculano Pires
2. Sigla: J.H.P
3. Doador: A família de José Herculano Pires
4. Data de Doação: 23/08/2001
5.Equipe:Maria Alice Cury Pires e Maristela Regina
Figueiredo Roriz
6. Período Coberto pela Documentação: 1923/1979
7.Estado Geral de Conservação dos Documentos:: Bom
8.Especie e Quantidade de Documentos:
 6800 documentos manuscritos e datilografados
 (correspondência, originais de livros, poesias prefácios, etc.);
9.Organização do Arquivo:
O arquivo José Herculano Pires foi organizado nas series:
correspondência pessoal;
correspondência de terceiros;
produção intelectual do titular;
documentos pessoais;
diversos
documentos complementares
recortes.

As series Correspondência pessoal e Corres-
pondência de terceiros estão organizadas em pastas ordena-
das alfabeticamente; no caso de correspondência de J.H.P.,
pelo destinatário.

A serie diversos engloba os documentos que não
se encaixam nas demais series. Sua importância maior é a
quantidade de informações bibliográficas, tanto pelas anota-
ções do próprio JHP, quanto pelas resultantes de pesquisas
de outros, a ele remetidas.
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 A serie Documentos Complementares refere-
se ao material com data posterior à morte de José Herculano
pires e contém basicamente, dados relativos à publicação de
obras de JHP.

 Na série recortes respeitou-se a ordenação dada
provavelmente pelo titular ou seja simples arrumação em pas-
tas. Deste modo no inventário há apenas a indicação quanti-
tativa mas, em cada pasta foi incluído um índice.
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 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO LITERÁRIA

J.Herculano Pires nasceu em 25.09.1914, na antiga
Província de avaré, Zona Sorocabana e desencarnou a
09.03.1979, em São Paulo. Filho do farmacêutico José Pi-
res Correa e da pianista Bonina Amaral Simonetti Pires. Fez
seus primeiros estudos em Avaré, Itaí e Cerqueira César.
Revelou sua vocação literária desde que começou a escre-
ver. Aos 9 anos fez o seu primeiro soneto, um decassílabo
sobre o Largo São João, da cidade natal. Aos 16 anos publi-
cou seu primeiro livro, Sonhos Azues (contos), e aos 18 anos
o segundo livro, Coração (poemas livres e sonetos). Já
possuia seis cadernos de poemas na gaveta, colaborava nos
jornais e revistas da época, da Província de São Paulo e do
Rio. Teve vários contos publicados com ilustrações na Re-
vista da Semana e no Malho. Foi um dos fundadores da
União Artística do Interior, que promoveu dois concursos
literários, um de poemas, Pela sede da UAI em Cerqueira
César, e outro de contos pela Seção de Sorocaba.

Mário Graciotti o incluiu entre os colaboradores per-
manentes da seção literária de A Razão, em São Paulo, que
publicava um poema de sua autoria todos os domingos. Trans-
formou (1928) o jornal político de seu pai em semanário lite-
rário e orgão da UAI. Mudou-se para Marília em 1940 (com
26 anos), onde adquiriu o Jornal Diário Paulista e o dirigiu
durante seis anos. Com José Geraldo Vieira, Zoroastro
Gouveia, Osório Alves de Castro, Nichemja Sigal, Anthol
Rosenfeld e outros promoveu, através do jornal, um movi-
mento literário na cidade e publicou Estradas e Ruas (poe-
mas) que Érico Veríssimo e Sérgio millet, comentaram favo-
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ravelmente. Em 1946 mudou-se para São Paulo e lançou seu
primeiro romance, O Caminho do Meio, que mereceu críti-
cas elogiosas de Afonso Schimidt, Geraldo Vieira e Wilson
Martins. Repórter, redator, secretário, cronista parlamentar
e crítico literário dos Diários Associados. Exerceu essas fun-
ções na Rua 7 de Abril por cerca de trinta anos. Autor de
oitenta livros de Filosofia, Ensaios, Histórias, Psicologia,
Parapsicologia e Espiritismo, vários de parceria com Chico
Xavier, lançou  a serie ensaios Pensamento da Era Cósmica
e a série romances e novelas da Ficção Científica Paranormal.
Alegava sofrer de grafomania, escrevendo dia e noite. Não
tinha vocação acadêmica e não seguia escolas literárias. Seu
único objetivo era comunicar o que achava necessário, da
melhor maneira possível. Graduado em Filosofia pela USP,
publicou uma tese existencial: O Ser e a Serenidade.
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OBRAS DO AUTOR:

FILOSOFIA
A Busca da Serenidade; Conceito Moderno de Poesia; O Reino;
Atlântida, Poesia e Mito; Blavatski e Gandhi; Os Filósofos; Farias
Brito; As dimensões da Educação; O Ser e a Serenidade; Introdução
à Filosofia Espírita; Rousseau e a Educação; Renam e os Evangelhos;
O Verbo e a Carne; A Pedra e o Joio; O Espírito e o Tempo; Agonia
das Religiões.

PSICOLOGIA E PARAPSICOLOGIA
Introdução à Psicologia; Psicologia do Desenvolvimento Cultural;
Arigó, U Caso de Fenomenologia Paranormal; Parapsicologia e suas
Perspectivas; Parapsicologia, Hoje e Amanhã; Arigó, Vida e
Mediunidade.

FICÇÃO  LITERÁRIA
Nhô Chico Bananeiro; Cabo Velho & Cia; Sonhos Azues; O Serenista;
Cidades Vivas; O Caminho do Meio; Um Deus Vigia o Planalto; Daga
Moriga; Barrabás; Tempo de Magnólias; Lázaro; A Viagem; Os So-
nhos Nascem da Areia; Madalena.

CRÔNICAS E ENSAIOS
À Margem da Guerra; Espigão; Crítica da Teoria Corpuscular do Espí-
rito; Os Caminhos de Hécate; Chico Xavier Pede Licença; Educação
Espírita; Astronautas do Além; Na Era do Espírito; Diálogo dos Vi-
vos; Na Hora do Testemunho.

POÉTICA
Coração; Quando o Outono Chegar; Estradas e Ruas; Mulher de
Pedra; Argila; África; Murais; mensagens; Poemas do tempo e da
Morte.

LIVROS DE AÇÃO
Abandono da Infância; Orientação Pediátrica; Flores Murchas; Ár-
vores Sagradas; Adão e Eva; O menino e o Anjo; O Túnel das Almas;
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Ciência Espírita e suas Implicações Terapêuticas; Curso Dinâmico de
Espiritismo; O Centro Espírita; Vampirismo; O Mistério do Ser Ante a
Dor e a Morte; Kardec pede4 Licença; Educação para a Morte; Metrô
para o Outro Mundo; Pesquisa sobre o Amor; Introdução à Filosofia
Espírita.

FICÇÃO CIENTÍFICA
Adão e Eva; O Menino e o Anjo; Os Sonhos Nascem da Areia; O
Túnel das Almas; Metrô para o Outro Mundo.

PENSAMENTO DA ERA CÒSMICA
Agonia das Religiões; Revisão do cristianismo; Na hora do Testemu-
nho O Grande Desconhecido; O Centro espírita; Obsessão- O Passe
– a Doutrinação ; O Finito e o infinito; O Homem Novo; O Mistério do
Bem e do Mal; Visão Espírita da Bíblia.

AS TRADUÇÕES
Obras da Codificação:
O Evangelho Segundo o Espiritismo; O Livro dos espíritos; O Livro
dos Médiuns.
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 DADOS BIOGRÁFICOS DO TITULAR

1914
25 de setembro  -  Nasce José Herculano Pires na antiga Província de
Rio Novo hoje a bela cidade de Avaré no interior de São Paulo.

1923
Redigiu o seu primeiro soneto, com apenas 9 anos.

1927 à 1929
Trabalhou com seu pai na Casa Ipiranga, como tipógrafo auxiliar,
ajudando na publicação do tablóide “O Porvir”, jornal de seu pai que
mais tarde ele dirigiria.

1930
Publica uma coletânea de pequenos contos, com o seguinte título: “
Sonhos Azues”, tinha apenas 16 anos incompletos. Nesse mesmo
ano Herculano escreveu: “O Sonho de Vagas”, poema em prosa; “Ci-
dades Vivas”, “Cabo Velho e Cia.”, “Nhô Chico Bananeiro” e “O
Serenista”

1932
Publica o seu  segundo livro, com dezoito anos de idade, “Coração”,
livro de sonetos e poemas. O lançamento deste livro foi registrado
pela imprensa de São Paulo como a do Rio de Janeiro. (de Santos:
“Jornal a Tribuna”; de São Paulo: revista “A Cigarra” e os jornais “O
Estado de São Paulo” e o “Correio Paulistano”, do Rio de Janeiro a
revista “O Malho”.

05 de junho, com dezoito anos incompletos, Herculano Pires assume
a direção da tipografia de seu pai e torna o jornal “O Porvir”, órgão
oficial da União Artística do Interior (uái) que funda em Cerqueira
Cesar, sedo a comissão fundadora formada por: Herculano Pires, Be-
nedito Almeida Júnior, Américo de Carvalho, João Batista Prata, Duílio
Gambini, Antônio Roxo Garcia, Luís Aguiar e Raul Osuna Delgado. A
uái realizou em 1934 um concurso para contos. Devido ao sucesso
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deste concurso ainda em 1934 realizou um concurso de poesias, que
foi de âmbito nacional., tendo sua comissão julgadora constituída
por Ribeiro Couto, Menotti Del Picchia e Nair Mesquita, e o vencedor
foi um poeta do Acre. A uái encerrou suas atividades, devido a pro-
blemas políticos que atingiram seus elementos em 05 de junho de
1935.

1936
Transforma o jornal “O Porvir” em uma revista literária, dando-lhe o
nome de “A Semana”. Neste ano conhece  “O Livro dos Espíritos” de
Allan Kardec, que seu amigo Dadício de Oliveira Baulet lhe desafiou
para ler, e lendo este livro encontrou a solução dos enigmas do des-
tino com a destruição da barreira da morte. Antes de ser espírita foi
teosofista e estava se tornando materialista quando encontrou  “O
Livro dos Espíritos”. Tinha então 22 anos.

É eleito presidente do primeiro centro espírita que dois amigos seus
fundaram na cidadezinha de Cerqueira César: Ciro Milton de Abreu e
Dadício de Oliveira Baulet. O centro recebeu o nome de Humberto de
Campos.

Herculano Pires pronunciou sua primeira conferência doutrinária, por
ocasião de uma concentração espírita na cidade de Ipauçu, no interi-
or de São Paulo. Neste dia conheceu a moça que viria a ser sua espo-
sa Maria Virgínia de Anhaia Ferraz que lecionava Espiritismo às crian-
ças na Escola de Evangelização do centro espírita de Ipauçu..

1938
Escreveu um artigo analisando o último livro de Paulo Setúbal
“Confiteor”, com o título “Confiteor, um livro doloroso” e o envia
para Matão onde Cairbar Schutel dirigia a “Revista Internacional de
Espiritismo” e o jornal “O Clarim”. Cairbar Schutel não conhecia Her-
culano Pires, mas gostou do artigo e o incluiu entre os originais a
serem publicados na próxima edição da “Revista Internacional de
Espiritismo”, mas não chegou a ver este número da revista, pois Cairbar
Schutel desencarnou duas semanas antes de sua publicação.

Em 08 de agosto,  cria “A Cruzada Papai Noel”, com a finalidade de
preparar um natal risonho para as crianças pobres. Esta instituição
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funcionaria o ano todo em uma pequena sala alugada, que seria tam-
bém ambulatório médico, seu amigo Dr. Nazaré passou a dar assistên-
cia gratuita às crianças.

Em 11 de dezembro,  casou-se com Maria Virgínia Anhaia Ferraz, com
quem teve quatro filhos. O casamento foi realizado somente no civil,
pois os dois eram espíritas e portanto não existe casamento religioso,
porem houve uma grande festa para comemorar tal união.

1940
Mudou-se para Marília, uma cidade com maiores possibilidades pro-
fissionais. Em Marília, Herculano recebeu, para morar com sua família,
o pai e mais seis irmãos de sua esposa, devido ao desencarne de sua
sogra. Trabalhou como jornalista no “Diário Paulista”, jornal que pas-
sava por uma crise financeira. Herculano Pires, com vinte e seis anos
de idade, conseguiu um empréstimo no Banco Comercio e Industria e
comprou o “Diário Paulista”.

Herculano Pires conviveu durante seis anos consecutivos com o
movimento espírita mariliense que era formado pelas seguintes pes-
soas: Eurípedes Soares da Rocha, Higino Muzzi Filho, Paulo Correia
de Lara, João Barbosa, Gabríel Ferreira, Luís Laraia, Santos Xandó de
Araújo e, entre outros, o saudoso médium Urbano de Assis Xavier.
Uma das grandes obras realizadas neste período foi a fundação do
Hospital Espírita de Marília, destinado a socorro gratuito dos doen-
tes mentais de toda a Alta Paulista, que ocupava uma área de 48.000
metros quadrados.

1946
De 30 de março à 4 de abril  é realizado o I.º Congresso Espírita da Alta
Paulista, que Urbano de Assis Xavier Presidiu e Herculano Pires ide-
alizou e secretariou. Uma das teses aprovadas nesse Congresso re-
comendava a formação de Conselhos Espíritas Municipais em todas
as cidades para a unificação dos movimentos locais, participando
desses conselhos representantes de todos os centros existentes em
cada cidade. Os Conselhos Municipais de Marília, de Garças, de Tupã
e de outras cidades foram criados antes mesmo da USE ser fundada.
(esta tese foi apresentada por Herculano Pires e  aprovada por unani-
midade)
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A Editora Lake, fundada e dirigida por Antônio Batista Lino, publica
o livro “O Reino”, tese de Herculano Pires apresentada no I.º Con-
gresso Espírita da Alta Paulista com o título “O Espiritismo e a Cons-
trução de um Novo Mundo – Estabelecimento do Reino de Deus na
Terra”. ( em 1967 Herculano Pires ampliou o livro “O Reino”, dando-
lhe o verdadeiro enfoque doutrinário.

A Editora Civilização Brasiliense lança seu livro “Estradas e Ruas”
poemas murais da Alta Paulista. O qual recebeu de Érico Veríssimo a
seguinte crítica: “são vigorosos e me parecem muito mais cheios de
substância do que muita coisa que anda por aí, editada e reeditada.”

1946
31 de outubro, Herculano Pires muda-se para São Paulo, pois o jornal
“Diário Popular” começava a tornar-se deficitário. Fixou, inicialmen-
te, residência na rua das Camélias, 40, no bairro de Mirandópolis.
Depois transferiu-se para a rua das Rosa e finalmente, adquiriu casa
na rua Dr. Bacellar, 505, Vila Clementino.

1947
Em fevereiro,  cria a revista “Cabocla”, em formato grande com trinta
e duas páginas ilustrada. Tinha capa em cores e páginas em branco e
preto. A revista, no entanto, não teve a repercussão que merecia e
faliu. Ficou nove meses desempregado. O primeiro emprego em São
Paulo foi o de colaborador efetivo da “Folha da Manhã” e logo em
seguida do Jornal de São Paulo

Herculano Pires ingressa nos “Diários Associados”, como repórter e
, meses depois assumiu o cargo de cronista parlamentar, fazendo a
cobertura jornalística da Câmara Municipal de São Paulo.

Neste ano Herculano Pires ingressou na Academia Paulista de Jorna-
lismo, ocupando a cadeira cujo patrono – por ele mesmo escolhido –
é Cornélio Pires.

1 de maio - Primeiro Congresso Espírita do Estado de São Paulo na
capital paulista.

5 de junho -  Fundação da USE.
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1948
Deixou a “Folha da Manhã” e o “Jornal de São Paulo”.
Começou a fazer uso do pseudônimo “Irmão Saulo”.

23 de janeiro - Fundou o Clube dos Jornalistas Espíritas do Estado de
São Paulo que funcionou por 22 anos.

31 de outubro a 05 de novembro - I Congresso Brasileiro de Unifica-
ção Espírita

16 a 18 de janeiro – I Congresso Educacional Espírita Paulista.

1949
Em Abril - Fundou o Comando Jornalístico do “Diário da Noite” sen-
do que em 19/04,  Primeira serie de reportagens foi publicada:  “Há ou
não fenômenos espíritas em São Paulo?

1950
31 de março – Fundação do jornal “O Kardecista”.

18 de abril – Campanha do Livro Espírita.

2 a 4junho – II Congresso Estadual Espírita.

1952
08 de julho – Terminou o romance “Daga Moriga”.

10 de março a 05 de maio – Escreveu Barrabás.

1954
Publicado o Livro “Daga Moriga pela Editora e Livraria Allan Kardec.

17 de outubro – Apresentação de “Barrabás” Na TV. Paulista canal 5
em forma de tele-teatro.

1955
Lançamento de “África” pelas edições O Minuto.

31 de outubro – Recebeu ofício do poeta João Accioli então secretá-
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rio de Educação e Cultura comunicando-lhe que a obra “Barrabás”
fora laureada com o Prêmio do Departamento Municipal de Cultura de
São Paulo.

1956
A partir desse ano começaram “Os Serões Espíritas”, no Clube dos
Jornalistas Espíritas do Estado de São Paulo, que consistia debater
com o publico temas doutrinários, em clima democrático. As reuniões
eram realizadas aos sábados.

1957
Herculano foi eleito presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissi-
onais do Estado de São Paulo.

Graduou-se em filosofia.

Em janeiro – Ficou pronto o auditório do Clube dos Jornalistas Espí-
ritas de São Paulo.

1958
14 de janeiro – Formatura no auditório do Teatro de Cultura Artística.

18 a 23 de abril – Segundo Congresso Brasileiro de Jornalistas e
Escritores Espíritas em comemoração ao I Centenário da “Revue
Spirite”.

11 de outubro - Apresentação de “Barrabás” no Teatro João Caetano.

1959
Assume o cargo de Professor da Cadeira de Filosofia da Educação da
Faculdade de Filosofia de Araraquara, exerceu este cargo até 1962.

11 a 16 de julho – Primeira convenção espírita em defesa da escola
pública.

1961
Em março – Convidado pelo governador Carvalho Pinto em nome do
Presidente Jânio Quadros para assumir a chefia do Sub-Gabinete  Ci-
vil da Presidência da República em São Paulo.
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1962
A Câmara Brasileira do Livro homenageou J. Herculano Pires com um
diploma “como reconhecimento de sua atuação em favor da difusão
do livro e da cultura no Brasil”.

Em agosto – deixou a cátedra na Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras da Araraquara.

1963
Em agosto – Fundação do Instituto Paulista de Parapsicologia.

1964
Publicação do livro “O Espírito e o Tempo” pela Editora Pensamento.

1968
25 de outubro -  Lançamento oficial de “Murais” no saguão da Esta-
ção da Luz.

1970
Extinção do Clube dos Jornalistas e Escritores Espíritas.

31 de março – Aposentou-se aos 56 anos nos Diários Associados.

3 a 26 de julho – III Congresso Educacional Espírita Paulista.

Dezembro – Primeira revista “Educação Espírita”.

1971
Publicação de Lázaro.

03 de janeiro – Lançamento da revista “Educação Espírita” no auditó-
rio da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Esse lançamento
foi para o meio espírita.

17 e 18 de novembro – Ministrou curso de Parapsicologia na PUC.

1972
17 a 25 de junho – Segunda Bienal Internacional do Livro no Parque
Ibirapuera., tarde de autógrafos junto com Francisco Cândido Xavier.
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1974
Defesa da Doutrina Espirita devido a publicação pela FEESP de um
exemplar do “Evangelho Segundo o Espiritismo” adulterado. Lançou
o tablóide “MENSAGEM”, distribuindo gratuitamente mais de 30.000
exemplares por todo o Brasil.

1976
Em agosto - Fundação da Editora Paidéia Ltda., para divulgação da
doutrina sem fins lucrativos

1979
Publicação de Madalena.

09 de março – Retorno ao mundo espiritual.  Desencarna às 22 horas,
sendo sepultado no cemitério São Paulo.

(Dados extraídos da biografia de J. Herculano Pires de autoria de
Jorge Rizzini, que tem os seguinte título “J. Herculano Pires  O
Apóstolo de Kardec”)
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CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS :

Academia Paulista de Jornalismo – Xerox de jornal
Maio de 1978 – Reunião da Academia Paulista de Jornalismo com a
presença de JHP.

Adulteração das Obras de Kardec – pasta 01:
Dezembro de 1974 - Jornal Mensagem – Adulteradores da obra de
Kardec impedem a divulgação da verdade; 30 de outubro - O Evange-
lho segundo o Espiritismo em edição FEESP; 07 de novembro  -  Carta
de JHPires ao Sr. Carlos Jordão presidente da FEESP;  julho de 1987-
Roque jacinto, o novo adulterador dos textos de Allan Kardec; maio
de 1987 - Mas estão traduzindo ou adulterando? –  Dezembro de
1986- Os livros de Allan Kardec e a volta dos adulteradores;

Setembro de 1987- O lamentável desevangelho de Roque Jacinto; 06
de março 1975 - Adulteração das Obras de Kardec e o pronunciamen-
to da Liga Espírita do Estado de São Paulo – trabalho analítico.

Adulteração das obras de Kardec – pasta 02:
09 de dezembro 1974 - carta de Chico Xavier – em torno da
Codificação; 17 de julho de 1977- Pureza doutrinária; 27 de setembro
de 1978 – Xerox – carta de Chico Xavier; 27 de setembro de 1978 –
Artigo de jornal com carta de Chico Xavier apoiando JHPires; S/d –
Chico Xavier – carta confissão; S/d – A trama da adulteração; 30 de
outubro de 1974 – Carta da Diretoria da FEESP.

Arigó – pasta única:
13 de janeiro de 1971 Entrevista com Arigó; S/d- Arigó no
pelourinho mesmo depois de morto; 21 de agosto de 1963- Arigó;
22 de agosto 1963 - Farsa no caso Arigó; 30/08/1963- mais
uma vez Arigó; 13 de setembro de 1963- Arigó e o mascate
Jamil.

Artigos com pseudônimo- pasta única:
S/d- Guias mistificadores – Irmão Saulo; S/d- O Espírito sopra
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onde quer- Irmão Saulo; S/d – Momo, campeão de resistência
– Irmão Saulo; S/d Bons, menos bons e maus- Irmão Saulo; S/
d- Cascões Astrais – Irmão Saulo; S/d- Os mistérios do ano
bissexto – Irmão Saulo; O que somos na Terra? –Irmão Saulo;
S/d- Amigos invisíveis- Irmão Saulo; S/d – O que pensa um
parapsicólogo? Irmão Saulo; S/d – Você pode curar-se a si
mesmo – J. A. Simonetti; S/d – O contra-senso da violência na
luta pela civilização- J. Amaral Simonetti; S/d - Uma festa da
independência em 1922- J.A . Simonetti; S/d- A trama da adul-
teração – Irmão Saulo; S/d – A dor e o tempo – Irmão Saulo;
S/d – Instinto e virtude – Irmão Saulo; S/d – Um abolicionista-
Irmão Saulo; S/d- O valor do corpo- Irmão Saulo; S/d – O
perigo de ser “O maior”- Irmão Saulo; S/d – Homens na lua-
Irmão Saulo; S/d- Kardec e a ciência Espírita – J. A . Simonetti.

Artigos Espíritas Diversos: pasta 01:
11 de março 1968- Obscuridades e dificuldades de “O Livro
dos Espíritos”;  Março de 2000 - A religião, o saber e a paz;
S/D – Carta de Herculano Pires, Jornal de Avaré; Setembro
de 2000- A Flama Espírita, Artigo sobre o Livro “O Ser e a
Serenidade”;   Agosto de 1999 - Macaé Espírita – artigo sobre
o Livro “O Ser e a Serenidade”;  9 de julho de 1938 - Notícia
do casamento de JHPires no Jornal de Avaré; 03 de dezembro
de 1939 - Notícia do nascimento da primeira filha de JHPires;
27 de janeiro 1940 – Artigos sobre a cidade de Avaré – Jornal
“O Avaré”; 10 de agosto de 1941- Jornal do Povo de Avaré;
Abril de 1977- A Realidade Educacional Espírita; 25 de março
de 1972 – Divulgação Espírita.

Artigos Espíritas Diversos – pasta 02:
05 de junho de 1974 – Psychic Boom; S/D – Ciência e Reli-
gião; S/d – Mediunidade; S/D – O espiritismo explica seu sete;
S/D Artigo sem título;  Agosto de 1976- O bicho e o homem; S/
D Psiquismo - A Infestação.
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Artigos Espíritas Diversos – pasta 03:
S/d – Canção do natal brasileiro; S/d – As crianças do natal; S/
d – mensagens de natal; 21 de março de 1978 – O profeta
(novela);  Fevereiro de 1978 – Alma empresarial (orelhas do
livro “O Túnel das almas”);  S/d – O romance paranormal (O
Túnel das Almas);  S/d – As dimensões da literatura ( Metrô
para o outro Mundo); S/d – Horas do Metrô poema (Metrô
para o outro Mundo); S/d- Como a busca da noiva morta pode
levar à vida (conto); S/d- Roustaing.

Artigos Espíritas Diversos – pasta 04:
S/d – A morte não conta;  Setembro de 1976- De São Paulo,
do Brasil, do Mundo, do Cosmos;  04 de dezembro de 1971 –
vamos condenar a mediunidade; S/d – Exorcismo e
Desobsessão; S/d – Debates sobre a reencarnação; S/d – Por-
que doutrinar Espíritos; S/d- gravadores para fantasmas; S/d -
Aconteceu; S/d- O nascimento e o corpo de Jesus; S/d- Ora-
ção Existencial – Dia de ação de Graças do Bradesco.

Artigos Diversos – pasta 01: S/D
A guerra Hertziana substitui a guerra psicológica;  O reino de
Sabá chegou ao fim;  Visita ao Brasil; A farsa e a falsa; Raul
tombou na trincheira; A eterna musa; Uma bandeira cósmica;
Barros Ferreira e a vocação da inquietude; Um menino assus-
ta os figurões; O enforcamento no Jardim do Éden; O peniten-
ciário e o padre; O Brasil deságua em São Paulo; Qualquer que seja
o problema não será suficientemente resolvido se não retomarmos as
suas mais distantes origens; Superação do materialismo; Sontag; A
morte é uma atriz genial; O descanso do lutador; Lodge e os seus
críticos; Paulo Henrique no além.

Artigos Diversos- pasta 02: S/D
Corpo e Alma de São Paulo; A Morte do Santarrão; Seqüestro de
Carlinhos esclarecido no além; Quem foi que descobriu o Brasil?; A
teoria das aparências; Monteiro Lobato e o K; Cerqueira de outro-
ra (do 01 ao 09); Vida, paixão e morte de um poeta caipira;
Volta à casa paterna; Comemoração do centenário de D.
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Faustina Amaral Leite; faculdades de Filosofia no interior;
Acertando o passo com o mundo; Dos sibautas aos candangos.

Artigos Diversos – pasta 03 – S/D
Dos sibautas aos candangos; Poluição das idéias; De quando a críti-
ca deve ser cívica e de como o escritor tem a obrigação de defender a
obra; Nova alma e nova cara; literatura em quarto minguante; manual
de bem viver; Introdução ao tempo; As feiras e o abastecimento;
Euclides da Cunha e os sertões paranormal; Moral e verdade; Os
sertões e o paranormal; Do condicionamento a liberdade: fracasso
das fábricas de santos; Advertência e proposta ao plenário.

Artigos Espíritas Diversos – pasta 01: S/D
Comunicações  psicográficas; a força do hábito; Indigestão mediúnica;
Vinte anos depois; se você vier eu volto; Não era ama-seca; Louvan-
do a nosso senhor; O curral do infinito; Rezou quatro Pai-nosso;
cupido e suas muitas flechas; Moral e verdade; O reino de sabá che-
gou ao fim; Visita ao Brasil- os dois leões; Os mundos habitados do
nosso universo; O sim e o não; O passe; Depois da safra; Crianças
perdidas nas trevas da mente são amparadas nas Casas André Luís;
Noções preliminares de espiritismo; Rumo as estrelas; Espiritismo,
ultropfonia e teoria corpuscular; Espiritismo é estudo; Os espíritos
não a conheciam.

Artigos Espíritas Diversos – pasta 02:
23 de março de 1971- A guerra da paz; S/d – Na hora do testemunho;
S/d- crônicas selecionadas do Irmão Saulo; S/d – Quando dormem;
21 de setembro de 1975 – Cid e a liberdade; S/d – Nova edição de
bolso de “o Evangelho segundo o Espiritismo”; S/d – Aniversário da
“Revista Espírita”; S/d- Você é um espírita responsável?; S/d – O
caso “Aliança”; 25 de agosto de 1967 – A autenticidade caipira de
Cornélio Pires; S/d – teoria e prática no espiritismo; 14 de fevereiro de
1970 – Notas explicativas; S/d – Brasil, Era do Espírito; S/d- Atualida-
de espírita; S/d – Como e porque o homem falsifica; S/d – São Tomé
foi enganado no teste da ressurreição; S/d – Da gratuidade no espiri-
tismo; S/d – O fim do mundo já começou; 12 de março de 1972 – O
diabo a solta; S/d- Homens na lua; S/d- As provas coletivas.

Artigos Espíritas Diversos- pasta 03:
S/d- Mediunidade: teoria e prática; S/d – A psicografia; 04 de dezem-
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bro de 1971 – Bibliografia espírita; S/d – Hoje é o dia universal da
“Revista Espírita”; 05 de novembro de 1970 – De 1932 à 1970;  21 de
dezembro de 1971- O homem e a terra; 21/06/1967- Explicação; 15 de
sete,bro de 1970- Batuira: mais luz; S/d – Gravação do inaudível; S/d-
Efeitos físicos e as manifestações inteligentes; 13 de novembro de
1979- Como definiria a morte?; S/D- Perigos das religiões primitivas;
Professores Leonidio Ribeiro e Murilo Campos; O Penitenciário e o
Padre; Agonia das Religiões; Toynbee e o Espiritismo; Um triste na-
tal espírita; As ligações do homem com a terra; Fusão- retorno ao
marco zero; A menina que entortou Uri Geller; Respostas as pergun-
tas do Sr. Andó Meggyescy; Quevedo no Rio; Literatura da Era Cós-
mica; Chico e os saberetas; final de ópera; Medicina e poesia.

