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EditoriAl linhAs dE luz

A ESCOLA
DO CORAÇÃO

O lar, na essência, é academia da alma. Dentro 
dele, todos os sentimentos funcionam por matérias 
educativas.

A responsabilidade governa.
A afeição inspira.
O dever obriga.
O trabalho soluciona.
A necessidade propõe.
A cooperação resolve.
O desafio provoca.
A bondade auxilia.
A ingratidão espanca.
O perdão balsamiza.
A doença corrige.
O cuidado preserva.
O egoísmo aprisiona.
A renúncia liberta.
A Ilusão ensombra.
A dor ilumina.
A exigência destrói.
A humildade refunde.
A luta renova.
A experiência edifica.
Todas as disciplinas referentes ao aprimoramento 

do cérebro são facilmente encontradas nas universi-
dades da Terra, mas a família é a escola do coração, 
erguendo seres amados à condição de professores do 
espírito.

E somente nela conseguimos compreender que as 
diversas posições afetivas, que adotamos na esfera 
convencional, são apenas caminhos para a verdadeira 
fraternidade que nos irmana a todos, no amor puro, 
em sagrada união, diante de Deus

Emmanuel,
psicografia de Francisco Cândido Xavier

Seara dos Médiuns, cap. 53.

FÉ NA VIDA

"É bonita, é bonita e é bonita", diz o poeta, consagrado letrista, ao contem-
plar a dádiva fundamental e fantástica recebida de Deus por cada um de nós.

A beleza da vida é versada e cantada, narrada e chorada, mas nem sem-
pre percebida pelos filhos da criação que transitam pelo universo em busca 
de amor e paz.

Algumas derrotas sofridas por nós diante da própria liberdade acabam por 
sobrecarregar-nos o coração sensível e, em uma visão menos atenta, podem 
ser tomadas à conta de punições, sofrimentos sem resultado, dores sem fim.

Podem ser assim as desencarnações de entes queridos, os infortúnios 
profissionais em tempos de crise, as enfermidades que vivificam a lição da 
impermanência, os relacionamentos que se esvaem e ferem.

Não há, no entanto, experiência humana à parte da misericórdia divina. 
Todos os enfrentamentos permitidos pela vida constituem-se em manifes-
tações amorosas de cuidado e ensinamento que Deus outorga a cada filho 
seu, conhecendo-lhe e respeitando-lhe as forças, a maturidade, a capacidade 
de superação e progresso.

É tão consolador ter fé na vida! Saber, raciocinar, perceber e sentir, 
especialmente à luz da Doutrina Espírita, que tudo pode dar certo; que 
nenhum desafio nos é impossível – seja ele de natureza íntima, financeira, 
profissional, social, etc.

A lógica é simples: a situação que estou vivendo traduz os efeitos das 
minhas escolhas conciliados com a essência das minhas necessidades – tudo 
administrado minuciosamente por um pai que me ama e por um amigo 
incomparável – Jesus – que conduz os destinos da nau terrena.

O alívio e a esperança surgem ainda mais vigorosos quando temos a 
consciência de que Deus não erra e de que a vitória de viver pode ser alcan-
çada empregando verdadeiramente as nossas forças e aceitando o auxílio 
dos que nos cercam.

Uma cadeia perfeita voltada inevitavelmente ao progresso e que pode 
ser conhecida de forma cristalina e alentadora nas linhas da Codificação 
Kardequiana.

Eis a circunstância em que nós, espíritas, estamos posicionados nesse 
instante da jornada: temos em nossas mãos os recursos abençoados para 
superar a imensa onda de suicídios, violência, corrupção, abandonos e in-
diferença. Que faremos?

Além do trabalho diuturno dos centros espíritas de todo o mundo, o 
Movimento Espírita Brasileiro tem enfeixado forças e ações em torno de 
uma nova campanha EU TENHO FÉ NA VIDA, da Federação Espírita Brasileira 
(FEB), que pode ser mais bem conhecida no link http://www.febnet.org.br/
blog/geral/noticias/fe-na-vida/.

Publicações como a de outra campanha permanente - “Família, Vida e 
Paz”, também da FEB - fornecem elementos valiosos de trabalho no Centro 
Espírita e fora dele.

Estudemos detidamente tais materiais de trabalho para qualificarmos as 
possibilidades caritativas e esclarecedoras. Identifiquemos as ações coleti-
vas do Movimento Espírita, priorizando-as sobre as iniciativas individuais e, 
assim, expandindo o alcance de nosso esforço.

Ninguém está dispensado da tarefa de preservação da vida e Jesus conta 
com cada um de nós para pescarmos nos mares revoltos do materialismo 
os irmãos em humanidade que, à míngua do Evangelho, têm sucumbido 
em si mesmos.

Tenhamos Fé na Vida! Sejamos Fé na Vida!
Ao trabalho, todos nós!
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Autor da Editora Francisco Spinelli

   O QUE
  TEMOS DE

Melhor
  EM NÓS

a) Como surgiu a inspiração para escrever o livro O que 
temos de melhor em nós e o que o leitor vai encontrar 
nessa obra?

A inspiração inicial veio após a leitura do livro O que cabe em 
um abraço de autoria do médico pneumologista gaúcho José 
de Jesus Camargo, que, com uma contagiante 
sensibilidade, escreveu crônicas sobre a falta 
de humanização pela qual passa a prática 
médica na era pós-moderna, ou seja, no mo-
mento atual. 

