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Há um século, convidaste Allan Kardec, o apóstolo de teus prin-
cípios, à revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigiste ao 
povo, no Sermão da Montanha, e nos deste O EVANGELHO SEGUNDO 
O ESPIRITISMO.

Desejavas que o teu verbo, como outrora, se convertesse em pão 
de alegria para os filhos da Terra e chamaste-nos à caridade e à fé, para 
que se nos purificassem as esperanças nas fontes vivas do sentimento.

Mensagens de paz e renovação clarearam o mundo! Diante das 
tuas verdades que se desentranharam da letra, abandonamos os 
redutos de sombra a que nos recolhíamos, magnetizados por nossas 
próprias ilusões, e ouvimos-te, de novo, a palavra solar da vida eterna! 
Agradecemos-te esse livro, em que nos induzes à fraternidade e ao 
trabalho, à compreensão e à tolerância, arrebatando-nos à infligência 
das trevas, pela certeza de tuas perenes consolações.

Obrigado, Senhor, não somente por nós, que devemos a essas 
páginas as mais belas aspirações, nas tarefas do Cristianismo Redi-
vivo, mas também por aqueles que as transfigurariam em bússola 
salvadora, nos labirintos da obsessão e da delinquência; pelos que as 
abraçaram, quais âncoras de apoio, em caliginosas noites de tentação 
e desespero; por aqueles que as consultaram, nos dias de aflição e 
desalento, aceitando-lhes as diretrizes seguras nas veredas da pro-
vação regenerativa; pelos que as transformaram, em bálsamo de 
conforto e paciência, nos momentos de angústia; pelos que ouviram, 
junto delas, o teu pedido de oração e de amor a bem dos inimigos, 
esquecendo as afrontas que lhes retalharam os corações; pelos que 
as apertaram de encontro ao peito, para não tombarem asfixiados 
pelo pranto da saudade e da desolação à frente da morte; e por todos 
aqueles outros que aprenderam com elas a viver e confiar, servir e 
desencarnar, bendizendo-te o nome!

Oh! Jesus! No luminoso centenário de O EVANGELHO SEGUNDO O 
ESPIRITISMO, em vão tentamos articular, diante de ti, a nossa gratidão 
jubilosa!...

Permite, pois, agradeçamos em prece a tua abnegação tutelar e, 
enlevados ante o Livro Sublime, que te revive a presença entre nós, 
deixa que te possamos repetir, humildes e reverentes: Obrigado, 
Senhor!...

(Mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido 
Xavier em 1964, por ocasião do centenário de O Evangelho Segundo 
o Espiritismo e contida na obra Livro da Esperança, ed. Comunidade 
Espírita Cristã).

Obrigado, Senhor!
No estudo das ideias inatas, pensemos nos jovens, que 

somam às tendências do passado às experiências recém-
-adquiridas.

Com exceção daqueles que renasceram submetidos à ob-
servação da patologia mental, todos vieram da estação infantil 
para o desempenho de nobre destino.

Entretanto, quantas ansiedades e quantas flagelações 
quase todos padecem, antes de se firmarem no porto seguro 
do dever a cumprir!...

Ao mapa de orientação respeitável que trazem das Esferas 
Superiores, a transparecer-lhes do sentimento, na forma de 
entusiasmos e sonhos juvenis, misturam-se as deformações 
da realidade terrestre que neles espera a redenção do futuro.

Muitos saem da meninice moralmente mutilados pelas 
mãos mercenárias a que foram confiados no berço, e outros 
tantos acordam no labirinto dos exemplos lamentáveis, parti-
dos daqueles mesmos de quem contavam colher as diretrizes 
do aprimoramento interior.

Muitos são arremessados aos problemas da orfandade, 
quando mais necessitavam de apoio amigo, junto de outros 
que transitam na Terra, à feição das aves de ninho desfeito, 
largados, sem rumo, à tempestade das paixões subalternas.

Alguns deles, revoltados contra o lodo que se lhes atira 
à esperança, descem aos mais sombrios volutabros do crime, 
enquanto outros muitos, fatigados de miséria, se refugiam em 
prostíbulos dourados para morrerem na condição de náufragos 
da noite.