Artigos Espíritas Diversos- pasta 04:
S/D- respostas a Gláucia Oliveira; Oração Existencial; Rabinos em
pânico; somos os construtores do mundo; natureza espiritual da
música; O nosso poder e a nossa fraqueza; Os espíritos diante do
surto de meningite; A situação do espiritismo em nosso tempo é das
mais curiosas; Anuário: uma avaliação do tempo; A crítica dos críti-
cos; A nudez da verdade; Cânticos de libertação; 01 de maio de 1973
– Uma fortaleza ao alcance de todas as instituições; 07 de março de
1970 – Razão e finalidade de catálogo; 12 de fevereiro de 1972 –
Doentes do Juqueri para hospitais espíritas; 05 de junho de 1972 – Os
Apartes do Além; 21 de julho de 1969 – Carta aosVidentes.

Artigos Espíritas Diversos- pasta 05 : - S/D
Conan Doyle e a história do espiritismo; A falsificação do homem;
Como e porque o homem falsifica; Instituto médico-espírita; Mais
nomes para a codificação; A causa da verdade; decepção contra
decepções; ABC do espiritismo; Literatura espírita; De São Paulo, do
Brasil, do cosmos ... Chico Xavier, telepata?; Trabalhe e tenha fé; Os
diálogos da preparação; Chico Xavier: O Homem e o Mito; O último
Deus.

Artigos Espíritas Diversos- pasta 06:
S/D – Perfil da Filosofia Espírita; O Terceiro Olho; A Vingança do
Mito; A Religião espírita; Os Graus da Verdade; 17 de julho de 1967-
A Origem do homem no espiritismo.
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Artigos sobre Chico Xavier- pasta única:
20  de fevereiro de 1969 – Chico e o mundo; 20 de fevereiro de 1969 –
Perdoar sempre; 12 de novembro de 1971- Chico Xavier- Cidadão
honorário; 14 de fevereiro de 1972 – Este homem é...; 14 de fevereiro
de 1972 – Cidadania espiritual; 14 de fevereiro de 1972 – A lei do
progresso; 19 de abril de 1973 – Chico Xavier- o homem psi; S/D-
Chico Xavier e Waldo embarcam para os Estados Unidos; Chico con-
tra o mito; Chico Xavier apreciado pelo Dr. Eloy Teixeira; O cérebro
paranormal; Chico Xavier na PUC; O Ser e o Caos; O Ser e a Ordem;
Chico e o mundo; Chico e o próximo; Chico e o Clero; Recortes de
jornal – 24 de abril de 1960 – Chico Xavier, o homem do futuro; 01 de
agosto de 1965 – Cruzada dos militares espíritas; 25 de abril de 1966 –
Chico Xavier vai autografar em inglês; S/D – Chico Xavier: 50 anos de
mediunidade; Chico Xavier: Cidadão de SBC; Chico Xavier ilude povo:
D. Eugênio.

Artigos sobre Kardec- pasta única:
S/D – Fotografia de Allan Kardec; Biografia de Allan Kardec; Testa-
mento filosófico de Kardec; Discurso pronunciado sobre o túmulo de
Kardec por Camille Flamarion; Kardec como missionário da Síntese
do Conhecimento; Comunicações de Allan Kardec- A regeneração;
Kardec e a astronáutica; Lineamentos do kardecismo; Formação de
uma cultura espírita no Brasil; O Espiritismo em seus três aspectos:
Científico, Filosófico e Religioso; Quem era Allan Kardec; Visão his-
tórica e doutrinária do espiritismo; 25 de março de 1972 – lembremos
Kardec.

Assuntos Diversos de Educação – pasta única: S/D-
Poesia e ternura de Amasilis; Paulo Rangel; O Brasil e a classe média;
Poesia e política; Brasília, alvorada do sertão; O casamento; Pense
nisto; Carta Encíclica” Pacem in Terus”; Educação e inflação; Con-
servação de prédios escolares; Atualização do ensino; Curiosidade
da história do vidro: das pontas de flechas e lanças as taças e cálices
de hoje; Alfabeto e indústria; Victor Hugo de volta; Cursos de geolo-
gia; Alfabetização e evasão; Salário educação; Encontro de educa-
dores; Professores substitutos; Educação e custo de vida; Urbanis-
mo e educação; Confusões e greves de estudantes; Suspensão de
alunos; Orçamento e educação; falta de escolas; Bandeirismo no al-
fabeto; Treblinka; Faculdades do interior; gratuidade do ensino su-
perior; Renúncia a violência nas relações internacionais; O equívoco
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do IBEA; Além dos signos.

Capas de Livros – pasta única: S/D –
Argila; Estradas e ruas; O Mistério do ser ante a Dor e a Morte;
Murais; Daga Moriga; O Caminho do meio; Barrabás, o Enjeitado;
Coração; Vampirismo; Na Hora do Testemunho; Tempo de Magnólias;
Um Deus Vigia o Planalto; Lázaro: edição nova; Lázaro: edição anti-
ga; Madalena; Barrabás- O Relato de Judas; O Menino e o Anjo;
Barrabás- a conversão; O Túnel das Almas; Metrô para o Outro mun-
do; Os sonhos nascem na areia; Pesquisa sobre o Amor; O Reino;
Ciência Espírita; Os Filósofos; O Ser e a Serenidade; Adão e Eva; Os
3 Caminhos de Hécate; Concepção Existencial de Deus; África; O
Espírito e o Tempo; Revisão do Cristianismo; Introdução a Filosofia
Espírita; O Centro espírita; Parapsicologia, Hoje e Amanhã;
Parapsicologia e suas Perspectivas; Arigó, Vida, Mediunidade e
Martírio; Mediunidade; Pedagogia Espírita; Agonia das Religiões; O
homem novo; Curso Dinâmico de Espiritismo; Visão Espírita da Bí-
blia; O Mistério do Bem e do mal; O Verbo e a Carne; A Viagem; O
Infinito e o Finito; Livros que Abalaram o Mundo; Chico Xavier pede
Licença; Astronautas do Além; Na Era do Espírito; Filósofo Hercula-
no Pires; Herculano Pires, o Homem do Mundo; El Reino; El Libro de
Los Espíritus Frente a la Cultura de Nuestro Tiempo; La Agonia de
las Religiones; O Livro dos Médiuns; O Evangelho Segundo o Espi-
ritismo; O Livro dos Espíritos; La Obsesion, el Pase el Adoctrinaminto;
Barrabás; Estradas e Ruas; Lázaro.

Cartas recebidas por Irmão Saulo – pasta 01:
 Data: 07 de janeiro de 1949  a 28 de setembro de 1949:

Pérola Bittar;  Salvador Taranto; Agnelo Morato;  José F. de Oliveira;
Salvador Taranto;  Rafael de Medina;  Salvador Taranto;  Fiat Lux;
Pseudônimo “Curiosa”;  Branca Soares Ribeiro;  Álvaro V. Boas;
Hilda Neves do Amaral;  Salvador Guarniere;  Agnelo Morato;  Carmela
V. de Oliveira;  João B. do nascimento; Ildefonso Pontes;  Avenil
Pacetti;  Humberto Freitas;  Nascimento; H. Schimidt;  Maria
Madalena;  Agenor Mantovani;  Gertrudes Durchschein;  Leonam
Pires;  Manoel Pizarro;  Valfrido Piloto;  Edson Magno;  Francisco
Mastrandéa;  Spencer;  Rosina Deperos;  Odete Magalhães;  Ceciliano
Filho; Artur Bagos; Anésio Andrade; Ernestina dos Santos; Carlos
de Paula; Benedicto dos Santos; Carlos Rodrigues da Silva; Osvaldo
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Almeida; Simão Montingues; Maria Zoraide; Marino Godinho; Ma-
ria Adelaide Camargo; Sylvina Sarkis; Rolando M. Ramacciotti;
Theophilo de Araújo; Delina; Amélia Arruda; M. A da Silva; Luiza P.
Silveira.

Cartas recebidas por Irmão Saulo- pasta 02:
Data: 28 de setembro de 1949 a 08 de outubro de 1949

Atílio Spadoni;  Cesar Mateus; Maria do Carmo D’Angelo;  Alaíde
Milad Schimidt;  Branca;  Nascimento;  Theophilo de A Filho;  Lavínia
Ribeiro;  Clóvis Alves; João Bonato;  Dalva Gonçalves;  Carolina
Cunha;  João Viveiros;  Joaquim Cruz;  José Santos;  Izola Berardi;
Lídia Schimidt; Elvira Teixeira; Leonor Coelho; A . S. C. Filho; Pedro
Olsen; F. Carvalho; Manoel Esteves; Mae May; João Delgado; Jurema
Rodrigues; Dudú; Manoel Rodrigues; Eduardo Santoro; Carmela Oli-
veira; Joaquim Oliveira; A . V. Boas; Moacyr dos Santos Maria E.
Machado.

Cartas recebidas por Irmão Saulo- pasta 03:
Data: 20 de outubro de 1949 a 02 de novembro de 1949

Pseudônimo – Sozinha; Joaquim Oliveira; Lúcia Guerra; Andrade
Lopes; Oscar Silva; Pedro Baptista; Linda Floufel; Benedito Oliveira;
Theophilo A . Filho; Marina Hamarenho; Elvira Teixeira; Anita L.
Brisa; Augusta Santos; Julião; Pseudônimo “Você”; Antônio Martins;
Alcides Camato; Walter Topan; Helena Kroll; Olivia Faria; Ana M.
Azenha; Maria Bisosdi; Carlos Macedo; Rosina; Cecilia Nahas; Joa-
quim dos Santos; Durvalina Freire; H. Nogueira; Paulo Becker; Osires
Bicalho; Antônio Pellegrino; Maria Marques; Alvania Desidéria; Odila
Camargo; José Darder; Oscar Nunes; Amora Lopes; Santo Saletti;
Carmem Silva; Castro Júnior; Álvaro V. Boas; Terezinha; Magda;
Emanuel Macedo; T. Araújo Filho; Miguel; João Lopes; Salvador
Guarniere; Glacy de Mauro; Gilka Zancheta; Benedita Garcia;Artur
Bauer; Florindo D’Angelo; Nagib Feres; Joaquim Venturini; Helena
kroll; Edson Malheiros; Ana de Jesus; Salvador Guarniere; Wilton
Corrêa; José Rodrigues; F. Barone; Maria Franca; R. Monteiro; Cae-
tano de Ataíde; Cecilia Norma; Rosina Deperon.
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Cartas recebidas por Irmão Saulo- pasta04
Data: 04 de novembro de 1949 a 18 de novembro de 1949

Victor Fragoso; Nerino D. Rosa; José P. Machado; Benedito Neto;
Vicente de P. Neves; José E. Andrade; Sebastião Almeida; Bolivar
Dutra; J. Funari; Jayme Belloub; Magdalena Penteado; Semiramis
Siqueira; Carlos Andrade; Agostinho Faria; Pseudônimo: Joly Filho;
Carmela Oliveira; Helena kroll; João Valentim; Laura Munhoz;
Laudelina de Arruda; Amaury Pacheco; R. Cavalheiro; Salvador
Taranto; Bolivar Dutra; Cléria da Silva; Júlio Coelho; Vicente Neves;
Carolina Estevam; Francisco Santi; Antônio de Sá; A . R. Sobrinho;
Soledade Ruiz; Albertina; Zulmira Pires.

Cartas recebidas por Irmão Saulo- pasta 05
Data: 19 de novembro de 1949 a 15 de dezembro de 1949

Nascimento; Ulvino do Amaral; Onofre Rolim; Mercedes Figueiredo;
Ana Tenório Marques; Lalinha Chagum; Sebastiana Leitão; Durvalina
Roland; Carlos Macedo; Gilka; Lucilia Campaus; Maria Bueno;
Waldemira Nogueira; Iria Nora; Alice Cabral; Pseudônimo: Planeta
Terra; Orlando Carello; Manoel Andrade; Salvador Taranto; Ana
Carmelo; José Martim; Floriano D’Angelo; Elisa Gauss; Ulvino Amaral;
Maria Cardoso; Joaquim; Nascimento; Ida Toledo; João Viveiros;
Celeste Pinto; Francisco Avelino; Tamoio; José costa; Nicacio Bran-
quinho; Ercilia Scrazolo; Sylvina Sarkis; Artur Soares; Carlos Macedo;
Magdalena Penteado; José B. de Souza; Clementina de Silva; Julião
Z. Filho.

Cartas de Chico Xavier à José Herculano Pires- pasta 01
Data: 23 de outubro de 1962 a 15 de setembro de 1974
Cartas manuscritas de Chico Xavier para JHPires

Cartas de Chico Xavier à José Herculano Pires- pasta 02
Data: 15 de junho de 1975 a 29 de dezembro de 1975
Cartas manuscritas de Chico Xavier para JHPires

Cartas de Chico Xavier à José Herculano Pires- pasta 03
Data: 15 de junho de 1975 a 29 de dezembro de 1975
Cartas manuscritas de Chico Xavier para JHPires.
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Cartas de Chico Xavier à José Herculano Pires- pasta 04
Data: 19 de janeiro de 1976 a 04 de abril de 1977
Cartas manuscritas de Chico Xavier para JHPires.

Cartões e telegramas- pasta 05
Data 20 de julho de 1965 a 22 de setembro de 1976
Telegramas enviados de Nova York – Uberaba – Pedro Leopoldo;
Cartões enviados por Chico Xavier e Waldo Vieira.

Cartas de Chico Xavier para José Herculano Pires- pasta 06
Data 08 de setembro de 1962 a 28 de dezembro de 1972
Cartas manuscritas de Chico Xavier  para JHPires.

Cartas de Chico Xavier para José Herculano Pires- pasta07
Data 11 de janeiro de 1973 a 18 de junho de 1973
Cartas manuscritas de Chico Xavier para JHPires.

Cartas de Chico Xavier para José Herculano Pires- pasta 08
Data: 23 de junho de 1973 a 22 de dezembro de 1973
Cartas manuscritas de Chico Xavier para JHPires.

Cartas de Chico Xavier para José Herculano Pires- pasta 09
Data 13 de janeiro de 1974 a 21 de julho de 1974
Cartas manuscritas de Chico Xavier para JHPires.

Cartas de Chico Xavier para José Herculano Pires – pasta 10
Data: 27 de maio de 1972 a  11 de novembro de 1972
Cartas manuscritas de Chico Xavier para JHPires.

Cartas de Chico Xavier para José Herculano Pires- pasta 11
Data: 29 de julho de 1974  a  26 de dezembro de 1974
Cartas manuscritas de Chico Xavier para JHPires.

Cartas recebidas- telegramas e cartões – pasta 01- S/D
Data: 25 de setembro de 1935 a 24 de dezembro de 1978

S/D- Telegrama da Sra. Rossine Guarniere; telegrama da Sra. Renata;
telegrama da Sr. Menotti Del Picchia; telegrama do Sr. Carlos Macedo;
telegrama do General José Porphirio da Paz; Cartões; Envelopes da
Comunhão Cristã; Impresso – Conferências na UBE; Carta- Mestre
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Jou; Carta Impressa da Edicel; Carta do Conselho Regional Espírita
da quarta região; carta do Instituto Espírita do Brasil; Carta da Sra.
Laura Lopes; Carta do Sr. Anésio Bueckauser; Carta do Sr. Gentil
Araújo; Carta da Sra. Elza Cardoso da Silva; Carta do Sr. Alcides
Camiatto; carta da Sra. Julinha Costa; Carta do Sr. Joaquim Venturini;
Com data: Carta enviada por amigos no seu aniversário; Cartão do Sr.
Agostinho da Conceição; Cartão do Sr. Luiz Alves e Sra.; Cartão do
Sr. Thiago; cartão do Serviço Social de Menores; Cartão do VII Con-
gresso Nacional de Jornalistas; Marcadores de Livros; Cartão do Sr.
I. Bossero; Cartão do Sr. Edoardo Bizzarro; Planfleto com anotações
de JHPires; convite do Livro murais; cartão de Madri; Cartão do Ins-
tituto Kardecista da Bahia; cartão do Sr. Luiz da Silva; cartão do Sr.
Walfrido; cartão do Sr. José Medina e D. Lela; cartão da sra. Maria de
Lourdes A . Ferraz; Cartão da Sra. Maria Eugenia; cartão de D. Laura
e Jurandir; Cartão do Sr. José Fernandes; Cartão do Sr. Héctor Céntron;
Cartas do Sr. José Lima; João Tavares; Behael; Ulvino Amaral; Maria
Gonçalves; Laura Rim; Salvador Taranto; Valencio Queiroz; Lucilia
Mastrangelo; Brasília de Santa Cruz; Zilda.

Cartas recebidas- pasta 02
Data- 02  de novembro de 1939 a 18 de abril de 1979

Carlos; Raul Soares; Salim Kahif; Sebastião; Bruno; Dr. Assis Nazareth;
Júliuo; Lygia Fagundes Telles; Carlos B. Kopke; Dinah S. de Queirós;
Anita; Herbert Moses; Urbano de Assis Xavier; Buck Jones; Manuela;
Francisco G. Filho; Rubens Teixeira; José Simão; Mário Donato;
Antenor Lima; Assis Nazareth; Carlos Homero; Evandro Monteiro;
Hercilio Maes; Deolindo Amorim; Niteroi; Ruth; Julio; Carlos Jordão
da Silva; Clube do Livro; Wallace; Deolindo Amorim; Eusino Lavigne;
Djalma de Deus Silva; Impresso – tarde de autógrafo de JHPires;
Antônio F. de Macedo; Antenor Ramos; Vicente Amato; Deolindo
Amorim; AMEA; Diário da Noite; T. Novelino; Mercedes de Almeida;
Newton T. de Oliveira; Yolanda Lamattine; José Jorge; Editora Sarai-
va; Corina Novelino; João Ramos; Instituto de Cultura Espírita do
Brasil.

Cartas recebidas- pasta 03
Data – 27 de março de 1961 a 28 de fevereiro de 1979

Célio Biller; Flávio Pereira; Campos Vergal; Noé; Francisco; Campos



30

Vergal; Maracy Pontes; Luiz Marcher; Rubens; Nelson P. Silveira;
Othelino N. Alves; Paulo Badaró; Édo Mariani; Raul Pimazoni; Moa-
cir Magalhães; Carlos Carvalho Pinto; Roberto Previdelo; Miguel j.
Filho; Jânio Quadros; Armando Gessimi; Carlos Imbassahy; Tereza
Verenicz; A. M. Campelo; Mário Oliveira; Antônio Amora; Hilário
Correia; Wilibaldo Freitas; Benjamim Reginaldo; José Almeida; J. B.
Viana; Ary Silva; Wallace; Enéas; Aroldo A . Leite; Wallace; Walter
Silveira; Alcione Caetano; Comissão Organizadora do V. CBJEE;
Agnelo; Deolindo Amorim; Polópidas M. Soares; Cleber Ribeiro;
Mário Tamassia; Acácio Carciofi; Deolindo Amorim; Elias Barbosa;
Jorge Souza; Sebastião Paiva; Stig; Deolindo Amorim; Carlos Pinhei-
ro; Wallace Leal; Aparecida Lucas; Alexandre Nominato; Erasto de
Carvalho; Virginia Gomes; Homero;  Paco; Ivani Ribeiro.

Cartas recebidas do exterior- pasta 04-
Data: 15 de abril de 1955 a  02 de sete,bro de 1978

Nélida Moreta; Humberto Mariotti (2); Marcel Pichon; Humberto
Mariotti (3); Héctor Centrón (2); Humberto Mariotti; Ofélia Bravo;
Humberto Mariotti (2); Carla Garbini; Natálio Ceccarini; Humberto
Mariotti; Pedro de la Torre; Hermas Culzoni.

Cartas envidas por JHPires- Pasta 01
Data: 06 de novembro de 1962 a 04 de janeiro de 1976

Pereira Guedes; Antenor; Ao amigo que partiu; Frederico Gianini;
Osmar Rodrigues; Heitor Giuliani; Enéas; Novelino (2); Agnelo
Morato(2); Yara Andreatto; Paulino Saraiva; Humberto Mariotti;
Roberto Montoro; Dr. Lauro Schleder; Pelópidas Soares; Judas
Isgorogota; D. Esther; Jaci Régis; Wallace Leal; Alfredo Miguel; Victor
Ribas; Lauro Schleder; Humberto Mariotti; Carlos Jordão; Grupo Es-
pírita Emmanuel; Stig; Chico Xavier (2); Federação Espírita Portugue-
sa; Chico Xavier; João Ramos; José da Cunha; Ivani Ribeiro; Novelino;
Chico Xavier; Chignone; Ivani ribeiro; Wallace Leal; Janio Quadros;
Eçios Barbosa; Chico Xavier; Carta aberta a um filho espiritual.

Cartas enviadas por JHPires- pasta 02
Data: 17 de março de 1936 a 16 de setembro de 1974

Paulino Saraiva; Dr. João Goulart; Presidente da Sociedade
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Beneficiente Espírita Dois Córregos; Ladeia Neto; Sebastião; Antô-
nio Ferreira de Macedo; Joaquim P. Nazário; Benedito Ribeiro;
Guedes; Antenor; Frederico Gianini; Osmar Rodrigues; Heitor Giuliani;
Enéas; Novelino (2); Agnelo Morato; Yara Andreatto; Paulino Sarai-
va; Humberto Mariotti; Roberto Montoro; Lauro Schleder; Pelópidas
Soares; Judas Isgorogota; D. Esther; Jaci Régis; Wallace Leal; Alfredo
Miguel; Victor Ribas; Carlos Jordão da Silva; Grupo Espírita Emmanuel;
Stig; Chico Xavier; João P. Ramos; José da Cunha.

Chico Xavier pede licença- pasta 01- S/D

Chico: Lembrança do Cristo- Maria Dolores: Oração por nós- Irmão
Saulo: Saber Amar; Chico: Sementeiras de Amor-Nos Campos do
Ódio- Maciel Monteiro: Cristo Jesus- Irmão Saulo: Ressurreição na
história
Chico: Mensagens Particulares- Irmão Saulo: Compreensão da Morte
Chico: Do arquivo de Emmanuel- Emmanuel: Bênçãos Ocultas- Irmão
Saulo: A Taça da Desilusão
Chico: Problemas de Educação- Como Seres Tterrenos- Irmão Saulo:
A cultura espírita
Chico: Resposta de Cornélio- Irmão Saulo: Problemas de parentela;
Chico: A Jovem Sequestrada - Irmão Saulo: Herdeira de Si mesma;
Chico: Missão da Imprensa- Irmão Saulo: Lição aosMestres
Chico: Revelação de Poeta- Silva Ramos: Cobiça- Irmão Saulo: A
Escolha do Espírito;
Chico: Amigos da Galhofa- Emmanuel: Nossas Aulas Diárias- Irmão
Saulo: O valor do Auxílio; Irmão Saulo: Retrato doÓdio; Irmão Saulo:
A Desforra é Perdoar; Irmão Saulo: A Técnica da Vitória; Irmão Saulo:
A Ilusão do Sangue; Irmão Saulo: O CristoMmoderno;
Chico: Revelações sobre as vítimas do incêndio- Caro Costa: Luz nas
chamas- Irmão Saulo: Resgates a longo prazo;
Chico Renovação do mundo- Irmão Saulo: Nos bastidores da evolu-
ção;
Chico: Dupla imagem do incêndio do Edifício Joelma- Cornélio Pires:
Incêndio em São Paulo- Irmão Saulo: Almas libertas;
Chico: Cremação só depois de 72 horas- Irmão Saulo: Apêgo ao cor-
po;
Chico: Queixas de insegurança- Irmão Saulo: A carga inútil;
Chico: O inquilino no corpo- Irmão Saulo: O dever de servir
Chico: Coração de mãe- Irmão Saulo: Filhos do sangue.
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Chico Xavier pede licença- pasta 02- S/D
Chico: A missão do cristo- Maria Dolores: Confidência de natal- Ir-
mão Saulo: A conversão do gentio;
Chico: Com Jesus e Kardec- Irmão Saulo: O exemplo maior;
Chico: Comportamento verbal- Irmão Saulo: Martelada final;
Chico: Ouro: prós e contras - Irmão Saulo Os ricos e o reino;
Chico: Os acidentes são inevitáveis? – Irmão Saulo: O preço do pro-
gresso; Irmão Saulo: A matança dos inocentes;
Chico: Cristo no mundo- Irmão Saulo: O Cristo histórico;
Chico: Delito e reencarnação;
Chico: No momento de julgar- A volta de Ricardo Gonçalves- Irmão
Saulo: O túnel mediúnico;
Chico: Verdade e amor- Irmão Saulo: A solução dos homens;
Chico: Ao encontro do filho- Irmão Saulo: Dia de juízo;
Chico: Estudos- Emmanuel: A máquina da vida- Irmão Saulo: Engre-
nagens do tempo;
Chico: Justiça e misericórdia- Ricardo Gonçalves: Até breve, São Paulo-
Irmão Saulo: São Paulo, Forja espiritual;
Chico: Trabalho urgente- Cairbar Schutel: Viagem acidentada- Irmão
Saulo: Na hora do testemunho;
Chico: Constância no serviço – Cornélio Pires: Sumiu- Irmão Saulo:
Os que não agüentam;
Chico: Incêndio no Edifício Joelma- Irmão Saulo: O enigma insolúvel;
Chico: Remédio eficiente para obsessão – Cornélio Pires: Consulente
difícil- Irmão Saulo: Remédio fácil;
Chico: Problemas de evolução, Auto-renovação – Irmão Saulo: Em
defesa de Chico;
Chico: Renovação em toda parte- Maria Dolores: Sinal de Deus;
Chico: Pedido de auxilio- Irmão Saulo: Campo de provas;
Chico: Matar por benevolência- Irmão Saulo: Piedade assassina;
Chico: Problemas inquietantes – Irmão Saulo: A prova do amor.

Chico Xavier pede licença- pasta 03
Data: 16/01/1971 a 26/12/1971
Chico: Mediunidade e experiência- Irmão Saulo: Forma e linguagem;
Chico: Eles não sabem- Irmão Saulo: Se eles soubessem; Irmão Saulo:
Ricardito; Irmão Saulo: Justiça e misericórdia, Pinga-fogo por dentro;
Chico: Agradecer para servir- Irmão Saulo: Poesia do maisdo mais
viver, Cyro Costa errou?
Chico Uniões- Irmão Saulo: Questão de valores, Mudança de sexo;
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Chico: Nos dia difíceis – Irmão Saulo: dar ensejo a Deus, Terra prome-
tida, benção de paz;
Chico: dinheiro amigo – Irmão Saulo: Moeda, corpo e alma;
Chico: na senda diária- Irmão Saulo: Ponte para o mundo;
Chico: Conflitos domésticos, Atualidade e nós;
Chico: Pais e filhos em conflito- Irmão Saulo: Reencarnação e comple-
xos;
Chico: Filhos doentes- Irmão Saulo: As marcas da carne;
Chico: Provas e bênçãos – Irmão Saulo: Financiamento espiritual;
Chico: Trabalho e evolução- Irmão Saulo: Sucessão das coisas e dos
seres;
Castro Alves: Brasil- Irmão Saulo: O poeta se identifica.

