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CHARLES L. TWEEDALE
O PASTOR ANGLICANO
O DEFENSOR DA CAUSA ESPÍRITA
( ???? - 1944)
Como cidadão distinto inglês foi educado na Universidade de Durham
na Inglaterra.
Ele foi um astrônomo, músico e inventor. Publicou livros sobre
astronomia e descobriu um cometa e foi também um grande amigo do
William Hope (1863-1933) um pioneiro na "Spirit Photography" que ele
defendeu contra todas as críticas hostis dos materialistas de sua época.
Charles L. Tweedale participou ativamente nas pesquisas da
fenomenologia espírita, junto a médiuns de efeitos físicos que
provocavam a materialização de espíritos desencarnados de parentes
próximos, sendo que estes vastos materiais cuidadosamente catalogados e
foram aceitos como verdadeiros pela Society for Psychical Research.
Charles L. Tweedale foi um pastor anglicano e era uma voz de defesa do
Espiritismo na Grã-Bretanha. Como o Vigário de Weston em Yorkshire,
ele e sua esposa morava em uma casa paroquial, refere-se a um exame do
Espiritismo pela Conferência dos Bispos, realizada em Lambeth Palace,
de 5 de julho a 7 de agosto de 1920; e, falando da moderna pesquisa
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psíquica, diz: (6)
(6) Light, Outubro, 30, 1920.
“Enquanto o mundo, em geral, se encheu com ávido interesse de
despertamento, a Igreja, que pretende ser a guarda da verdade religiosa e
espiritual, por mais estranho que pareça, até bem pouco tempo fez
ouvidos moucos a todas as modernas provas relativas á realidade daquele
mundo espiritual cujo testemunho é o objeto principal de sua existência; e
mesmo agora apenas dá fracos sinais de que se dá conta da importância
que o assunto tem para ela...
Um importante sinal dos tempos foi a discussão dos fenômenos
psíquicos na Conferência de Lambeth e a apresentação, pelo secretário, da
minha brochura “Os Fenômenos Espíritas Atuais e as Igrejas”, passando-a
às mãos de todos os Bispos, com o consentimento do Arcebispo.
Charles L. Tweedale publicou a sua principal obra em 1909 chamada La
sopravvivenza Dell' Uomo bopo la Morte (Sobrevivência do homem após
a morte) cujo o prefácio da obra foi elaborada por Ernesto Bozzano que
foi um dos principais pesquisadores dos fenômenos espíritas que ocorriam
na Europa.
Ele morreu 29 de junho de 1944 em Londres.
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