Pede-se-lhes o porvir, e arruína-se-lhes o presente. Engri-
nalda-se-lhes a forma, e perverte-se-lhes a consciência.

Ensina-se-lhes o verbo aprimorado em lavor acadêmico, e 
dá-se-lhes na intimidade a palavra degredada em baixo calão.

Ergue-se-lhes o ideal à beleza da virtude, e zomba-se deles 
toda vez que não se revelem por tipos acabados de animalidade 
inferior.

Fala-se-lhes de glorificação do caráter, e afoga-se-lhes a 
alma no delírio do álcool ou na frustação dos entorpecentes.

Administra-se-lhes abandono, e critica-se-lhes a conduta.

Não condenes a mocidade, sempre que a vejas de-
mentada ou inconsequente.

Cada menino e moço no mundo é um plano da Sabe-
doria Divina para serviço à Humanidade, e todo menino 
e moço transviado é um plano da Sabedoria Divina que 
a Humanidade corrompeu 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.

Chico Xavier/Emmanuel – Religião dos Espíritos, cap. 54.

JOVENS
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O Doce Amigo Celestial não iludiu a ninguém! Não pro-
meteu facilidades ou privilégios a quem O quisesse seguir... 
Recomendou a autorrenúncia, a assunção da respectiva cruz 
e desenhou os cruentos painéis existenciais nos quais Suas 
ovelhas ficariam à mercê de lobos famélicos, vorazes...

Tão bem entendeu isso o “Vidente de Damasco” que, es-
crevendo aos hebreus (12:6.), sentenciou categórico: “porque o 
Senhor corrige o que ama, e açoita ao que recebe por filho”.

E, dirigindo-se aos coríntios (I Cor., 4:9 e 13), adiu sem re-
buços: “porque tenho para mim, que Deus a nós, apóstolos, nos põe 
por últimos, como condenados à morte; pois somos feitos espetáculo 
ao mundo, aos anjos e aos homens; até ao presente temos chegado 
a ser como o lixo deste mundo, e como a escória de todos”.

Jesus, porém, ao mesmo tempo em que desvela as veredas 
inçadas de acerados acúleos (porta-estreita) que nos acessam os 
acumes evolutivos, conforta-nos o coração com a Sua solicitude 
ao estimular-nos coloquialmente: “tende bom ânimo”; “vinde a 
mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei”. 
(Jo., 16:32).

Nesta hora em que os ombros da Humanidade jazem ver-
gados sob o peso de cruéis vicissitudes, trazendo as “carnes 
d’Alma” impiedosamente vergastadas pelas chibatas das carên-
cias de vário matiz, onde a lavoura do amor fenece à míngua de 
trato; nesta hora em que as sociedades familiares esboroam fa-
zendo eco ao desabar de vetustas Instituições, sob o impacto de 
infelizes circunstâncias; ante o furor de soez materialismo que 
grassa infrene sob os “spotlights” do egoísmo e da corrupção, 
o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo à luz dos formosos e 
caroáveis ensinamentos dos Espíritos Amigos alteia-se como o 
Sol que dissipa as trevas e os temores, oferecendo calor, roteiro 
seguro e aconchego às almas enregeladas pela descrença e por 
descoroçoamentos.

Os Espíritos do Senhor, atentos aos lances aflitivos loca-
lizados na órbita existencial de encarnados e desencarnados 
açodados por inenarráveis quão superlativas angústias, e, 
sensibilizados com nossa indigência espiritual agravada por 
onipresente labilidade, esforçam-se por todos os meios na árdua 
missão de lenir todas as ulcerações.

Nesse cortejo das “Vozes dos Céus”, alevanta-se altissonante 
a inconfundível e paternal voz do meigo “Médico dos Pobres”, 
acenando com a solução: 

(...) Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a 
miséria; para dissipar a sombra da cobiça, que gera ilusão; para 
exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra; para 
anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para 
renovar o charco do crime, que carreia o infortúnio, o único 
remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano.