Chico Xavier pede licença – pasta 05
Data: 02/07/1972 a 12/11/1972
Chico: A mulher no lar- Irmão Saulo: Duas maneiras de ver;
Chico: Defeitos e desculpas- Irmão Saulo: Rumo a angelitude;
Chico: Preparação ou liberdade? – Irmão Saulo: Educação moderna;
Chico: Opiniões sobre a juventude – Irmão Saulo: O amparo dos pais;
Chico: Sem merecimento – Irmão Saulo: O doente e o remédio;
Chico: Os poetas cearenses – Irmão Saulo: A lei do trabalho;
Chico: Matrimônio e divórcio – Irmão Saulo: O cultivo do amor;
Chico: Homenagem a Bezerra de Menezes – Irmão Saulo: O trabalho
das mãos;
Chico: Brando consolo – Irmão Saulo: Eles todos te ouvem;
Chico: Os temas da prece – Irmão Saulo: Condições da prece;
Chico: Em torno da liberdade – Irmão Saulo: Condições da liberdade;
Chico: Chico: Crianças em dificuldades – Irmão Saulo: Instinto e vir-
tude;
Chico: Missão dos espíritos – Irmão Saulo: Respeito pelos outros;
Chico: As provações – Irmão Saulo: A dor e o tempo;
Chico: Os médiuns e o mundo – Irmão Saulo: mediunidade e serviço;
Chico: Apoio afetivo – Irmão Saulo: O que Deus juntou;
Chico: Vésperas de finados – Irmão Saulo: O crediário da morte;
Chico: Questões graves – Irmão Saulo: Reação;
S/Data
Chico: Fadiga e desespero – Emmanuel: Inquietações corrosivas –
Irmão Saulo: Doenças da alma;
Chico: Nas lutas do presente – Maria Dolores: Voz dos servidores –
Irmão Saulo: A morte no festival;
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Chico: Constância no serviço – Cornélio Pires: Sumiu – Irmão Saulo:
Os que não agüentam;
Chico: As más tendências – Irmão Saulo: A auto-correção;
Chico Caridade e crítica – André Luiz – Vigilância – Irmão Saulo:
Função da crítica;
Chico: Fidelidade afetiva – Maria Dolores: Afeições – Irmão Saulo:
Separações de casais;
Chico: Podemos auxiliar? – Irmão Saulo: Ajudar não é apavorar;
Chico: Respeito as religiões – Irmão Saulo: Teólogos estudam espiri-
tismo;
Chico: Comunicações mediúnicas – Irmão Saulo: O caminho certo;
Chico: Autógrafos na Bienal do Livro – Jesus Gonçalves: Mensagem
de companheiro – Irmão Saulo: A estamenha de chagas;
Chico: O sentido da vida – Emmanuel: Existência terrestre – Irmão
Saulo: Adulteração do Evangelho;
Chico: Trabalho e evolução – Irmão Saulo: Sucessão das coisas e dos
seres;
Chico: Família e reencarnação – Autores diversos: Trás do lar – Irmão
Saulo: A verdade sobre a mesa;
Chico As quedas morais – Emmanuel: Não suportaram – Irmão Saulo:
A explosão da caldeira;
Chico: Trova – Irmão Saulo: Análise da trova;
Chico: Prece – Maria Dolores: Confidência mais íntima – Irmão Saulo:
Multiplicação;
Chico: Encontro na prece – André Luiz: Vida e coragem – Irmão Saulo:
Ser e fazer;
Castro Alves: Brasil – Irmão Saulo: O poeta se identifica;
Chico: Somos autômatos ou livres? – Emmanuel: Deus e nós – Irmão
Saulo: As obras do homem;
Chico: Justiça e misericórdia – Ricardo Gonçalves: Até breve São
Paulo – Irmão Saulo: São Paulo, forja espiritual;
Chico: Diante da atualidade – Emmanuel: Abrigo – Irmão Saulo: Os
restos mortais;
Chico Brevidade da vida – Luciano Reis: Trova do tempo – Irmão
Saulo: Tempo de viver;
Chico: O consolador prometido – Emmanuel: A sublime tarefa – Irmão
Saulo: Momento de reflexão;
Chico: Cid franco de volta – Cid Franco: Que será de nós? – Irmão
Saulo: A páscoa de todos;
Chico: Sensações na outra vida – Cornélio Pires: Impressões depois
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da morte – Irmão Saulo: Cada qual está na sua;
Chico: Equilíbrio no tempo – Irmão Saulo: Chico Xavier e a viagem
(novela);
Chico: Como agir? Emmanuel: Melhor assim – Irmão Saulo; Desafio à
humanidade;
Chico: Sobre o feminismo – Vivita Cartier: Notas de mulher – Irmão
Saulo: Conjugação verbal;
Chico: Apoio afetivo – Emmanuel: Divórcio e lar – Irmão Saulo: O que
deus juntou;
Chico: Mocidade e velhice – Emmanuel: Idade – Irmão Saulo: O inqui-
lino do corpo;
Chico: Pedido da terra – Cornélio Pires: Informações do além – Irmão
Saulo: Álcool e obsessão;
Chico: Missão na imprensa –Emmanuel: Escrever – Irmão Saulo: Li-
ção aos mestres;
Chico: Presente de natal – Como consideramos Jesus – Irmão Saulo:
O filho de Deus;
Chico: Guerras e aflições – Emmanuel: Paz e amor – Irmão Saulo: O
tijolo do amor;
Chico: Consulta sobre o amor – Cornélio Pires: Ponto de vista – Irmão
Saulo: Amor sem possessão;
Chico: Morte no lago azul – Jair Presente: Mensagem – Irmão Saulo:
O jamegão de Jair.

Chico Xavier pede passagem  - pasta 06
 Data 19/11/1972 a 22/07/1973
Chico: Tarefeiros da doutrina – Irmão Saulo: Todos são importantes;
Chico: Brevidade da vida – Irmão Saulo: Tempo de viver;
Chico: Trovas em resposta – Irmão Saulo: O auto-castigo;
Chico: Cidadania paulista – Irmão Saulo: O esquema de Deus;
Chico: Nos casos de adoção;
Chico: Indagações – Irmão Saulo: Respostas;
Chico: A filhinha excepcional – Irmão Saulo: A solução do enigma;
Chico: O que fazer? – Irmão Saulo: Anjo em formação;
Chico: A paralítica – Irmão Saulo: Dor: lei de equilíbrio;
Chico: Guerras e aflições – Irmão Saulo: O tijolo do amor;
Chico: Vencendo o tóxico - Irmão Saulo: Mundos paralelos;
Chico: Sobre o casamento – Irmão Saulo: As leis do casamento;
Chico: Cansados e tristes;
Chico: Respeito aos pais – Maria Dolores: Ouça, mãezinha – Irmão
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Saulo: A nova dimensão;
Chico: Problemas de família – Irmão Saulo: Cadinho de prata;
Chico: Receio e desânimo, Reclamações amargas;
Chico: Apreensões e conflitos – Irmão Saulo: No trânsito da vida;
Chico: Felicidade na terra – Irmão Saulo: O esquema da felicidade;
Chico: Sobre o feminismo – Irmão Saulo: Livre;
Chico: Recepção da mensagem – Irmão Saulo: Parentesco e afinida-
de;
Chico: O filho excepcional – Irmão Saulo: Nas montanhas de Minas;
Chico:  A questão 202 – Irmão Saulo: Acústica psicológica;
Chico: Indagações sobre à felicidade – Irmão Saulo: A felicidade na
terra;
Chico: Discussões acaloradas – Irmão Saulo: A chave da reencarna-
ção;
Chico: Presente de natal – Irmão Saulo: O filho de Deus.

Chico Xavier pede passagem – pasta 07
Data: 05/08/1973 a 06/10/1974
Chico: Permanecer com Jesus e Kardec – Cnéio Lucius: Emmanuel e
Nóbrega;
Cornélio Pires: Incêndio em São Paulo- Cyro Costa: Luz nas chamas;
Emmanuel: Progresso e segurança – Irmão Saulo: Quando a vida
aparteia;
Trajano de Almeida: Palavras do caminho – José Canuto de Oliveira:
Conversa de companheiros;
Irmão Saulo: Homens e animais;
Chico: Sobre a criança – Irmão Saulo: Vestidos de inocência;
Chico: Um quadro de lágrimas – Irmão Saulo: A razão diabólica;
Chico: Indagações – Irmão Saulo: A estrela e a pedra;
Chico: Como agir nesses casos? – Irmão Saulo: A linguagem do amor;
Chico: familiares afastados do lar – Irmão Saulo: A terapêutica do
afeto;
Chico: Velho e sempre novo – Irmão Saulo: Felicidade com sintonia;
Chico: auto-destruição – A ilusão da fuga;
Chico: palavras minhas – Pedro de Alcântara: Brasil – Irmão Saulo:
Amor e verdade;
Chico: Provas e problemas – Irmão Saulo: Um if do além;
Chico: reencarnações estranhas – Epiphanio Leite: Vingança e
Teratologia – Irmão Saulo: As causas teratôgenicas;
Chico: Necessidades de paz – Emmanuel: Bombeiros de Deus – Irmão
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Saulo: Os incêndios;
Chico: manifestações familiares – Irmão Saulo: Telefone mediúnico;
Chico: Consulta sobre o amor – Irmão Saulo: Amoe sem possessão;
Chico: Hora da descrença – Irmão Saulo: Hora da fé;
Chico: Palavras minhas – Humberto de campos: A razão e a fé – Irmão
Saulo: Agripino Grieco no além;
Chico: Encontro na prece – Irmão Saulo: Ser e fazer;
Chico: Prece – Irmão Saulo: Multiplicação;
Chico: Diante dos obstáculos – Irmão Saulo: Os degraus do bem;
Chico: Diante da atualidade – Irmão Saulo: Os restos mortais;
Chico: O que mais rogar? – Irmão Saulo: Dinâmica da pree;
Chico: Um ponto de luta – Irmão Saulo: A trincheira;
Chico: Convite a serenidade – Irmão Saulo: A paz de cada um;
Chico: Confirmação do sonho – Irmão Saulo: Encontro no além;
Chico: Palavras de bom animo – Cruz e Souza: Ao cultivador do bem
– Irmão Saulo: A voz da experiência.

Chico Xavier pede licença – pasta 08
Data: 13/10/1974 a 08/06/1975
Chico: Visita no presídio – Maria Dolores: Prece por libertação – Ir-
mão Saulo: A cela e a chave;
Chico: Anseio de comunicação – Bezerra de Menezes: Interação –
Irmão Saulo: Solidão ilusória;
Chico: Nos limites do tempo – Maria Dolores: Oração diante do tem-
po – Irmão Saulo: O valor do tempo;
Chico: Familiares divergentes – Emmanuel: Descrentes queridos –
Irmão Saulo: Cada qual a seu tempo;
Chico: nascimentos estranhos – Emmanuel: Recomposição espiritual
– Irmão Saulo: Imperativos da consciência;
Chico: Desavenças e antagonismo – Emmanuel: Desculpa e benção –
Irmão Saulo: Guerra e paz;
Chico: Desajustamento – Emmanuel: Diante da paz – Irmão Saulo:
conhecimento e paz;
Chico: Tesouro de surpresas – Emmanuel: Nossos irmãos ateus –
Irmão Saulo: O novo Samaritano;
Chico: Desuniões nos grupos – Emmanuel: Aversões renascentes –
Irmão Saulo: A escolha das provas;
Chico: consolador prometido – Emmanuel: A sublime tarefa – Irmão
Saulo: Momento de reflexão;
Chico: Com Jesus e Kardec – Irmão Saulo: O exemplo maior;
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Chico: O rumo certo – André Luiz: Conversa em caminho – Irmão
Saulo: Episódio peripatético;
Chico: Fadiga e desespero – Emmanuel: Inquietações corrosivas –
Irmão Saulo: Doença da alma;
Chico: Os amigos do poeta – Casimiro da Abreu: Anotações de ami-
go – Irmão Saulo: O tempo de cada um;
Chico: Nas lutas do presente – Maria Dolores: Voz dos servidores –
Irmão Saulo A morte no festival;
Chico: Escolha das provas – Cornélio Pires: Diabo;
Chico: Morte no lago azul – Irmão Saulo: O jamegão de Jair;
Chico: O sentido da vida – Emmanuel: Existência terrestre – Irmão
Saulo: Adulteração do Evangelho;
Chico: Lutas e provas – Emmanuel: Para vencer – Irmão Saulo: O
caminho reto;
Chico: Os direitos da mulher – Emmanuel: Especialmente mulher –
Irmão Saulo: Sim, sim; não, não;
Chico: A questão da caridade – Emmanuel: Mais caridade – Irmão
Saulo: As dimensões da caridade;
Chico: Problemas e conflitos – Emmanuel: Seguirás construindo –
Irmão Saulo: Horas decisivas.

Chico Xavier pede licença – pasta 09
Data: 29/06/1975 a 26/10/1975
Chico: Renovação no trabalho – Emmanuel: Endereço certo – Irmão
Saulo: O médium e o mundo;
Chico: Sensações na outra vida – Irmão Saulo: Cada qual está na sua;
Chico: Nos primeiros tempos – André Luiz: Começo mediúnico –
Irmão Saulo: Medi(uni)dade;
Chico: Imperfeição e serviço – Irmão Saulo: Tarefa de cada um;
Chico: Aspectos da caridade – Emmanuel: Caridade difícil – Irmão
Saulo: A dinâmica do amor;
Chico: Primeira mensagem – Emmanuel: Servindo sempre – Irmão
Saulo: O grupo espírita da prece;
Chico: Desalento e materialismo – Emmanuel: Religião e tratamento –
Irmão Saulo: Os recursos do espírito;
Chico: Com os motoristas – André Luiz: Advertências – Irmão Saulo:
A palavra amiga;
Chico Iniciação mediúnica – Emmanuel Mediunidade e nós – Irmão
Saulo: O que é médium;
Chico: Trovas do além para o norte — autores diversos: Notas da
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reencarnação – Irmão Saulo: Raízes e frutas;
Chico: A condição humana – Irmão Saulo: O homem e o mito;
Chico: O dinheiro – Maria Dolores: Cédula de luz – Irmão Saulo:
Dinheiro e vida;
Chico: Mensagem de volta – Bezerra de Menezes: Kardec e vida –
Irmão Saulo: Reafirmação de Kardec;
Chico: Até que ponto somos livres;
Chico: Perdão das ofensas – André Luiz: Auto-liberação – Irmão
Saulo: O difícil perdão;
Chico: Opiniões contraditórias – Cornélio Pires: Avareza e obsessão
– Irmão Saulo: Motivos de avareza;
Chico: Assunto difícil – Cornélio Pires: Conflito psicológico – Irmão
Saulo: O valor do corpo;
Chico: Processos obsessivos – Cornélio Pires: Assunto de aceitação
– Irmão Saulo Pedimos o que sofremos;
Chico: Pela paz interior – André Luiz: Anote hoje – Irmão Saulo: Na
hora da oferta;

Chico Xavier pede licença – pasta 10
Data: 1975 a 1976
Chico Visita ao presidio – Irmão Saulo: Trigo e pão;
Chico: Felicitações a Ivani – Cornélio Pires: Feliz regresso – Irmão
Saulo: Viagem de ida e volta;
Chico: Tragédia antiga – Valentim Magalhães: Retorno – Irmão Saulo:
O poeta e sua forma;
Chico: Tempo de agitação – Emmanuel: Diálogo curativo – Irmão
Saulo: Mansidão e doçura;
Chico: Segurança e paz – Emmanuel: Preparação gradativa – Irmão
Saulo: As vias do progresso;
Chico: Indagações sofridas – Emmanuel: No intercâmbio espiritual –
Irmão Saulo: O diálogo mediúnico;
Chico: As dimensões da vida – Irmão Saulo: A dupla ressurreição;
Chico: Pela vida melhor – Emmanuel: Pequena lanterna – Irmão Saulo:
O “nosso lar” na terra;
Chico: Nossa influência sobre os mortos – Emmanuel: Com firmeza –
Irmão Saulo: Sociologia do intermúndio;
Chico: Lição de trânsito – Emmanuel: Determinismo e liberdade –
Irmão Saulo: Querer e fazer;
Chico: Aos que choram – Irmão Saulo: Verso e reverso;
Chico: Horas difíceis – Emmanuel: Quase – Irmão Saulo Despertemos
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nossas forças;
Chico: O bom trabalhador – Cornélio Pires: Mestre Umbelino – Irmão
Saulo: Vida que remoça;
Chico: Caridade e crítica – André Luiz: Vigilância – Irmão Saulo: Fun-
ção da crítica;
Chico: Como encarar a morte – Irmão Saulo: A colher torta;
Chico: Esta hora no mundo – Irmão Saulo: Os bárbaros;
Chico: Causas de perturbação – Emmanuel: Tomadas de obsessão –
Irmão Saulo: Relações humanas;
Chico: Tarefas e decepções – Emmanuel: Desapontamento – Irmão
Saulo: Coincidências significativas;
Chico: Como lidar com eles? Cornélio Pires: Caso como os outros –
Irmão Saulo: A busca do milagre;
Chico: O começo difícil – Pedro de Alcântara: Bandeira do Brasil –
Irmão Saulo: Clarabóia do infinito;
Chico: Equilíbrio no tempo – Irmão Saulo: Chico Xavier e a viagem
(novela);
Chico: Pedindo notícias – Bezerra de Menezes: Recado de amigo –
Irmão Saulo: Situações inversas;
Chico: Muito acima de nós – Irmão Saulo: Um ano depois;
Chico: Lar da caridade;
Chico: Idéias da caridade – Maria Dolores: Cantiga do natal – Irmão
saulo: O homem de Nazaré.

Clube dos Jornalistas Espíritas do Estado de São Paulo
 pasta única – S/D
Fundação do Clube; Duas ações além da fronteira; Campanha do
“Livro Espírita” no Teatro Municipal; O Clube e a “Menina Prodí-
gio”; O Clube e os livros de Ramatis; O Clube e os erros da FEB; O
Comando jornalístico e a epidemia de fraudes; O Clube e a política; O
Clube em defesa da Escola Pública; O Clube e a Cultura Espírita; II
Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas; A extinção
do Clube.

Codificação Espírita – pasta única - S/D
A Codificação Espírita vista por José Herculano Pires.

Críticas – Artigos de Jornal e originais – pasta 01 – S/D
Crítica sobre “Grande  Sertão Veredas”; O oitavo dia; Um bairro
burlesco; “Cinza e vinho”; “Requiem para os vivos”; Falso apóstolo;
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Galeão Coutinho; A reencarnação e você; O gênio da nova era; Críti-
ca da “Teoria corpuscular do espírito”; O porque da crítica.

Críticas  – pasta 02 – S/D
Galeão Coutinho; A reencarnação e você; O gênio da nova raça;
Auto-criação do espírito por um processo mecânico; Teoria científi-
ca-espírita; O porque da crítica; Reforma doutrinária total; Quem não
pode o menos; Auto-criação do espírito; O compasso da matéria;
Crítica da teoria corpuscular do espírito.

Crônicas espíritas: Jornal “O Tempo” – pasta única
Data: 12/07/1950 a 23/11/1955
Desvendando o mecanismo e essência dos fenômenos; Confirmação
prática da “Teoria das aparências”; Na pesquisa do infinito a viúva
de Flammarion cultua sua memória( Pierre Giroux); Violada a liberdade
de crença por um sacerdote; Premiados pela prefeitura: Romancistas
e Jornalistas; Nova ciência surge das águas do rio pó; Uma nova
ciência para uma nova era; Movimento: único fenômeno possível no
mundo físico; Notas e fatos; As últimas homenagens prestadas ao
Dr. Augusto Militão Pacheco; Pierino Gamba; Avisos de morte.

Crônicas Margarida Izar – Recortes de jornal sobre a aposentado-
ria de JHPires dos Diários Associados – pasta única
Data 11/04/1970 a 27/05/1970
Quatro repórteres dizem adeus a sua redação; “O Avaré” – Carta de
JHPires.

Crônica Espírita – Irmão Saulo – pasta única
Data 07/10/1968 a 25/09/1969
Crateras de marte; A verdade vos libertará; Descoberta do espírito;
Há uma revelação Luisina?; Espírito batedor de Barretos; O poder
dos fenômenos; Da liberdade a libertinagem; Arigó vai curar a sobri-
nha de Nixon; Como provar a sobrevivência; Fundação Espiritual de
São Paulo; Os espíritas e o carnaval; os monstros; Homens na lua;
Vida em Marte e Vênus; Coisas do outro mundo; Filosofia do espíri-
to; No Hospital São Lucas; Filosofia existencial; A farsa da mente; Os
mortos voltam; Cabana do Pai Tomás; O pacto-áureo; A luz da razão
e o poder da fé; Um abolicionista; Santos na umbanda; Alzira e sua
dupla tarefa; Maio e as mães; Mortes súbitas; Provas da reencarna-
ção; Descoberta do espírito; Pesquisas sobre a reencarnação; O caso
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do menino de Barretos; O poder dos fenômenos; Kardec e o judaís-
mo.

Congresso de Jornalistas e Escritores Espíritas – Artigos de jornal
e  revistas- pasta única
Data: 03/10/1939 a 09/1982
 Encerrado ontem o I Congresso Espírita do estado; Mês Kardecista
realizado em Avaré com a participação de JHPires; Notícia do nasci-
mento e propagação do Movimento Espírita de são Paulo; I Congres-
so Espírita da Alta Paulista; Jornalista JHPires foi eleito membro do
conselho Deliberativo Estadual da USE; Do dia 1 a 5 de junho reali-
zou-se o I Congresso Espírita Paulista; Um testemunho de interesse
do interior pelas coisas do espírito; No Congresso dos Jornalistas
“Dois dias apenas”; No Congresso dos Jornalistas “O calcanhar de
Aquiles”; À margem do Congresso dos Jornalistas o “teste” da lei da
imprensa; Ecos da décima sétima Semana Espírita Regional; Salve o
XX aniversário da USE; 20 anos da fundação do Clube dos Jornalis-
tas e Escritores Espíritas de São Paulo; Escolas de espiritismo; III
Congresso Educacional Espírita Paulista; II CONJESP; V CBJEE; Her-
culano Pires- patrono do VIII CBJEE; USE- 35 anos; A dinâmica do
movimento e o Centro Espírita.

Crônicas políticas da Câmara Municipal de São Paulo – pasta 01-
Data 20/01/1948 a 22/12/1948
Quebrando a monotonia – sondagens do Padre Arnaldo; Subsídios e
torneios oratórios; Apartes, novelo e chifres; Temporais a vista; Es-
queceram o calcanhar de Aquiles; Voltando aos bons tempos; Come-
ça uma nova era; As razões do Padre Arnaldo; Monotonia e inefici-
ência; Câmara lenta; Não pode aplicar as penalidades previstas na Lei
Orgânica dos municípios; As portas de uma nova fase; Com pedra e
cal; Na dependência de uma publicação; Tempestade num copo
d’água; Marchas e contra-marchas; Por onde rola o quadro? Nin-
guém sabe por onde andam os projetos; De novo as medidas de
extinção; Autorizada a receber e apurar as denúncias do povo a Co-
missão de defesa e da Economia Popular; Há uma pedra no meio do
caminho; Na antevéspera da organização do quadro; Provoca agita-
das discussões na Câmara Municipal a questão de distribuição de
bancas no mercado; Férias de semana santa; Bancadas em revista;
Simples questão de peso; Da redação dos projetos; Silêncio do túmulo;
Entre a cruz e a caldeirinha; Do contrato ao congelamento; Nada mais
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a tratar; Nuvens sobre um mar de rosas; Um contra a Câmara; Do
prestígio do legislativo; da discussão nasce a luz; Herança subcons-
ciente; Estreou com o pé direito; Teremos um tabelamento de  cine-
mas; Projetos em evidência; Assuntos de hoje; Estágio de Letes; Um
canto e muitos pontos; Tática de silencio; Os mistérios do quadro; O
pulo da onça; Batalha vencida; Flagrantes da sessão extraordinária;
Muito para tão pouco; Pressão de presença; Sob as asas brancas da
paz; O jogo da pelota; Se os homens não chamarem; 6-A arma secre-
ta; O projeto da gorgeta; O preto no branco; Golpe final; Vigilância e
descanso; Voltando no escuro; Assuntos de férias; O impasse das
férias; Notas e notícias; Ordem do dia – se a camisa pudesse corar;
Ordem do dia – A briguinha das palmas; Ordem do dia- se ela pudes-
se; Ordem do dia- A falta de número; Antes de mais nada; O labirinto
e o minotauro; matéria vencida; Questão de trabalho; Projetos e mais
projetos; Seleção na cozinha; façanha de mosqueteiros; Não é triste-
za; salvando o que resta.

Crônicas  - Políticas da Câmara Municipal de São Paulo – pasta 02-
Data 19/01/1949 a 09/08/1949
Primeira brecha; Primeiro de abril; Obstrução por tabela; Sob o signo
do carnaval; Sinal de boa paz; Não é deste século; Fazia que ia, mas
não ia; Só de raiva; Menos expediente; Continuou na mesma; Se era
para isso; Trabalho ou descrédito; nem choro, nem vela; Bilhete aber-
to; A câmara e o pêndulo; O médico e o boticário; De novo o 6-A;
Subsídios por tabela; Tempo e espaço; Contemplando a ração; Já era
tempo; Plano de trabalho; Desta vez e das outras; Cortando as asas;
Brucutú; Pode desistir; Não foi na onda; verso e reverso; Ajuda nos
bastidores; O que os olhos não vêem; O velho e o novo; Discursos e
apartes; ao sabor do plenário; História do senadinho; Boca torta;
Trabalho para a assessoria; História do rio verde; Maduro e verde; 80
contos de discussão; De última hora; Pedro II agita plenário; História
da lojinha; Cochilo de 160 mil cruzeiros; De secretaria a cooperativa;
Segredos e mistérios; Trabalho de equipe; O ferrete da ineficiência;
Tempo é dinheiro; Pedra no caminho; Defesa do santo Sepulcro; De
bairro a bairro; Não tem competência; Mentalidade de bairro; Des-
conto do jeton; Quem sabe se agoira; Ordem do dia; Mais trabalho
para as comissões.

Crônicas – Política da Câmara Municipal de São Paulo – pasta 03 –
Data: 18/01/1950 a 05/05/1950
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Voz mais alta; Olhos de ver; Não convenceu; Velha experiência; A
guerra dos mundos; História de um barco; A lenda de São Valério;
Alhos e bugalhos; Regime do “pé de meia”; Carnaval no plenário;
Chamando as falas; Espírito de médico; Conjugação de forças; Der-
rota sem batalha; Menos ele; O mês dos vetos; Botas a descalçar; Dia
decisivo; Ritmo de urgência; Dois anos depois; Desamarrando os
pés de meia; A bomba de hidrogênio; Briguinha de presidência; Me-
lindres de caçula; Reabilitação da promessa; falta o elo; Chaves que
não funcionam; Tática de mau gosto; Descanso necessário; História
do chapeuzinho; A outra mulher nua; Balanço geral; Combate ao
vampirismo; Trabalhão de hortelão; Entre quatro paredes; Ciumeira
de plenário; Bancada antropofógica; O fio da meada; Para que o exem-
plo continue; Por conta própria; Trombas e votos; As especialíssimas;
Partindo o caos; Reunião frustrada; Sem tirar nem por; Bacia de Pilatos;
Feira intra-muros; Faz que vai, mas não vai; O “pé de cabra”; Ameaça
ao veto; Com o chapéu dos municípios; O caminho certo; Diante do
dilúvio; Englobando os palpites; Chave milagrosa; Voltando ao bom
caminho.

Crônicas – Política da Câmara Municipal de São Paulo
 pasta 04 – S/D
Barulho no Olímpo; Crise interna; Terreno devastado; Sem parecer;
Reuniões gratuitas; Carnaval no plenário; Obstrução carnavalesca;
bancadas e galerias; Divisão de responsabilidade; Batefundo no ple-
nário; Gavetas da incapacidade; Problema das taxas escolares; Crise
eminente; Termos de solução; Valendo por três; O tabu da ausência;
Quanto bastou; Parecer prejudicado; Entre dois fogos; Mosaicos de
palavras; Resíduos e verbas; Por ordem de colocação; Discurso inau-
gural; “Mea máxima culpa”; Semana de natal; O mito da presidência;
“Algo por algo”; Wilson “enquadrado”; H9istória do lobo mau; Ar-
mas secretas; Falar e vigiar; Luz estranha; No frigir dos ovos; Sem
máscaras; Quebrando a casca; Pasmaceira chinesa; Entre Le Deux;
Ovelhas negras; De pinto a galo; Sabe-se lá o que é isso?; Mãos a
obra; Direito de nomear; Excesso de discussões.

Crônicas – Política da Câmara municipal de São Paulo
 pasta 05 – S/D
Pedido o processo de demissão dos funcionários faltosos da Secre-
taria da Saúde e do tendal único; Vislumbres dos bastidores; Ques-
tões de liberdade; Entre duas paixões; Ursadas do interior; De um
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lado e de outro; Questões de linguagem; Prestação de contas; No
quartel de Abrantes; Nada como o tempo; Política e administração;
Aumenta a ordem do dia; fato consumado; Calcanhar de Aquiles; “É
um buraco”; Quebrado o tabu; Contribuição da mesa; Tantos para
tão poucos; Convite a meditação; No reino da Dinamarca; Desencan-
to do quadro; Nos termos do parecer; Cálculo errado; Discursos de
acompanhamento; Sono de sarcófago; Mais trabalho e menos paga-
mento; Na ponta do lápis; Salvemos a ordem do dia; Aquilo que
aconteceu; primeira votação; Cordão obstrucionista; Cortada falsa;
Até o impossível; Projeto escolar; Se a moda continua; Isenção de
casas; Irresistível; Divisão de castas; Em camera lenta; provas finais;
Sem parecer; Três faces; Extraordinários; Prestação de contas; Sem
compromisso; De mais alto e mais perto; Ao povo o que é do povo;
caminho livre; Sem comissões; Ônibus funerário; mais amor; sangue
de coronel; Presidência em férias; Mãos livres; Disso é que São Paulo
precisa; O vereador e o cidadão; Reforma do regimento; Gênios do
álcool; manobras de bastidores; Chega de discussões; Um passo
atrás; Convite a meditação; Dia 25, portas fechadas; A fé e o pau da
barca; Seguro contra o afilhadíssimo; Descanso necessário; O vere-
ador bancada; O cavalo de pau.

Curso de Filosofia – pasta 01 – S/D
Descartes; Sartre (teórico do olhar) esta cego; O ensino da Filosofia
e sua influência social à formação do cidadão na democracia; O ensi-
no da Filosofia na França; Política educacional francesa na África;
Qual o panorama cultural no Rio de Janeiro no tempo de D. João VI?;
“O homem psi e a era cósmica”; Aprendizagem; O problema da subs-
tância externa de Berkeley; A sociologia do conhecimento; Ideologia
e utopia – Karl Mannheim; Cadeira de estética – crítica de juízo-
Emmanuel kant; Educação feudal; Educação escolástica.

Curso de Filosofia – pasta 02 – S/D
Declínio da capacidade mental em função da idade- Trabalho de
JHPires para cadeira de Osiologia quando cursava o Seg. ano de
Filosofia; O problema da deterioração mental; Curso de introdução a
psicologia experimental; O experimento de Sherif; O problema da subs-
tância extensa em Berkeley; La cultura en la colônia; La escolástica en
el siglo XVI.
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Curso de Filosofia – pasta 03 – S/D
Conduta molar e molecular; Evolução das concepções de objeto e
método da psicologia social; Área social da situação jornalística; Sim
e não ao contrário; O cristianismo e a Filosofia Grega; Definir o que é
mental; Educação e pedagogia; O problema das relações entre as
condições sociais e o pensamento; Escola de Alexandria; Pedagogo;
Valentino e a cosmogenia gnóstica; Cristianismo e Filosofia Grega;
Cristianismo e Arian; Platão: o mito da alma; Plotino: doutrina da
alma.

Curso de Filosofia – pasta 04 – S/D
Mark; Comte e Marx; “Les theories de l’indution de l’experimentation”;
Filosofia moderna; Primeiros escritos; Matéria e forma; Dialética;
Astrologia e cosmologia; Aristóteles; Ética à Eudermo- ética à
Nicodemus; A física do céu; Metfísica.

Curso de Filosofia – pasta 05 –Data: 1955 e 1958
Descartes, o filósofo espadachim (trabalho feito no Seg. ano do Cur-
so de Filosofia) Influência dos climas sociais sobre grupos de crian-
ças – ( estudo sobre Lippitt e White)

Dados biográficos e bibliográficos – pasta única – S/D
Dados biográficos; Ficha para identificação literária; Obras do autor;
Relação da obras do autor; dados para o Dicionário de Literatura
Brasileira; Curriculum Vitae de José Herculano Pires.