Tocado que fiquei com essa narrativa, fui 
intuído a escrever sobre alguns sentimentos 
que, quando presentes em nossos atos, nos 
tornariam pessoas melhores. Pois bem, soli-
dariedade, empatia e compaixão seriam esses 
mananciais a gerar energia, esperança e con-
forto espiritual, não somente aos que deles 
necessitam, mas sobretudo e especialmente 
a nós que somos os maiores beneficiários do 
bem que praticamos. Doar-se é semear algo 
de bom que germinará no outro que semeará 
também!

Esse livro é um convite ao leitor a descruzar 
os braços, a arregaçar as mangas, a se deslocar 
da sua “zona de conforto” e olhar para dentro 
de si próprio à procura das virtudes que cul-
tiva, para assim compartilhá-las com aqueles 
que estão a seu lado no mesmo processo de 
aperfeiçoamento moral.

Acredito que após o término do livro, cada 
leitor sentirá brotar de dentro de si uma vontade imensa e con-
tagiante de fazer algo mais pelo irmão de caminhada evolutiva 
que a todo momento tangencia a nossa vida.

b) Como o Espiritismo contribui para a superação dos 
desafios da atualidade?

Allan Kardec afirmara certa vez que “a solidariedade liga to-
das as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo 
mundo e os seres de todos os mundos”.

O Espiritismo deixa muito claro quais são os compromissos 
que temos que cumprir para o aperfeiçoamento moral não so-

mente de cada um, mas do coletivo. A humanidade, apesar das 
circunstâncias desfavoráveis à prática das virtudes cristãs pela 
qual passa neste momento de sua história, não vai retroceder 
a épocas em que a barbárie predominava. O plano divino para 
esse orbe é o da renovação dos sentimentos egoísticos que 

ainda prevalecem.
Precisamos de mais práticas altruístas, 

pois todos somos irmãos em humanidade! 
Todos temos que reaprender as lições funda-
mentais na edificação do amor e da solidarie-
dade universais.

c) Você tem diversos livros lançados 
pela Editora Francisco Spinelli da FERGS, 
pretendes publicar outros títulos? Al-
guns exemplos.

Sim, na verdade estou envolvido na orga-
nização de dois deles. Em breve será lançado 
um livro baseado no evento Médico-Jurídico-
-Espírita que ocorreu em setembro de 2016 
no Ministério Público do Rio Grande do Sul, 

e o tema foi a Ética da Vida.
O outro livro, intitulado O problema do 

ser, do destino e da dor 100 anos depois, 
pretende enriquecer essa magnífica obra 
do grande Léon Denis, escrita há mais de 
um século, com as contribuições de outros 
autores espíritas que vieram após a sua 
morte.

d) Sua mensagem aos leitores do Diálogo Espírita.

Deixo a vocês essa mensagem: “Somos condutores de ener-
gia. Se desejamos o bem, o bem vem. Se espalhamos amor, 
o amor fica. Se sorrimos, sorrisos recebemos. Pode demorar. 
Pode não ser sempre. Mas se tem uma coisa que a vida faz é 
ser grata, desde que sejamos com ela. Se tem uma coisa que o 
Universo faz é ser justo, desde que sejamos com nosso próximo. 
As coisas acontecem. A bondade existe. O amor vence. Toda a 
positividade precisa circular. Espalhe”.

Obrigado e uma boa leitura!
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Artigo

Projeto de Evangelização na FASE
(Fundação de Atendimento Sócioeducativo)

A Doutrina Espírita e seus princípios atuando para a educação 
moral da sociedade promove, por meio da Ação Evangelizadora, 
um espaço de promoção social e conhecimento doutrinário, 
aprimoramento moral e transformação social.

Cada menino e moço no mundo é um plano da 
Sabedoria Divina para serviço à Humanidade, 
e todo menino e moço transviado é um plano 
da Sabedoria Divina que a Humanidade cor-
rompeu ou deslustrou. Recebamos os jovens 
de qualquer procedência por nossos próprios 
filhos, estimulando neles o amor ao trabalho e 
a iniciativa da educação. Diante de todos os que 
começam a luta, a senha será sempre "velar e 
compreender", a fim de que saibamos semear e 
construir, porque, em todos os tempos, onde a 
juventude é desamparada, 
a vida perece. Emmanuel 
(Xavier, Francisco. Religião 
dos Espíritos, 21 ed. Rio de 
Janeiro, FEB. 2010) 

A Área da Infância e Juventude, juntamen-
te com a Área de Relações Institucionais da 
FERGS, elaborou a pedido dessa instituição 
um projeto que visa a retomada das ativida-
des de Evangelização na Fundação de Atendi-
mento Sócioeducativo (FASE), com o intuito 
de oferecer aos jovens internos uma proposta 
de educação integral à luz do Espiritismo, 
oportunizando-lhes o autoconhecimento 
e o conhecimento dos preceitos da moral 
Cristã, através de encontros com participação 
voluntária.

Este projeto tem como objetivos possibi-
litar aos participantes a integração consigo 
mesmos, com o próximo e com Deus, reco-
nhecendo a sua filiação divina e as oportu-
nidades de superação de suas dificuldades.