Sejamos, assim, valorosos, estendendo a Doutrina Espírita 
que o desentranha da letra, na construção da Humanidade Nova, 
irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela 
emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra 
e pelo exemplo e, parafraseando o conceito inolvidável da Allan 
Kardec, em torno da Caridade, proclamemos aos problemas do 
mundo: “fora de Jesus não há solução”.

APOCALÍPTICAS ANGÚSTIAS
O único remédio eficiente é o 

Evangelho de Jesus no coração humano

“No muNdo só tereis aflições...”
Jesus (Jo., 16:33)
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“E, se não há ressurreição de mortos, tam-
bém o Cristo não ressuscitou” (Paulo, I Coríntios, 
15:13).

Através dos tempos, o além-túmulo intriga 
o homem de um modo geral. Diversas teorias te-
ológicas tentam explicar a morte de uma forma 
que se harmonize com os interesses temporais 
e espirituais.

Algumas situam as almas em determinadas 
zonas de punição ou expurgo, outras, dizem não 
haver absolutamente nada. Algumas, chegam 
a atribuir a culpa porque devemos enfrentar a 
morte ao pecado cometido por Adão, concluindo 
que, após a morte, descansamos, submergindo 
num sono indefinível até o dia derradeiro con-
sagrado ao Juízo Final.

Entretanto, o ser humano diferencia-se das 
demais criaturas na medida em que pode racio-
cinar acerca da sua própria existência. Então, 
num exercício de raciocínio lógico, será que 
podemos concluir, sem sombra de dúvida, que 
iremos apenas “descansar” após o dia fatídico 
da grande transição?

Ainda, exercitando a lógica humana, será 
que podemos crer que neste exato momento 

permaneçam adormecidas milhões de criaturas, aguardando o minuto decisi-
vo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? 
Como acreditar que após a morte adentraremos no “nada”? Sendo assim, 
pode-se concluir pela existência do “nada” em algum lugar.

Respeitamos todos os argumentos teológicos, bases de inúmeras 
religiões, no entanto, não podemos desprezar a simplicidade da lógica 
humana.

Sócrates, um dos mestres da nossa filosofia, afirmara1 que “se a morte 
fosse a dissolução total do homem, seria um grande lucro para os maus, depois 
da sua morte, estarem livres, ao mesmo tempo, de seus corpos, de sua alma e 
dos seus vícios”. 

Ora, apregoar o nada depois da morte significa proclamar a anulação 
de toda responsabilidade moral. É, no dizer kardequiano, “um excitante ao 
mal”. O Espiritismo é vivificado pelos exemplos que coloca diariamente sob 
nossos olhos, em outras palavras, como pode ser dura a passagem para o 
mau de uma vida para a outra e a entrada na vida futura (vide O Céu e o 
Inferno, 2ª parte, cap. I).

A introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo, mais especificamente 
no ponto que aborda o resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, tem uma 
riqueza singular, realmente. Também, porque Sócrates viveu entre 469 a.C. e 
399 a.C. Como se vê, quase quinhentos anos estão entre o filósofo ateniense 
e Jesus Cristo. 

No entanto, o interregno temporal não dissocia uma lição da outra. As 
afirmações gregas serviram de lastro para a disseminação do amor propalada 
pelo Salvador, anos mais tarde.

Assim dizia Sócrates para seus juízes: “De duas coisas uma: ou a morte 
é uma destruição absoluta, ou ela é a passagem de uma alma para um outro 
lugar. Se tudo deve se exterminar, a morte será como uma dessas raras noites 
que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos (...)”. 

Allan Kardec discorreu no primeiro capítulo da 
obra O Céu e o Inferno sobre a impossibilidade de 
sustentação da teoria niilista e a crença, ainda que 
instintiva, que o homem tem no futuro. Dessa for-
ma, a preocupação do homem com o tema trazido 
à baila data de muito antes de Cristo.

Caso Sócrates e Platão tivessem conhecido as 
lições de Jesus e os ensinamentos ministrados pe-
los Espíritos avançados, não haveria dúvidas nos 
discursos de ambos.