Desencarne de JHPires – pasta 01 Data: 10/03/1979 a 12/1989
Estamos tristes: Morreu o companheiro Herculano – “Diário de São
Paulo”; Faleceu o jornalista JHPires – “O Estado”; “Trabalhador” –
homenagem de Jerônimo Mendonça; Herculano foi sepultado; Her-
culano, adeus – (seus companheiros com saudade) “Diário da Noite;
Prof. José Herculano Pires retorna à pátria espiritual; Faleceu Hercu-
lano Pires – “Gazeta Penhelense”; Editorial: Herculano pires – Revis-
ta André Luiz; Homenageado Herculano Pires – Jornal Despertador;
Desencarna o prof. José Herculano Pires – Jornal Aliança; Herculano
Pires, desencarnou – Jornal Correio Fraterno; A figura de Herculano
Pires – Jornal Aliança; Desencarnou o prof. Herculano Pires – Jornal
Correio Fraterno; Morre Herculano Pires – Jornal O Clarim; Irmão
Saulo – Jornal Nova Era;  Herculano Pires – Jornal Mundo Espírita;
José Herculano Pires e sua obra- Jornal A Nova era; J. Herculano
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Pires – Jornal A nova Era; J. Herculano Pires, uma luz no mundo –
Jornal nova Era; J. Herculano Pires, no além – Jornal Correio Fraterno;
“In Memoriam”- José Herculano Pires – Jornal O Clarim; Justiça à
Herculano Pires- Jornal Correio Fraterno; Herculano pires – Jornal
Vigilância; Herculano Pires, uma saudade de três anos; Homenagem
dos amigos a José Herculano Pires; Uma perspectiva, na obra de
Herculano Pires – jornal Leia-me; Herculano Pires, sua vida, sua obra
– Jornal Alavanca; A religião – Herculano pires – Suplemento literá-
rio; Herculano, no Trombone; Dois capítulos inéditos da vida de J.
Herculano Pires – Jornal Espírita; homenagem à Herculano Pires reú-
ne 700 pessoas na FEESP; A descoberta do Cristo – Jornal Espírita;
Herculano Pires; O desenlace de Herculano Pires; Morre Herculano
Pires; Odisséia da imprensa espírita; Pires, o vigilante da doutrina;
Herculano Pires passa para o plano espiritual – de líder à mentor;
Rubens Romanelli e Herculano Pires; O desenlace de Herculano Pi-
res; Espíritos ensinam aos homens que a vida não principia no berço,
nem acaba no túmulo; Herculano homenageado em S. Bernardo do
Campo- “A primeira mensagem”.

Desencarne de JHPires- pasta 02 – Cartas e telegramas
Data 09/03/1979 a 31/03/1979
Mensagem recebida de José Herculano Pires, Na reunião que era feita
Na sua casa na hora de seu desencarne; papel de condolências do
velório; Carta de condolências enviada a família pelo Centro
Beneficiente José de Andrade; Carta de pêsames enviada por D.
Adalgisa e filhos; Ata de audiência do Sr. Juiz Milton Rodrigues;
Carta de pêsames do Juiz Miltom Rodrigues; Carta de pêsames do Sr.
Antônio Aguiar do Bradesco; carta de pêsames do Sr. Gabriel Ferreira
do hospital Espírita de Marília; Carta de pêsames do Sr. Paulo Corrêa
de lara; Homenagem póstuma feita pelo Centro Espírita “Luz do Divi-
no Mestre”; carta de pêsames da Câmara Municipal de Avaré; Carta
de pêsames da Câmara Municipal de São João da Boa Vista; Carta de
pêsames da Câmara Municipal de Ribeirão Preto; Carta de pêsames
do Sr. Alfredo Miguel; Carta de pêsames da Câmara Municipal de
Itapetininga; Carta de pêsames do Sr. Roberto Cury; Carta de pêsa-
mes do Sr. Francisco Marins da Academia Paulista de Letras; Carta de
pêsames do Sr. Renato Pedroso da Associação Espírita” Vicente de
Paulo”; Carta de pêsames do Sr. Antenor de Barros do Sanatório
“Bezerra de Menezes”; carta de pêsames da Câmara municipal de
Cruzeiro; Carta de pêsames do Sr. Paulo R. de Carvalho Scamilla-
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presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro; Carta de pêsames do Sr.
Agnelo Morato; Telegrama enviado pelo Sr. Deolindo Amorim; Tele-
grama enviado por Chico Xavier; Telegrama enviado por Gabriel
Ferreira; Telegrama enviado Vera Lyriss; Telegrama enviado por Anita;
Telegrama enviado por Elias Barbosa; Telegrama enviado pelo Insti-
tuto Cultura Espírita do Brasil; Telegrama enviado por Coriolano;
Telegrama enviado por Naufal Ignatios; Telegrama enviado por Ivo;
Telegrama enviado por Laudelino; Telegrama enviado por Dijalvo
Braga; Telegrama enviado por Agnelo Morato; Telegrama enviado
por José Spessoto Jr.; Telegrama enviado por Afrânio de Oliveira.

Deus – pasta única – Data: 27/03/1968 a 03/ 1976
A nova trilogia dos cristãos ateus- questões fundamentais – as no-
vas escolas – o que é a morte de Deus- a influência alemã (Departa-
mento de Documentação dos Diários Associados); Deus e a Mesqui-
ta; Nós, os construtores; A presença de Deus; Letras e números;
Enganam-se os teólogos: Deus não está morrendo- cristãos ateus –
reformismo ecumênico – Deus está matando; Uma avalanche bíblica;
A experiência de Deus.

Diário de JHPires – pasta única- Data: 14/02/1934 a 29/02/1934
Diário de JHPires da viagem feita de Cerqueira César à Santos, paran-
do antes em Sorocaba e São Paulo.

Dia de Ação de Graças – pasta única – Data: 28/11/1976
Oração existencial; Graças à Deus; Dia de Ação de Graças.

Documentos – Passagem de JHPires pelo Gabinete Civil da presi-
dência da República do Sr. Janio Quadros – pasta única
data: 18/03/1961 a 25/08/1961
Nomeação para o cargo de Oficial do Gabinete do Presidente da Re-
pública; Carta para o Sr. Delegado regional do Trabalho de São Paulo;
Carta ao Sr. Superintendente Comercial Da Cia. Telefônica; Memoran-
do ao Sr. Diretor da Recebedoria Federal; Memorando ao Sr. Delega-
do Da Regional do Imposto de Renda; Memorando ao Sr. Presidente
do Conselho Administrativo da Caixa Econômica Federal; Memoran-
do ao Sr. Delegado do IAPC; Carta enviada ao Sr. Janio Quadros;
Anotações para Assessoria de Repartições Federais; Memorando ao
Sr. Delegado Fiscal requisitando o funcionário Osvaldo Alves; Carta
da profa. Hercilia Amaral S. Prado; Anotações gerais; Bilhete do Sr.
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Luiz Gonzaga; Cartas do Sr. Presidente Janio Quadros; Quadro de
pessoal; Carta do Sr. Presidente Janio Quadros; Texto de renúncia do
presidente  Janio Quadros; Centro de estudos assistências as zonas
rurais e urbanas sub-desenvolvidas; Levantamento dos serviços fe-
derais em São Paulo; Correios e telégrafos; transferências da Delega-
cia Fiscal; Quadro de pessoal.

Documentos – pasta 01 – Data: 22/04/1958 a 06/10/1990
Diploma da Faculdade de Filosofia, Ciências e letras da Universidade
de São Paulo; Diploma de Cidadão Araraquarense; Certificado de
participação e colaboração no III Congresso Brasileiro de Jornalistas
e Escritores Espíritas; Medalha do Mérito Jornalístico da Associação
dos Profissionais da Imprensa de São Paulo; Certificado de conclu-
são do Curso de Introdução à Parapsicologia; Documento de agrade-
cimento da Escola Paulista de Medicina pela organização e pelas
aulas ministradas no Curso de Introdução à Parapsicologia; Certifica-
do de docência no curso de Introdução à Parapsicologia conferido
pelo Centro Acadêmico Manuel de Abreu; Certificado de agradeci-
mento do Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina da USP; Cer-
tificado pela participação no Curso de Parapsicologia como colabora-
dor; Certificado de Reconhecimento pela colaboração ao
“Piraquarinha” de Guaratingueta, o menor jornal do mundo; Certifica-
do do Movimento Universitário Espírita de São Paulo pelo curso de
“Introdução à Filosofia Espírita; Certificado de participação individu-
al no UCBJEE; Certificado conferido pela Sociedade Amigos da Cida-
de pelo devotamento e trabalho desenvolvido em prol de nossa gen-
te; Cartaz de Kardec onde aparece JHP- XV Congresso Espírita Pan
Americano realizado em Caracas.

Documentos- pasta 02 – data !946 a 1977
Envelopes de pagamento; Recibos do IAPC; Título do banco da Pro-
víncia do Rio Grande do Sul; Nota fiscal da reforma de sofá; Duplicata
da Editora Labor do Brasil S.A .; Recibo de taxa de pavimentação da
prefeitura de São Paulo; fatura da Editora Labor S. A; Nota fiscal da
Editora labor S.A; Abaixo-assinado enviado pelo Educandário Bezer-
ra de Menezes ao Dr. Janio Quadros; Histórico da fundação da Edito-
ra Paidéia; Carta da Linotypo Brasil S.A; Duplicatas; Certidão de
rendimentos com fins de aposentadoria; Declaração de trabalho no
Jornal “O Porvir” – “A Semana”; Declaração de trabalho no jornal
“Diário paulista”; Memorando da Cia. Paulista editora de jornais;
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Orçamento para construção da residência de JHP; Memorial descriti-
vo da construção da residência de JHP; Recibos de ligação de luz e
taxa de pavimentação; Taxa de serviços de água e esgoto de São
Paulo; Nota fiscal da Empresa Gráfica da “Revista dos Tribunais Ltda”;
Recibo de aposentadorias pelo INPS; Extrato de conta do Banco Bra-
sileiro de Descontos S.A; Memorando enviado pela Heliogás S.A;
Nota fiscal da Eletro Tamoio de Araraquara; Recibos de contribuição
ao Educandário Dr. Bezerra de Menezes.

Documentos – pasta 03 – data: !949 a 1962
Instituto de aposentadoria; Carta da Faculdade de Filosofia de
Araraquara; Recibo; Autorização para lecionar no terceiro grau; Ates-
tado; Certidão de exercício de magistério; Carta de JHPires à faculda-
de de Araraquara renunciando a regência de classe; carta de agrade-
cimento ao Sr. João Baptista, secretário da faculdade; Carta ao Sr.
Geraldo Sobrinho, tesoureiro da Faculdade; carta à Srta. Maria C.
Donangelo, quartanista da FFCLA; Carta ao Sr. Miguel Savajole- ins-
petor de alunos da FFCLA.

Documentos – pasta 04 – Data: 1956 a 1981
Carta ao Sr. Lauro Melloni, comunicando ser autorizado o atendimen-
to espiritual no Hospital do Mandaqui; Convite de formatura de JHP;
homenagem da Câmara Municipal de São Paulo pelo sucesso no cur-
so superior; Receita médica; Fatura da Editora Cultrix; Contrato de
trabalho; Recebimento do título de Cidadão Araraquarense; Nota
fiscal; Currículo de JHP; Carta do Dr. Paulo Novaes da Câmara Muni-
cipal de Avaré; Credencial; nota fiscal; Homenagem a Kardec; Cria-
ção do Centro de Estudos Espíritas JHPires de Ilhéus, Bahia.

Documentos – pasta 05 – Data: 1945 a 1975
Instituto Nacional do Livro; Academia Paulista de Educação; Recibo
da Livraria Mestre Jou; Envelope de pagamento do Diário de São
Paulo; Vários cartões e recibos; Extrato do Clube dos Jornalistas
Espíritas; Declaração do Diário paulista; carta aos Diários Associa-
dos; Nota fiscal de livros; Convite recebido da livraria Francisco
Alves; Carta da associação Comercial de São Paulo; Nota fiscal da
Editora Pensamento; Cópia da conta corrente de JHP da Edicel; No-
tas de crédito da Edicel para JHP; Nota fiscal da Cia. Editora nacional;
Recibo da Mestre Jou; Comprovante de pagamento à prefeitura; Com-
provante de IPTU; Recibo da Editora Cultura Espírita Edicel; Hollerit.
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Documentos do Jornal Mensagem – pasta 06 – Data 1975
Papel de carta timbrado; Recibo; Carta de JHP. aos espíritas e às
Instituições Doutrinárias; Pedido de inserção; Envelope timbrado;
Xerox do cartão do CGC do Grupo Espírita Cairbar Schutel; Xerox da
matrícula do Jornal Mensagem; Xerox do registro do J. Mensagem;
projeto do J. Mensagem; carta da redação aos espíritas; Envelope
endereçado ao Sr. Molina por JHP; Carta aos confrades; Projeto de
tiragem do J. Mensagem; Relação de bancas de distribuição do Men-
sagem.

Obsessão, o passe e a doutrinação – pasta única – S/D
O problema do passe; O passe : suas origens – aplicações e efeitos.
Sub-títulos: Magia e religião – a técnica do passe, passes a distância,
Passe de auxílio mediúnico, preparação para o passe, transfusão
fluídica, a ciência do passe; A doutrinação – psicologia da doutrina-
ção, os recém-desencarnados, Santos, diabos e cléricos, a
teledoutrinação.

Editoriais – pasta única – S/D
Uma nova consciência; As metas do novo ano; A função da impren-
sa espírita; A civilização marciana; Os divorciados; não há lugar para
comodistas; Cursilhos de espiritismo.

Educação espírita – pasta única – S/D
O problema da Educação espírita; Educação espírita: moral e civismo;
Educação espírita: o último elo da cadeia; A realidade educacional
espírita;  Nascimento da educação espírita da revista “Jornada’; A
educação na era do espírito; Educação espírita: seu objetivo maior;
Literatura espírita; Toymbee e o espiritismo.

Espiritismo ensinado por Jesus – pasta única – data: 1953
O espiritismo ensinado e praticado por Jesus.

Espiritismo – Irmão Saulo - recortes de jornal - pasta 01 – S/D
A doutrina e seu nome – orar por outros; A lei de afinidade; A dor e
o mundo – é mais fácil nascer?; Advertência aos espíritas – divisor de
águas – novas perspectivas; Até o ateu pode amar a Deus; Alicerce
esquecido; As materializações luminosas obtidas pelo Delegado
Rainier; Análise de um personagem mediúnico em palestra pronunci-
ada pelo autor; Antecipação mediúnica da descoberta da “Chave do
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Universo” por Einstein; Aplica a teoria corpuscular que condena
Kardec; “A Gênese” constitui a base de uma cosmologia espírita;
Atividade em dois planos da Falange do Consolador; A posição da
terra na escala dos numerosos mundos habitados; Além dos fenôme-
nos – Princípios definidos; A lei da afinidade; Adormecer para des-
pertar – As quatro semeaduras; A viúva de Flamarion – Lar Anália
Franco; Barreiras opostas; Breve resposta – O diabo e a ciência;
Bjorkhen – o pequeno cruzado; Casos de regressão de memória com-
provados por documentação; Cegos e surdos – Convite a meditação;
Crer e saber – Alma dos animais; Criação e não emanação de Deus –
O homem evolui para o criador; Confusões sociológicas sobre o
mediunismo e o espiritismo; Como fase da transição do mediunismo
oracular; Como evolui a lei de adoração através das formas mitológi-
cas; Curiosa simultaneidade dos horizontes hebreus; Científica e his-
toricamente errado o projeto de lei da pena de morte; Cem Evange-
lhos de propagação terrena da luz espiritual do Evangelho; Claro
como um copo d’água; comprova-se a reencarnação pela personali-
dade anterior; Conceitos da ciência moderna para “modernizar” a
doutrina; Como um escafandrista o homem deixa o corpo; Compro-
misso dos aspirantes espíritas da Academia das Agulhas Negras;
Como se faz uma sessão prática; Comunicou-se duas vezes enquanto
o corpo era velado para o enterro; Comemoração dos mortos –
fraternidade de além-túmulo; Como se faz uma sessão prática II –
como se faz uma sessão prática IV; da individualização espiritual como
ápice da evolução terrena; da atividade e  passividade nas comunica-
ções mediúnicas; Da natureza tríplice da doutrina espírita; Da
individualização mediúnica a espiritualizarão universal; Da
mediunidade ao estudo da personalidade do paranormal; Debates
sobre palestras – confusão sem motivos; Definindo um princípio –
Espíritos e pessoas vivas; Deformação doutrinária sem base e sem
lógica; desenvolvimento do cristianismo nos rumos da religião espi-
ritual; Deve haver – perturbação – não somos fatalistas; Diverte-se
evocando os espíritos de pessoas vivas ou inexistentes; dilúvio: ca-
tástrofe parcial adaptada a uma antiga lenda; Do monísmo de “A
Grande Síntese” ao aparente dualismo espiritista; Do humano e divi-
no ao espiritismo; Doutrina indivisível – definindo a natureza da III
revelação; Doutrina cômoda – Bases definidas.

Espiritismo –  Irmão Saulo - recortes de jornal – pasta 02 – S/D
Educação moderna; Efusão do Evangelho no mundo através da dou-
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trina espírita; Emmanuel: confessar o Cristo é cristianizar a nossa
vida; Entusiasmo cego – Definindo um princípio; Ensinou o apóstolo
Paulo: A Bíblia é livro mediúnico; Entrosamento do homem no pro-
cesso evolutivo do universo e da vida; Esclarecendo a complexa
trama dos processos de reencarnação; Expulsão dos demônios; fazer
prosélitos – Elizabeth II; Fórmulas cabalísticas; Fundamentos
gnoseológicos da natureza tríplice da doutrina; Gandhi e sua dinâmi-
ca espiritual numa palestra de Cecilia Meireles – civilização em julga-
mento; Generalidade e concordância, condição básica da doutrina;
habitantes de Júpiter – Humanidade de carne e osso; Inicia-se na
Pérsia a cisão entre a religião e o estado; Karma – ainda o mediunismo;
Lembranças de vidas passadas confirmadas por comunicações; Lem-
brança de outras vidas – a verdadeira cura; Luz para todos –
simbologia da paixão; Macumba não é espiritismo – Palmelo; Marcha
decisiva para a criação da Universidade Espírita de São Paulo; Mate-
rializou-se o espírito da filha abraçando os pais numerosas vezes;
Médium maometano – Prece atendida; Mediunismo – Na assembléia;
Mortos que tornam a viver graças aos socorros médicos; Nem a Bí-
blia, nem Moisés – Alicerce esquecido; Nivelando o terreno para o
advento do espiritismo; Não se pode negar aos internados o confor-
to da sua crença religiosa; No espiritismo como na medicina Militão
Pacheco foi um exemplo; Não há princípio absoluto sem demonstra-
ção evidente; Nova revolução copérnica; Obra de revelação; O sen-
tido da vida; O que é caridade; Os túmulos estão vazios; Os espíritos
e a Semana Santa – Decifrando o mistério da morte; O caminho natu-
ral – Porta de escape; Orar pelos mortos – Ciência espiritualista; O
consolador prometido – Sob a ação dos espíritos; O caminho de
Deus – Juízo final; Os protetores – Moisés quando convém.

Espiritismo – Irmão Saulo - recortes de jornal – pasta 03 – S/D
Perguntas e respostas; Pesquisas metapsíquicas em diversas univer-
sidades americanas e européias; Pena de morte – Guias espirituais;
Presença dos mitos agrários nas formas religiosas de hoje; Preparado
pela reforma o advento do consolador; Pretende a teoria corpuscular
substituir a Doutrina Espírita; Porque sofrem os animais; Posição da
terra e do homem no quadro geral do universo; Podemos fixar nossa
mente numa situação e numa época; Posição do cristianismo antigo
perante o problema da educação; problemas do natal; Provações su-
periores as forças – Dois mandamentos; Provas científicas e lógicas
do princípio da reencarnação; Razão e fé – Modelo de virtude; Ra-
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zões e diretrizes do curso de introdução ao espiritismo; Reacende-se
a luta pela defesa da escola pública em todo país; Reabriu a “Casa
dos Espíritos” e dirige o movimento na França; Recepção no outro
mundo – É mais fácil nascer; Resposta a Altair – Comunicações de
corpo presente; Restabelecimento da naturalidade no processo de
relação mediúnica; Reforma das bases científicas e também da Filoso-
fia Espírita; Recordações de outras vidas comprovadas na vida pre-
sente; Reunião de escritores no espaço para debater problemas da
terra; Rhine orienta suas pesquisas no sentido da natureza humana;
Rompimento pelo profeta do gregarismo psíquico; Ruptura do
arcabouço literal para libertação do espírito; Sanatório espírita – Co-
municações autenticas; Schutel e Roustaing – Judas Escariotes; Vol-
ta ao passado – Esforço humano; “A morte é a porta da vida” afirmou
Richet a Cairbar Schutel; A escola da terra; Confusões sociológicas
sobre o mediunismo e o espiritismo; Curiosa simultaneidade dos ho-
rizontes Hebreus.

Espiritismo –  Irmão Saulo - recortes de jornal – pasta 04
Data: 04/09/1949 a 22/12/1949
O Evangelho é o fim – Ciência metapsíquica; Desespero de pai –
Angústia de noiva; Vote como espírita; Multiplicação – Padre Zabeu
e Cairbar Schutel em manchester; Um herói espírita; “Porque, meu
Deus”?; A dor e o mundo; Ambiente evangélico; Congresso Pan
Americano de Espiritismo; Moisés quando convém; Está errado; “Imu-
tável só há o que vem de Deus”; Bases doutrinárias; A “Revue Spirite”
em português; Trabalha-se em Marília; Curando-se os loucos; Remé-
dio universal; “A moral, não o martírio”; Bozzano e os críticos da
Doutrina; Doutrina individual; Idéias natas; O filtro da morte; Revista
mal orientada; A doutrina cômoda; Tolerância e cumplicidade; O sen-
tido da vida; Definindo um princípio; O que é caridade; Explicação
dos milagres; O consolador prometido; Juízo final; Comemoração dos
mortos; Ainda a tolerância; Mistérios e realidades deste e do outro
mundo; Nova revolução copérnica; Sob a ação dos espíritos; A ver-
dadeira cura; Não manches o teu caminho; Sessões do corpo; Como
fazer uma sessão de corpo presente; De que assuntos devem tratar
com os espíritos?; Fogo na terra; Como se faz uma sessão prática;
Como se faz uma sessão prática IV; Como se faz uma sessão prática V;
Correspondência; Do humano e do divino no espiritismo; Loucuras
aos olhos do Senhor; Desejo de cura; Vida contínua e progressiva;
Evangelizar a medicina; Ensino e educação espírita; da investigação
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dos fenômenos no Brasil; A volta de Charles Dickens; benditas mãos
e benditas bocas; Retratos a granel; Reencarnação; Respostas; A
volta de Ademarzinho.

Espiritismo –  Irmão Saulo - recortes de jornal – pasta 05
Data: 1950 a 1958
Identificação; Luta que esclarece; “É tudo anônimo”; O terrível abis-
mo das palavras; Clarividente desconhecido; São os centros espíri-
tas, organizações religiosas?; Terceiro milênio – Filosofia racional; A
codificação; Condolências; Prepara-se na terra um novo mundo atra-
vés das crises contemporâneas; Balanço – Compreensão; Trabalho
de síntese; Materializou-se o espírito e comprou passagens para um
casal sem recursos; Descuida-se o “Anjo do Olvido” e certas lem-
branças aparecem; Reencarnação e mediunidade nas três revelações
cristãs; Homens que vivem e pensam depois de perder o cérebro;
Evoluindo dos instintos o homem se espiritualiza; Orientação doutri-
nária aos órfãos espíritas; Características positivas da doutrina dos
espíritos; Variável em suas formas temporais a moral é essencialmen-
te imutável; No mundo dos espíritos há sábios e fanáticos; Cortina de
chumbo; Posição da doutrina em face das religiões e da ciência; Ca-
sos típicos de mediunidade nas descrições de Oesterreich ; Nunca
faltam provas da sobrevivência humana; Valiosas materializações
obtidas em Chesterfield; Imenso campo de pesquisa nos casos de
desdobramento; Se os mortos não ressuscitam também Jesus não
ressuscitou; Importância e significação de “O Livro dos Espíritos”;
Salvou o filósofo Atenodoro ao espectro do velho escravo; “Há três
anos tomo conta de um hospital de loucos”; Das assombrações do
Recife a uma sociologia espírita; “Matam a criatura humana, vão as
igrejas e rezam”; Problemas da ciência e da religião no estudo da
doutrina espírita; A missão do espiritismo na transformação do mun-
do; na praça pública; Religião consoladora; Devemos abrir ao crimi-
nosos a porta do arrependimento; Significação e importância do “tra-
tamento da metapsíquica”; Seqüência lógica e natural das três revela-
ções cristãs; Reconstrução em Aparecida do Centro Apóstolo Paulo;
vantajosa para os espíritas a conquista humana do espaço; das fes-
tas de Isis, Dionisios e Baco ao tríduo momístico; Conclusões e reco-
mendações do Congresso dos Jornalistas; Língua sagrada do antigo
Egito falada por um médium em Paris.
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Espiritismo –  Irmão Saulo - recortes de jornal – pasta 06
Data: 1959 a 1967
Duas fases no desenvolvimento e na propagação do espiritismo – O
diálogo mediúnico; Problema da letra que mata ante o espírito que
vivifica – Modificará a cultura ocidental o conhecimento da reencar-
nação; O livro que assinalou o advento de uma nova era da humani-
dade; Quem está com a verdade não precisa de violência; Desenvol-
vimento em três tempos da concepção real do universo – A terapêu-
tica do afeto; Praticar a caridade é cumprir o mandamento do amor ao
próximo; Textos bíblicos confirmam princípios do espiritismo; Quem
não pode fazer o menos também não pode fazer o mais; Auto-criação
do espírito por um processo mecânico; Origem sensorial da crença na
sobrevivência do homem; Humanização da natureza pelo psiquismo
primitivo; Ampliação espírita da teoria de Spencer sobre as religiões;
Como evolui a lei de adoração através das formas mitológicas; Jeová
como Deus agrário e sua natureza sincrética; desenvolvimento da
humanidade como processo de transcendência; Momento de
transcendência na evolução da humanidade; Desenvolvimento da
razão para libertação do homem; marco alegórico da conquista da
maturidade mental do homem; Erasmo e Lutero encaram  a luta contra
os símbolos; Antecipações doutrinárias das obras de Allan Kardec;
“vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu e nosso
Pai”; Complexidade do fenômeno de materialização de espíritos; Difí-
cil o desenvolvimento das pesquisas espíritas no mundo; Paris aba-
lada por discussão sobre caso de materialização; variável grau de
perfeição dos casos de materialização; Casos de regressão de memó-
ria comprovados por documentação; Tendências e aptidões inatas
como provas de  reencarnação; Velho Barbosa: um lavador que culti-
vava nos corações; A verdade sobre o julgamento de Arigó;
Parapsicologia como forma de combate ao espiritismo; Primeiros pas-
sos do Brasil na sua missão continental; Chico Xavier e Waldo Vieira
já se encontram em Londres; Chico Xavier e Waldo vieira já se encon-
tram na França; Chico Xavier e Waldo Vieira já regressaram a Uberaba;
Espíritos recebidos na Igreja Adventista em visita fraterna; Chico
Xavier volta aos Estados Unidos para prosseguir na divulgação espí-
rita; porque há tantos debates sobre espiritismo na TV?; Sentido
histórico d Bíblia e a sua natureza profética; Toda a Bíblia está cheia
de fenômenos mediúnicos; Professor de Teologia defende a interpre-
tação espírita da Bíblia; Comunicações de espíritos e materialização
na Bíblia; Moisés proibiu precisamente o que o espiritismo proíbe;
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Moisés praticava e desejava a mediunidade bem orientada; Jeová dá
lições sobre a forma de mediunidade; Expressões e palavras desfigu-
radas na Bíblia; Epístola testemunham mediunidade apostólica; Como
os apóstolos faziam suas sessões espíritas; Deus morre quando os
homens se apegam a letra que mata; Natal exige a prática da caridade;
Jesus proclamou em Nazaré o ano agradável ao Senhor; Como deus
tirou o homem do barro ou pó da terra; Eva e a costela de Adão: um
mito de origem social; Mostra a Bíblia que Adão não foi o primeiro
homem; Caim fundou uma cidade sem ter quem habitá-la; Ressurrei-
ção como lei natural ensinada pelo Cristo e Paulo; Mais interesse no
estudo da vida e obra de Allan Kardec; O Livro dos Espíritos como
seqüência natural da Bíblia; Adão não foi o primeiro homem, mas
apenas o primeiro hebreu.

Espiritismo –  Irmão Saulo - recortes de jornal – pasta 07
data 1966 a 1971 e S/D
Coação sobre médicos para não opinarem sobre Arigó; Escritores
médiuns em desfile num livro de casos literários; Espíritos recebidos
na Igreja Adventista em visita fraterna; A dupla autoridade da doutri-
na e do bom senso; Cristo nos libertou para vivermos livres; Uma
organização autoritária não pode existir na doutrina; Do estudo dos
fenômenos foi que nasceu a doutrina; Novos rumos a unificação do
movimento doutrinário; Brasileiros na divulgação do espiritismo pelo
mundo; Todos puderam compreender os ensinos do pentecostes;
Paulo ensinava aos cristãos como receberem os espíritos; Natal espí-
rita exige a prática da caridade; Ressurreição como lei ensinada pelo
Cristo; Sentido cosmos sociológicos da lenda bíblica do dilúvio; Hora
e tradição; os espíritos e o progresso; As provas da reencarnação;
As raízes milenárias do princípio da evolução da doutrina espírita;
base ideológica para construção de um mundo melhor e mais belo;
Cabe aos homens a defesa dos princípios espíritas; Conclui sua tare-
fa na terra um grande pregador espírita; João Leão Pitta, o papai Noel
do espiritismo; Confissões de uma professora com 45 anos de ensino
público; Casos de regressão da memória comprovados por documen-
tação; Condições mínimas exigidas para apreciação da doutrina; Co-
municações de Leão Pitta inteiramente identificadas; Corpos do ho-
mem; Como repercute no exterior a condenação de Arigó; Complexi-
dade do fenômeno de materialização de espíritos; Cientistas dos EUA
debatem as operações de José Arigó; Convite do alto para o estudo
das curas básicas da doutrina; Cátedras de parapsicologia nas facul-
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dades de medicina; Construção do primeiro edifício do parque Uni-
versitário Espírita; Conan Doyle e o mistério das semelhanças mé-
diuns-fantasmas; Como um tipógrafo de São Carlos  tornou-se  após-
tolo do espiritismo; Condenação da pena de morte num símbolo do
cristianismo; Criado na Argentina um instituto para estudo das obras
de Kardec.

