
60 anos do 

 

Pacto Áureo e da  

 

Caravana da 

Fraternidade 

 

e o Prof. Leopoldo 

Machado 



   Em nome do Evangelho 

  “Para que todos sejam um” – Jesus. (João, 17:22) 

 

 

Reunindo-se aos discípulos, empreendeu Jesus a renovação do mundo. 

[...] 

Reunidos, assim, em grande conclave de fraternidade, que os irmãos do 

Brasil se compenetrem, cada vez mais, do espírito de serviço e renunciação, 

de solidariedade e bondade pura que Jesus nos legou. [...] 

O mundo conturbado pede, efetivamente, ação transformadora. 

Conscientes, porém, de que se faz impraticável a redenção do Todo, sem o 

burilamento das partes, unamo-nos no mesmo roteiro de amor, trabalho, 

auxílio, educação, solidariedade, valor e sacrifício que caracterizou a atitude do 

Cristo em comunhão com os homens, servindo e esperando o futuro, em seu 

exemplo de abnegação, para que todos sejamos um, em sintonia sublime com 

os desígnios do Supremo Senhor. 
 

Emmanuel 

________________________________________________________________ 
(Mensagem recebida em 14 de setembro de 1948, pelo médium Francisco Cândido Xavier, em 

Pedro Leopoldo, Minas, destinada aos irmãos do I Congresso Brasileiro de Unificação, em São 

Paulo.) 

Fonte: Anais do I Congresso Brasileiro de Unificação, realizado em São Paulo (SP), no período 

de 31 de outubro a 5 de novembro de 1948, p. 39-41. 



Em 1º de janeiro 

de 1950 houve a 

Instalação do 

CFN FEB, na 

sede da FEB, no 

Rio de Janeiro  



Caravana da Fraternidade 
Cronologia:  

• Saída do Rio de Janeiro em 31 de  
janeiro de 1950 com destino a Salvador ; 

• Depois, a todas as capitais dos 11 Estados do 
Nordeste e Norte do país, exceto os 4 Territórios; 

• Leopoldo Machado e Luiz Burgos Filho seguiram até 
Manaus, enquanto os demais permaneceram em 
Belém; 

• A Caravana dissolveu-se após visita a Chico Xavier, 
em Pedro Leopoldo, em 12 de dezembro de 1950. 

 



Signatários do Pacto Áureo: 

 

•  Artur Lins de 
Vasconcelos (PR), que 
regressou de Recife, 
sendo substituído por 

• Luiz Burgos Filho (PE),  

• Ary Casadio (SP), 

• Carlos Jordão da Silva 
(SP),  

• Francisco Spinelli (RS) e 

• Leopoldo Machado (RJ). 



Caravana da Fraternidade 
• Objetivos :  

 
a) Maior aproximação dos espiritistas,  

visionando  o ideal da unificação social da Doutrina; 

b) Propaganda cultural  do Espiritismo  no mundo 
profano; 

c) Maior estímulo às obras de assistência social 
inspiradas pela Doutrina; 

d) Levar ambientação doutrinária aos lares, de vez que 
os caravaneiros sempre preferiram hospedagem nos 
lares de irmãos. 



Caravana da Fraternidade 

Metodologia utilizada:  

1. Conferências culturais para o grande público, que  

atraíram verdadeiras multidões a elas, tarefa quase que da 

responsabilidade do prof. Leopoldo Machado;  

2. Reuniões de mesa-redonda para reajustamento de pontos de 

vista de choque, das quais o ideal da unificação sempre saiu 

vitorioso, por isso que de todas elas foram lavradas as 

respectivas atas;  

3. Visitas de estímulo às instituições espíritas de assistência social;  

4. Programas sociais, organizados pelos irmãos visitados. 



“[...]  

Unamo-nos, irmãos, enquanto fulge o 

dia, 

Guiando o arado à frente, em plena 

primavera, 

Pela Fraternidade, a fé nobre e sincera 

Edifica, entre nós, o Reino da Harmonia.” 

MACHADO, Leopoldo. A Caravana da 

Fraternidade. Rio de Janeiro: FEB, 2010 

Amaral Ornelas, por Chico Xavier. Pedro Leopoldo, MG, em 11 

de dezembro de 1950 



 

 

MENSAGEM DESTINADA AOS CARAVANEIROS 

 

 

 “Meus amigos, muita paz. [...] 

 Jesus é o centro divino da verdade e do amor, em torno do qual 

gravitamos e progredimos. [...] 

 Daí, o imperativo de nossa unificação nos alicerces do serviço. Claro que 

a sintonia absoluta de todas as interpretações doutrinárias num foco único de 

visão e realização, [...] 

 Que os trabalhadores do bem sejam honrados na posição digna em que 

se colocam. Cultuemos, acima de tudo, a solidariedade legítima. Nossa união 

portanto, há de começar na luz da boa vontade. [...] 

 Guardemos boa vontade uns para com outros, aprendendo e servindo 

com o Senhor, e felicitando aos companheiros que se confiaram à tarefa sublime 

da confraternização, usando o próprio esforço.  

 Rogo ao Divino Mestre nos fortaleça e ajude a todos nós. 

EMMANUEL                         
 
 

Mensagem recebida em Pedro Leopoldo, em sessão no Centro Espírita Luís Gonzaga, a 11 de dezembro 

de 1950, por intermédio de Francisco Cândido Xavier, e destinada  aos Caravaneiros presentes. 

 

 

 MACHADO, Leopoldo. A Caravana da Fraternidade. Rio de Janeiro: FEB, 2010 



Leopoldo Machado Barbosa 

•Nasceu no dia 30 de setembro de 1891, no  

Arraial de Cepa Forte, hoje conhecido como  

Ladeira, no Estado da Bahia.  