Sócrates afirmara2 bem mais: “(...) Mas se a morte 
não é senão uma mudança de morada, a passagem 
para um lugar onde os mortos devem se reunir, que 
felicidade nele reencontrar aqueles a quem se conheceu! 
Meu maior prazer seria o de examinar de perto os ha-
bitantes dessa morada, e de aí distinguir, como aqui, 
aqueles que são sábios daqueles que creem sê-lo e não 
o são. Mas é hora de nos deixarmos, eu para morrer, 
vós para viver”.

O próprio Allan Kardec, ao explanar sobre a 
afirmação do filósofo grego, considera que não há 
surpresa alguma em tal apontamento, até mesmo 
porque as grandes verdades são eternas e os Espí-
ritos avançados as conheceram antes mesmo de 
virem para a Terra, para onde as trouxeram. É bem 
possível, ainda, que eles possam fazer parte da 
plêiade de Espíritos encarregados de ensinar aos 
homens as mesmas verdades até os dias de hoje.

Paulo de Tarso, por sua vez, utiliza-se do ra-
ciocínio lógico de forma extremamente válida na 
citação ao topo da coluna. O Cristo nos ofereceu a 
lição básica quando, ao terceiro dia, ressuscitou. Ele 
demonstrou, com a sabedoria que lhe é peculiar, que 
ressurreição é vida infinita. E vida significa trabalho 
e criação incessante, inclusive, na eternidade.

Assim, Jesus reafirma a lógica humana, tanto no 
raciocínio dos filósofos gregos ou na fé inabalável de 
Paulo de Tarso, provando, através da ressurreição, 
o quanto de trabalho e responsabilidades ainda 
temos pela frente após atravessarmos o portal de 
transição para a verdadeira vida.

“Comentando o assunto, portas adentro do esforço 
cristão, somos compelidos a reconhecer que os negado-
res do processo evolutivo do homem espiritual, depois 
do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O 
Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. 
Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para 
cair em ociosidade incompreensível? Somos almas, em 
função de aperfeiçoamento, e, além do túmulo, encon-
tramos a continuação do esforço e da vida”3. 

José Artur M. Maruri dos Santos
Colaborador da União Espírita Bageense

josearturmaruri@hotmail.com

O ALÉM-TÚMULO

REFERÊNCIAS
1. KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo. Intro-

dução. Item IX. IDE Editora, p. 21.
2. Idem ao anterior.
3. Caminho, Verdade e Vida. Francisco Cândido Xavier pelo Es-

pírito Emmanuel. FEB Editora, p. 152.
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A rapidez com que se modificam os panoramas sociais, ao 
mesmo tempo em que causa impactos difíceis de serem absor-
vidos, igualmente derruba velhos paradigmas, que facilitam 
ou dificultam o progresso. A lei de progresso fará a seleção 
natural do que é útil e do que pode ser dispensado. Enquanto 
isso, todavia, somos levados ao desafio das escolhas, como 
seres inteligentes dotados da liberdade de agir ou permanecer 
estacionados em velhos e ultrapassados patamares.

Nesses conflitos das decisões nem sempre saudáveis e das 
circunstâncias variadas, nesse gigantesco processo de aprendi-
zagem e nos desafios diários das opções, a clareza do Evangelho 
surge como luz indispensável para uma vida equilibrada. A doce 
mensagem de Jesus, embasada no amor, convida-nos a uma 
nova postura, substituindo o homem velho estacionado nos 
preconceitos, no egoísmo e na violência, pelo homem renovado 
que abre a mentalidade para a solidariedade e para uma postura 
de amor e confiança em Deus.

E a Doutrina Espírita, esse farol que ilumina os caminhos 
humanos, presente conosco há mais de 150 anos, estruturada 
na lógica e no bom senso e especialmente embasada no Evan-
gelho do Cristo, abre imensa perspectiva para um novo olhar 
sobre os problemas humanos.