Espiritismo – Irmão Saulo – recortes de jornal – pasta 08 – S/D
As mãos de Deus modelam ainda o barro dos primeiros tempos; Ár-
vore que continua a florir para frutificar do bom fruto; Parapsicologia
como forma de combate ao espiritismo; A mediunidade de efeitos
físicos perante a de efeitos espirituais; Aceitação dos princípios de
evolução e comunicabilidade; Teólogo protestante relata suas expe-
riências espíritas; Da metapsíquica de Richet a parapsicologia de
Rhine; Condenação de Arigó; Difícil avaliar a intensidade do movi-
mento espírita mundial; das festas de Isis, Dionisios e Baco ao tríduo
momístico de nossos dias; Do corpo como instrumento para a evolu-
ção do espírito; Documentos brasileiros de casos de materialização;
da finalidade e significação da materialização; das saturnais e lupercais
ao tríduo momístico atual; Do divino e do humano na revelação espí-
rita; Dois casos de comunicações que mutuamente se confirmam;
“Eu já vos disse: a prece santifica o ato de lembrar”; Fotografias
psíquicas exigem exame técnico especializado; Formação de técnicos
no serviço evangélico do amor ao próximo; Fora da caridade não há
salvação; Existe um lar diferente onde não faltam berços; Estudo do
“Livro dos Espíritos” pelo sistema de livre discussão; Efetuada doa-
ção de terreno para Universidade Espírita; Estudos de Cesare
Lombroso sobre fenômenos espíritas e hipnóticos; Existências su-
cessivas provam que a morte é apenas transição; Esclarece-se dia a
dia o caso das materializações de Uberaba; Há cem anos na França o
número um da “Revista Espírita”; Instalado o núcleo de Ribeirão
Preto da cruzada dos militares espíritas; Inauguração do pequeno
auditório do Clube dos Jornalistas Espíritas; Iniciam-se as atividades
letivas do Instituto de Cultura Espírita; Julgam a doutrina unicamente
por ouvir falar; Jovens de todo o Brasil na confraternização em
Marília; Língua sagrada do antigo Egito falada por médium em Paris;
Leon Denis e as origens druidas do espiritismo; Lançada a edição
brasileira da “História do Espiritismo”.

Espiritismo – Irmão Saulo- recortes de jornal – pasta 09 – S/D
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Casos espíritas pela televisão nas emissoras americanas; Não há de-
senvolvimento doutrinário sem respeito a obra da codificação; O de-
senvolvimento das ciências confirma os princípios espíritas; Sentido
e estrutura de “O Livro dos Espíritos”; Reencarnação, lei comprova-
da e não simples teoria ou dogma; Recordações de outras vidas com-
provadas na vida presente; Revelação mediúnica provada pela in-
vestigação histórica; Quando se dilui a sombra completei a luz do
novo dia; Respeito a Bíblia; São os fenômenos supranormais simples
ampliação dos normais; Sanatório espírita em Avaré; Somente a in-
vestigação séria poderá provar materializações; Shalders atingiu cem
anos como um espírita convicto; “Só temos da vida aquilo que reco-
lhemos da hora”; Rhine e outros parapsicólogos deverão estudar o
caso Arigó; Sentido cristão das palavras iniciais da oração domini-
cal; Uma organização autoritária não pode existir na doutrina; Teólo-
go protestante relata suas experiências espíritas; Tolstoi e a sua luta
religiosa para restabelecer o cristianismo; trovadores do além ofere-
cem festival de trovas ao mundo; Também para a economia uma ori-
entação espírita; Universidade Espírita será uma realidade em São
Paulo; Fenômenos espíritas; Urge a criação em nossa capital de um
instituto médico espírita; Uma sucursal terrena do “Nosso Lar” insta-
lada na cidade de São Manuel; velho barbosa: Um lavrador que culti-
vava corações; Visita ao médium José Arigó na cadeia de Conselhei-
ro Lafaiete; Variável o grau de perfeição dos casos de materializações.

Espiritismo – Irmão Saulo – recortes de jornal – pasta 10 – S/D
As investigações do prof. Price comprovam os fenômenos espíritas;
Sanatório psiquiátrico espírita; nada de fenômenos; Homenagem di-
ferente a Kardec comemorando seu trespasse; primeiros passos do
brasil na sua missão continental; Materializações de espíritos e
desmaterializações de médiuns; Não pode haver nenhuma forma de
heterodoxia no espiritismo; Nosso segundo aniversário; Não há lu-
gar para comodismos no seio do movimento espírita; “No reino dos
meninos felizes, nunca houve um caso de egoísmo”; Materialização
presenciada por repórter não espírita; magnetismo e hipnotismo nos
fenômenos espíritas; Os casos de crianças prodígios como provas de
reencarnação; O que é o homem; Os 3 caminhos de Hécate; Origem
intuitiva e atualidade racional do princípio espírita da reencarnação;
Os sonhos como produtos de emancipação da alma; Nosso amigo
Edgard Cavalheiro mudou-se para uma vida melhor; Não é verdade
que Chico Xavier tivesse negado sua mediunidade; Provas de identi-
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dade física nos casos de reencarnação; O instrumento deve estar
afinado para que o músico possa utilizá-lo; O problema das aulas de
religião nas escolas; Prova lógica da reencarnação oferecida pelo
“mito do Véu”; Provas científicas lógicas do princípio da reencarna-
ção; Para ser espírita é preciso compreender o sentido da vida; Por-
que parapsicologia e não psicologia nos cursos médicos?; Partirá de
São Paulo a Cruzada nacional de Redenção da Criança; Trava-se no
senado a batalha do projeto de diretrizes e bases da educação nacio-
nal; problema de criminologia a luz da doutrina espírita; paris abalada
por uma discussão sobre questões de materialização; Problemas exis-
tenciais a luz dos princípios do espiritismo.

Espiritismo – Irmão Saulo – recortes de jornal e originais pasta 11
Data: 1950 a 1966
Discutiram espiritismo na televisão sem nenhum conhecimento da
doutrina; Libelo contra a pena de morte – A própria condenação de
Jesus; Coação sobre os médicos para não opinarem a favor de Arigó;
Orientação das novas gerações para construção do novo mundo;
Debates espíritas na televisão precisam de orientação racional; Algu-
mas razões dos debates sobre espiritismo no canal 2; Buscando a
verdade sobre uma nova igreja do Brasil; reunião dos escritores no
espaço para debater problemas da terra; Significação e importância
do tratado de metapsíquica – Desenvolvimento do cristianismo nos
rumos da religião espiritual; Não basta compreender a doutrina: é
preciso sobretudo assimilá-la; Reencarnações – Res, non verba – Da
prece – Mediunidade – Medo e culto – Deuses e espíritos – Religião
espírita – Da inspiração; Aproxima-se o natal – Origem das religiões –
Provas ao contrário – Primeiro os alicerces – Teoria do refletor – Com
os demonistas – tempo perdido; Religião psíquica – Rumo ao futuro
– Revivem os fatos – Marco Miliário - Curado pelo médium napolitano
o tenor Gigli voltou a cantar; Nova mentalidade – Decifração – a
mesma coisa – Sobre o túmulo – Simbolismo – A roda – A retorta;
Ainda a missão – Mundo inesperado – Comunicações; Um docu-
mento esclarecedor da natureza do espiritismo – Velhas teclas – Allan
Kardec; Médiuns espíritas – “Mensagem Maurícia” – Caminhos di-
ferentes; Incessante trabalho psicográfico de Chico Xavier em Pedro
Leopoldo – Trabalho mediúnico – Na hora do estudo; retratações –
Allan Kardec – Nomes e patronos – Como estudar – O remédio –
Indispensáveis; Fenômenos de xenoglossia constatados e estuda-
dos – Inteligência suprema; Volta a unidade – A mesma coisa; Inova-
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dores sem autoridade; “O Evangelho”; Doutrina tríplice – generalida-
de e concordância, condição básica da doutrina; Espíritas sempre
distinguiram fenômenos anímicos e espíritas; Lei de causa e efeito –
Autoridade única;  Abrandamento dos costumes – Mediunismo e
espiritismo; Educação espírita – População espírita; Ao calor do fogo;
A busca; remédio para todos; Orientação segura – Evitou a explosão;
Cuidado com os “guias”; A posição da metapsíquica na história do
espiritismo; Nenhum gigante o faria – Aproveitadores; O grão de
trigo; As profecias de Daniel e o apocalipse de João; Perigos do
mediunismo – “Impossível”; Fenômenos supranormais originaram as
religiões; A religião maravilhosa – Retrocesso histórico; Primeiros
passos- Rumo as estrelas; Conceito de religião – Remédio do mundo;
Evolução física e espiritual do homem – Como se dá o desprendimen-
to do espírito na hora da morte.

Espiritismo – Irmão Saulo – Recortes de jornal – pasta 12
Data: 1951 a 1952
A um leitor de Capivari – Em Mogi Mirim – Humildade – Ainda a
humildade – Desconhecimento; Poemas mediúnicos de Rodrigues de
Abreu – Muitas moradas – descoberta do espírito; Rodrigues de
abreu – Um “subconscientista”; A jovem prisioneira e o subconsci-
ente; “Era um balanço leve e curto acompanhado de breve rangido” –
São os centros espíritas organizações religiosas; Crise no materialis-
mo – Um apelo de Silvia Serafim – A volta de Farias Brito – nada se
perde; Falazes hipóteses para negar a realidade da sobrevivência – A
força do exemplo – Ciclo anuais de conferências; Organiza-se em São
Paulo um núcleo da Cruzada dos Militares espíritas – A morte é a
vitória da vida – O perispírito; Bilhete a Jesus – Como as lavas dos
vulcões – Comprovações da vidência – Em Novo Horizonte; Força
natural – Adrien, o vidente – “Ciência que trata da natureza, origem e
destino dos espíritos”; Realidade ou ficção? -  A morte – Prosélitos –
Desinteresse; Oferecem as comunicações mediúnicas uma visão de
conjunto do além-túmulo – Evangelizar os homens de farda o fim das
Cruzadas dos Militares; Lembrança do passado – Triângulo – “Desa-
pareceu a noção de rigidez nas relações de causa e efeito”; Freud – O
homem – Comodismo; Estrela de amor – Síntese – O sonho – base
moral; Marginalismo – Premonição – Recordação – Mediunidade;
Revelações mediúnicas sobre a função da epífise em nossa vida psico-
sexual – Desenvolvimento – Alunos desatenciosos; Desenvolvi-
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mento prematuro – Cursos de preparação – A lição do fogo;
Reencarnação – Cruzada dos Militares – Trabalho fraterno; Não
se conhece ainda a profundidade da influência espírita na literatura;
A busca – Ruy, espírita; Instintos- Construção – Compreensão- Vi-
são de conjunto – Problema de atitude – Colaboração dos adversári-
os; A dor e sua profunda significação na evolução espiritual do ho-
mem – As mesmas armas – Confirmação; “obsessão dos fenômenos”
– Incêndio – Encontramos no túmulo vazio uma visão diferente da
morte; Investigação e experimentação – Salvação – Nada se perde –
Inteligência; Ministério dos espíritos – Crer e obrar – Auxilio do alto;
Boas obras – Esforço próprio – Antecedentes da elaboração do “O
Livro dos Espíritos”; Salvação – Fé e obras – Casos como o desse
pequenino Tadeu desiludem-me das questões religiosas; “Semeia-se
o corpo animal, ressuscitará o espiritual” – Comunicações de espíri-
tos – Esforço próprio; O consolador – “O céu em nossas almas” –
Precursor; Kardec avançava sobre o futuro quando foi convocado
pelo alto – Desembocadura – O sopro curador; O exemplo de Gandhi
– Balzac, médium curador – Não pode haver contradição entre Jesus
e as epístolas; Conhecimento global – Simples método – Dilema –
Livro religioso; Peças da mesma engrenagem que mutuamente se
auxiliam – Do homem ao anjo – Todos irmãos; materialização de
Napoleão num centro espírita de Nice – Velhas ilusões – Caminhos da
salvação; Bilhete – Além da brilhante superfície há um Khayyam de
profundidade; Ignorância – Aparelho eletrônico – A arte a serviço do
ideal; Capítulo da história da Cultura – Corpo e espírito – O homem
não é apenas intelecto como não é apenas estômago; A outra face –
Construção – Ressurreição mediúnica da língua falada no Egito de
Amenhotep III; Esforço próprio – O valor da vida – Aparições de
Maria Montez na sua residência em Paris; Nascer, morrer, renascer –
na luta – Confiança – Resultados do Congresso; Conseqüências
morais – Posição científica – André Luiz – Asas desiguais; na reta
final – Mensagem de Araguari – Escola – O perigo artificial;
Restabelecimento da unidade espiritual do homem moderno – O
codificador – Rumo ao espírito; Fora dos órgãos – Através dos fatos
– Descrições do além – na rocha dos fatos; Como Kardec descobriu
a realidade do espírito – Profissão de fé – Confissão pública; Paulo e
o perispírito – Alicerces na rocha – Torcendo a verdade; Levado por
acaso a uma sessão foi socorrido pelos espíritos – Retratações –
Resposta; Conselho – Buda e Cristo -  Aparições de uma jovem russa
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descritas por Frederico Myers; Libertação – Nova ciência – Fim de
conversa – Analogia; Modelo ideal – Presença dos espíritos – Re-
gressão de memória; Corpo e espírito se articulam no conjunto da
condição humana – Através de suas faculdades mediúnicas Ida Lupino
fez-se compositora musical; Desenvolvimento mediúnico espontâ-
neo da Condessa Egle, no Castelo Fanelli – Emancipação – Misticis-
mo; Do sobrenatural – Na concha da mão – Vibrações – Fenômeno
natural; Lembranças de vidas anteriores comprovam a lei de reencar-
nação – Confirmação – Esclarecendo; No cinema – O velho Marley –
Volta no tempo – Dickens; Provas e mais provas – Comprovadas pela
experimentação as histórias de desdobramentos – Processo espírita
– Apelo a Razão; Água viva – Observações com o “homem radar”
confirmam experiências de Richet.

Espiritismo – Irmão Saulo – recortes de jornal – pasta 13
Data: 1950 a 1951
Fotografando fenômenos – Cura pela homeopatia (bancadas e galeri-
as); Distribuição de recursos – Monstro em perspectiva (bancadas e
galerias); A palavra se eletriza, brame lampeja, atroa – Destilando;
mediunidade; A grande esperança – Fenômenos difíceis; Levanta-te
e anda; Doutrina de vida – Mania das receitas; O ópio das preocupa-
ções – A realidade mediúnica; Obras espíritas na Alta Paulista – A
concentração da Alta Paulista; Reuniões mediúnicas; Dúvida salutar
– Fora da caridade não há salvação; Novo livro de Kardec – Vibra-
ções de cura; De que vale ser homem, se este é apenas uma sombra?
– Novos rumos; Hospitais espíritas – Kardec e a caridade; Há contas
a acertar, entre materialistas e espíritas – Os espíritas e a Bíblia; Quem
retorna do círculo carnal trás consigo dificuldades enormes – Há dois
mil anos; Comunicações sem médium – Escolas doutrinárias infantis;
Compreensão doutrinária – Kardec e o mundo; Outro investigador
materialista rende-se à evidência dos fatos – Mundo de expiação;
Hegel e Geley – Semana do livro; Shakuntala a jovem-prodígio visita-
rá brevemente o Brasil – Filmagem de fenômenos em São Paulo; Dia
do livro – A mediunidade e as religiões; Semana do livro espírita – Há
94 anos Kardec lançava na França, “O Livro dos Espíritos”; Semana
do livro – 18 de abril; Afinal quem somos? – Problemas do livro;
preservação das bases doutrinárias contra os reformadores e inova-
dores – Confederação Pan-americana; Como começar – Doutrina pro-
gressista; Sociologia espírita – Exemplo de Fulton; Indiferença huma-
na – Ciclo de Conferências de 1951; Do templo de Jerusalém para os
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centros ingleses; Que fazer com os filhos?; pena de morte – Criadores
de utopias; Instantânea foi a compreensão e já um incêndio se levan-
ta – Precaução; Del más alla del tumulo – Caridade revolucionária;
Napoleão Laureano – Enigma que o espiritismo esclarece – justiça
divina; Escolas para crianças – Kardec e Ubaldi; Os frutos – Proibi-
ção bíblica; da ectoplasmia de Marta às encenações de Areski – Pro-
blemas de herança; Richet e Kardec – Síntese cósmica; Qual seria a
função do Brasil no futuro? – Semana Pestalozzi; Ciência Venuziana –
Tentando abrir caminho entre A. Comte e Kardec; O enigma Laureano
– Levitação; Novas possibilidades – Confusão; Leitura e estudo –
Cuba espírita; Visita de Ubaldi – Sessões mediúnicas; Porque não me
lembro? – Memória latente; Somente pelo processo de exclusão as
aparições podem ser ignoradas – Pressentimento; Problemas
mediúnicos – casas lotadas; Entrevista de Ubaldi – O que são os
médiuns; O perigo da frustração – Encontro em Pedro Leopoldo;
Triunfo alcançado pelo espiritismo na Inglaterra – Deus e a dor; Des-
fazendo confusões – Materialização, ensaio de novas formas de vida;
Páginas do coração – Desintegra-se o corpo, mas a alma permanece;
“Guias” que escolhem diretores – Adivinhações; Os mais obstina-
dos incrédulos praticam espiritismo sem saber – O que há então?;
Aviso aos navegantes – A mosca de Nordau; Um dia chegará – Co-
nhecia a extensão e a profundidade da influência espírita no nosso
povo; Preparando o futuro – Chico e Ubaldi; A Santa de Sabino –
Provações coletivas; Divórcio – Profilaxia; Uma síntese sociológica
do pensamento espírita – Mortes prematuras; Orientação mediúnica
– Através do abismo; Debates doutrinários – No granito do método
experimental; Kardec – Tomé; Pode haver um sinal vermelho na ponte
através do abismo – debates doutrinários; prodígios das trevas –
Aparições assustadoras; Testemunhas de Jeová – Valor da prece –
Coisas de um pai penalizado pela morte violenta do filho; Começo do
mundo – Iniciação espírita – Aviso do espírito de Montgolfier sobre
o aparecimento da aviação; Kardec e as cinco alternativas com que se
depara a humanidade; Ao passado cristalizado podemos opor o im-
pulso da nossa vontade; Dúvidas sem base – Apenas a essência;
necessário e supérfluo – Volta-se novamente a França para a
codificação de Kardec; ser espírita.

Estudo do espiritismo – Originais – pasta única – S/D
Plano de estudo da Doutrina Espírita – Introdução ao espiritismo;
Introdução ao “O Livro dos Espíritos”: sua posição na Doutrina;
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Introdução ao “O Livro dos Espíritos”: sua natureza tríplice; espiritis-
mo e espiritualismo; Alma – princípio vital e fluído vital; A Doutrina e
seus contraditores; manifestações inteligentes; Desenvolvimento da
psicografia; Resumo da doutrina dos espíritos; A ciência e o espiri-
tismo; Perseverança e seriedade; Monopolizadores do bom senso; A
linguagem dos espíritos e o poder diabólico; Grandes e pequenos;
Da identificação dos espíritos; As divergências de linguagem; As
questões de ortografia; A loucura e suas causas; A teoria magnética
e a do meio ambiente; Preenchendo os vazios do espaço; Apreciação
geral da matéria estudada; Introdução a Filosofia Espírita; Aprecia-
ção geral da matéria dada; Introdução ao “O Livro dos Espíritos” –
sua gênese.

Experiência passada versus organização na percepção da forma vi-
sual – pasta única
Data: 1956
Experiência passada versus organização na percepção da forma visu-
al.

Homenagens – pasta única – S/D
Acróstico “In Memoriam” – José Herculano Pires (perfil evangélico),
por Walter Radamés Accorsi.

Índice remissivo das obras de JHPires – autoria do Sr. Miguel
Grisólia – pasta 01
Data: 1973 a 1985
Agonia das Religiões; O Verbo e a Carne; Obsessão, o Passe , a
Doutrinação; Parapsicologia, Hoje e Amanhã; Pedagogia Espírita;
Pesquisa sobre o Amor; Revisão do cristianismo; Vampirismo.

Índice remissivo de JHPires – autoria do Sr. Miguel Grisólia
 pasta 02 – Data: 1964 a 1985
O Espírito e o Tempo; Índice geral alfabético remissivo da “Revista
Espírita” de Allan Kardec; Na Era dos Espíritos; Astronautas do Além-
Francisco Cândido Xavier (ditado por diversos espíritos) com co-
mentários de JHPires; Chico Xavier pede Licença – Francisco Cândi-
do Xavier ( ditado por diversos espíritos) com comentários de JHPires;
Diálogo dos Vivos.



66

Índice remissivo de JHPires – autoria do Sr. Miguel Grisólia
 pasta 03 – Data 1967 a 1994
Curso Dinâmico de Espiritismo; Educação para a Morte; Obsessão e
seus problemas; Os Sonhos Nascem na Areia; Um Deus Vigia o Pla-
nalto; Revista: educação Espírita I; Revista: Educação Espírita II;
Revista: Educação Espírita III; Revista: Educação Espírita IV; Revis-
ta: Educação Espírita V; Revista: Educação Espírita VI; O Menino e o
Anjo; O Reino; O Túnel das Almas; Ciência Espírita; Divulgação
Espírita – tese; Lázaro; Na Era dos Espíritos; Na Hora do Testemu-
nho; Barrabás; A Viagem; Adão e Eva; Arigó (Vida, Mediunidade e
Martírio); A Pedra e o Joio.

Índice remissivo de JHPires – autoria do Sr. Miguel Grisólia
 pasta 04 – Data: 1966 a 1984
O Centro espírita; Concepção Existencial de Deus; Educação para a
morte; Introdução à Filosofia Espírita; Mediunidade; O Infinito e o
Finito; O Mistério do Ser Ante a Dor e a Morte; O Ser e a Serenidade.

Imprensa espírita – pasta única S/D
Marília: Centro da cultura espírita; Apreciação do Movimento Espíri-
ta; O último Congresso de Jornalistas Espíritas (problemas do mo-
mento); Imprensa espírita; Os problemas da educação espírita; Clube
do Livro Espírita; Cartão credencial do III Congresso de Jornalistas e
Escritores Espíritas; Clube dos Jornalistas Espíritas – Comissão exe-
cutiva; Parecer sobre as teses de natureza filosófica apresentado a I
Confraternização de Mocidades e Juventude Espírita do Brasil –
Marília; Imprensa e livro; Vida eterna; Trabalho e luz; Estes anos de
luta; Imprensa espírita; Obrigado Senhor; Evangelhos explicados; A
imprensa espírita na batalha do futuro; Imprensa espírita.

Introdução a Filosofia Espírita – pasta 01 – S/D
Bibliografia para o curso; Filosofia e espiritismo; Teoria espírita do
conhecimento; Fideísmo crítico; Ontologia espírita; Existencialismo
espírita; Cosmossociologia espírita; Perfil da filosofia espírita; A filo-
sofia espírita no mundo moderno; Democracia e espiritismo; A
Palingenésia como fundamento da igualdade e da justiça; Considera-
ções em torno do determinismo palingenésico; A filosofia da história
à luz do espiritismo; Filosofia do Instituto de Educação.
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Introdução a Filosofia Espírita – Apostila – pasta 02 – S/D
Filosofia e Espiritismo – Introdução a Filosofia Espírita.

Introdução a Filosofia Espírita – Planos de aula – pasta 03 – S/D
Auto-criação do espírito por um processo mecânico, num processo
mecânico; Ciência, Filosofia e Religião; Os conceitos topológicos;
Crítica do mesmo; O debate sobre os aspectos supersomáticos; Ex-
perimento de verificação da lei de Weber pelo método do erro-médio;
Folha de experimento; Manual de Cuvillier.

Introdução a Filosofia Espírita – Planos de aula – pasta 04  - S/D
Matéria prima; Alfred North Witehead; Perfil da filosofia espírita;
Curso de filosofia espírita; Introdução a filosofia espírita – Curso da
Amesp; Curso de introdução a filosofia espírita; teoria espírita do
conhecimento; Espiritismo e filosofia; A filosofia espírita e sua posi-
ção de vanguarda; Espiritismo com Fideísmo crítico; Cosmologia e
cosmogenia espírita; Palingenésia espírita; Sociologia espírita; O es-
piritismo com progresso gnoseológico; O problema axiológico no
processo espírita; Teoria espírita do conhecimento; Filosofia
espiritualista; Dogmatismo e racionalismo; A fé como substratum
ontológico; Fé científica e fé religiosa; Fé submetida as exigências da
crítica; A filosofia espírita; Deus, inteligência e causa; Hierarquia
ontológica; Essência, existência e forma; Natureza tríplice do univer-
so; Pluralismo e dualismo; Criação e criador; concepção monista fun-
damental; natureza teológica, Ontológica, sociológica, cósmica; Ra-
zão e fim da vida social; Função da simbólica social; Ontogenética
espírita; Dialética da natureza; Dialética da evolução espiritual; natu-
reza tríplice do homem; Realização ontológica progressiva; Relação
espírito-corpo.

Introdução a Filosofia Espírita – Planos de aula – pasta 05 – S/D
O que é filosofia?; Teoria espírita do conhecimento; Fideísmo crítico;
Ontologia espírita; existencialismo espírita; Cosmossociologia espí-
rita; perfil da filosofia espírita.

Introdução a Filosofia Espírita – Planos de aula – pasta 06 – S/D
Filosofia e espiritismo.
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Jornais Espíritas –Artigos sobre JHP e de JHPires – pasta 01
Data 1950 a 1997
“O Kardecista” –órgão oficial do Clube dos Jornalistas Espíritas de
são Paulo; O Kardecista; Jornal O Dia – reportagem com JHP. sobre a
escola pública; Jornal A Cidade; Jornal A Videira matéria de JHP;
Jornal Leia-me – matéria sobre JHP; Suplemento Literário – matéria
sobre JHP; Correio fraterno do ABC – matéria sobre JHP; Correio
Fraterno do ABC – matéria de JHP; Palavra Espírita – matéria sobre
JHP; Suplemento Literário – Matéria sobre JHP; Correio Fraterno do
ABC- matéria sobre JHP; Correio Fraterno do ABC – matéria sobre
JHP; Correio Fraterno do ABC- matéria sobre JHP; Opinião – matéria
sobre JHP.

Jornais Espíritas – artigos sobre JHP e de JHP- pasta 02 – S/d
Justiça à Herculano Pires; Educação Espírita- matéria de J. Carlos
Pereira para a Revista Educação Espírita; O pioneirismo de Zarur –
matéria de J. Paiva neto citando JHPires; A falsificação do Homem –
matéria de Lúcia Kfouri; Deformando Herculano? Matéria de Luiz
Fuchs; JHPires: O que vale na ciência são os fatos e não as opiniões-
matéria de J. Carlos Pereira; Herculano no Trombone: O Vampirismo;
Repercussões na imprensa; Correio fraterno: Uma sessão com Hercu-
lano Pires; Suplemento Literário: 15 anos sem Herculano; Correio
Fraterno: História do espiritismo no Brasil; Livros da codificação es-
tão disponíveis na Internet; Suplemento Literário: Herculano Pires e
o Gênio Celta; Correio fraterno: Homenagem a Herculano Pires reúne
700 pessoas na FEESP; Correio Fraterno: Bastidores do evento; Cor-
reio Fraterno: Uma crônica para Herculano; Suplemento Literário:
Recordando o Combrajee – Herculano Pires, o polemista; O
Samaritano: Uma biografia sobre Herculano; Alavanca: A religião
espírita; Correio Fraterno: Herculano Pires, 5 anos depois; Correio
Fraterno: A primeira mensagem; Correio Fraterno: José Herculano
Pires no além; Herculano Pires homenageado em S. Bernardo do Cam-
po; Correio fraterno: Herculano Pires- Uma saudade de 4750 dias;
Louva a edilidade de Araraquara – artigo de Irmão Saulo; Herculano
Pires é homenageado em Portugal; Folha Espírita: Herculano Pires, 10
anos depois; Herculano Pires, o professor – matéria de Raymundo
Rodrigues Espelho; Educação Espírita; Portugal realizará em dezem-
bro, II Congresso Nacional de Espiritismo; O autor de O Ser e a Sere-
nidade- por Agnelo Morato; Herculano Pires – um pioneiro do pen-
samento moderno espiritualista – Crônica de Corrêa Júnior; Folha
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Feminina: Herculano Pires: Arigó não morreu; Convicção: A família
vai acabar? O Caminho: Quem foi Allan Kardec?; O Estado de São
Paulo: Sobre magia e outras práticas; Correio Fraterno: Herculano
Pires, um pensador inato; Mostra lembra Francisca Júlia; Unificação:
Queima de livros, Irmão Saulo; Unidade: José Herculano Pires por
Hélio Damante; O Clarim: Cairbar Schutel; Folha da Manhã: Pioneiro
da campanha do petróleo o alferes Manuel Marcelino de Souza- ma-
téria de JHP; A Vingança do Mito – matéria de JHP; I Congresso
Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas; Literatura Espírita; Jornal
Oficial de Ilhéus: Estatutos do centro de Estudos Espíritas JHPires; A
Caminho da Luz: Porque sofremos/; Unificação: Pedro Leopoldo co-
locará estátua de Chico Xavier; O Malho: O fracasso de Zé Tropeiro
– artigo de JHP.