Apresentar a moral do Cristo como único 
meio de superação das dificuldades, per-
mitindo a sua compreensão por meio dos 
princípios da Doutrina Espírita.

Oportunizar aos trabalhadores do Movi-
mento Espírita a qualificação e o amadure-
cimento para a atuação junto às populações 
em vulnerabilidade social e envolvidas com 
a criminalidade. 

Em atendimento à diretriz oito do Plano de 
Trabalho para o Movimento Espírita Brasilei-
ro, que se refere à participação mais efetiva 
junto à sociedade organizada e aos órgãos 
do poder público, o convênio de colaboração 
implementado junto à FASE promoverá a 
educação integral dos jovens atendidos, em 
consonância com o objetivo e a metodologia 
do Espiritismo. 

Para o desenvolvimento do projeto, realizamos uma reunião 
com a Presidência do 1º CRE e UDEs, bem como com os Presi-
dentes de Centros Espíritas da 1ª Região Federativa, contando 
também com a presença dos Diretores da Área de Infância e 
Juventude. Nessa ocasião, ficou estabelecido o calendário das 
capacitações para o planejamento e treinamento necessários 
para o início das atividades.

Iniciaremos com um projeto-piloto na Unidade CASE - POA -1 
na Vila Cruzeiro em Porto Alegre, mas a ideia é estendermos a 
todas as Unidades da FASE da Capital e interior do Estado do RS .

Rogando pelo amparo e orientação dos Benfeitores Amigos, 
estamos otimistas em relação ao êxito deste trabalho, para tanto 
almejamos contar com o apoio e as preces dos trabalhadores 
do Movimento Espírita. 
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cruzAndo idEiAs

Veja como está seu conhecimento sobre o Livro dos Espíritos

Horizontal

2. Espírito protetor, pertencente à ordem 
elevada.
6. Mundos destinados aos Espíritos errantes.
8. Espíritos que predominam sobre a maté-
ria, desejam o bem.
10. Começo da união da alma com o corpo.
11. Espíritos atraídos pela similitude de suas 
inclinações.
12. Esgotamento dos órgãos nos seres orgâ-
nicos.
13. Suspensão das forças vitais.
14. Crença segundo a qual a alma que ani-
mou o corpo de um homem pode voltar a 
renascer em corpo animal.
15. Atributo do Espírito.

Vertical

1. As almas nos intervalo das encarnações.
3. Espírito que insufla a discórdia, dá conse-
lhos pérfidos, é dissimulado.
4. Missão e dever de conduzir os filhos pelos 
caminhos do bem.
5. Causa da animalização da matéria.
7. Afrouxamento dos laços entre o corpo e o 
Espírito - repouso.
9. O agente das sensações exteriores.

1. Errantes; 2. Anjo da guarda; 3. Impuros; 4. Paternidade; 5. Princípio vital; 6. Transitórios; 7. Sono; 8. Bons;
9. Perispírito; 10. Concepção; 11. Simpáticos; 12. Morte; 13. Letargia; 14. Metempsicose; 15. Inteligência.
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Artigo

EVANGELIZAÇÃO DAS RELAÇÕES FAMILIARES

160 Anos dE "o livro dos Espíritos"

NO DIA 18 DE ABRIL DE 1857

Canuto Abreu
O Livro dos Espíritos e sua tradição

histórica e lendária. 2. edição, 1996.

Ide e evangelizai a todas as 
gentes! Jesus

O Centro Espírita deve ser para 
as famílias o santuário de renovação 
mental e espiritual em convivência 
íntima com a Doutrina Espírita e com 
os ensinamentos de Jesus. Os vínculos 
de fraternidade devem ser o reflexo do 
Evangelho de Jesus, nas relações inter-
pessoais, na família e na comunidade. 

Considerando que os Centros Es-
píritas “são casas onde as crianças, 
os jovens, os adultos e os idosos têm 
oportunidade de conviver, estudar e 
trabalhar, unindo a família sob a orien-
tação do Espiritismo” (Orientação ao 
Centro Espírita item 15) fica evidente 
que a evangelização das famílias é 
tarefa da mais alta relevância. Assim, 
a Área da Família nos Centros Espíritas 
é a estrutura que tem a competência 
de promover ações de Evangelização 
da Família, de forma integrada com as 
demais áreas. 

A Evangelização dos Lares é de 
fundamental importância, pois que 
uma família evangelizada é uma fa-
mília evangelizadora. Evangelizar as 

relações familiares é oportunizar às 
famílias a convivência fraterna e cristã 
pautada na caridade; educar os senti-
mentos, desenvolver a linguagem do 
coração e a comunicação pacificadora 
na evangelização das relações familia-
res, para que se aprenda a verdadei-
ramente amar e superar os conflitos 
dos relacionamentos; exercitar com 
a família o olhar sensível, a escuta 
sensível e a fala sensível para que a 
comunicação e os processos intera-
tivos sejam fraternos e significativos.

O Evangelizador do Lar procura-
rá, na personalidade excelsa do 
Cristo, o roteiro para o seu apos-
tolado, esforçando-se, ainda, 
para adquirir o preparo técnico 
indispensável ao bom êxito de 
sua tarefa. Cecília Rocha

Destacamos ainda a prática do 
Evangelho no Lar como um valioso 
recurso para a evangelização das rela-
ções familiares. Segundo nos orienta 
Bezerra de Menezes: “Evangelizemos 
nossos lares (...) doando à nossa famí-
lia a benção de hospedarmos o Cristo 
de Deus em nossas casas”.