Nessa direção multiplica-se a divulgação do pensamento 
espírita, uma vez que os adeptos do Espiritismo – quando to-
cados pela gravidade, importância e alcance de seu conteúdo – 
voltam-se a empenho de tornar conhecida e vívida a mensagem 
espírita. Desde que a decisão superior resolveu por despertar 

a humanidade para nossa realidade imortal, inúmeros e conti-
nuados esforços da inteligência e da sensibilidade – habitando 
corpos carnais ou durante permanência na realidade espiritual 
– movimentam-se para que essa luz imortal chegue ao maior 
número possível de mentes e corações, para igualmente benefi-
ciá-los das bênçãos que alcançam aqueles que se deixam tocar. 
Convocados pelo amor, não se omitem e colocam-se a serviço.

Assim, muitos e ilustres nomes se tornaram conhecidos 
nesse esforço. Entre eles destacam-se Bezerra de Menezes, Cair-
bar Schutel, Yvonne Pereira, entre inúmeros outros nomes que 
poderiam ser citados, somados a uma multidão de anônimos 
igualmente dedicados e presentes dentro e fora do movimen-
to espírita, como Irmã Dulce – cujo centenário comemora-se 
agora em 2014.

Mas, como nossa abordagem dedica-se especialmente ao 
público espírita, voltemos nossa atenção a esses esforços. Neste 
2014, alcança-se 130 anos de fundação da Federação Espírita 
Brasileira; igualmente, comemora-se o centenário de Herculano 
Pires e os 210 anos de Allan Kardec. Por outro lado, prosseguem 
os esforços da imprensa espírita com suas publicações que ora 
se multiplicam também na forma virtual, com a nova tecnologia 
que revolucionou a comunicação.

Esta publicação em mãos do leitor é fruto também desse 
esforço, que se soma a tantos outros. O exemplo de Cairbar 
Schutel, chamado de O Bandeirante do Espiritismo, inspirou 

igualmente, além das publicações por ele 
fundadas, o surgimento do jornal Tribuna 
Espírita, órgão oficial do Instituto Cairbar 
Schutel, que uniu forças com a Associação 
Chico Xavier, na mesma direção de outros 
órgãos de imprensa para divulgação do Es-
piritismo. Sugerimos sua visita, leitor, ao site 
do Instituto, onde poderá também visualizar 
a publicação, virtualmente disponível: www.
institutocairbarschutel.org. De distribuição 
gratuita, está com tiragem de 12.000 exem-
plares, somando-se a outros esforços, como 
já dito.

É mesmo uma época notável. É a divulga-
ção espírita que se multiplica em toda parte, 
para alcançar essa sensibilização naqueles 
que ainda não conhecem a força da lógica 
e do conforto oferecido pelo Espiritismo. E, 
naturalmente e igualmente motivar os que 
nos dizemos adeptos do Espiritismo a uma 
postura nova, de reflexão e renovação moral.

Multiplica-se 
a divulgação 

espírita
Orson Peter Carrara

Escritor, articulista em vários jornais, revistas
e sites, preside o Instituto Cairbar Schutel, Matão/SP.
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Quando os benfeitores revelaram a Allan Kardec que Jesus 
é o maior ser que encarnou no nosso Orbe, que serve de guia e 
modelo a toda humanidade1, deram ao Codificador o rumo que 
deveriam seguir as suas pesquisas na fundamentação da nova 
doutrina que estava sendo construída: conhecer Jesus, estudar 
seus ensinamentos onde eles haviam sido registrados - nos 
apontamentos feitos pelos apóstolos, na obra conhecida como 
Novo Testamento. 

Kardec deu-se conta de que a falta de interesse e o desco-
nhecimento do Evangelho do Cristo, as interpretações errôneas 
do seu conteúdo e as adulterações que os homens cometeram 
nele por interesses escusos, estão entre as principais causas da 
infelicidade e do sofrimento dos seres humanos. E é São Vicente 
de Paulo que alerta2: Não vos disse Jesus tudo o que concerne às 
virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensina-
mentos divinos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, 
o coração a todos bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem 
mais interesses, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, 
esse livro, consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta 
fechada; deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos ma-
les provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo 
das Leis divinas. Lede-lhes as páginas cintilantes do devotamento de 
Jesus, e meditai-as. (grifos nossos)

