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Corina Novelino

Personalidades do espiritismo

C
orina Novelino foi uma escritora, educadora, médium 

e articulista espírita que dedicou a vida a auxiliar 

os necessitados. Filha de José Gonçalves Novelino 

e Josefina de Melo Novelino, nasceu na pequena cidade de 

Delfinópolis, no estado de Minas Gerais, em 12 de agosto de 

1912, onde passou pouco tempo na infância, pois seus pais se 

mudaram para Sacramento, também em Minas Gerais, a 202 

quilômetros de Delfinópolis.

Ainda jovem, órfã de pai e mãe, foi morar com seus tios José 

e Edalides Rezende, irmã de Eurípedes Barsanulfo. Estudou no 

Colégio Allan Kardec, fundado e dirigido por Eurípedes Barsanulfo. 

Menina ainda, mostrou ser uma alma caridosa, desprendida 

e disposta a ajudar seus semelhantes. Aos 20 anos, recebeu 

um convite de Maria Modesto Cravo (Maria Modesta ou Dona 

Modesta, como era conhecida) para auxiliar na administração do 

lar de crianças na cidade mineira de Uberaba. 

Antes de tomar uma decisão foi procurar o médium Francisco 

Cândido Xavier, que na época residia em Pedro Leopoldo. 

Por: Monica Viana
Socióloga, tradutora e aluna da Seara Bendita.

Diagramação: Joaquim Roddil

Recebeu uma mensagem do Espírito de Eurípedes Barsanulfo, 

na qual dizia: “Corina, você é minha última esperança em 

Sacramento”. 

Declinou do convite de Maria Modesta e decidiu permanecer 

em Sacramento, onde fundou o “Clube das Mãezinhas”, formado 

por mães que desenvolviam atividades filantrópicas costurando 

roupas para as crianças necessitadas, que eram distribuídas 

semanalmente.

No começo dos anos 1950 planejou a fundação de um lar 

para as crianças abandonadas. Além da falta de dinheiro, ela não 

sabia onde e nem como abrir uma instituição. Uma grande rifa foi 

realizada em Sacramento que levantou o dinheiro para comprar a 

casa e inaugurar o “Lar de Eurípedes”.

As despesas eram muitas e Corina sempre tinha que colocar 

dinheiro do próprio salário para manter a instituição funcionando. 

Enquanto isso, o número de crianças só crescia, a casa foi 

ficando pequena e o dinheiro escasso. Foi, então, que ela teve a 

ideia de abrir uma segunda unidade do “Lar de Eurípedes”. 
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Com a cooperação e o empreendimento da população de 

Sacramento e de regiões vizinhas em pouco tempo o novo prédio 

foi construído para abrigar mais de 100 crianças que passaram a 

chamá-la de “Mãe Corina”. 

No novo Lar, as crianças passavam o dia todo: recebiam 

alimentação, vestuário e educação, intelectual e religiosa.

Ela continuava a custear a manutenção do estabelecimento 

com seu salário, e muitos foram os apelos da comunidade para 

que o Lar fosse reconhecido como órgão de utilidade pública, 

passando de internato para semi-internato.

A missão de Corina Novelino, do amparo das crianças ao 

“Clube das Mãezinhas”, foi das mais relevantes, o que fez com 

que ela se tornasse uma das figuras mais estimadas na cidade.

Em 1975, Corina e seu primo Tomás Novelino, médico mineiro 

de Delfinópolis, também, como ela, ex-aluno de Anália Franco e 

Eurípedes Barsanulfo, fundaram a Escola Eurípedes Barsanulfo 

de educação infantil, em Sacramento, considerada referência 

nacional no campo da educação. A escola atraía educadores 

Colaborou em todos os jornais da cidade, desde a “Tribuna”, 

editada por Homilton Wilson, até os jornais “Estado do Triângulo” 

e “Jornal de Sacramento”.

Também escreveu artigos na famosa revista “Fon Fon” 

(1939) e no “Jornal das Moças”, ambas do Rio de Janeiro. Na 

imprensa espírita, colaborou em diversos órgãos de divulgação, 

especialmente no “Anuário Espírita”, editado em Araras, e na 

revista “Estudos Psíquicos”, editada em Portugal.

Teve uma vida pautada na generosidade, no amor e 

na dedicação por seus semelhantes. Seu falecimento, em 

Sacramento, no dia 10 de fevereiro de 1980, representou uma 

perda para a comunidade e deixou um vazio no peito daqueles 

que a admiravam e que seguia seus passos.

Em homenagem póstuma prestada pela Câmara Municipal 

de Sacramento, o presidente da instituição proferiu as seguintes 

palavras:

“... Aqui a gratidão de todo um povo que reconheceu no 

seu labor humilde e silencioso a “Mãe Corina” de todos. 

Com o auxílio de suas mãos não foram poucas as vezes 

que testemunhamos o seu amor, no próprio esquecimento 

de si mesma, chamando para si a responsabilidade dessa 

enorme tarefa de promoção do próximo. Foi a Mãe Corina 

dos pobres, dos sofredores, dos órfãos, dos loucos, dos 

necessitados, dos abandonados, dos miseráveis...”
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Corina e Chico Xavier: mensagem de Eurípedes Barsanulfo.

Corina participou  

ativamente da vida 

socioeconômica, religiosa  

e cultural de Sacramento  

e escreveu artigos  

para jornais da cidade  

e revistas do rio de janeiro.

e pesquisadores de todo o Brasil e de outros países, dispostos 

a conhecer o legado do Professor Eurípedes Barsanulfo, cujos 

fundamentos são pautados na Educação do Espírito e na 

Pedagogia do Amor.

Excelente escritora, publicou diversos livros, entre eles, 

“Escuta, Meu Filho”, “A Grande Espera” (romance mediúnico 

ambientado na era de Jesus, ditado por Eurípedes Barsanulfo), 

“Lindos Casos da Mediunidade de Eurípedes” e “Eurípedes, o 

Homem e a Missão”, biografia que deu início às comemorações 

do centenário de seu nascimento.

Incansável, Corina par t icipou ativamente da vida 

socioeconômica, religiosa e cultural da cidade de Sacramento. 