ROTEIRO PARA A REALIZAÇÃO
DO EVANGELHO NO LAR 

Escolher, na semana, um dia e horário em que a 
família possa se reunir durante mais ou menos 
trinta minutos. Disponibilizar uma jarra ou um 
copo com água para cada integrante, para que 
seja magnetizada pelos benfeitores espirituais. 
Iniciar a reunião com uma prece simples e 
espontânea. Realizar a leitura de O Evangelho 
Segundo o Espiritismo de uma forma clara e 
pausada, proporcionando um momento de re-
flexão para todos. Fazer comentários e reflexões 
sobre o texto lido de forma breve e contando 
com a participação dos presentes, evidencian-
do o ensino moral aplicado às situações do dia 
a dia. A seguir, fazer preces pelo próprio lar; 
pelos parentes, amigos e por todos que estão 
ligados à família, encarnados e desencarnados; 
pela comunidade; por todos os que governam 
e administram; pelo estado; país e pela paz no 
planeta. Pedir também que a água seja magne-
tizada pelos Benfeitores Espirituais. Prece de 
encerramento – Simples sincera e espontânea, 
agradecendo a Deus, Jesus e aos Bons Espíritos. 
Após a prece, beber a água magnetizada.

Marlise Ribeiro
Diretora da Área da Família – AFA FERGS

Allan Kardec:
- Os Senhores JAPHET e ROUSTAN ajuda-

ram-me bastante com sua longa experiência. 
Puseram-me à disposição seus arquivos. O 
exame de numerosas comunicações, ali en-
contradas, convenceu-me de que os princípios 
gerais já registrados, por mim, na casa do 
Senhor BAUDIN, com os quais organizara O LI-
VRO DOS ESPÍRITOS, eram os mesmos susten-
tados nas sessões da Senhorita Ruth, apenas 
com a diferença de estilo. Essa conformidade 
de ensinança levou-me, mais tarde, em mea-
dos do ano passado, a proceder à revisão da 
obra em casa do Senhor JAPHET, ouvindo os 
Espíritos, por intermédio de sua gentilíssima 
filha. Esse trabalho foi empreendido em junho 
e concluído em dezembro de 1856, sempre 
numa atmosfera de boa compreensão e gran-
de generosidade da parte do Grupo dirigido 
pelo ilustre Amigo Senhor ROUSTAN. Depois 
de concluída a revisão, recorri, a conselho 
dos Guias, a outros médiuns, a fim de me 
confirmar, em certos pontos mais difíceis, por 
inovadores. Foi então, que além dos Senhores 

JAPHET e ROUSTAN, médiuns intuitivos, me 
prestaram relevantes atenções a Senhora 
CANU, sonâmbula inconsciente; seu marido, 
médium falante; Madame LECLERC, médium 
escrevente; a Senhora CLÉMENT, médium 
falante e vidente; a Senhorita Aline CARLOTTI, 
também falante e escrevente; Madame DE 
PLAINEMAISON, que se tornou, ultimamente, 
auditiva e inspirada, e Madame ROGER a 
clarividente notável. Se, para a elaboração 
d’O LIVRO me limitei a ouvir os Espíritos, mais 
particularmente, por intermédio de Caroline 
e Julie, tive, na revisão e controle da obra, o 
concurso de mais de dez médiuns, cujo caráter 
e desinteresse todos conhecemos de sobejo. 
Instrumentos da Providência, cada qual me 
trouxe a sua parte preciosa à obra que os 
Espíritos, hoje, lançam ao Mundo sob a minha 
única responsabilidade. Sem o bondoso apoio 
de todos não me seria possível, em tão pouco 
tempo, penetrar, como o Vate Florentino, na 
"Selva Selvaggia" de onde, sem o brilho imor-
tal do Poeta, me foi dado trazer, para nossos 
semelhantes, um punhado de noções da Mo-

ral de Além-Túmulo. Não tendo mediunidade 
própria, a Providência facilitou-me a incursão 
no Mundo Invisível através das faculdades 
anímicas de meus caros Amigos. Gabi e eu 
lhes agradecemos do fundo da alma.
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Artigo

A EMPATIA E O VÍNCULO NAS RELAÇÕES FAMILIARES

Os Espíritos que se encarnam 
numa mesma família, sobretudo 
entre parentes próximos, são, o 
mais frequentemente, Espíritos 
simpáticos, unidos por relacio-
namentos anteriores, que se 
traduzem por sua afeição durante 
a vida terrestre; mas pode ocor-
rer também que esses Espíritos 
igualmente anteriores, que se 
traduzem da mesma forma por 
seu antagonismo sobre a Terra, 
para lhes servir de prova. Os ver-
dadeiros laços de família não são, 
pois os da consanguinidade, mas 
os da simpatia e da comunhão 
de pensamentos que unem os 
Espíritos antes, durante e após a 
sua encarnação. (ESSE cap. XIV)

Em nosso mundo atual a correria 
diária nos impulsiona a vivermos de 
forma bastante ansiosa, muitas vezes, 
isolados e reféns de preocupações e 
compromissos exaustivos, autoexigên-
cias e limitação de tempo para nos 
observar. Todos precisam sobreviver 
e lutar por um espaço na sociedade e 
uma vida melhor. Estes ingredientes 
fazem com que nossos relacionamentos 
familiares adquiram características um 
tanto superficiais com a falta de empatia 
e fortalecimento dos vínculos afetivos.