Embora esta página tenha sido publicada em 1864, em O 
Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec já a tinha em mãos, 
em Paris, em 1858, portanto no ano seguinte após a publicação 
de O Livro dos Espíritos (1857). Nesse momento, o Codificador já 
estava ciente de qual deveria ser o trajeto que teria de percorrer 
para trazer a lume a terceira revelação, que seria o complemento 
da primeira – Moisés -, e da segunda – Jesus -, sendo o fecho, 
então, com o Espiritismo. Assim, enquanto a Doutrina Espírita 
estava sendo construída através das pesquisas de Kardec com 
os Espíritos, estava se apresentando o seu verdadeiro caráter de 
consolação às almas aflitas.

Então, em intenso e incansável trabalho, o Codificador 
mergulhou profundamente no Evangelho de Jesus e produziu 
O Evangelho Segundo o Espiritismo, obra que comenta e estuda 
os ensinamentos do Cristo, baseada nas anotações dos quatro 
evangelistas, nas instruções dos Espíritos e com sua própria 
contribuição, segundo os princípios espíritas.

Jesus prometera que, quando a humanidade estivesse mais 
madura e preparada, enviaria outro Consolador, o Espírito de 
Verdade para recordar aquilo que Ele havia dito e também para 
revelar todas as coisas3. Dessa forma, o Espiritismo assume o papel 
do Consolador prometido por Jesus, a terceira revelação, porque 
preenche todos os requisitos apontados pelo Mestre.

Não é por acaso que, em O Evangelho Segundo o Espiritismo, 
o capítulo “O Cristo Consolador” vem logo depois do “Bem-aven-
turados os aflitos”, para lembrar que, definitivamente, o maior 
compromisso da Doutrina Espírita é a consolação dos corações 
atribulados.

Nas palavras do mestre francês4: Todos os sofrimentos: mi-
sérias, decepções, dores físicas, perda de entes amados, encontram 
consolação na fé do futuro, na confiança na Justiça de Deus, que o 
Cristo veio ensinar aos homens. Mais adiante afirma: O Espiritismo 
mostra a causa dos sofrimentos (...). Mostra os objetivos dos sofrimen-
tos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como 
meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. 
(...) Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador pro-
metido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba donde 
vem, para onde vai e por que está na Terra; atrai para os verdadeiros 
princípios da Lei de Deus e consola pela fé e pela esperança.

Ao comemorarmos - em 2014 - os 150 anos da primeira 
edição de O Evangelho Segundo o Espiritismo (que surgiu com o 
nome A Imitação do Evangelho) é o momento de meditarmos o 
papel que os espíritas e as suas instituições estão exercendo no 
seio da sociedade.

Estamos levando verdadeiramente o consolo aos aflitos? As 
palestras nas Casas, os artigos nos periódicos, os estudos em 
grupo estão proporcionando efetivo alívio às cargas e o repouso 
às almas sofredoras, estimulando-as para a renovação moral?

Jamais poderemos esquecer o tríplice aspecto da doutrina, 
colocando a ciência e a filosofia espírita como base de um triân-
gulo que, ao sustentarem com a fé raciocinada e inabalável, 
conduzem ao ângulo culminante, a moral cristã com seu con-
teúdo altamente consolador e estimulador à melhoria moral do 
indivíduo. 

Lembra-nos Emmanuel5: A sessão espírita deveria ser, em 
toda parte, uma cópia fiel do cenáculo fraterno, simples e humilde 
do Tiberíades, onde o Evangelho do Senhor fosse refletido em espí-
rito e verdade, sem qualquer convenção do mundo, de modo que, 
entrelaçados todos os pensamentos na mesma finalidade amorosa 
e sincera, pudesse a assembleia constituir aquela reunião de dois ou 
mais corações, em nome do Cristo, onde o esforço dos discípulos será 
sempre santificado pela presença do seu amor.

O Cristo, o Espiritismo
e a consolação

Luis Roberto Scholl
Membro do Conselho Federativo Estadual da FERGS,

presidente do Conselho Regional Espírita (8ª Região), 
trabalhador do G. E. Seara do Mestre (Santo Ângelo/RS)
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Por que Jesus escolheu a Galileia, região desprezada da Judeia, 
como cenário principal de suas pregações?