 

•Jornalista, escritor, polemista, professor, poeta, compositor, 

orador, deixou escrito o total de 27 livros, nos gêneros poesia, 

teatro, conto, estudos doutrinários, biografias, entre os quais 

somente seis não espíritas.  

 

•Este fato é muito relevante, de vez que Leopoldo frequentou 

a escola primária por pouco tempo, educando-se pelo 

esforço próprio e vontade de aprender. 

 

•Desencarnou aos 65 anos, em 22 de agosto de 1956, em 

Nova Iguaçu, RJ. 



Leopoldo Machado Barbosa 

•Casou-se no dia 31 de dezembro de 1927 com 

uma professora, Marília Ferraz de Almeida, que 

exerceu uma grande influência em sua vida.  

 

•Em 1929, o "Criador de Mocidades Espíritas" 

mudou-se para a cidade de Nova Iguaçu, no Estado 

do Rio de Janeiro, onde participou, com a 

colaboração de Marília e vários companheiros, da 

fundação do “Centro Espírita Fé, Esperança e 

Caridade”. 



Leopoldo Machado Barbosa 

•Como seu mais atuante presidente, edificou o 

“Albergue Noturno "Allan Kardec” e, posteriormente, 

o "Lar de Jesus", destinado a meninas órfãs e  

abandonadas, além da Escola de Alfabetização 

"João Batista". 

 

•Em abril de 1930, com a ajuda da irmã Leopoldina 

e também de sua esposa,  

fundou o Ginásio Leopoldo, hoje  

oferecendo cursos de 1º e 2º graus,  

formação de professores e  

contabilistas. 

Colégio Leopoldo 



•Percorreu todo o 

país divulgando a 

Doutrina, 

defendendo-a 

dos ataques  

dos médicos  

e sacerdotes  

católicos. 

Leopoldo Machado  •Foi um dos 

incansáveis 

batalhadores da 

causa espírita no 

Brasil.  



Leopoldo Machado Barbosa 

 Sua extensa e rica bibliografia valeu-lhe a cadeira 

número 01 da Academia Iguaçuana de Letras.  

 

 Alguns de seus livros:  

•"O Espiritismo É Obra De Educação",  

•"Para Frente e para o Alto" e  

•"Uma Grande Vida" (Biografia de Caibar Schutel). 



•Leopoldo Machado foi uma das  

figuras mais importantes do  

Espiritismo brasileiro.  

 

•(...) ele promoveu um  

rejuvenescimento no movimento,  

com sua Campanha do Espiritismo de Vivos, 

em que agitou os centros, centralizados na 

relação com os "mortos".  

 

•Leopoldo provocou uma reação e melhorou a 

participação de estudiosos, expositores e 

influenciou na realização de cursos e aulas sobre 

a Doutrina.  



Leopoldo Machado Barbosa  
A criança e o jovem  

•Além de criar o que atualmente se  

conhece como mocidades espíritas, instituiu  

também as escolas de evangelização  

Infanto-Juvenís.  

 

•Foi um grande líder espírita e um grande incentivador 

da participação dos jovens nas atividades espíritas, 

fundando ele próprio a Mocidade Espírita de Iguaçu, a 

segunda mais antiga do Brasil.  

 

•Promoveu o I Congresso de Mocidades e Juventudes 

Espíritas do Brasil (Rio de Janeiro, julho de 1948). 

  



Visita ao Colégio Leopoldo e ao Grupo Espírita da Fraternidade  
Irmã Scheila, em Nova Iguaçu, RJ 
Data: 19 de junho de 2010 Coral  de jovens do Grupo 

Vista da assistência 

Ao lado do busto do Prof. Leopoldo 
Machado, Cesar Perri, da FEB, ladeado 
por Paulinho Leopoldo, sobrinho de 
Leopoldo Machado e diretor do Colégio 
Leopoldo e Humberto Portugal, diretor 
do CEERJ 

Colégio Leopoldo 



Palestra de relançamento do livro Caravana da 
Fraternidade, de Leopoldo 

 Oferta do livro a Maria de 
Nazaré, sobrinha de 
Leopoldo Machado  

Cesar Perri, da FEB, 
proferindo palestra alusiva 
à data e ao livro  

Data: 19 de junho de 2010 



 "O que deve preocupar o Movimento Espírita é a 

falta de base doutrinária de muitos confrades 

que, enleados pela grandiosidade do acervo e do 

encantamento de tantos e belos romances, contos, 

mensagens e novelas (que, no mercado livreiro de hoje é 

chamado de "realismo fantástico"), agradam-se e 

concentram-se apenas nessa natureza de livros, deixando 

de estudar, concomitantemente 

 ou previamente, as obras da Codificação". 
Leopoldo Machado 



Canção da Alegria Cristã 

• Somos companheiros, amigos irmãos 

Que vivem alegres pensando no bem 

A nossa alegria é de bons Cristãos 

Não ofende a Jesus nem fere a ninguém. 

 

• A nossa alegria / é bem do Evangelho 

Vibra e contagia / da criança ao velho 

Mesmo entre perigos / daremos as mãos 

Como bons amigos, /como bons cristãos. 
 

• Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado 

Vamos trabalhar com muita alegria 

Pelo Espiritismo mais cristianizado 

Pela implantação da paz e harmonia 

 

• A nossa alegria / é bem do Evangelho 

Vibra e contagia / da criança ao velho 

Mesmo entre perigos / daremos as mãos 

Como bons amigos, /como bons cristãos. 

 

Letra: Leopoldo Machado   

Música: Oli de Castro  

Muito 

obrigado, 

Leopoldo 


