
   REGRESSO AO LAR 
 
 
 Todos nós, um dia, mais tarde ou mais cedo, temos de efectuar esse regresso – 
para uns com alegria por o fazerem, para outros com mágoa porque queriam ficar mais 
um tempo na Terra… 
  
 Uns, partem de repente; outros, “arranjam” ou aceitam uma companhia de que 
não conseguem libertar-se - talvez nem o tentem – e, quando ela “entrega” o bilhete 
para o regresso, aceitam-no sem reclamações e com um sorriso que tanto pode ser de 
alívio como de bem-estar por, finalmente, a viagem acontecer… 
 
 Foi assim com ARNALDO CARVALHAIS DA SILVEIRA COSTEIRA, 
nascido em 1946 e que desencarnou no dia 8 de Maio. 
 
 Conhecemo-lo em Maio de 1977, no Centro Espírita Perdão e Caridade, de 
Lisboa, numa reunião em que Divaldo Pereira Franco, médium brasileiro, transmitia 
para os retornados uma mensagem de alento e esperança dimanada do mundo 
espiritual.. Era Capitão do Exército e mais tarde, muito mais tarde, viemos a saber que 
tinha sido um dos Capitães de Abril, participando no Movimento  daqueles que deram 
ao  povo português a liberdade há muitos anos sonhada. Mas encontrámo-lo sempre 
humilde, sem nunca se vangloriar da sua posição. 
 
 Reformou-se como Coronel dando, a partir daqui, todo o seu tempo à Doutrina 
Espírita, que já vivia, e à família. 
 
 Durante 10 anos foi Presidente da Federação Espírita Portuguesa e foi nos dois 
últimos anos do seu mandato – se a memória não nos falha – que aquela outra 
“companheira de jornada” que abraça uns e outros, o escolheu e, apesar da luta travada 
e das vezes que o fez cair, ele foi-se sempre reerguendo, com mais ou menos forças, e 
foi continuando… 
 
 A ASCEV era o seu poiso preferido e em Janeiro de 2017 inaugurou, nas suas 
instalações, o Museu Espírita, levando até lá, para a inauguração, uma familiar de Lia, a 
primeira esposa de Isidoro Duarte Santos há muito desencarnada. 
 
 Descrever o Museu é impossível, mas podemos afirmar – nós que estivermos na 
sua inauguração – que viemos de lá encantados com todos os pormenores. Não tivemos 
ocasião de o voltarmos a visitar mas esperamos que muitos outros o tenham feito e 
continuem a fazer. 
 
 Dedicando-se sempre mais à “sua Casa”, criou o ‘Centro de Acolhimento S. 
João de Brito’, já com alguns anos, e, há poucos, poucos anos – em 2014 – a editora 
Heilil. A par, tinha o ‘Jornal Espírita’, mensal desde a sua criação, em 1983, quando foi 
apresentado no auditório do Hotel Roma, no intervalo de uma palestra que estava a ser 
proferida pelo médium brasileiro Ariston Santana Telles. 



 
 Partiu agora… não pensamos que tenha desistido de lutar: pensamos que, após 
tantos anos de luta, a doença o foi enfraquecendo sempre mais, acabando ele por perder 
a última batalha, mas, estamos certos que, perdendo a batalha, a vitória – apesar de tudo 
– foi sua. 
 
 Que Jesus o tenha em Sua santa Paz. 


