
S
e Bezerra de Menezes ficou conhecido como o médico 

dos pobres, Cairbar Schutel poderia ser considerado o 

grande comunicador da doutrina espírita, nas primeiras 

décadas do século XX. Nascido no Rio de Janeiro, em 

1868, este divulgador do espiritismo teve o primeiro 

contato com a doutrina através de sessões de tiptologia (comunicação 

através de batidas) em mesas, no início do século. Tendo perdido 

os pais muito cedo, aos 9 anos, Cairbar buscava uma alternativa 

aos conselhos do padre da cidade para que não “mexesse com os 

mortos”, quando ele buscou entender seus sonhos constantes com 

os pais.

Abandonou os estudos aos 17 anos para tornar-se farmacêutico, 

tornando-se logo reconhecido nesta área. De mudança para São 

Paulo, passou por Piracicaba, Araraquara e, por fim, Matão, cidade 

onde se tornou o primeiro prefeito, quando conseguiu que passasse 

à categoria de município. No entanto, destacou-se por suas obras 

sociais, como o “Grupo Espírita Amantes da Pobreza”, hoje “Centro 

Espírita O Clarim”, as visitas aos presos nas cadeias públicas 

e o acolhimento, até em sua própria casa, de doentes mentais e 

obsediados.

Fundador do jornal “O Clarim” (1905), criador da primeira edição 

da Revista Internacional do Espiritismo (1925) e divulgador do 

primeiro programa espírita de rádio, onde proferiu as conhecidas 

15 “Conferências Radiofônicas”, que depois se transformaram em 

livro. Cairbar usou os meios de comunicação da época como uma 

forma de disseminar o conhecimento espiritual que ainda era muito 

rechaçado pela sociedade de sua época e pela igreja católica.

Escreveu diversos livros, através de sua Editora O Clarim, entre eles 

Espiritismo e Protestantismo, Histeria e fenômenos psíquicos, Gênese 

da alma e A Vida no Outro Mundo. Após seu desencarne, continuou 

sua missão de divulgar os mistérios do mundo espiritual através do 

atual dirigente do Lar Escola Cairbar Schutel, Abel Glaser. Por meio 

de sua intuição, Abel coordenou um grupo de oito médiuns para 

escrever a coleção de livros Alvorada Nova, que relata o cotidiano da 

colônia espiritual, localizada sobre Santos e o litoral paulista.

Alvorada Nova detalha como funciona uma colônia espiritual, desde 

a explicação de seus departamentos, até seus trabalhos de resgate 

de espíritos da zona umbralina, pela equipe coordenada por Cairbar 

e o espírito Scheila. Também mostra uma série de ilustrações que 

retratam a colônia e suas extensões materializadas na crosta terrestre. 

O objetivo desta série é detalhar, para os Espíritos encarnados na 

Terra, como eles devem trabalhar incansavelmente pela evolução da 

alma, rumo à escala mais avançada da espiritualidade.
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Comunicador do
                Espiritismo

Cairbar Schutel
Fundador da editora “O Clarim”, Cairbar Schutel também foi 
pioneiro ao lançar um programa espírita pela Rádio Cultura 
de Araraquara. Escritor, político, farmacêutico e defensor 

dos doentes do corpo e da alma, foi um grande 
disseminador do espiritismo no Brasil.
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