Jornais Espíritas- artigos de JHP e sobre JHP – pasta 03
Data: 1933 a 1997
Diário Paulista – Jornal de Marília; A Semana – Jornal de Cerqueira
César;  A Semana; diário Paulista; A Comarca – Jornal de Matão; A
Cidade – jornal de Cerqueira César; Unificação; O Clarim; O Semea-
dor; Leia-me; Suplemento Literário; Abertura; O Semeador; Correio
Fraterno do ABC; Opinião E.

Jornal Reformador – Exemplares encadernados – pasta única
Data: 1958
Jornal “Reformador” encadernado – Ano e volume: LXXVI – ano de
1958.

Jornal mensagem – Documentos – pasta 01- Data: 1975
Papel timbrado para correspondência; Modelo de recibo; Carta de
JHPires aos espíritas e às instituições doutrinárias; Modelo de pedi-
do de inserção; Envelope timbrado do Jornal Mensagem; Xerox do
CGC do Grupo Espírita Cairbar Schutel; Xerox de certidão; Xerox de
pedido de registro do Jornal mensagem; Projeto do jornal Mensa-
gem; Carta da redação aos espíritas e as instituições doutrinárias;
Envelope dirigido ao Sr. Molina; Carta aos confrades; Propostas do
Mensagem; Rascunho da reunião da diretoria do GECS; Relação de
bancas distribuidoras do Mensagem.

Jornal Mensagem – artigos originais – pasta 02 – Data: 1976
Rimas de Camões – mensagem literária; Juscelino; bons, menos bons
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e maus; Mensagens – “O Brasil é o país que nasceu de um grito”; O
múltiplo Fernando; Você pode curar-se a si mesmo- escrito com o
pseudônimo de J. Amaral Simonetti; Encerramento da primeira fase
de sua circulação em todo território nacional.

Kardec pede Licença – pasta 01 – Data: 1973
Kardecismo e não Kardequismo; Janela para o infinito; Rumo as es-
trelas; Euclides da Cunha: médium; Chico Xavier; Gonçalves Dias;
Telefone para o além; Agrippino Grieco; Os profetas de pedra; Matão,
capital espírita; Memória de ratos; O que é a morte?; A comunicação;
da obsessão; Chico Xavier na TV; As elites.

Kardec pede Licença – pasta 02 – S/D
Direito espírita; Exorcismo; O diabo a solta; O poder do diabo; O
medo do diabo; O medo da morte; A ressurreição; Escondendo os
fatos; Diabolagem; O saci; O lobisomem; Mula sem cabeça; Porque
Cristo?; Quem tem a verdade?; Verdade e Bíblia; Sexo e verdade; A
ciência obtusa.

Kardec pede Licença – pasta 03 – S/D
O Pai Nosso; Casamentos; O cometa; Crianças agressivas; Napoleões;
Sincretismo; Ação de Graças; Kennedy; Na era do espírito; Questão
de método; Espíritos na guerra; Civilizações extintas; A prece; O
macumbeiro; A linha Bar-Lev; Guerra de religião; Formação Espírita;
O médico espírita; Baixo espiritismo; Homens e animais.

Kardec pede Licença – pasta 04 – S/D
Os irmãos novos; O enguiço; Branco e preto; Solzhenitzyn; Ajuda
aos mortos; mortalidade infantil; Os que ficam; Deus e o incêndio;
Cassiano Ricardo; Conversão do gentio; Deus e os índios; Corpo e
alma; Deus negro; O garrote vil; Cristo e os celtas; Marte e Júpiter;
Jovens sacrificados; O reajuste; índios e negros.

 Lançamentos de Livros – pasta única- 1968 a 1991
Convite para apresentação dos novos poemas de JHPires; Lança-
mento do livro Arigó; Lançamento do livro Lázaro; Chico Xavier au-
tografa na II Bienal do Livro com JHPires; Herculano e Chico na II
Bienal do Livro; tarde de autógrafos de Chico Xavier e JHPires; Últi-
mo livro de Herculano Pires lançado em Santana; Convite para tarde
de autógrafos de JHPires; Dona Virgínia autografa obra de JHPires;
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Revisão do Cristianismo de JHPires – jornal O Semeador; Livro de
JHPires leva mais de trezentas pessoas ao Nova Era; Dois capítulos
inéditos da vida de JHPires: O Espírito e o Tempo; Como São Paulo vê
lançamento da Editora J. Herculano Pires; lançamento do Livro dos
Médiuns pela FEESP; Lançamento do livro Regininha e o Natal; lan-
çamento do livro Visão Espírita da Bíblia; Lançamento do Evangelho
Segundo o Espiritismo pela FEESP; Lançamento pela USE da Quarta
edição do livro Ciência Espírita; tradução de Herculano Pires em Por-
tugal.

Lembranças dos filhos – pasta única – data 1945 a 1971
Marcador de livros; Desenhos de Heloísa; Desenhos de
Herculaninho; Desenhos de Regininha (neta); Carta de Regina para o
avô Herculano.

Livros – pasta única – Data: 1929 a 1933
Sonhos Azues – livro de contos; Léo – contos - montado com artigos
do folhetim “O Porvir”; És Mestre ... e ignora estas coisas?; Poesias
– caderno de poesia.

Livro Coração – Caderno de recortes e cartas-  pasta única
Data: 1932 a 1933
Capa: Ilustração de Darcy Avarte Bertani; Impressos anunciando o
lançamento do livro; Recortes do Jornal “O Apito” de São Paulo e “O
Porvir” de Cerqueira César falando sobre o livro; Impressos falando
sobre o livro “Coração” e o preço 4$000; Bilhete parabenizando pelo
livro “Coração”; Bilhete do Sr. J. Leonel agradecendo o livro “Cora-
ção”; Carta enviada pelo Sr. Casimiro e Sra., tios de JHP agradecendo
“Corações”; Recibo da Livraria Irmãos Panighel acusando o recebi-
mento de 4 volumes de “Coração”; Carta do Sr. Raul agradecendo o
livro “Coração”; Impresso da Casa Ipiranga anunciando “Coração”;
carta do Sr. Elias Konsal agradecendo pelo livro “Coração”; Artigos
sobre “Coração” em Escritores e livros do Fon-Fon N.51 do Rio de
Janeiro e do “O Apito” N. 47 de 20/12/32 de São Paulo; Carta do Sr.
Francisco da cidade de santos agradecendo o livro “Coração”; Arti-
go sobre “Coração” de  Álvaro Augusto Lopes no Jornal A Tribuna
de Santos N. 269; Carta do Jornal Sta. Cruz da cidade  Sta. Cruz do Rio
Pardo agradecendo o livro “Coração”; Carta do Sr. Miguel de São
José da Bela Vista falando sobre o livro “Coração”; Artigos sobre o
livro “Coração” do Jornal “O Pensamento”; carta da Biblioteca Públi-
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ca Municipal de São Paulo agradecendo o envio de “Coração”; Arti-
gos sobre “Coração” no Jornal A Cigarra N. 433; Artigo de B. Almeida
Júnior do Jornal de Piracicaba sobre “Coração”; Artigo sobre “Cora-
ção” no Jornal A Comarca de Jundiaí; Artigo sobre “Coração” no
Jornal A noite N. 11 de Jacarezinho – Estado do Paraná; Artigo sobre
“Coração” no Jornal O Malho do Rio de Janeiro; carta a um poeta
novo do Sr. Bunazar de O Porvir N.191 de Cerqueira César; Anúncio
de “Coração”  do Vanitas no 30 de Outono; Artigo sobre “Coração”
de Nossa Estrada N.5; Artigo sobre “Coração” do Sr. Alfredo Nagib
de O Repórter N.97 de Sorocaba; carta da Sra. Judith, elogiando “Co-
ração”; Artigo sobre “Coração” de Francisco Colman de A Cidade de
Sta. Cruz do Rio Pardo; Agradecimento de JHP. ao Sr. Avelino Taveiros
pela acolhida que deu a “Coração”; Artigo sobre “Coração” no O
Correio Paulistano.

Livro Daga Moriga e Barrabás – recortes de jornal – pasta única
Data: 1954 a 1955
Artigo sobre o livro “Daga Moriga”; Nota sobre “Daga Moriga”;
“Daga Moriga” é o romance de uma cidadezinha colorida; Uma polê-
mica agita os meios literários da cidade de São Paulo; “Daga Moriga”
– crítica literária; “Daga Moriga” – roteiro literário; Herculano Pires, o
romancista de “Daga Moriga”; Bibliografia; “Daga Moriga” levanta
o problema da posição psicológica do escritor; Dois romances; “Daga
Moriga é a visão telúrica de uma cidadezinha da Sorocabana; Estante
literária; Aconselhamos a ler; Notícia sobre “Daga Moriga”; “Daga
Moriga”; “Barrabás, o enjeitado”; Feira literária em torno da novela
bíblica; A ressurreição de Barrabás; O novelista em Herculano Pires;
Notícia sobre “Barrabás”; Barrabás e Cristo se defrontam na consci-
ência da humanidade; José Herculano Pires; Noticia sobre Barrabás;
Homenageado o jornalista J. Herculano Pires; O milagre de Herculano
– banquete sem discursos; Homenagem à Herculano Pires; “Barrabás,
o enjeitado” numa apreciação judaica; “Barrabás, o enjeitado de José
Herculano Pires; Barrabás na televisão; Dia a Dia- “Barrabás, o enjei-
tado”; “Barrabás, o enjeitado” Na TV Paulista, amanhã; Propaganda
de Barrabás na TV; Na crítica de Wilson Martins; “Barrabás” – Carlos
Burlamaqui Kopke; “Barrabás, o enjeitado é um sucesso de livraria;
Entrega de prêmios da prefeitura; Visita à Gazeta; Dois escritores.

Maria Virgínia (esposa de JHP) – pasta única – Data: 1953 a 01/ 99
“Soneto de Prata” – Poema comemorativo das bodas de prata do
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casal; “Noivado no Trem” poema evocando a data de 25/06/38; carta
pelo Dia das Mães escrita por JHP para sua esposa; Comunicações
recebidas pelo médium Dr. Urbano de Assis Xavier na sessão realiza-
da na casa do Sr. Christovão Goulart; “Batel Errante” – poema de  JHP
para d. Virginia na comemoração dos 35 anos de casamento; “Mu-
danças do Natal” – poema dedicado à sua esposa no natal de 1973;
“Virgínia 75” – poema de Herculano para sua esposa no seu aniversá-
rio; “Para Bi no seu aniversário de 1978” - poema; carta para D. Virgínia
enviada pela prefeitura de S. B. do Campo; carta para D. Virgínia
enviada pelo Sr. Hélio Rossi as Abrajee; carta para D. Virgínia enviada
pelo Centro Espírita “Perdão e caridade” de Lisboa; carta do casal
Maria Clélia e Merhy a D. Virgínia; Depoimento de D. Virgínia, viúva
do prof. JHPires para Maristela Roriz da cidade de São Carlos.

Material didático – planos de aula manuscritos- pasta 01- S/D
A descoberta da Psi; Panorama da psicologia contemporânea; Resu-
mo sobre Kofha; A nova psicologia; Pequeno monumento de mármo-
re na Biblioteca do Congresso; Aristóteles; José Toribio Medina;
Estrutura social; A filosofia atual; Crítica da ciência; Classes sociais;
Sexo e temperamento editorial; primeira bandeira; Iniciação simbóli-
ca; Educação no Brasil- apreciação geral; Educação jesuítica; partí-
culas sub-atômicas; Sociologia no jornal; Estudos de sociologia no
jornal; Posição social; Consciência – raízes e estruturas.

Material didático – planos de aula manuscritos – pasta 02 – S/D
“Race et Psychologie”; Diferenças entre raças; Problemas conexos;
A estrutura da classe americana – análise psicológica; “O sistema da
classe da Casta branca”; A revolução francesa e a instrução pública;
Geocentrismo; Sociologia: a ciência da estrutura das relações soci-
ais; Dia da Páscoa; Moral; Fins da sociologia; Misticismo e
Roustenguismo; Compreensão: meta do espírito; Prólogo.

Material didático – planos de aula manuscritos – pasta 03 – S/D
Objetividade e imparcialidade; Gestalt; A produção; Contrastes de
cor; período de formação de pensamento de Spinosa; O tratado teo-
lógico-político; Spinosa e o problema da salvação; Quatro gigantes
da alma; Information test; O conceito de deficiência mental; O ensino
e a educação; psicologia- fatos e teorias; Escrita automática; Institui-
ção com coisas; bandeira da paz.
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Material didático – planos de aula manuscritos – pasta 04 – S/D
Programa de história da educação – primeiro ano de pedagogia; Pro-
grama de filosofia da educação – segundo ano de pedagogia; progra-
ma de filosofia da educação – Terceiro ano de pedagogia; Cadeira de
história e filosofia da educação – plano de trabalho; Poluição mental
– fonte de todas as poluições; Educação da era cósmica; Discurso
sobre as ciências e as artes – Rousseau; A educação e o educador;
Educação comparada; Disciplina escolar; Tríade universal; casuali-
dade; Educação familiar; O problema da fé na religião e na ciência;
Curso de introdução à parapsicologia; Sociologia do jornal; Roteiro
da palestra realizada no auditório do sindicato; programa das matéri-
as – economia política; Imprensa; O curso e seus fins; Exame da
situação jornalística; radiestesia; Psi.

Materialização – reportagens no Diário da Noite - recortes de jornal
pasta 01 – Data: 1949
Há ou não há fenômenos espíritas em São Paulo?; Fantasmas falsos
ou não apareceram?; Conversou mentalmente com o espírito materia-
lizado; Avalanche de mistificações; provoca terremotos à força do
ectoplasma; fantasmas que andam e comem; A produção fenomenal
dos agêneres constatada por experiências científicas; Provam os fan-
tasmas a sobrevivência do espírito; Mensagem de Lobato no dia de
sua morte; Responsáveis os “Médiuns” pelas fraudes cometidas;
Umbanda ameaça o espiritismo; Espíritos que temem a visita do “co-
mando”; Fantasmas em quantidade do dia para a noite; Pegou no
fantasma que se desfez como cera; Sessões de materialização descri-
tas por um espírito; “Tião” mandou convidar o “comando” para uma
sessão; fenômenos de voz direta em Vila Isolina; “Tião” fracassou em
Vila Isolina.

Materialização – Artigos reproduzidos no “O Semeador”- pasta 02
Data 1949 a 1991
Conversou mentalmente com o espírito materializado; Herculano Pi-
res entrevista Baptista Lino idealizador e fundador da Lake; Mistifi-
cações nas sessões de materialização; reportagens de Herculano Pi-
res causam ampla repercussão e recebem apoio de Carlos Jordão; Os
fantasmas provam a sobrevivência do espírito; Os médiuns são os
responsáveis pelas fraudes cometidas; Médium provoca terremoto a
força do ectoplasma; Relatório G- máximo sigilo sobre materializações
no Centro Paulista de Pesquisas Psicológicas; Conviveu com fantas-
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mas toda uma existência; Livreto escrito por JHP: “Fenômenos de
Materialização”, sobre o caso de Uberaba.

Mediunidade – artigos originais – pasta única – S/D
Maus e bons médiuns; A vidência de bolinhas; Curas espirituais; O
passe espírita; Teoria e prática no espiritismo; A vidência na TV,
dificuldades da novela “A Viagem”; Dados biográficos da médium
Yvonne A  Pereira; vamos condenar a mediunidade?; Médiuns con-
selheiros; Obsessão e indução; Poesia e religião; A igreja e o
Sincretismo religioso; A charlatanice contra o charlatanismo; O fenô-
meno da Gênese na novela “A Viagem”; Florence e o fantasma; O
problema da materialização; As origens mediúnicas da religião; Filo-
sofia e religião unidas na compreensão da doutrina; Ontologia e praxis;
Semelhante a uma ree; Obsessão e seus problemas; mesas girantes;
Escândalos; A reencarnação e a família; A parábola da figueira; Pro-
vas e expiações terrenas, suas causas e conseqüências.

Mundo dos livros – recortes de jornal – pasta 01 – Data: 1964 a 1965
Água da fonte; Ou isto ou aquilo; Estágios para estudantes; Convite
ao leitor; Cyriax e a espinha; Terzetto; Simplicidade; Barquinhos de
papel; Uma carta; Estação Central; Meditações; Tempos de Dillinger;
Dias de ódio; Simão Bacamarte; Glute e bichos; Poesias irmãs; Afrônio
Peixoto; Maria Aparecida; Soneto imortal; letras e rosas; Amadeu em
português; Rhine em português; Civilização cósmica; paixão de Je-
sus; Religião e verdade; Sabedoria das religiões; História nova do
Brasil; Invasão da América; A faca e o rio; Curso de parapsicologia;
os ácidos da vida; Freud de bolso; Teatro e ballet; dama das Caméli-
as; Montezuma e Cortês; A busca do ideal; A prata da casa; Frontei-
ras do mar; Érico e o embaixador; tardes de autógrafos; Literatura
controlada; Solano e a poesia; Civilização e arteriosclerose; “Arigó”
nos Estados Unidos; Romance em carcassone; Fronteiras da ciência.

Mundo dos livros – recortes de jornal- pasta 02 – Data: 1966
Lembranças de Oscar; Oscar e os livros; Cronista em férias; Fio de
prumo; Estabilidade poética; Marins na Academia; “O cordão dos
milagres”; Jannart e as crianças; Coleção científica; Quatro lança-
mentos; O livro em Pinheiros; Maria Alice; Clube do livro; Estórias de
Elos Sand; Letra e palavra; Adeus à copa; Prata da casa; Miroel e a
vida; Geografia e política; Ideologia e política; Questões de política;
Museu da cidade; leitura e liberdade; Literatura paulista; Esfinge de
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papel; Galeria Tod-Cut; Livraria Teixeira; Da serenidade; Coisas e
loisas; Respingos; Pontos nos is; Autógrafos; Livro e política; Li-
vros a mancheias; Amor e sexo; Livros proibidos; Diário de Papini; O
livro maior; No princípio; Sereias de titãs; paralelo 16; Sienkiewicz;
Crônica e crítica; Ledo engano; Camilo e os anjos; Schopenhauer; O
ser e a dor.

Mundo dos livros – recortes de jornal – pasta 03 – data: 1967
O homem e a cultura; Roda-livros; Roda-letras; Alaor e a lua; Vigília
paulistana; São Paulo; Poesia e música; Um ano de TV; Algumas
respostas; A morte do poeta; Velocidade; De parachoques;
Franceschini; Tempo brasileiro; catálogo; Américo de Carvalho;
Judas; Álvaro e a morte; Intelectual do ano; Casa de Goethe; Schmidt
e Millet; Simplicidade; O tranca – ruas; Os infiéis; A fidelidade; Lênin
e Gandhi; Conquistas do homem; A marcha da vida; Stekel e a impo-
tência; Doutor Givago; Linguagem jurídica; Vocabulário jurídico; Lola
de Oliveira; As aparições; Noticiário; Lançamentos; Eros de cabelos
brancos; David contra Golias; Um natal diferente; Natal e fertilidade;
Há mais de um século; Uma feiticeira; Trovadores de Santos.

Mundo dos livros – recortes de jornal – pasta 04 – Data: 1968 a 1973
Mostruário de trovas; Poeiras e cinzas; Gamaleão e os cachorros;
Medicina de grupo; Érico e o Juca Pato; Luzes da idade média; Medi-
cina do trabalho; Como educar?; Carta de natal; Os problemas da
obsessão; Hu7manismo e tecnologia; A igreja Kenética; O tecedor
de tempo; “Cara e coroa”; A páscoa de sangue; Afrânio e os rodapés;
Coisas de chão bento; O problema do tempo; A nossa vã filosofia; A
fragata Niterói; Diálogo dos mundos; Modinha de Avaré; Para Jacob;
Carraro; marcuse; Bocage; Wilde; Simulação; Freud e a psique; Isra-
el; A marquesa; A convertida; Mistérios; Psi & $; Salvação; Verso e
reverso; Cirurgia; Genebra; De teatro; México; Cacilda; A queda;
Donzelas; Academias; As terras dos homens; As sombras da lua; As
pedras lunares; Lua, goiaba e discos; Freud e a alma; O celibato;
Religiosidade; Serra brava; Poesia; Oswald; Coração; Paris; Poesia
nova; Mindin; Frustração; O Gilberto; Prêmios; Do boxe;  Os nus; A
morte; Planisfério literário; Lunáticos; Férias; professor e aluno; Psi-
cologia do suicida; Mudaria o natal?; As gralhas e os homens.

Mundo dos livros – recortes de jornal – pasta 05 – S/D
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Educação e liberdade; Marcos Rey; Início de conversa; Solidão; Amor;
Macambira; 1500; Papini; Napoleão; Minarete; Alfaiates; Ares e ma-
res; Irving Berlin; Labirinto; Cornélio e Schiaffini; Ariosto; Roncador;
Reflexões; Envelhecer; Maricá; “Rua Augusta”; Pearl Buck; Boneca;
Rui Bloem; A não-violência; Forças ocultas; Cultura e liberdade;
Guimarães e Deus; Brasil 78 – Novo gênero literário; Cultura negra; A
casa e o homem; Miguel na cozinha; Da displicência; Livro de natal;
Heitor e o livro; Tradução e interpretação; Chico e a Academia; Nau
dos insensatos; Um de abril Juca Pato e o jornal; chão dos mortos;
eleições; Ninguém volta; Sol e terra; romance das águas; Nilson;
“Voci D’Itália”; O coronel e o circo (I); O coronel e o circo (II); Anjo de
pedra; Gregorian; Ekert-Rotholz; Milliet; Devaneios; Adolescência;
A falta de oradores; África; Vida; Estórias; Três; educação dos pais;
Arraia e arara; O sobrado; Física; Carreira de poeta; Hebbel em portu-
guês; provérbios e curiosidades; Prata da casa; Campinas; O Deus
desconhecido; Novelas oníricas; porco desconhecido; Edição espe-
cial; Fenômenos de materialização; Tchackeroy, o empresário; San-
gue sem dono; As adivinhas brasileiras; Folclore e curiosidades;
Prata da casa; Machado e Tchackeroy; marcela e a ilha.

Mundo dos livros – recortes de jornal – pasta 06 – Data: 1965 a 1975
Juca Pato; Juca Pato e o jornal; Religião e verdade; Sabedoria das
religiões; “Os Lusíadas” em italiano; Livro e polícia; O tranca-ruas;
Ensaios e crítica; Vietnã, espinho na garganta; Filosofia rodante; A
última ceia; Pequenas doses; Luz de vela; O antiuniverso; Goes e o
negro; Automóvel de luxo; Dicionário gramatical; Pensamentos; Se-
mana espírita; Noticiário; Os infiéis; a fidelidade; Lênin e Gandhi;
Poesia da morte; Rádio 12-12; Uma feiticeira; Amanhã sem madruga-
da; Favela e samba; Rendição secreta; Mandarins do Ocidente; Poe-
mas de Niles Bond; O reino do ouro; Está chegando o natal; Descarte
de Descartes; Luzes da idade média; A morte acende cigarros; Eis um
problema; Freud e Marcuse; Paulo Guimarães da Fonseca; Paulo e
Estevão; Acaemias; Joyce; Tunc: o novo romance; sacrapant e a
firma; A nova liturgia; O ludi magister Josephus III; Bandidos do Rio
mataram professor de Araraquara; Ser, destino e dor; O sítio Paraíso;
Cerqueira César; Uma vida e dois livros; Fatos e livros; Tiradentes;
De sociologia; Entre dois mundos; Juca, nós e Pá; Um tesouro; Ques-
tões telepáticas.
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Mundo dos livros – recortes de jornal – pasta 07 – Data: 1969 a 1970
O diabo vira ermitão; Agrippino e Guimarães; Influência de Kipling;
“II Dolaro Bucato”; O ermitão e o diabo; Igreja em discussão; Do
anátema ao diálogo; Salvação; Verso e reverso; Academias; Pracinha
desconhecido; A lua nas mãos; Cerqueira César; Efemérides
amparenses; Benê com Deus; O problema do Cristo; Coisas do chão
bento; Russell, arauto da paz; Afrânio e os rodapés; Quincas Borba e
a comissão; Da história à ficção; O amigo do povo; A fragata Niterói;
Literatur de equipe; Capistrano de Abreu; Falar outras línguas; Um
caminho poético; catálogo do Chico; Jamil; Matanças na paz; Reno-
vação estética; O problema do tempo; A igreja kenótica; a páscoa de
sangue; Do anátema ao diálogo; História das religiões; Necessidade
de amor; Da serenidade; Wally e o mistério; Livros e quadros.

Mundo dos livros – recortes de jornal – pasta 08 – Data: 1963 a 1968
Duarte; autocrítica; Almansur; Pingos nos is; Convite ao leitor; Freud
de bolso; A morte de Deus; Molles e o negro; Educação sexual;
Nossos clássicos; A morte amada; Operação poesia; Sempre foi as-
sim; A sexualidade; Aspecto negativo; Sexo e mística; Desvios sexu-
ais; Os travestis; como corrigir; A reação psíquica; A marcha da vida;
Stekel e a impotência; Sexo e destino; Autógrafos na Atrium; Origem
da dialética; Veja o Brasil; O rábula e o bacharel; culturas diferentes;
Pecados da língua; Os loucos; Amazônia; A religião da humanidade;
Comte e o espírito; Profissão de soldado; Crítica literária; O pedestre;
O trânsito; Maturidade humana; Amadureçamos; Bibliotecas para o
Brasil; Terra de papagaios; Predestinação; Vocabulário jurídico; Fa-
vela e samba; Para sírios e árabes eram doze os reis magos; \os desa-
bafos de Miller; Os procuradores de Deus; Treinamento Autógeno;
Presença de Salvador D’Anna; Bilhete a Rosita; Eis um problema; O
negro no Brasil.

Mundo dos livros – recortes de jornal – pasta 09 – Data: 1967 a 1969
Livros e quadros; O pedestre; Nossos clássicos; Molles e o negro;
Educação sexual; A morte amada; Operação poesia; Sempre foi as-
sim; a sexualidade; O aspecto negativo; desvios sexuais; A marcha
da vida; Stekel e a impotência; autógrafos na Atrium; Veja o Brasil; O
rábula e o bacharel; Culturas diferentes; Pecados de língua; Amazô-
nia; Profissão de soldado; Crítica literária; O trânsito; Maturidade
humana; amadureçamos; Bibliotecas para o Brasil; Terra de papagai-
os; Vocabulário jurídico; Os desabafos de Miller; Influência de
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Kipling; Igreja em discussão.

Natal – artigos originais – pasta única – S/D
O natal da era cósmica; Natal: lenda e história; Natal: mito e realidade;
O mito do natal; natal islâmico; O natal espiritual; a questão do nasci-
mento de Jesus; Estão soando as trombetas de Jericó; Jardim das
confidências; Reflexão sobre o natal; abismo entre o Cristo e o Cristi-
anismo; Reino de Deus.

Notícias sobre livros – artigos de jornal e originais – Irmão Saulo –
pasta única – Data: 1943 a 1991
Notícia sobre o livro; Notícia sobre o livro; O espírita e o livro; O ano
de “A Gênese”; Notícia sobre o livro; Educação espírita; Aniversário
da “Revista Espírita”; Um cosmorama; Carta ao Dr. Wilson Martins
comentando sobre seus livros; Lançamento de “Agonia das Religi-
ões; Estradas e Ruas – Correio de Marília; Livros e autores; Argila;
recado à Cassiano Nunes; Tesouro; Poemas de libertação; Presença
de JHPires; Enciclopédia do ar; Jornal “O Tempo” – suplemento; A
novela de JHPires na “A Gazeta”; Entrega aos vencedores dos prêmi-
os da prefeitura no dia do livro; Os Filósofos – “Jornal do Comércio”;
Nova tese sobre a origem e evolução das religiões; Realizada a I
Concentração de Universitários Espíritas; Posição da filosofia espíri-
ta considerada como de vanguarda; Convite de lançamento do livro
“O Ser e a Serenidade”; Parapsicologia procura fenômeno do
psiquismo; Convite para autógrafos do livro “Murais”; Numa esta-
ção, os autógrafos; Lançamento do livro “Arigó”; Um livro que en-
cerra fecunda experiência; Impresso com convite para o lançamento e
tarde de autógrafos do livro Ciência Espírita e suas implicações tera-
pêuticas; Imprensa espírita- Homenagem a JHPires; Lançamento do
livro “Visão Espírita da Bíblia”; lançamento do livro “Revisão do Cris-
tianismo”; Das edições FEESP para você; mensagem literária ( com
pseudônimo de J. Amaral Simonetti); Literatos marilienses; Justiça a
Herculano Pires; Educação para Morte; A novela em livro “A Via-
gem”; mediunidade; Quais os vinte maiores livros brasileiros?.

No limiar do amanhã – originais do programa da Rádio Mulher do
num. 01 ao 14 – pasta 01- Data 1971
O diálogo possível- prog. 01; Oh ! Morte onde está tua vitória- prog.
02; Teatrinho do amanhã – prog. 03; O Evangelho redivivo – prog. 04;
nascer, morrer, renascer e progredir sem cessar, essa é a lei –prog. 05;
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Vivemos num universo energético- prog. 06; Não há vazio no espaço
– prog. 07; Amai vossos inimigos- prog. 08; Homens da terra, aten-
ção- prog.09; Plotino, discípulo remoto de Platão – prog. 10; Quantas
civilizações já passaram pela terra – prog. 12; Quem foi Zé Arigó?
Prog. 13; Estrela de Epsilon, Constelação da baleia – prog. 14.

No limiar do amanhã - originais do programa da Rádio Mulher -
num. 16 ao 22 -  pasta 02- Data 1971
Estamos no limiar de uma nova era, tudo se modifica ao nosso redor
– prog. 16; A comunicação é o tema do momento- prog. 17; celebra-
mos o nascimento e celebramos a morte – prog. 18; Estamos em agos-
to, que foi sempre considerado o mês do desgosto- prog. 20; os
frutos da terra nos dão o alimento do corpo – prog. 21; Perguntas e
respostas prog. 21; Em 15/08/1905 Cairbar Schutel lançou o primeiro
número de “O Clarim” prog. 22.

