
,
VERDADES IMPERECIVEIS

OR. PENNA RIBAS

sa Edição -2007



Copyright @ Sociedade de Estudos e Pesquisas Espíritas

Todos os direitos reservados para a língua portuguesa à Sociedade de
Estudos e Pesquisas Espíritas

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida, guardada
pelo sistema "retrieval" ou transmitida de qualquer modo ou por
qualquer outro meio, seja este eletrônico, mecânico, de fotocópia,
de gravação, ou outros, sem prévia autorização por escrito, da Soci-
edade de Estudos e Pesquisas Espíritas. .

Sociedade de Estudos e Pesquisas Espíritas

Rua Visconde de Itaboraí, 265 - CEP 24030-091
Centro - Niterói - RJ - Te!.: (21) - 2620-8574

Telefones para aquisição do livro: (21)2620-8574
2717-2706
2714-0682
2714-7191

Capa e Produção Gráfica
Adriana Bianchi Perreira e Equipe formada por outros discípulos do Df.
Penna Ribas.

Impressão
Gráfica Falcão Ltda.

Rua Saldanha Marinho, 219 - Centro - Niterói - RJ - 24030-040

Tel/Fax (21)2719-4977

Picha Catalográfica

Ribas, Randolpho Penna, 1907

VERDADES IMPERECÍVEIS / Df. Randolpho Penna Ribas

- [Niterói, RJ]

Df. Randolpho Penna Ribas, 1991

192 p; 21 cm
ISBN 85-900033-2-9

1. Neo-espiritismo. 2. Religião
CDD - 291-2.21
CDU - 291.211



Mestre dos Mestres

Jesus de Nazaré
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"Amar a Deus sobre todas as coisas

, . ."
e ao proxlmo como a SI mesmo.



Mestre Allan Kardec

1 - "Entre os ensinamentos que té são dados há al-
guns que -deves guardar somente para ti, até nova or-
dem."

2 - "Um outro caráter da revelação espírita e que ressal-
ta as condições mesmas nas quais ela se produz, é que,

apoiando-se sobre os fatos, ela é e não pode deixar de
ser senão essencialmente progressiva, como todas as
ciências de observação. Por sua essência, ela contrai
aliança com a ciência, a qual, sendo a exposição
das leis da Natureza numa certa ordem de fatos,
não pode ser contrária à vontade de Deus, o autor
das leis. As descobertas da ciência glorificam Deus,
em lugar de O rebaixar; elas não destroem senão
Q que os homens edificaram sobre idéias falsas que
eles fizeram de Deus.



o Espiritismo não estabelece, portanto, como princí-
pio absoluto, senão aquilo que está demonstrado com
evidência ou que ressalta logicamente da observação.

Ligado a todos os ramos da economia social, aos quais

empresta apoio de suas próprias descobertas, assimila-
rá sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer
ordem que elas sejam, elevadas ao estado de verdades

práticas e saídas do domínio da utopia, sem o que ele
se suicidaria; deixando de ser o que é, desmentiria sua

origem e sua finalidade providencial. O Espiritismo,
marchando com o progresso, jamais será ultrapas-

sado porque, se novas descobertas demonstras-
sem estar em erro sobre um certo ponto, ele se

modificaria sobre esse ponto; se uma nova verda-
de se revelar, ele a aceitará."

Allan Kardec - 1 - "O Livro dos Espíritos" - Editora Edicel - pág. 49
e 2 - "A Gênese" - Edição Especial - Editora Lumen págs. 36 e 37.



Mestre Léon Denis
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"Não vos viemos dizer que devamos ficar
confinados no círculo, por mais vasto que seja,
do Espiritismo kardequiano. Não; o próprio
Mestre vos convida a avançar nas vias novas, a
alargar a sua obra.

Estendemos as mãos a todos os inovadores, a
todos os de boa-vontade, a todos os que têm no
coração o amor da Humanidade."

Uon Denis - "No Invisível"

Federação Espírita Brasileira 7' edição - pág.4



Mestre Bezerra de Menezes
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"O mundo tem todos os dias a prova material
de que, na medida do desenvolvimento da
perfectibilidade humana, descem das alturas
novas e mais alevantadas revelações.

O mundo, porém, não aprende, e, sempre cego,
obedece fatalmente ao impulso que o leva a
repelir tudo que é novo, tudo que vem substituir
alguma peça do mecanismo construido por seu
saber.

l\. revelação religiosa, do mesmo modo que a
científica, tem vindo sempre progressiva, e na
razão do desenvolvimento da perfectibilidade
humana."

Bezerra de Meneze, - "Estudos Filosóficos"

Editora Edicel - I' parte - págs. 11e 17.



Mestre Penna Ribas
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"Revelado por Mensageiros de Jesus, em caráter Individual, nas
décadas de 30 e 40, em centenas de mensagens psicofônicas a mim
transmitidas por intermédio da prodigiosa mediunidade de minha
primeira esposa - Palmyra de Carvalho Ribas, - o Neo-espirÜismo,
fundado em 8 de abril de 1972, por expressa vontade dos Mestres
que me assistem, é nova faixa da Revelação Divina, sempre ampliada,
à medida que a Humanidade evolui intelectual e moralmente. Com
muitas retificações e ratificações, vem complementar a revelação
codificada, a parti, de 1857, pelo Mestre AlIan Kardec.

O Neo-espiritismo, filosofia religiosa, de caráter cientifico, vinculada
à Medicina pela comprovação e pelo tratamento das Espiritopatias,
vocábulo que escolhi para designar as enfermidades psicossomáticas
causadas ou agravadas pelos fluidos morbígenos dos Espíritns
sofredores ou dos Espíritos obsessores, que contaminam o perispírito
de suas vítimas e, que por intermédio do qual afetam o sistema nervoso,
a partir da córtex cerebral, podendo, assim, comprometer numerosas
funções orgânicas, com manifestação de diferentes quadros clínicos."

R Penna Ribas - "Caminbo da iluminação"
vol. Il- pág;. 250(251
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