A família é o lugar por excelência 
onde seremos convidados a colaborar 
praticando a lei de amor de forma mais 
intensa e desafiadora. Somos convida-
dos a aprender a exercitar o amor na 
convivência conjugal, maternal, pater-
nal, filial, fraternal, etc. 

Todos somos desafiados, através do 
exercício diário que a convivência nos 
possibilita, a nos tornar pessoas mais 
empáticas e consequentemente estrei-
tar nossos vínculos.

Nos papéis de pais vivenciamos o 
amor incondicional e a doação mais pura 
na relação afetiva com os filhos. No pa-
pel de filhos vivenciamos, primeiramen-
te durante a infância, a idealização de 
nossos pais. Na adolescência passamos 
aos enfrentamentos, questionamentos 
e negação diante de suas normas e re-
gras, para na maturidade, na vida adulta, 
compreendê-los como seres humanos 
falíveis, limitados e vulneráveis, assim 
como nós, passando a respeitá-los e a 
amá-los muito mais.

A finalidade principal da família é 
aprendermos a nos amar como irmãos, 
nos libertando do egoísmo, sentimento 
ainda extremamente arraigado em nos-
sos corações.

Uma família perfeita num planeta de 
prova e expiações é impossível, porém 
é possível nos aperfeiçoarmos sempre.

Para Joanna de Ângelis: "a família é, 
antes de tudo, um laboratório de expe-
riências reparadoras, no qual a felicidade 
e a dor se alternam, programando a paz 
futura".

Emmanuel, no livro Leis de Amor nos 
relata sobre a função essencial do lar 
e família (cap.6): “no caminho familiar, 
purificam-se instintos e renovam-se 
decisões. Nele encontramos estímulos 
ao trabalho e às tentações que nos 
comprovam as qualidades adquiridas, as 
alegrias que nos alentam e as dores que 
nos corrigem”. 

Concluindo, ressaltamos que “o 
amor é o alicerce mais vigoroso para a 
construção de uma personalidade sadia, 
por ser gerador de um comportamento 
equilibrado", já dizia Joanna de Ângelis. 
Com a benção da reencarnação, nos é 
possibilitada a oportunidade de exerci-
tarmos o amor frente aqueles que nos 
inspiram genuinamente esse sentimento. 
Assim também, tal exercício se faz neces-
sário, aos carentes de nosso amor, hoje 
familiares que nos conflitamos, com os 
quais temos débitos passados.

A empatia nos torna sensíveis a dores, 
fragilidades e limitações de nossos com-
panheiros de jornada e é conquistada a 

partir da nossa condição de nos reconhe-
cermos, humildemente, também vulnerá-
veis, limitados e em eterno aprendizado e 
processo evolutivo.

A finalidade principal da família é 
aprendermos a nos amar como irmãos, 
nos libertando do egoísmo, sentimento 
ainda extremamente arraigado em nossos 
corações.

Que sigamos, perseverando em nosso 
aprimoramento espiritual, mesmo frente 
aos desafios mais intensos dentro de nos-
sas famílias: amando e perdoando.

Que aproveitemos o máximo a maior 
prova de Amor que Deus nos concede: a 
Vida!! E toda a nova oportunidade que ela 
encerra frente as relações com nosso pró-
ximo, mais próximo: nossa família!!

REFERÊNCIAS:
Barcelos, Walter. Educadores do coração. Belo Hori-
zonte: União Espírita Mineira, 2007.
Cerqueira Filho, Alírio de. Saúde das relações fa-
miliares. São Paulo: EBM, 2007.
Franco, Divaldo. Constelação familiar. Salvador: 
Leal, 2002.
Kardec, Allan. Evangelho segundo o Espiritismo. 
Editora Boa Nova.
Moura, Cristina Canovas de. À família com afeto. 
Porto Alegre: Letra de Luz, 2012.

Elizabeth Schuck
Colaboradora da Área da Família – AFA FERGS
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No último dia 15 de maio de 2017, em Assembleia do Fó-
rum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, foram 
eleitas Fernanda Silva da Silva e Vera Borges, representantes 
da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, como Conselheiras 
do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 
para o biênio 2017-2018. Trata-se de um espaço importante 
para participação da Sociedade Civil e Órgãos Governamentais 
na construção de políticas públicas que primem pela Preser-
vação e Defesa de Direitos desse segmento da nossa Comuni-
dade.

Coadunando-se com os princípios da Doutrina Espírita nos-
sa atuação observará as orientações doutrinárias, sem proseli-
tismos baseada nos valores morais universais e cumprindo pa-
pel de Participação na Sociedade, Diretriz do plano de trabalho 
para o Movimento Espírita da FEB/CFN.