No limiar do amanhã – pasta 03 – prog. 23 a 28 Data 1971
Meditemos um pouco sobre o nosso destino – prog. 23; Um convite
para renovação – prog. 24; O Brasil desperta para uma nova era –
prog. 25; Nossas dores de hoje serão flores amanhã – prog. 26; Per-
guntas e respostas; A mente humana se abre para as novas percep-
ções – prog. 27; A ciência e a religião se encontram nas fronteiras do
infinito – prog. 28.

No limiar do amanhã – pasta 04 – prog. 28 a 37  Data: 1971
A ciência e a religião se encontram nas fronteiras do infinito – prog.
28; Entramos em outubro. É primavera o mês de Kardec – prog. 29;
Conversa na entrada do limiar – prog. 30; Conversa no limiar – prog.
31; Conversa no limiar antes do amanhecer – prog. 32; Os galos e os
clarins acordam o novo dia – prog. 33; As gravações do Dr. Crosa
Psquiatria e espiritismo; Perguntas e respostas; Do seio das águas
nasceram os seres – prog. 34; No limiar do amanhã um programa
desafio – prog. 36; Diálogo na antevéspera – prog. 37.

No limiar do amanhã – pasta 05 –  repetidos  data 1971
Entramos em outubro. È primavera, o mês de Kardec; Conversa na
entrada do limiar; Conversa no limiar; Conversa no limiar antes do
amanhecer; Do seio das águas nasceram os seres; Um programa de-
safio – Herculano Pires na PUC.



  81

No limiar do amanhã – pasta 06 – prog. 45 a 129 – Data: 1972/ 1973
Estamos na era da razão – prog. 45; Um menino prodígio (crônica);
Chico e sua autenticidade (crônica); Café quente na cama (crônica);
Os adoradores do demônio ( crônica); Os recém-chegados ( crônica);
Agenda sonora – perguntas e respostas; A inquietação e a paz (crô-
nica); Quando o tempo não cota (crônica) Segunda Bienal Internaci-
onal do Livro – prog 68; Agenda especial (crônica); Perguntas e
respostas – prog. 77 A independência e os espíritos; Agenda especi-
al; Agenda sonora (5); Centésima transmissão – prog. 100; Estamos
na era do espírito – prog. 104; Perguntas e respostas; Chico Xavier e
os fanáticos do Pacaembú (editorial); Agenda sonora – notícias e
informações para você; Agenda sonora domingueira; A cada minuto
que passa entramos no amanhã – prog. 118; Agenda sonora
domingueira – notas para seu Domingo espiritual; Semana Euclidiana
de S. José do Rio Pardo – pela primeira vez serão revelados os aspec-
tos espíritas do livro “Os Sertões”; Programa da pátria – prog. 129.

No limiar do amanhã- pasta 07 - S/d e com data: 1972
Pergunta 09 – Maria Graça Araújo – pergunta 10 – Leopoldo Linhares;
pergunta 11- Maria Lúcia Azevedo; Perguntas e respostas; Teatrinho
do amanhã; perguntas de Kardec ao Espírito de Verdade; Texto de
JHPires publicado no jornal “O Estado de São Paulo”, falando sobre
o término do programa; Encerramento das comemorações do mês de
Kardec; perguntas e respostas; Artigos de jornal: Os novos místicos,
Poluição da idéias, Corpo bioplástico, As gravações do Dr. Crosa, O
diabo à solta, Alegoria da inconfidência.

No limiar do amanhã – pasta 08 – prog. 43 a 106 – Data 1972/1973
O espiritismo sem líderes- perguntas e respostas – prog 43; A
parapsicologia é um movimento muito importante; Corpo bioplástico
– o perispirito ou corpo espiritual – prog. 53/55; Como poderia efetu-
ar-se a colaboração espírita no campo da parapsicologia? Prog. 79;
para encontrarmos a verdade religiosa alicerçada na ciência só temos
um caminho: o caminho do espiritismo – prog. 81; O padre Quevedo
é parapsicólogo? Prog. 103; Como definir a ciência espírita- prog. 105;
O enterro de Jesus – prog. 105; Perguntas e respostas – prog. 106; O
problema das mesas girantes- prog. 106; Incredulidade de Tomé –
prog. 106.
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No limiar do amanhã – pasta 09 – prog. 107 a 110 Data: 1973
Educação espírita – prog.107; O batismo de Jesus – prog. 107; Per-
guntas sobre o batismo; O cordeiro do mundo – prog. 108; Jesus no
pretório – prog. 108; Desenvolvimento do espiritismo – prog. 108;
Reencarnações anteriores – prog. 108; lembranças do passado – per-
guntas e respostas; Buda e Cristo; Hippie no espaço; carta ao pai;
Perguntas e respostas – prog. 109; II epístola de Paulo aos Coríntios;
Manifestação de um hippie; Aleluia – prog. 110; Tiradendes ressus-
citou para a liberdade do Brasil; Umbanda não é espiritismo – pergun-
tas e respostas.

No limiar do amanhã – pasta 10 – prog. 110 a 114-  Data 1973
Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei – prog. 110; O espiritis-
mo não admite penas eternas- perguntas e respostas -  prog. 111;
Suposição fantástica – perguntas e respostas; O problema mediúnico;
Um desafio no espaço; Cid Franco volta ao microfone; Todos ficaram
cheios do Espírito santo – prog. 112; Os espíritos são uma força da
natureza; Paulo perante o tribunal de César; A hora da reparação-
prog. 113; Nascimento de Jesus; Luz para o mundo- prog.114; Paulo
fala aos lobos vorazes; passes- água fluidificada; Como o espírito se
comunica com o médium; Chico Xavier é o mais novo cidadão
paulistano.

No limiar do amanhã – pasta 11 – prog. 115 a 120 – Data: 1973
A sombra do preconceito – prog. 115; Antes que Abraão fosse feito;
Uma nova educação; Réplica ao canto fúnebre; meu testemunho –
poema de Edgard Allan Poe, psicografado por Jorge Rizzini; Sintoma
de mediunidade; Como foram escritos os livros do prof. José Hercu-
lano Pires; mediunidade e transfiguração; Uma ocasião áurea; Igreja
mineira buscará inspiração no espiritismo; Perguntas feitas ao Chico
Xavier a respeito de Jesus; O mundo se transforma – prog. 116; Tre-
cho do Evangelho de João; Entramos no amanhã – prog. 118; Opinião
de um médico; O espiritismo é a ciência do espírito; O trabalho não é
castigo; Locomoção dos espíritos; Pergunta sobre a inveja; Visão e
vozes; Amai aos vossos inimigos; O fenômeno da voz direta; Recor-
dar é viver; Pergunta feita a Chico sobre a reencarnação de Allan
Kardec no Brasil; Epístola aos romanos – prog. 120.

No limiar do amanhã – pasta 12 – prog. 122 a 124 – Data: 1973
Um dos problemas decisivos da evolução humana – prog. 122; Um
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problema mediúnico; Todos os que atacam a doutrina espírita estão
errados; O cristianismo que em sua origem destruiu o mundo antigo,
fez nascer na terra um novo mundo; Agenda sonora; O problema da
separação de casais; Todos nós nascemos por necessidade?; Fluído
mediúnico; Opinião sobre dois livros; Um profeta não recebe honra
em sua terra – prog. 122; Deus é amor – prog. 123; A vida é uma guerra
– prog. 124; Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor –
prog. 124.

No limiar do amanhã – pasta 13 – prog. 129 a 137 – Data: 1973
Semana da pátria – finalidade do espiritismo; O espírito é imortal;
Transubstanciação; O problema do fim do mundo; Os médiuns tem o
dever de prestar serviços na mediunidade; Onde está oh! morte, a sua
vitória?; Para um mundo novo que está nascendo.

No limiar do amanhã – pasta 14 – prog. 187 a 207 – Data 1973/1974
Estamos em marcha para o infinito; O ectoplasma pode ser fotografa-
do; Amparo aos médiuns; Comentários sobre os evangelhos
apócrifos; O espírito não envelhece; Existem animais no mundo espi-
ritual; Concepções sobre o natal; Ouvinte agradece pelas respostas
dadas as suas perguntas no programa de natal; Mundo espiritual; 40
anos no deserto para atingir a terra de Canaã; Comentário sobre uma
entrevista de Frei Albino ao jornal City News; Espiritismo e
parapsicologia; Adaptação a parapsicologia; As relações do espiri-
tismo com a parapsicologia; A parapsicologia já admite a existência
da alma; Jesus teve irmãos carnais?; Respostas rápidas a uma serie
de perguntas; Os evangelhos apócrifos não passam de evangelhos
falsos; Chico Xavier recebe mensagem da morta do edifício Joelma; O
absoluto e o relativo; Educação espiritual.

No limiar do amanhã – pasta 15 – prog. 157 a 159 – Data: 1974
Deus não quer que soframos e não nos faz sofrer; Julgamento; Comu-
nicação de Jesus depois de sua morte; maio, mês festivo; Mensagens
de Deus aos filhos de Israel; mensagem de um ouvinte – O que é a
verdade?; Se Deus é por nós quem será contra nós?

No limiar do amanhã – pasta 16 – prog. 157 a 159 – Data: 1974
Um desafio aos espíritas; A adração a Deus é uma lei natural; O
problema da abstração do espírito é um problema relativo; Não vos
preocupeis pelo que haveis de comer; Quem estará com a verdade?;
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Explicação sobre os casos teratológicos; Os espíritos perturbadores
necessitam de amparo, de esclarecimento e de orientação; nada há
oculto que não se venha a saber; Judas não quis aceitar a humildade
de Jesus; A ligação afetiva entre os espíritos facilita encontros no
mundo espiritual; A comunicação significa muito para os espíritos;
Parábola da figueira; Aos efésios; Os evangelhos falam no inferno e
no diabo; Só a verdade nos libertará; Os princípios da doutrina espí-
rita decorrem do evangelho de Jesus; Um problema de investigação
histórica; O apóstolo Paulo ensina como fazer uma sessão espírita;
Processo de desobsessão; O problema de espíritos não está ligado a
objetos materiais; Um fato tipicamente espírita; Os pontos em que o
cristianismo deverá ser modificado pela nova revelação; O mundo
atual.

O espiritismo – terceira revelação da lei de Deus
 pasta única – S/D
O espiritismo em sua expressão mais simples – histórico do espiritis-
mo – resumo dos ensinamentos dos espíritos – Máximas extraídas
dos ensinamentos dos espíritos.

O livro de cada dia- artigos originais - pasta 01 – Data: 1969/1970
A irmandade cósmica; Lady Chaterley; Moral na lata do lixo; Kafka:
fim ou começo; Despedida de Hanoi; Viver ou morrer em paz; Ratos e
homens; São Lucas e a virgem; Sinatra e os românticos; Política e
tecnologia; Os terrores hereditários; Humanismo e tecnologia; Críti-
ca e críticos; A noite dos tempos; A civilização congelada; Norte das
águas; história da pedagogia; Andréa pernambucana; Problemas e
métodos; A experiência pentecostal; Crítica e comentário.

O livro de cada dia – artigos originais – pasta 02
Data: 1969/1970
Euclides e os sertões; nas veredas de Canudos; A guerra e o “service”;
Estrada sem alegria; A irmandade cósmica; Astrologia e dialética; A
guerra santa; Fronteira do espaço; Os mutantes geniais; as
trestrêsrtalidades; O romance aéreo; Kafka: fim ou começo; Despedi-
da de Hanoi; Orlando e Virgínia; Do amor e sua impossibilidade; As
férias do padeiro; Expedição à Marte; Os sinais da decadência; afinal,
quem somos?; Pinho, pinheiro, pinhão; Alienação espiritual e materi-
al; Renovação da literatura infantil; Os gênios de orelha; Crítica e
críticos; A noite dos tempos; O problema do Cristo; História da peda-
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gogia; Da história à ficção; Problemas e métodos; Crítica e comentá-
rios; Poesia da Sicília; Crônicas da cidade dupla.

Parapsicologia – artigos originais e recortes de jornal
 pasta 01 – S/D
O cérebro paranormal; Parapsicologia a serviço do homem; Explosão
psíquica no mundo; Introdução a parapsicologia; O que é psi e como
surgiu; parapsicologia – conferência; teorias parapsicológicas;
Parapsicologia e comunicação na era da angústia; os paranormais;
Parapsicologia, ciência universitária: PK ou psicocinesia e sua com-
provação; Perspectiva da investigação parapsicológica: possibilida-
de da ectoplasmia e da ideoplastia; metapsíquica e parapsicologia;
Pes, a percepção extra-sensorial; Thine e a prova da existência dos
fenômenos psi; Os sertões e o paranormal; Psicologia e
parapsicologia.

Parapsicologia – artigos originais e recortes de jornal – pasta 02 –
Data: 1966 / 1976
Parapsicologia como arma de luta ideológica; Após cem anos
parapsicologia confirma “A Gênese, os milagres e as predições”; Os
desafios mediúnicos à parapsicologia; parapsicologia; O cérebro
paranormal; Calmaria no mar parpsicológico; Precognição; O que é
um parapsicólogo; O que é psicocinesia – cursos populares de
parapsicologia; Cuidado com a parapsicologia; Parapsicologia e
psicotrônica; Espiritismo e parapsicologia; Impresso anunciando 2
conferências com JHPires; No ginásio PFA e na Associação Espírita
“Vicente de Paulo”; Precognição.

Psicologia – Artigos originais manuscritos – pasta única – S/D
A educação do adolescente à luz da psicologia adolescente; Adoles-
cência como um período do desenvolvimento humano; Psicologia
evolutiva da criança e do adolescente; Alexis Didier = comunhão;
Introdução à psicologia; Campo psicológico; Topologia; Mecanismo
de uma filosofia crítica; hereditariedade e ambiente; Tratamento cien-
tífico; O curso do desenvolvimento mental da adolescência e o seu
significado educacional; Adolescência como novo nascimento; O
significado psicológico das mudanças de natureza biológica na pu-
berdade; a educação do adolescente à luz da psicologia do adoles-
cente; Principais dificuldades metodológicas no estudo da adoles-
cência; A vida psíquica do adolescente; Estamos na era da psicolo-
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gia; Qual é o objeto da psicologia evolutiva?; O ser e a ética;
Psiquismo: a infestação; Transferência da aprendizagem; Descoberta
da alma; Nos domínios de psi; Horizontes espirituais; as absurdas
lavagens do inconsciente; Teorias; Teoria dinâmica da personalidade
normal; Brow.

Pedagogia espírita – originais – pasta 01 – S/D
Educação comparada: conceito, origens e desenvolvimento; Peda-
gogia: teoria gral da educação; Literatura infantil espírita; Cristianis-
mo e gnoscitismo; Introdução ao Evangelho Segundo o Espiritismo;
Educação e religião; Bom senso e contra senso; A educação espírita
e os 150 anos da independência; Educação e regeneração; e a quem
melhor despertar, senão as crianças?; as dimensões da educação.

Pedagogia espírita – Originais – planos de aula – pasta 02 S/D
Compêndio de educação espírita; Conceito espírita do educando; O
educando excepcional; A reencarnação na educação; Espíritas,
educai; Psiquiatria em debate em Marília; Terra – hospício isolado
entre desertos siderais; A disciplina; A liberdade cristã; Proteção;
Escola de médiuns; O que é Deus?; Os místicos da preguiça; Muita
gente pergunta: porque Deus criou o universo?; Introdução ao
existencialismo espírita.

Pedagogia espírita – originais – planos de aula – pasta 03 – S/D
Educação no lar; Conceito espírita de educação; Disciplina e liberda-
de; Meios e fins; Ontologia espírita; Definição da consciência espíri-
ta; Educação comparada; Eles buscam uma nova educação; Fideismo
crítico; Introdução ao espiritismo ( O Livro dos Espíritos).

Pedagogia espírita -  pedagogia de Jesus – J. Amaral Simonetti
( pseudônimo) – pasta 04- S/D
 Nascimento da educação cristã – grupo de estudos pedagógicos; A
pedagogia de Jesus; Espiritismo na escola; Educação moral e cívica.

Pedagogia espírita – originais – planos de aula – pasta 05 – S/D
Grupos de estudos espíritas; Curso dinâmico de espiritismo; pedago-
gia espírita; Esquema da pedagogia espírita; Ano da cultura espírita;
Contribuição espírita para o ano internacional da educação; Educa-
ção espírita; educação sem religião; Você tem educação espírita?;
Não seja mal educado.
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Prefácio – Xerox e originais – pasta única – 1960/1975
“Conan Doyle e a história do espiritismo”; Quem foi Allan Kardec;
Vida e obra de Leon Denis; O que é a morte; Comunicações mediúnicas
entre vivos; O Evangelho Segundo o Espiritismo; A feitiçaria,
exteriorização da sensibilidade; Cristianismo redivivo; “O Céu e o
Inferno”; O Livro dos Médiuns; Iniciação Espírita; Obras Póstumas;
História do livro; Barrabás (orelhas), Revista Espírita; Kardec e sua
obra (orelha); Os espíritos e os astros (prefácio de Astronautas do
Além); Os cem livros de Chico Xavier; O caso Guerra Junqueiro;
Lázaro e a pureza; Barrabás e Lázaro; O romance espírita; O Caminho
do meio; Uma filosofia da ação; Grãos de trigo no joio; Livros, livros
para o povo.

Problemas do interior – Jornal de São Paulo – recortes
 pasta única – Data: 1947
Problemas do interior; Libertemo-nos dos formalismos; Problemas do
interior; problemas do interior; Energia elétrica; Administração muni-
cipal; Espírito de colaboração; Adhemar e o interior; leite e deriva-
dos; Voltamos ao leite; Imigrantes com terra própria; As novas comis-
sões municipais; revolução traída; A nova carta estadual e a criação
de novos municípios; Os preitos e a assistência hospitalar; Poesia e
mistério; Apesar dos departamentos o concurso saiu; Em defesa do
comércio de águas, prejudica-se o interior; Homens, fatos e coisas do
interior; Expressiva manifestação artística – a história do teatro no
interior paulista; Centro de peregrinação religiosa da Sorocabana de
Rubião Junior; A imprensa e as paixões de rua; Volta à democracia; O
aniquilamento dos rebanhos; Antigo núcleo de imigrantes japone-
ses, transformado em progressista cidade.

Problemas do momento – artigos originais – pasta única
Data– 1971/1974
Descrédito para a psicografia; Dificuldades da pesquisa espírita;
Cultura espírita e intelectualismo; Definição da consciência espírita;
Da beatice no espiritismo; A civilização do espírito; Da crítica no
espiritismo.

Revistas e jornais espíritas – Data: 1936/1991
Artigo sobre Pedro Granja com referência a JHPires; Atualidade da
obra de Kardec – citação sobre JHP; Cairbar Schutel, o bandeirante
do espiritismo – citação sobre JHP; Portugal – II Congresso Nacional
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de Espiritismo- tema central: Espiritismo, o grande desconhecido-
livro de JHP; RIE – pg. 261 –referência a JHP;  “O Clarim” – artigo
história do espiritismo II – ref. A JHP; Jornal Espírita: artigo sobre Dr.
Urbano de Assis Xavier – grande amigo de JHP; Os serviços do
centro – do livro “O Centro Espírita” de JHP. – Jornal O Dirigente
Espírita; “Os sábios mandaram Bem Gurion ao Brasil – JHP – Diários
Associados; O mestre, o professor e o aluno- os mais belos pensa-
mentos de JHP – Wilson Garcia; Artigo sobre JHP – Jornal da manhã;
Jornal “A Semana’ de Cerqueira César- diretor: JHP; Jornal “O Avaré”
– Marília P. Ward – ref. A JHP; Jornal Verdade e Luz- pág. 2,3,4 –
artigo sobre JHP; O caso dos concursos de teatro  e romance; Como
e porque se matou o Marechal Amei; Poeta e editor italiano luta pela
unidade latina – D.S.P.; Morreu Nelson Cayres de Brito – D.S.P.; A
identificação natural da vida com a morte na palavra de um exegeta –
J. da Manhã; Herculano pires, dez anos depois – Correio fraterno;
Prof. Herculano Pires em Franca – J. Nova Era; A insignificância de
um livro e de uma atitude- J. O Kardecista; Introdução a Filosofia
espírita – J. O Semeador; Herculano pires: O Homem do Mundo – J. O
Semeador; Os espíritos perante o natal – J> A Videira; Nesse curso,
um exemplo de abertura religiosa; A partir de Quarta uma nova coluna
– J. A Gazeta; Natal: lenda e história – J. Mensagem; Imprensa espíri-
ta – J. Vigilância; Reflexão sobre o natal – J. Vigilância; Formas –
pensamentos – J. Correio Fraterno; Espírita – Suplemento literário;
Prof. J. Herculano Pires um dos maiores batalhadores pela educação
espírita no Brasil- J. O Semeador; As grandes reportagens de Hercu-
lano Pires – Diário da Noite; As sessões mediúnicas são necessárias
– J> Gazeta Espírita; Bozzano contra o espiritismo?; Filosofia espírita
da educação; Como conceituar mediunidade – Revista Informação.

Revistas espíritas – artigos de JHP e sobre JHP- S/D
Introducción al pensamiento filosófico de JHP –por Humberto Mariotti
na revista “La Idea”; Chico Xavier: o homem do futuro – matéria de
JHP para Revista Planeta; Os desafios mediúnicos à parapsicologia –
matéria de JHP para o Jornal Presença; Medicina espírita segundo
JHP para RIE; Recordando Allan Kardec- revelações mediúnicas Co-
mentários de JHP para RIE; Educação espírita – matéria de JHP para
Revista Espírita; Onde nasceu Jesus? – matéria de JHP para revista
Planeta; Quem foi Allan Kardec – por JHP para o j. O Caminho; “A
educação espírita será única forma válida, num futuro próximo, de
educar –por JHP para RIE; Carta ao prof. JHPires por Lúcia Kfouri
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para RIE; Matéria sobre Deolindo Amorim – citação a JHP revista
Evolucion; Miguel Grisólia e os índices remissivos das obras de JHP;
A vida e obra de espíritas ilustres fazem parte do Acervo Cultural do
Memorial da América – entre eles JHP – RIE; Espiritismo e educação
– reportagem com JHP por José  Carlos Pereira; Herculano Pires Y su
valioso aparte –por Jaci Régis para revista Evolucion; Folheto convi-
dando para o lançamento do livro de JHPires “Ciência Espírita e suas
Implicações Terapêuticas”; Seminário da família – folheto; Who did
not ask to be born? Por JHP – folheto: parents in the family; Uma
tomada de consciência – JHP – folheto.

 Revista espírita – artigos de JHP – Data: 1950/2000
 Mocidade espírita; Pioneiros do espiritismo; Para-idéia; Com Kardec;
Um triste natal espírita; Revista Internacional de Espiritismo; Jornada
– Nascimento da Educação espírita; A religião, o saber e a paz.

Revistas espíritas – artigos de JHP e sobre ele – Data: 1939/1974
Como Ernesto Bozzano se tornou espírita – RIE; O revelador – a
unidade do espiritismo que os próprios espíritas não sabem ver; Re-
vista Internacional do Espiritismo- RIE; Projetos para o parque uni-
versitário espírita; Revista La Idea – artigo de Humberto Mariotti
sobre JHP; Revista O Revelador; Revista A reencarnação; Revista O
Revelador; Um triste natal espírita – JHP – revista Com Kardec.

Revistas espíritas – artigos de JHP e sobre ele – Data: 1946/ 1997
Apelo fraternal; RIE; Revista Com Kardec; Revista com Kardec; RIE;
Artigo sobre Dr. Nazareth com citação à JHP –RIE; RIE; RIE; Revista
Espiritismo; Candeeiro.

Revistas espíritas – artigos de JHP e sobre ele – Data: 1939/1986
Revista A Semana – Diretor: JHPires; Revista da Faculdade de Filo-
sofia, Ciências e Letras de Araraquara; Revista espírito e Verdade;
Revista Notas Mediúnicas; Ante a Luz da Verdade; Na Saera do Au-
xílio; Revista Comunicação (9); Divulgação Espírita Tese de JHP; RIE;
RIE; Actualidad de la Doctrina Espírita em el mundo moderno de JHP;
Toynbee e o espiritismo.

Sabatina literária – originais – pasta 01- S/D
As árvores do vale; Agitada a Semana Literária com a apreciação do
caso Pasternak; Água corrente, água corrente; A escola mineira e a
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poesia de ouro; Afonso Schimidt – o poeta de “Coração Azul”; A
idade média: os tempos difíceis; A maior história; A parábola das sete
cruzes; A primeira e a última liberdade; A procissão e os porcos;
Andanças de um repórter paulista através de imenso tubo de ensaio;
Aquilino, escritor proibido; A Rússia de hoje por dentro; Ano produ-
tivo para a ficção brasileira; Ano propício para a publicação de livros
escritos no país; Antologia poética de Cecilia Meireles; As poesias
reunidas de Oswald de Andrade; AxelMunthe e a morte de Myers;
Agrava-se de maneira crescente o problema do livro estrangeiro; Alu-
isio Azevedo: obras completas; banzo e a poesia do negro em Eduar-
do Oliveira; Beco dos Aflitos; Bíblia da era espacial; Bilhete a poetisa
morta; Brasil: problema de um continente; Camus e a confiança no
homem; Candangos da cultura construíram uma Brasília em letras de
forma; Centenário de Paula Nei; Charles de Gaulle: general chefe do
terceiro mundo; Chateaubriand e o gênio do cristianismo; Comte e as
origens do positivismo; Confusão no problema do livro; Contando
histórias de pintor também se pode ensinar pintura; Cornélio e Jofre;
Cortês e o México; Clube do Livro incentiva; As histórias agrestes de
Graciliano; Crônica da casa assassinada (1); Crônica da casa assassi-
nada (2); Curiosidades em dicionário.

Sabatina literária – originais – pasta 02 – S/D
Edgard acordou para uma nova aurora; educação para uma vida me-
lhor e não simples integração; Ensaios de literatura; escritor versus
romancista; estante da poesia brasileira; estante variada; eu já beijei
a lona; Esse continente chamado Brasil; Evocando a era de Quinca
Inga nas terras bravas do Moxoto; Estudo de psicologia sociais;
exageros e contradições do movimento revisionista; Evocação de
Ceppellos; Fidel, o anjo da vingança no paraíso perdido de Cuba;
Flexibilidade do gênero chamado romance; gandhi e o problema da
humanização da máquina; Gandhi e o problema da liberdade humana;
garcia Morente e os fundamentos da filosofia; Grandes
antropologistas numa visão de conjunto; Giovanini, o amigo de to-
dos; História literária de Eça de Queiroz; hautecour – da natureza à
abstração; heptacordo; História do carnaval carioca; história da re-
pública; Homenagem a duas expressões típicas da cultura paulista;
evocação de Pereira Barreto.

Sabatina literária – originais – pasta 03 – Data: 1959/1970
 Derradeira visão de um mundo tragado na voragem da guerra; Deus
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aposentado; Ulisses mergulha no caos para salvar o reino de Ítaca;
Contos de peretz iniciam coleção literária judaica; Dois judeus expli-
cam a vinda do Messias; Piracicaba e Thales de Andrade; O proble-
ma do ferro; De Darwin a Tição; Civilização do café; Evangelho se-
gundo Paulo VI; vacine-se contra a loucura; os deuses astronautas;
O amanhã de Marcelo; Os grandes poemas; agruras de um funcioná-
rio; Lupe, a realizada; Aprendizes de feiticeiro; Schofar; Retrato de
um velho professor; Relâmpago no Panalto.

Sabatina literária – originais - pasta 04 – Data: 1958/1966
Inaugura-se em Tietê uma herma ao criador de Joaquim bentinho;
Amoroso Lima e a luta pela defesa do ser humano; Sociologia e ficção
literária reunidas em Gilberto Freyre; Oswald de Andrade modernista
do além; sob o signo da história; Rio de Janeiro em prosa e verso;
Schofar; a Europa sob o nazismo na visão de Ehremberg; Depoimen-
to de Bill Sands lembra a morte de Chesman; Novas fronteiras abertas
nas ciências e na mente; Uma arruaça a Dumas na academia Paulista;
O rio Steimann no 75 aniversário da Antártica; Fischer e o problema
da arte na sociedade; Florilégio de Bernardes para enfeitar o século;
Amadeu e Louisa Rhine e as novidades da semana; Caminhos da
redenção na vida de Leon Tolstoi; a avalanche de traduções dos
EUA para o português; Da faceirice de Gabriela aos quitutes de Dona
Flor; O cordão dos milagres numa crônica de Cantalá; Visão do con-
testado no ano Euclidiano; No episódio do soneto os ressaibos da
vida; Nenhuma audiência para Zulema Rida; Martin Heidegger e a
sua introdução à metafísica; Do impacto do marxismo ao comunismo
pluralista; Eça de Queiroz e o século XIX; Jovens são os que não tem
cumplicidade com o passado; Quando a condição humana entra em
eclipse sublimar; José de Alencar e a literatura brasileira.

Sabatina literária – originais – pasta 05 – Data: 1966/1970
Um povo e sua linguagem na obra de Cornélio Pires; Henry Miller
contra os judeus e a jaula; Ascensão e queda de Getúlio Vargas;
Contos de Peretz iniciam coleção literária judaica; perfil de Sérgio
Milliet numa sema de eclipse; estranhas províncias do império solar;
Um mundo em chamas na visão de Billy Grahan; educação e socieda-
de em questão no Brasil; História contemporânea; Gramáticas de Said
Ali; do riso como forma de conhecer a arma primitiva; Glória a Deus e
paz na terra se possível; Ano novo com dificuldades respiratórias;
Acertos e desacertos do mundo da poesia; do espírito das leis aos
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lobos de Jacks London; Investigação do problema militar e suas con-
seqüências; Para um diário literário na América. Revisão urgente de
textos fundamentais; Jubileu de prata da Sociedade dos Escritores; O
papa de Jean Guitton; Ciências sociais da América; Civilização do
café; Descarte de Descartes; Trovas para meu senhor; O trovador
brasileiro; Fim de semana; Simpósio; Tangentes; Os lunáticos; Israel
e a lua; Jeremias e a luz; Sadako e marte; Política; Alípio; faria Lima;
Os gols de Graciotti; Vacine-se contra a loucura; Um verão
machadiano; Os poetas que voltarão; Guerra nuclear.

