
O   PEREGRINO 



Berço: Itália – Província 
de Salerno em Sala 
Consilina 
 
Data: 31 de dezembro de 
1893 
 
Veio para o Brasil  em  
1911 , passando a residir 
em Vacaria , no RS. 
 



O HOMEM 

• Inteligência destacada   e paixão pelos 
estudos; 

• Autodidata; 
• Empreendedor; 
• Apaixonado pelo progresso. 

 
 
 



O ano de 1916 marcaria seu casamento com Adolcina Araújo e 
sua transferência para a cidade de Bom Jesus. fato é Spinelli 
trabalhou em diversas funções e teve vários negócios sob sua 
direção, muitas vezes como sócio de outras pessoas. Foi ele 
quem criou o primeiro cinema da comunidade, foi dono de 
revenda de carros, trabalhava no Banco do Estado, 
provavelmente no setor jurídico. Mas acima de tudo foi 
advogado (que então dispensava formação acadêmica 
específica), sua principal ocupação, a qual desempenhou com 
rara dedicação, de maneira missionária, pacificando os conflitos 
extrajudicialmente. Em Bom Jesus foi subdelegado, secretário e 
depois tesoureiro do Município,  

PASSAGEM DE SPINELLI  EM BOM JESUS 

O ano de 1916 marcaria seu casamento com 
Adolsina Araújo e sua transferência para a 
cidade de Bom Jesus. Lá, Spinelli trabalhou, 
inicialmente, como alfaiate. Foi ele quem 
criou o primeiro cinema da comunidade, foi 
sócio da primeira empresa de ônibus, dono 
de uma revenda de carros e funcionário do 
Banco do Estado. 



O ano de 1916 marcaria seu casamento com Adolcina Araújo e 
sua transferência para a cidade de Bom Jesus. fato é Spinelli 
trabalhou em diversas funções e teve vários negócios sob sua 
direção, muitas vezes como sócio de outras pessoas. Foi ele 
quem criou o primeiro cinema da comunidade, foi dono de 
revenda de carros, trabalhava no Banco do Estado, 
provavelmente no setor jurídico. Mas acima de tudo foi 
advogado (que então dispensava formação acadêmica 
específica), sua principal ocupação, a qual desempenhou com 
rara dedicação, de maneira missionária, pacificando os conflitos 
extrajudicialmente. Em Bom Jesus foi subdelegado, secretário e 
depois tesoureiro do Município,  

PASSAGEM DE SPINELLI  EM BOM JESUS 

Sua ocupação principal, no entanto, era a 
advocacia (que então dispensava formação 
acadêmica específica), que desempenhou 
com rara dedicação, de maneira missionária, 
pacificando os conflitos extrajudicialmente. 
Em Bom Jesus foi subdelegado, secretário e 
depois tesoureiro do Município,  



Anúncio no jornal de Bom Jesus que se 
chamava “O momento”, de número 39, 
editado em 16 de julho de 1916. 
  
“A ELEGÂNCIA MODERNA – Alfaiataria de 
Francisco Spinelli – Sita à rua Silveira de 
Azevedo, próximo à casa comercial do 
Caixeiro. Nesta alfaiataria executa-se com 
capricho qualquer trabalho concernente à 
arte. Chegou o último figurino norte-
americano. Preços módicos, mas A 
DINHEIRO.”  
Fonte: Projeto resgatando nossas raízes, de 
Lucila Sgarbi de Bom Jesus” 



Elorah, Aracy e Angelina esposa de Simeão Varella, com amigos Adolsina Araújo 

e Francisco Spinelli, Cicí e Altino Borges. Florianópolis 1936.  

 



• Foi um dos trabalhadores 
valorosos do centro espírita de 
Bom Jesus, junto com Marcírio 
Cardoso, Simeão Varela, Higino 
Pinto e outros, tendo sido 
presidente do Centro Espírita 
Amor de Jesus em duas ocasiões 
e colaborador de Marcirio 
Cardoso de Oliveira na 
implantação e divulgação do 
Espiritismo na região serrana.  





Um pouco mais sobre Spinelli... 

• Um relato sobre a personalidade e reputação de 
Francisco Spinelli é encontrado no texto do historiador 

Mário Gardelin: 
 
• “Ali, não só em virtude das funções de seu cargo como 

também e principalmente ou em conseqüência dos seus 
predicados, desfrutava então a amizade geral, 
ocupando lugar de destaque na sociedade... Como 
republicano, castilhista militante a sua ação vem sendo 
desenvolvida de modo a ocupar posição de destaque no 
seio dessa agremiação política. Em todas as 
campanhas, o seu lugar tem sido na vanguarda dos 
correligionários e o seu entusiasmo cívico é dos mais 
sadios. Cavalheiro distinto sob todos os pontos de vista, 
tanto em Vacaria como em Bom Jesus é estimado e tem 
sabido corresponder a essa simpatia.”  



Dos companheiros da FERGS... 

• “O ex-presidente da FERGS, Hélio de 
Castro, diria que Spinelli deixou a 
existência carnal sem jamais ter 
feito um único inimigo.” 

 

•  O  ex-presidente Pedro Michelena o 
chamaria de “anjo que Deus 
mandou da Serra”.  



Spinelli e a arte 

• Em maio de 1928, foi organizado um festival 
de teatro em Bom Jesus o mesmo grupo 
apresentou a peça “O conto do Vigário” de 
autoria de Arthur Ferreira Filho e Francisco 
Spinelli, sendo que Spinelli também 
desempenhou um dos papéis principais. A 
peça era sobre os costumes locais na época. 
Sobre a participação de Spinelli no teatro de 
Bom Jesus, encontramos ainda registros de 
que teria participado das peças: “O dedo de 
Deus”, “ A filha do Saltimbanco”, “Deus lhe 
pague”, sendo que esta última peça, ele 
próprio, a encenou, dirigiu e interpretou.  



• Em 5 de Outubro de 1949, tomou 
parte ativa nos trabalhos que 
culminaram com o advento do 
Pacto Áureo de unificação dos 
espíritas brasileiros, em 
memorável reunião levada a efeito 
na sede da Federação Espírita 
Brasileira, no Rio de Janeiro, 
assinando esse importante e 
histórico documento em nome do  
Estado sulino.  



Spinelli na FERGS 

    Vice-presidente desde 1948, Spinelli 
é eleito presidente da FERGS em 
1952 e reeleito em 1954. Inicia, 
então, uma caravana da 
fraternidade de abrangência 
estadual, formando um grupo de 
companheiros para percorrer os 
lugares mais distantes do estado, 
nos verões de 1951 e 1952. 
Inaugura a sede da FERGS (1952). 



• Em fevereiro de 1948 foi admitido como membro da 
Associação Riograndense de Imprensa sob o número 
de ordem 322. 





 

 

 

Idealizou a campanha “Em Cada Casa 

Espírita uma Livraria.” Em sua homenagem  

a livraria (e agora também editora) leva  

seu nome, buscando a continuidade de 

suas lutas e  a concretude de seus ideais, 

  
 



Notícia redigida por Francisco Spinelli  publicada na 
revista  “A Reencarnação “ de Julho/Agosto de 1953.  