Disse também àquele que o convidara: Quando derdes 
um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos 
amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, 
nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em 
seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam 
o que de vós receberam. – Quando derdes um festim, 
convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e 
os cegos. – E sereis ditosos por não terem eles meios de 
vo-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição 
dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo 
essas palavras, disse-lhe: Feliz do que comer do pão 
no reino de Deus! (S. LUCAS, 14:12 a 15. - O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, Capítulo XIII, item 7)

No dia 08 de julho de 2017, a área doutrinária estará pro-
movendo o Encontro Estadual Integrado “Espiritismo para 
Todos: O Desafio para esta Hora". O encontro tem o objetivo 
de sensibilizar para o acolhimento de todos indistintamente, 
independentemente da sua condição biopsicossocioespiritual, 
cultural, econômica ou de faixa etária, desenvolver a qualidade 
relacional no Centro Espírita, fortalecendo os laços fraternos 
entre todos, destacar a importância da comunicação empática 
entre os públicos que interagem, com base nos ensinamentos 
de Jesus para a difusão da Doutrina Espírita.

Para o desenvolvimento do encontro estaremos realizando 
painéis e oficinas:

Painel 1 - “Olhar, Fala e Escuta Sensível no Centro Espírita”. 
Abordagem: Sensibilizar para a importância das relações 

dentro do Centro Espírita e da comunicação empática entre os 
públicos que interagem na difusão do espiritismo.

Painel 2 - “As Relações Intra e Interpessoais como meio de 
autoaperfeiçoamento e de construção coletiva da vida social”.

Abordagem: O desafio da convivência humana como meio 
de progresso individual e coletivo.

Painel Final - “Espiritismo para Todos: O Desafio para esta 
Hora".

Abordagem: A relevância da educação com base no Evange-
lho para superar os desafios atuais da Difusão Espírita.

O encontro tem como público-alvo Dirigentes, trabalhadores 
e estudantes espíritas.

Participe!

O Movimento Espírita é um trabalho que se desenvolve em 
rede.

Redes pressupõem: Autonomia, dinamismo, estruturas fle-
xíveis, vontade preservada, confiança e colaboração mútua en-
tre os participantes.

Que todas as atividades de unificação do Movimento Es-
pírita e de união das sociedades e dos próprios espíritas te-
nham por objetivo maior colocar, com simplicidade e clareza, a 
mensagem consoladora e orientadora da Doutrina Espírita ao 
alcance e a serviço de todos por meio do estudo, da oração e 
do trabalho.

[...] os nossos postulados devem ser desdobrados e 
vividos dentro de uma linha austera de dignidade e 
nobreza. Sem embargo, que os nossos sentimentos vi-
brem em uníssono, refletindo as emoções de amigos 
que se desejam ajudar e de irmãos que se não per-
mitem avançar — deixando a retaguarda juncada de 
cadáveres ou assinalada pelos que não tiveram força 
para prosseguir [...]. Bezerra de Menezes (Psicofonia 
de Divaldo P. Franco – “Unificação paulatina, união 
imediata, trabalho incessante...” – Reformador, fev. 
/1976).

O processo de comunicação é extremamente dinâmico, exi-
gindo estarmos conectados para acompanhar os acontecimen-
tos e as mudanças constantes.

No Movimento Espírita em nosso estado não é diferente. 
Por essa razão, desde 2011 a Federação Espírita do RS dispo-
nibilizou à toda rede federativa o e-mail institucional (@fergs.
org.br). É um e-mail de fácil acesso que usa como base a plata-
forma do Google (gmail). A sua utilização permite uma funcio-
nalidade e otimização da comunicação institucional, tornando 
o processo mais efetivo, ágil e completo

Através do e-mail institucional, a rede federativa tem aces-
so à divulgação dos eventos, aos documentos que são com-
partilhados antecipadamente e que fazem parte da pauta das 
reuniões do Conselho Federativo Estadual, à distribuição de 
material de conteúdo doutrinário, que muitas vezes por sua 
dimensão não podem ser enviados por e-mail, mas que são 
compartilhados através do Google Drive e outros documentos 
de interesse da rede federativa.

Enumeramos ainda outras vantagens do e-mail institucio-
nal: o acesso ao histórico de comunicação do Centro Espírita, 
não havendo perda mesmo com a mudança de gestão; a iden-
tidade e o pertencimento ao Movimento Espírita e à própria 
FERGS, reforçando que cada Centro Espírita é a FERGS; preen-
chimento automático dos endereços de e-mails da rede; o 
fornecimento de grupos de e-mails para envio de acordo com 
a necessidade e o armazenamento de dados do movimento 
espírita estadual. 

O endereço eletrônico (@fergs.org.br) deve ser usado ex-
clusivamente para as atividades relacionadas ao movimento 
espírita e distribuição de informações pertinentes ao seu con-
texto. O e-mail fornecido pela FERGS é uma ferramenta de co-
municação e divulgação, pertencente à Instituição.

Caso o seu centro espírita ainda não acesse o e-mail institu-
cional, perdeu a senha ou tenha qualquer dificuldade no uso, 
entre em contato com o nosso suporte pelo fone (51)3224-
1493 ou pelo e-mail suporte.dti@fergs.org.br que estaremos à 
disposição para auxiliá-lo.
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O presidente da Federação Espírita do 
Rio Grande do Sul, Gabriel Salum, e a vice-
-presidente de unificação da FERGS, Beth 
Barbieri, autores do livro O Líder Espírita, 
participaram do 10º Encontro Estadual 
de Trabalhadores e Estudantes Espíritas 
de Roraima, nos dias 21 e 23 de abril de 
2017, onde desenvolveram o Módulo I do 
Programa Liderança Servidora e participa-
ram de um bate-papo com os presidentes 
de Centros Espíritas daquela região sobre 
sustentabilidade no Movimento Espírita.