Para responder este questionamento é necessária uma incursão 
sobre a região referida. Galileia é uma grande região no norte de 
Israel que se confunde com a maior parte do distrito administrativo 
do norte do país. A tradição a divide em Alta Galileia, Baixa Galileia 
e Galileia Ocidental.

Historicamente, segundo a Bíblia, Salomão recompensou Hiram 
I, para determinados serviços, dando-lhe de presente uma planície 
de terras altas entre as montanhas de Naftali. Hiram a chamou de 
“a terra de Cabul”.

Já na época romana, o país foi dividido em Judeia, Samaria e 
Galileia, que compreendia toda a seção norte do país, e foi a maior 
de todas as regiões, sendo conduzida por Herodes Antipas, filho de 
Herodes - o Grande, que governou como tetrarca da Galileia.

Ultimamente, no século 20, desde que boa parte do território da 
Galileia foi tomada pelos israelitas, após a Guerra árabe-israelense, 
em 1948, ficando sob o controle de Israel, ela foi centro de grandes 
conflitos entre árabes-israelitas e o Exército de Artilharia da Síria. 
Após, nos anos 70 e 80, uma organização denominada de Liberta-
ção da Palestina lançou vários ataques à região, tornando-a ainda 
mais tensa.

Ainda hoje, ao longo da fronteira internacional reconhecida 
pela Organização das Nações Unidas pode-se observar o clima tenso 
entre grupos pró-palestina como o Hezbollah e as tropas militares 
de Israel.

A Galileia, devido a sua alta pluviosidade (900-1.200mm), tem-
peraturas amenas e altas montanhas, contém fauna e flora únicas, 
com vastos campos de flores silvestres e vegetação colorida, cortada 
por vários rios e cachoeiras.

José Artur M. Maruri dos Santos
Colaborador da União Espírita Bageense

Comente: josearturmaruri@hotmail.com

POR QUE A GALILEIA?

No entanto, o que a tornou o cenário perfeito para as prega-
ções evangélicas ministradas por Jesus, segundo o insigne orador 
Divaldo P. Franco, foi sua gente. Na ótica de Divaldo, “a Galileia era, 
ao tempo de Jesus, a região dos mais humildes e mais sofredores, 
onde viviam as gentes simples de coração e de cultura elementar”.

Realmente, a Galileia de dois mil anos atrás era habitada por 
agricultores, tecelões, pescadores, negociantes modestos que am-
bicionavam apenas a conquista do pão, o repouso e a paz, sem os 
tremendos conflitos das regiões ditas civilizadas.

“Ali Jesus encontrou o material humano próprio para a divul-
gação da Sua mensagem, trabalhando o solo dos corações para nele 
ensementá-la, dando início à era de esperança e de paz”, refere 
Divaldo.

Por estarem na Galileia os mais simples, é que Jesus escolheu 
aquela região para tratar os enfermos, visto que afirmara ser o 
“médico das almas”, segundo outro grande expoente do Espiritismo, 
Raul Teixeira.

Dessa forma, podemos observar, sob a visão de Divaldo Fran-
co, que outra grande lição nos foi deixada pelo Mestre Jesus com a 
escolha da região Galileia para ministrar a maior parte das lições 
evangélicas:

“O convívio com os simples e puros de coração faz muito bem 
e constitui estímulo para o trabalho de iluminação de consciência, 
ante os rebeldes e presunçosos que fingem conhecer tudo, negan-
do-se ao esforço inadiável da transformação moral para melhor”.
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Allan Kardec, o Codificador da Doutrina Espírita, naquela triste 
manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. 

Fazia frio. 

Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e 
a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gi-
gantesca que os Espíritos Superiores lhe haviam colocado nas mãos. 

A pressão aumentava... 

Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. 

Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, 
Madame Rivail – a doce Gaby –, a entregar-lhe certa encomenda, 
cuidadosamente apresentada. 