Sabatina literária – originais – pasta 06 – S/D
Da importância do fator humano; Daniel e Antônio Conselheiro; Da
figura de Francisco Sales a outros malsinados políticos; Da impres-
são régia como marco inicial da imprensa brasileira; Da filosofia como
a busca sem fim de um problema que só Deus conhece; Das embarca-
ções primitivas ao esplendor das caravelas; Deus aposentado; De
onde viemos e para onde vamos; “Deodoro, a espada contra o impé-
rio”; Derradeira visão de um mundo tragado na voragem da guerra;
derivação de Paulo Dantas; Desaparecem com os dois Cornélios;
Descoberta da mente para o conhecimento verdadeiro do homem; de
Martim Afonso por Gandavo e Anchieta a Antônio; De estranhos e
nossos na semana que murchou; De suor e bem-querer a trajetória
dos jardins dos japoneses pelas nossas terras; A china não tem pres-
sa; Dois romancistas se encontram em São Paulo no plano da crôni-
ca; Do período feudal aos tempos difíceis de nascimento da civiliza-
ção ocidental; “Dora-Mundo” e a famosa revista; Do princípio de
liberdade e do pior dos servilismos; Dos raios de Júpiter aos precon-
ceitos da ciência moderna; Duas tardes de autógrafos para lançamen-
to de poesia e crônica; duas rendições de Dewey; “Dom Pancho
Sierra” e uma nova dimensão no plano biográfico.

Sabatina literária – originais – pasta 07 – S/D
Introdução ao mundo mitológico numa coleção de lendas e contos;
Inaugura-se uma nova editora com lançamento comemorativo; inter-
rogações sobre literatura, sociologia, história e memórias; Introdu-
ção à revolução brasileira; Isabel do Sertão; Investigação sobre o
homem e suas obras; Inventor de parábolas; “Itaí, o menino das sel-
vas”; lançamento de obras clássicas; Lançamento que eqüivale a um
ato do mais profundo amor a São Paulo; Lançamento dos “Poemas de
Amor” e almoço à Nóbrega de Siqueira; Letra grega como sinal dos
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tempos; Levantamento da Bacia da Solidão; Literatura brasileira em
análise; Literatura e bom senso; Livro: artigo de comércio; Livro que
ressuscita o tema de uma fraternidade do Umbu; Lugar certo para o
simbolismo no panorama da poesia nacional; Lobato morto continua
Lobato vivo; Jorge Amado e o romance Pastores da Noite; Judas e a
história da traição; Junto aos cedros do Líbano nasceu Gibran; Juda-
ísmo antigo.

Sabatina literária – originais – pasta 08 – S/D
Marieta e o elefante; Machado de Assis; Machado de Assis como
expressão de uma fase da cultura nacional; “Marcha para o Oeste”,
livro de poeta; “Mariana”, romance esquartejado; Mariotti e o mate-
rialismo histórico; Mas como publicar um livro?; Memórias de uma
briga; mensagem de Israel; Milhões de livros publicados em trinta
anos de atividade; “Minuano” e o seu equilíbrio entre imaginação e
história; “Mobi Dick”, a baleia branca perseguida pelo capitão Acab;
Momentos do pensamento filosófico; “Moscou não crê em lágrimas;
Mundo dos livros; Murros em ponta de faca; Na língua do Urucuia;
Navegando por um mar de história em barcos de papel da José
Olympio; Nota sobre a história do positivismo no brasil; Novo volu-
me da “Tragédia Burguesa”.

Sabatina literária – originais – pasta 09 – S/D
Arquipélago; O livro perfeito; os poetas; Os militares no controle da
vida política; O netuno do brejo; Oito dias de Moscou a Pequim pelo
Expresso Transiberiano; O criador de centauros: uma alegoria dos
tempos; “O diabo veste-se de preto”; Os idos de março e a queda em
abril; Os problemas do século dezoito; “ Púcaro Bulgaro”; O século
XIX e o desafio de Malthus; “Os três Felipes da Espanha que foram
reis do Brasil”; Prêmio Itália; Panorama universal do conto; Panorama
da música popular brasileira; Para as mães os filhos não morrem;
Passagem para amanhã; Passeios à margem do asfalto; Platão e o
mito da república perfeita; Poemas de Lorca e de Rimbaud traduzidos
para o português; Poesia que nasce do homem e da terra para mais
perfeita expressão da vida; Pelos caminhos da filosofia; “Posto Seis”
de cony e os novos marginais; Presença da Academia Paulista de
letras nas homenagens de Tietê a Cornélio Pires.

Sabatina literária – originais – pasta 10 – S/D
Poesia e humorismo; Progresso da civilização européia no decorrer
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dos séculos XVI e XVII; Poemas da rua Andante; Porto calendário;
Poesia e palavra; Quando o fantástico não é uma simples fuga ao real;
Quatro novelistas inauguram uma nova coleção editorial; Reafirma-
se a tradição Garnier no movimento editorial do país; Reeditada em
São Paulo uma raridade; Revolução de peões mexicanos; Romance e
poesia; Literatura infantil; Santana de Paraíba; sobre os fundamentos
empíricos da interpretação na sociologia; Roland Trindade e o con-
ceito de poesia pura; Solução para a controvérsia sobre a existência
da língua brasileira; teatro infantil; “Trapía”; Teilhard de Chardin e o
tempo renovado; Tv da bicharada; Trabalhos, vida e paixão de um
príncipe brasileiro; Três prêmios para o mesmo livro.

Sabatina literária – originais – pasta 11 – S/D
Uma história de pára-quedismo sem nenhuma sombra de heroísmo;
USE e Ramatis; Uma história geral das ciências que começa na fase
Pré-histórica; Uma réplica brasileira a carta do escrivão da armada de
Cabral; Uma visão do mundo sem rumo; Uma interpretação do nosso
tempo na “história Geral das Civilizações”; Uma história do homem e
do mundo através dos trabalhos de cerâmica; Uma análise crítica do
progresso de formação da nossa literatura; Uma edição atualizada e
anotada de “Os Miseráveis” de Victor Hugo; Uma versão brasileira e
oportuna da “Legenda dos três companheiros; Visões antigas pelas
pupilas de Júlio Diniz; Varela, o poeta e o homem; Victor Hugo em
novas edições populares lançadas na Bahia; Visão universal da fábu-
la: dos gregos a La Fontaine; Visão sentimental das memórias de João
Miramar; Zé Lins no outro lado; Zé Mauro e a geografia da vagabun-
dagem.

Sabatina literária – originais – Dois dedos de prosa
 pasta 12 – S/D
E o automóvel chegou; História de campinas; Um pingo no mapa;
Literatura infantil; Gide em português; “Pablo, o índio”;  Lançamen-
tos de ficção; Histórias escolhidas; quarto de despejo; Livros sole-
nes; Revista Brasiliense; Desfile de mortos; Antologia caipira; Livros
de economia; Livros da semana; machado de Assis; A estrada do
diabo; Estante variada; O presente do Brasil; O homem do madrigal;
Estante variada; Coleção Trovadores do brasil; A décima primeira
novela de Colette; Capitão juazeiro; Poemas do cárcere; Safra poéti-
ca; Estante lírica; Quarto de despejo; Deus aposentado; Histórias de
cidade grande; Corpo de baile; ABC da relatividade.
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Sexo e moral – originais – pasta única – S/D
Jovens e adultos; Sexo e moral; O cataclisma erótico; Cupido e sus
muitas flechas; Sexo e reencarnação.

Sherlok –originais e recortes de jornal – pasta única -  S/D
Bandidos espirituais assaltam a terra; Escândalo no além: O marido
nu de Dona Flor; Reencarnação de Jesus em São Paulo; Como os
homens se transformam em lixo; O criminoso nato não nasce para o
crime; Antoninho do gatilho: pistoleiro de carreira; As razões do
torturador; fascinação do revólver leva garoto ao crime; Os pais de
santo se alimentam de anjos; Arséne Lupin no encalço da morte;
Como se cura um desvio sexual; Quem lança menores no crime; No
guinche das almas perdidas; Automóvel fantasma revela crime; caro-
na para os mortos; O momento fatal da noiva feliz; bandidos espiritu-
ais assaltam a terra; Além chamando; Um momento, irmão; O cinto de
castidade; Punguista reencarnado deu criptomaníaco; Os assassi-
nos da beleza; Sexo e macumba; O bom criminoso pode ser ajudado;
O Karma do crime; os vampiros do crime; confusão no seqüestro.

Sentido e sem sentido – trabalho de psicologia – pasta única
Data: 1956
Sentido e sem sentido – apostila de leitura do ensaio de Walter
Blumenfeld (editorial Lousada – Buenos Aires- 1949 – trad. de César
Góngora Peres) Trabalho de JHPires no terceiro ano de Filosofia,
segundo semestre de 1956 da cadeira de Psicologia.

Sindicato dos Jornalistas – livro da atas- pasta 01
Data: 1956 /1958
Livro de atas das reuniões da Diretoria do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais no Estado de São Paulo.

Sindicato dos Jornalistas – livro de atas – pasta 02
Data: 1958/1959
Livro de atas das reuniões da Diretoria do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais no Estado de São Paulo.

Sindicato dos jornalistas – livro de atas das reuniões extraordinári-
as- pasta 03 – Data; !958/1959 – 1957/1959
Atas das reuniões extraordinárias do Sindicato dos Jornalistas pro-
fissionais no Estado de São Paulo – gestão de JHPires; Lista das
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pessoas presentes à posse de JHPires na diretoria do Sindicato dos
Jornalistas no Estado de São Paulo.

Sindicato dos Jornalistas – livro dos 60 anos do sindicato – pasta 04
Data:1937/1997
História da imprensa de São Paulo pelos que batalham laudas, camêras
e microfones – 60 anos da fundação do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais no Estado de São Paulo –JHP pg. 213-225.

Sub Gabinete Civil em São Paulo – Documentos originais – pasta 01
Data: 1961
Treinamento de socorristas rurais; Vistas – proc. Num. SSR 3414/61;
Serviço social rural – protocolo n. 800/61; Ata da 85 a . Reunião ordi-
nária do Conselho Regional de São Paulo; Ata da 89 a . Reunião
extraordinária do Conselho Regional de são Paulo; Telegrama para o
Dr. Leão Machado; Telegrama para o Sr. Geraldo Cursino Moura;
Telegrama para o Dr. Leão Machado; Of. Cr/SP – SCR – 270/61; Asso-
ciação Rural de Limeira; Convênio que fazem o Conselho Regional do
Serviço Social Rural do estado de São Paulo e a associação; Termo
aditivo do convênio; Termo de convênio entre Conselho Regional de
são Paulo e a Associação Rural de Araras; Termo aditivo de convê-
nio.

Sub Gabinete Civil em São Paulo – prestação de contas – Documen-
tos originais – pasta 02 – Data: 1961
Planificação; Ambulatório do IAPC em Araraquara; Grupo residencial
do IAPC em Araraquara; Da assessoria científica do presidente da
república; Relação de material da expediente (impressos) do sub ga-
binete; Relação dos volumes que compõem a coleção de enciclopé-
dia dos municípios brasileiros; Relação de material excedente do sub
gabinete civil; Relação discriminativa para localização dos processos
existentes neste sub gabinete; Corpo e Alma de São Paulo – análise
histórica e psico- para – social do Complexo Metropolitano de São
Paulo; Substitutivo ao projeto de lei n. 2222 de 1957, aprovado pela
Câmara dos Deputados do dia 23de janeiro de 1960.

Sub Gabinete Civil em São Paulo –  documentos originais – pasta 03
Data: 1961
Resolução n. 519 – cn de 13 de julho de 1961; Com duas modalidades
de financiamento – recorte do jornal A Gazeta; Economia e finanças –
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SSR e AS –recorte do jornal Folha de São Paulo; Termo de Assenta-
mento (7) Serviço Social Rural.

Sub Gabinete Civil em São Paulo – Serviço Social Rural – Comissão
de reerguimento das populações rurais e urbanas – pasta 04
Data: 1959/1961
Serviço Social Rural – lei que criou o seu regulamento; Carteira de
crédito agrícola e industrial – Banco do Brasil; Departamento de as-
sistência ao cooperativismo; Leis, decretos, atos, instruções, nor-
mas, etc. – referente ao fundo de fomento; Nota fiscal da Papelaria
Andreotti; Nota promissória; Estatutos da Associação de proteção e
Assistência à Maternidade, à Infância e a adolescência de Embu-
Guaçu; ficha de serviço social de Embu-Guaçu; Cartão de matrícula
de Embu-Guaçu; Relatório enviado a Sub- Casa Civil do Presidente
da República em São Paulo; Cópia do regulamento da bolsa de estu-
dos de Embu-Guaçu; Projeto de lei n. 989, de 1960; Relação de pesso-
as beneficiadas e respectivos endereços; projeto completo para cons-
trução de um posto de puericultura de Embu-Guaçu; Comissão de
reerguimento de populações rurais e urbanas; Grupo de estudos,
orientação e auxílio às Zonas rurais e urbanas sub-desenvolvidas;
Programa de visita do Ilmo. Chefe da Casa Civil da Presidência da
República em São Paulo; Grupo de trabalho de saúde da II reunião de
governadores; II reunião de governadores.

Sub Gabinete Civil em São Paulo – Serviço Social rural – prestação
de contas n. 1/61 – pasta 05 – Data: 1961
Envelope da indústria Lemac; prestação de contas; Nota fiscal da
papelaria Andreotti; Recibo; Nota fiscal da Auto Mecânica Plaza;
Recibo da Auto mecânica Plaza; Recibo; Recibo da Auto mecânica
São Paulo; Recibo do Servicentro Esso Estados unidos; Recibo da
Esso Brasileira de Petróleo S . A .; Recibo da papelaria Coral Ltda;
recibo do Chaveiro Piracicaba.

Sub gabinete civil em São Paulo – Ministério da Fazenda – documen-
tos originais – pasta 06 – Data: 1954/1961
 Empréstimos sob penhor agrícola – safra 56/57- agência de Tanabi;
Inventário (4); Declarações confidenciais; Inventário; relação a que
se refere o telegrama circular geral n. 29; Rol da Léde – Seg. via.
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Sub Gabinete Civil em São Paulo – prestação de contas – documen-
tos originais – pasta 07 – Data: 1961
Prestação de contas n. 2/61; Fatura da Lux jornal; recibo do bar Vitorino
Vallone; Promissória do Lux jornal; Nota fiscal do Auto posto Flórida;
Recibo do Concessionário Chevrolet; Recibo do posto Esso 29 (2);
Recibo da Secretaria de Segurança Pública; Nota fiscal da fábrica de
placas esmaltadas; Nota fiscal da Lemac; Recibo da Vulcanização
Paulista; Relação de despesas realizadas com a viagem do grupo à
Palmeira D’Oeste, município de Jales; Recibo do Chaveiro Piracicaba;
Nota de despesa (2); Nota fiscal da Gráfica Canton; Nota fiscal da
fábrica de espelhos S. Pedro Ltda; Recibo de João Geral Nascimento
Filhos; Recibo do Sub Gabinete Civil da presidência da República;
Nota fiscal da papelaria Miranda Nunes Ltda; Recibo de café de Vitorino
Vallone; Nota de despesa (2).

Sociologia – material didático – pasta única – Data: 1959/1966
Cadeira de sociologia – esboço e justificação de um projeto de pes-
quisa; Programa da sociologia do jornal; A respeito da classificação
– primeiro plano da secção sociológica; os grandes problemas da
sociologia; A sociedade segundo Ralph Linton; Fronteiras – socio-
logia situacionista; Sociologia do jornal; Estudos de sociologia do
jornal.

Trabalho experimental – originais – pasta única – Data: 1972/1973
Trabalho experimental.

Trechos “In Extenso” do livro das previsões concernentes ao espiri-
tismo – manuscrito feito por Kardec – pasta única
Data- 1855/1857
Trechos “In Extenso” do livro das previsões concernentes ao espiri-
tismo. Manuscrito feito com especial cuidado por Allan Kardec, do
qual nenhum capítulo foi publicado até a presente data.
Minha primeira iniciação no espiritismo; meu espírito protetor; A ver-
dade; Primeira revelação de minha missão; minha missão; aconteci-
mentos; O livro dos Espíritos; Espírito Verdade; O Livro dos Espíri-
tos; a tiara espiritual.

Umbanda – Artigos originais – pasta única – Data: 1968
Umbanda vem de quimbanda; Culto dos espíritos na África; O que há
de real nos mistérios de Umbanda.
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UNESP – Universidade estadual Paulista – documentos de  JHPires
– pasta única – Data: 1958/1962
Documentos da passagem de José Herculano Pires, como professor
na Faculdade Ciências e Letras de Araraquara.

I Centenário da Codificação do Espiritismo – artigos originais –
pasta  única – S/D
I Centenário da Codificação do espiritismo. Relação de jornais e re-
vistas de todo o Brasil.

Vigilância – originais e recortes de jornal – pasta única
Data: 1958/1976
Reflexão sobre o natal; O passe espírita; Anúncio do II Congresso de
Jornalistas Espíritas; Nota sobre o II Congresso de Jornalistas Espí-
ritas; O Ciclo do formalismo cristão; Liberdade de imprensa no conti-
nente americano; No Ibirapuera.

Obras literárias de José Herculano Pires: POEMAS

África – poemas – originais – Data: 1954
Gênese; Êxodo; Exílio; O cântico dos cânticos.

Alzira – poemas – originais – S/D
Alzira – perfil; Guerra; Retrato; Refúgio; Metamorfose – Mágica; Foca
e fofoca – Zanga; Buquê – As mãos; Dona do tempo; Castelo; Balan-
ça; Sol; Simbiose; Gol; O grito.

Atlântida – poemas – originais – Data: 1933/1939
Pórtico – Aquele homem era poeta; Na rua pobre – O menino não
sabe porque é; Silêncio branco; - embriagues – Delírio branco – Tarde
brasileira – Rivalidade – Silêncios; Invocação – Você se lembra papai
sol? – Castro Alves – Eh, carroceiro – heresia – Sol – Lama; O bailado
maldito – O banquete das chamas – Rythmos – Laus Deo! – Kâmica –
Noite absurda; Syncope – Fuga – Advento – Ahasverns – Primavera
– Noturno da cidade pequena; Piedade- Orgulho – Amálgama – Es-
tradas – Trevas – Águas – estrelas – Convite; Manhã de primavera –
Bondade – Milagre – Combate – Colinas Azues – Consolo; Queda –
Justiça – Perdão – Poeta – destino – Esphinge – Fascinação; Sauda-
de – Impossível – Caminhada- Nômade – Se... – Eurico; Os ritmos
angustiosos da minha saudade – O poema impossível – Alucinação –
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Porque? – Poema condicional – Ansiedade.

A divina mãe – poemas – originais – Data: 1952/1957
A divina mãe; Invocação; Prece; Acalanto; Milagre; A única; Comu-
nhão; Súplica; Espera; Respeito; Estrela incógnita; África; Geografia
sintética; Gênese I; Êxodo II; Exílio III; Cântico dos cânticos; Balões;
Cantiga de ninar; Lagos; Depois da chuva; Concurso de poesia de
Cerqueira César.

A vara e a rocha – poemas originais – Data: 1942
Conselho 9prólogo); Balizas; Encontro; Mãos; O bonde azul; Um pé;
Noite; Rosto de mulher; Estrela do mar; Receita; Geometria; História
do cachorro; Praga; História do mar; Canção da leveza; Não há;
Boitatá; Silêncio; Susto na noite; Mundo brilha; Sóis e luas; Cruz e
Souza; Aluguel; Tico-tico; dança; Prece; Balada; Sementes; Notícia;
Posto telegráfico; Tempo chegado; Engrenagens; Comício; ferro ve-
lho; O herói; presença; Sacrifício – Descida aos infernos.

Canções de amor e de vida – poemas – originais – Data: 1935
O amor – Milagre – A minha oração quando você passa – Mensagei-
ra do sorriso – Ilusão – Você; Vingança – Sugestões da lua – Se você
não existisse – Linda e pura – Lembraste?; Você não quer? – Você
surgiu – Felicidade – Tua boca – Tuas mãos – Pecado – Encantamen-
to; Bom dia – Guarda celeste – Escândalo – Velhice – Tímido – O
impossível – Pessimismo; Revolta inútil – Originalidade – Retrato –
Livro de versos – Espera – Drama interior – Mágoa; Destino – Sauda-
de – Melancolia – Beijo perdido – A vida é um erro – Tu serás minha
– A vida; O passado – O presente – O futuro – Recordar – Velas –
Desejar – Felicidade – Água corrente; Cegueira humana – Desvario –
Dor – Sê grande! – Sê forte!; Fere cantando – Ouro nobre – A fagulha
inextinguível – Canção de alegria; Velho jardim – Prisioneiros – Den-
tro da noite – harmonias; A canção da minha terra – Manhã roceira –
Bazar encantador – Noite de inverno – Tarde triste; garoa – Reflexos
– Contemplação – Distração – O aceno do céu – Emoção; Manhã –
tarde – Se só existisse o dia... – Noite de luar – O riacho – Fuga –
Noturno.

Do meu amor – poemas – originais – Data: 1933/1939
Doidinha; Abandono; Volta; bailando; Olhos verdes; Noite branca;
Dizem que eu sou grande; A deusa loira; Saudade; O passeio român-
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tico; Canção triste de uma noite de luar; A história do meu amor;
Recordando; A canção da minha mágoa; Dor.

Estradas e ruas – Livro de poemas – Data: 1943
Livro, Estradas e ruas; Comentários do livro por Enéas do Amaral no
J. O Estado de  São Paulo; Notícias do livro No Diário de São Paulo.

Karma e Atlântida – poemas – originais Data 1938/1941
Karma: Tântalo; Distância; harmonia; Solidão – Observação – Liber-
dade.
Atlântida: Pórtico; O bailado maldito; Estrelas – Ventarola; Espetácu-
lo – Esperança.

Mulher de pedra – poemas – originais – Data 1946
Mulher de pedra.

Poesias – originais manuscritos – Data: 1934/1938
Saudade; A atração noturna das alturas; Escutando o soluço do
mundo; A arrebatada canção do meu querer; Os ritmos angustiosos
da minha saudade; O grande poema da minha esperança; Ante o
divino abismo do teu olhar; Boa nova; D. Juan; In voculis; Ab imo
pectore; noturno infeliz; fascinação; Olhos negros; Oração de amor;
manhã de primavera; Milagre; Combate; Colinas azuis; Convite; Con-
solo; Queda; Justiça; perdão; Poeta; Quando meus olhos te encon-
tram – Finis – De profundis; Êxtase – Vertigem – Confiança; Fantasma
– Milagre – louvor; Perfeição – Romance – Gratidão – Pórtico –
Atlântida; Declaração Saudade; Indiferença; garoa; Morena – Ritmo;
Deslumbramento – Bondade.

Poemas – originais - Data: 1944/1946
Silêncio – Susto na noite – Mundo – Sol e luar – Dança; Sacrifício –
Sentença – Filosofia; Morta – Presença – Um convite – Aluguel;
Mãos – Tristeza – O herói – Não Há; Um pé – Tico-tico – Ferro velho
– Noite; Rosto de mulher – Os mortos – Boitatá – Mulher de pedra –
Sementes – Canção da leveza; História do mar – Estrela do mar –
História do cachorro – Receita – Comício – praga – Prece; Geometria
– Conselho – baizas – Cruz e Souza – O bonde azul – Posto telegráfi-
co; Engrenagem – Notícia – Encontro – Descida aos infernos – Bala-
da – Tempo Chegado.
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Quando o outono chegou – poemas – originais – Data: 1931
A triste espera; Porque?; canção da minha dor; Diante do espelho;
Na conquista do sorriso; Esperança; Fim de guerra; Sapos; A cidade
dorme; Estrelas cadentes; Alma deserta; Chuva; Piedade; Asas que
fogem; Uma carta; Felicidade; Crueldade de poeta; Extremo grito.

Sinfonia dos bondes – poemas –originais – Data: 1947
Falência; Endereços; Mistério; Cartomancia; Instantâneo; Espera;
Noturno: Assuntando; Solo do bonde vazio; submarino; O bonde
fantasma; Flor desfolhada; Motivos; Perguntas; Ilíada; Tragédia.

Sub- Tégmine Page – poemas – originais – Data: 1932/1935
Balada da garoa- A festa do silêncio – Árvore nua – dança de estre-
las; Reanimação – Sursum corda – A palmeira do horizonte – Conva-
lescença; Humildade – Simplicidade – sonhou – O herói das ruas;
Alegria – Milagre – Avante – Vento matinal; Monotonia – Felicidade
– noite – luar; Rito negro – Luta – Arrabalde – Árvore; O corvo –
Aflição – Velocidade – Fonte; tarde – Inocência – primavera – verão;
Outono – Inverno – meio dia – Conto; Alvorada – Saudade – Queda
– Serenidade; Mãe – Safra – São João – Quietude; Piedade – Noite
roceira – Ingenuidade – Solidão; Paz – Adeus – Indiferença – Vigília
inútil; Suavidade – canção – prece – Advertência; medo – síntese –
Contemplação – Noterno; primeira comunhão – Encantamento – Ál-
cool – Jardim; mascate – Guarda-noturno – Sorte – Frio; Poema vivo
– Noturno – Engraxate – Liberdade; Sol – A saída – lavadeira – Chu-
va; repuxo – Acaso – Normalista – Operário; Noite – O vendedor –
Liberdade.

Livro do Cânticos – poemas originais – Data: 1940
Livro dos cânticos – poemas escritos no ano de 1940 na cidade de
Cerqueira César ( alguns publicados no “O Porvir” e na “razão” de
S.P.)

O sonho das vagas – poemas em prosa originais – Data: 1930
O sonho das vagas.

Poemas do planeta suicida – poemas – S/D
Memória; cantiga de roda; Águas da infância; Poemas do planeta
suicida; primavera; Sensação; Mediunato materno; Canção dos pom-
bos da Estação da Luz.
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Obras literárias de livros – contos e romances

As esperanças voam no amanhã – original – S/D
As esperanças voam no amanhã: contos

As novelas da redenção – original manuscrito – Data: 1932/1933
As novelas da redenção – Sursum Córda! Novela escrita por JHP em
Cerqueira César.

A flor e a criança – Conto original manuscrito – S/D
A flor e a criança – conto manuscrito.

Caminhos de sombra e luz - Contos originais – S/D
Caminhos de sombra e luz: conto.

Cabo velho, Piranha & Cia. Original manuscrito – Data: 1932
Cabo Velho, Piranha & Cia: Novela de JHP ( As novelas da observa-
ção) Cerqueira César- XVI-X-XXXII.

Contos – originais manuscritos – Data: 1928
Viver; Assombração; O tigre; Morto de amor; saudade; Manoel; Con-
versão; Confusão: Nho Dicto.

Conto sem título – Original – S/D
Conto sem título.

Libélulas – conto – originais – S/D
Libélulas: conto.

Mini-contos – originais – S/D
“Zi”; O testemunho de Pedro; Cida; Paula; Ica; A ilha; O bobo; A
volta dos anjos; Um bólida apenas, perdido no espaço!

Mini-contos – originais – S/D
A noite chega; Utopias hediondas; O dinheiro; mara; A poesia telúrica;
a viagem à lua; As histórias de Gil; Nadine e o anjo; Mamãe, eu vou;
Papai Noel, cor da noite; destino; Dora, a estrela e o cigarro; Duas
irmãs; Marina e as estrelas.
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Noites de luar – conto manuscrito – Data: 1930
Noites de luar.

O fauno e o anjo – conto original – S/D
O fauno e o anjo.

O serenista – novela – originais S/D
O serenista.

O homem – conto – original – S/D
O homem.

Os sertões e o paranormal - Xerox do original – Data: 1973
Os sertões e o paranormal.

Os anjos dormem ao relento – conto – originais – S/D
Os anjos dormem ao relento.

Os mortos voltam de trem – romance – original – S/D
Os mortos voltam de trem.

Rapsódia Avareense – original manuscrito – S/D
Rapsódia Avareense.

Sonhos Azues – contos manuscritos – Data: 1930
Sonhos Azues.

Zilcf, o anjo – Conto – originais – S/D
Zilcf, o anjo.

Léo – contos – folhetim do jornal “O Porvir” – Data: 1929
Léo.

És mestre... E ignoras estas coisas – carta em forma de livreto –
Data: 1946
Carta enviada a um pastor da Igreja Presbiteriana independente –
livreto editado pela Casa editora “O Clarim”.

Evolução espiritual dos homens – original de livro – S/D
Evolução espiritual dos homens –Transformação do mundo pelo amor.
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O galo azul – Conto infantil – S/D
O galo azul.

O sentido da vida – Original de livro- S/D
O sentido da vida.

Portas abertas para o céu – romance – S/D
Portas abertas para o céu.

Relação espírito-corpo – original de livro – S/D
Relação espírito-corpo.

Sonhos de liberdade – romance – original de livro – S/D
Sonhos de liberdade.
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LIVROS PERTENCENTES A BIBLIOTECA P ARTICULAR DE J.
H. PIRES E QUE SE ENCONTRAM NO ACERVO

A biblioteca possui 2435 livros assim distribuídos: 342 livros estran-
geiros diversos; 60 livros espíritas estrangeiros; 173 livros espíritas;
36 romances espíritas; 46 livros de Chico Xavier;60 revistas espíritas
e mensagens; 401 romances;144 livros de geografia e história; 144
livros de  enciclopédia; 81 livros  de  psicologia;   249 livros  de
religiões  diversas; 150 Livros de filosofia; 203 livros de literatura;26
livros de parapsicologia;35 livros de sociologia; 37 livros de pedago-
gia;139 livros de poesia; 116 livros escritos por JHPires.