Lideranças da FERGS
participam de Encontro 

em Roraima

O Programa de Formação de Multipli-
cadores teve sua continuidade ao longo 
do domingo, 9 de abril de 2017, com a fi-
nalização do Módulo I e início do Módulo 
II, contando com a participação de mais 
de 100 multiplicadores indicados pelas 
lideranças dos órgãos de unificação das 
regiões espíritas do Rio Grande do Sul.

Os objetivos específicos do Programa 
estão relacionados com a intensificação 
do processo de descentralização do trei-
namento de trabalhadores voluntários 
espíritas, preservando a unidade de 
princípios, bem como a conferência da 
eficácia e eficiência aos treinamentos com 
o atendimento ágil aos centros espíritas.

As atividades foram realizadas dentro 
dos princípios e diretrizes concernentes a 
cada uma das Áreas, bem como a opera-
cionalização. A disposição das Áreas se-
guiu a estrutura organizacional da FERGS: 
Área de Atendimento Espiritual no Centro 
Espírita, Área da Comunicação Social 
Espírita, Área do Estudo do Espiritismo, 
Área da Família, Área da Infância e da Ju-
ventude, Área de Promoção e Assistência 
Social Espírita e Área da Mediunidade e 
Área de Programas e Projetos.

Programa de Formação 
de Multiplicadores

Com o título “O Livro Espírita: para 
ler, escrever e agir bem”, o 2º Encontro 
Estadual do Livro Espírita foi realizado no 
último sábado, 8 de abril de 2017, na sede 
da Federação Espírita do Rio Grande do 
Sul (FERGS).

Sob o tema “O Livro Espírita e a Missão 
do Espiritismo: desafios da atualidade”, 
o evento teve como objetivo qualificar o 
público-alvo para a difusão do Espiritismo 
por meio do livro. O público-alvo foi cons-
tituído de dirigentes dos Centros Espíritas 
e de Órgãos de Unificação, trabalhadores 
das áreas doutrinárias e administrativas 
dos Centros Espírita e Órgãos de Unifi-
cação, trabalhadores responsáveis pelos 
postos de livros dos Centros Espíritas, a 
própria diretoria executiva da FERGS e 
seus colaboradores, bem como escritores 
e aspirantes a escritores espíritas.

Para o alcance do objetivo geral, o 
evento teve como objetivos específicos: 
refletir sobre a formação de leitores e o 
estímulo à leitura e divulgação de obras 
genuinamente espíritas; despertar o inte-
resse de novos autores e orientá-los para 
a produção de leitura espírita qualificada 
em aspectos técnicos e doutrinários; 

II Encontro Estadual do Livro Espírita

estimular o planejamento e realização 
de ações contemplando o livro espírita 
correlacionado com as diretrizes do Plano 
de Trabalho para o Movimento Espírita 
Brasileiro e metas do Plano de Trabalho 
Quinquenal da FERGS; e aprofundar o 
nível de consciência espírita para a fide-
lização do público à Livraria, Distribuidora 
e Editora Francisco Spinelli.

A Livraria e Editora Francisco Spinelli 
estará presente no MEDNESP 2017
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André Trigueiro faz roteiro de palestras no 

Rio Grande do Sul

O fim de semana nos dias 27 e 28 de 
maio foi de chuva e frio no Rio Grande do 
Sul. Ainda assim, foi caloroso o acolhimen-
to ao orador, escritor Espírita e jornalista, 
André Trigueiro, pelos Espíritas gaúchos no 
Seminário "Mundo Sustentável" na sede 
do Ministério Público do Estado, em Porto 
Alegre; na palestra beneficente "Amor em 
Tempos de Transição" em prol do Centro 
Espírita Emmanuel, na S. E. Bezerra de Me-
nezes, em Viamão; e no auditório do Colé-
gio Marista, em Novo Hamburgo.

"Está na hora de acordarmos para a 
questão da sustentabilidade, pois o mun-
do de regeneração está a caminho e todos 
temos responsabilidade na sua formação.” 
O alerta foi dado por André Trigueiro em 
seu painel no Seminário "Mundo Susten-
tável". Iniciou lembrando o pioneirismo 
do Espiritismo no assunto, pois uma das 
leis morais destacadas por Allan Kardec, 
durante a codificação, foi a Lei de Conser-
vação, muito anos antes de se falar em 
meio ambiente ou do surgimento da pa-
lavra ecologia. Também discorreu sobre 
o consumo consciente, onde lembrou a 
questão do codificador aos espíritos so-
bre porque a terra nem sempre fornece 
ao homem o que ele necessita. Observou 
que isso acontece porque o homem não 
se contenta com o que lhe é oferecido e, 
num mundo consumista, sempre quer 
mais! Concluiu afirmando que a vibração 
da terra está mudando, afirmando que o 
problema atual não é de sombra, mas de 
luminosidade. "Graças a essa luz é possí-

vel notar todos os detalhes das ativida-
des humanas, revelando sua correção ou 
não. Com isso, o mundo não está pior! 
Ao contrário, tende a ficar cada vez me-
lhor", assegurou.

O evento, realizado no auditório do 
Ministério Público do Rio Grande do Sul, 
teve na abertura um momento de harmo-
nização com Karina Gonçalves interpretan-
do belas canções. Logo após foi realizado o 
painel apresentado por Trigueiro, seguido, 
na segunda parte, de uma mesa de deba-
te sobre a sustentabilidade, com mediação 
dos jovens. O seminário, que contou com a 
presença de grande público, tinha por obje-
tivo trazer reflexões sobre a sustentabilida-
de ambiental e espiritual do planeta.

Sob a ótica do amor de Deus como Lei 
Universal que rege tudo o que existe e a 
nós mesmos, Trigueiro lembrou o que está 
em jogo na prova prática em que estamos 
vivendo neste momento histórico no pla-
neta Terra. Frisando que tudo evolui, o 
palestrante observou que o requinte do 
sentimento amor se encontra justamente 
no exercício de inter-relação na adversida-
de e na capacidade de dispensar tempo e 
energia para ajudar o outro e até mesmo a 
quem não se gosta.

Esta foi a abordagem do tema em Via-
mão, que contou com a presença de apro-
ximadamente 300 pessoas no auditório 
da S. E. Bezerra de Menezes, que cedeu 
gentilmente o espaço para a realização 
da palestra beneficente em prol do C. E. 
Emmanuel (realizador do evento), com 

apoio da Federação Espírita do Rio Grande 
do Sul e da União Municipal Espírita (UME) 
de Viamão, com representantes dos muni-
cípios de Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí 
e Porto Alegre, bem como de trabalhado-
res de todos os Centros Espíritas do muni-
cípio-sede.

No domingo, 28 de maio, promovido 
pela União Municipal Espírita (UME) de 
Novo Hamburgo em parceria com a União 
Municipal Espírita de Canoas, com apoio 
da Federação Espírita do Rio Grande do Sul 
(FERGS), do Conselho Regional Espírita 2ª 
região (CRE-2), o evento contou com uma 
plateia de 600 pessoas que lotou o audi-
tório do colégio Pio XII para ouvir sobre os 
significados da palavra “amor” em tempos 
de indignação coletiva e superficialidade 
das relações.

Os eventos contaram também com a 
participação de integrantes do Centro de 
Valorização da Vida (CVV), apresentado 
seu trabalho de apoio emocional em de-
fesa da Vida.

André Trigueiro é jornalista e escritor, 
professor e criador do curso de jornalismo 
ambiental da PUC do Rio de Janeiro, além 
de editor-chefe do programa Cidades e So-
luções da Globo News. Também será um 
dos palestrantes do 9º Congresso Espírita 
do RS, que acontecerá na capital gaúcha 
de 03 a 05 de novembro próximo.

A diretoria executiva da FERGS parti-
cipou da reunião da Comissão Regional 
Sul do Conselho Federativo Nacional da 
Federação Espírita Brasileira, realizada na 
sede do Conselho Espírita do Estado do 
Rio de Janeiro (CEERJ) no período de 05 
a 07 de maio de 2017.

A reunião iniciou às 20h da sexta-feira 
(05), com a participação de representan-
tes do CEERJ, da Federação Espírita Catari-
nense, Federação Espírita de Mato Grosso 
do Sul, Federação Espírita do Paraná, 
Federação Espírita do Rio Grande do Sul, 
União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo, além de representantes da 
União Espírita Mineira e da Federação 
Espírita do Uruguai.

À noite foram realizadas as apresenta-
ções dos integrantes das federativas e em 
seguida atividades das diversas setoriais, 

Reunião da Comissão Regional Sul do CFN/FEB

que representam as Áreas da Federação 
Espírita Brasileira. No sábado, as ativida-
des das setoriais tiveram continuidade, 
com visitação do percurso histórico do 
movimento espírita do estado do Rio de 
Janeiro e antiga sede da FEB.

A Área de Infância e Juventude da 
FEB apresentou a Campanha “Fé na 
Vida” como parte do Programa de Va-
lorização da Vida, realizado pela FEB, 
contemplando os anseios pela integra-
ção de ações entre todas as Áreas do 
Centro Espírita.

O tema “Mediunidade na Infância” 
e o Projeto “Evangelho Redivivo” foram 
abordados na reunião da Comissão Regio-
nal Sul do CFN/FEB na sede do Conselho 
Espírita do Estado do Rio de Janeiro.

Márcia León, gastropediatra e mem-
bro da Associação Médico-Espírita do 

Brasil na Área de Saúde Mental na Infân-
cia, realizou uma apresentação sobre a 
temática “Mediunidade na Infância”, com 
casos reais que possibilitaram identificar 
possíveis causas da faculdade mediúnica 
em crianças, com o auxílio da medicina 
contemporânea e o espiritismo.

O presidente da Federação Espírita 
Brasileira, Jorge Godinho, realizou uma 
apresentação sobre o Projeto “O Evange-
lho Redivivo”, retratando uma proposta 
para o estudo evangélico doutrinário, a 
partir do modelo kardequiano de verifica-
ção. Os demais momentos seguiram com 
breves comentários dos representantes 
das federativas estaduais e do Uruguai.

A próxima reunião está agendada para 
abril de 2018, em São Paulo. 
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AgEndA

Informações e inscrições, acesse o portal:

www.fergs.org.br
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