Há um século*

FONTE

Cap. XXV – Item 2 
Mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier e constante da obra O Espírito da Verdade, cap. 52, p. 125-8, Ed. FEB, 1962.

*Tendo a mensagem sido recebida pelo médium em 1960, explica-se o título.

I

O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela. E leu: 

“Sr. Allan Kardec: 

Respeitoso abraço. 

Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua 
história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de escla-
recimento da Humanidade, pois tenho fortes razões para isso. 

Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa 
desta capital. 

Há cerca de dois anos casei-me com aquela que se revelou minha 
companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria 
e esperança, quando, no início deste ano, de modo inesperado, minha 
Antoinette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. 

Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo 
extremo. 

Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mun-
do e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o 
caminho de tantos outros, ante a fatalidade... 

A prova da separação vencera-me, e eu não passava, agora, de trapo 
humano. 

Faltava ao trabalho, e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com 
a dispensa. 

Minhas forças fugiam. 

Namorara diversas vezes o Sena e acabei planeando o suicídio. “Seria 
fácil, não sei nadar”, pensava. 

Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, 
quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, 
busquei a Ponte Marie. 

Olhei em torno, contemplando a corrente... E, ao fixar a mão direita 
para atirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da amu-
rada, caindo-me aos pés. 

Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. 

Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizi-
nho, pude ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso: 

'Esta obra salvou-me a vida. Leia-a com atenção e tenha bom pro-
veito. – A. Laurent.' 

Estupefato, li a obra – O LIVRO DOS ESPÍRITOS –, ao qual acrescentei 
breve mensagem, volume esse que passo às suas mãos abnegadas, auto-
rizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver.” 

Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assina-
tura, a data e o endereço do remetente. 

O Codificador desempacotou, então, um exemplar de O LIVRO DOS 
ESPÍRITOS ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu 
pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu 
com emoção não somente a observação a que o missivista se referira, 
mas também outra, em letra firme: 

“Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua 
publicação. – Joseph Perrier.” 

II

Após a leitura da carta providencial, o professor Rivail experi-
mentou nova luz a banhá-lo por dentro... 

Conchegando o livro ao peito, raciocinava, não mais em termos 
de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. 

Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício 
e desconhecer as pedradas... 

Diante de seu espírito turbilhonava o mundo necessitado de 
renovação e consolo. 

Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua 
frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mu-
lheres do povo, crianças e velhinhos... 

O notável obreiro da Grande Revelação respirou a longos haustos 
e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço 
aos olhos e limpou uma lágrima... 

Hilário Silva

III

Presença Espiritual
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Onde estão os cuidadores?
“Não te peço que os tire do mundo,

mas que os livre do mal.” 
João, 17:15

Mariane de Macedo
Trabalhadora do C. E. Ismael Vivian Eillers em Caçapava do Sul;

colaboradora da FERGS no DECOM e no Setor de Mediunidade da FERGS; 
neuropsicóloga e TSP do Sistema Prisional. E-mail: marianedemacedo@hotmail.com

De tempos em tempos, a população é surpreendida por 
acontecimentos que deixa a todos mobilizados, como no caso de 
Isabella Nardoni e agora Bernardo Boldrini. Ficam estarrecidos 
pela crueldade e frieza dos atos. Os sentimentos que permeiam 
o comportamento das pessoas são os mais distintos, desde a 
curiosidade, identificação até a vingança. Alguns tratam do fato 
como se fosse um programa de televisão, sem se darem conta 
do número de Isabellas e Bernardos que existem ocultos por 
aí. No entanto, elegeram-os como representantes dos demais, 
para ilustrarem a sua própria indignação. 

Nas histórias infantis, sempre se ouve contar da madrasta 
perversa, o que, para a maioria das pessoas, não represen-
ta nenhuma novidade. Mas ainda se acreditava no pai, que 
sempre dava um jeito de defender os filhos. Embora algumas 
vezes fosse omisso, como na fábula da Cinderela. Infelizmente, 

os noticiários revelam, através das perícias, que em ambos os 
casos os pais e as madrastas estão envolvidos nessas tramas 
existenciais. Não mimetizando a fábula.

A menina foi asfixiada e posteriormente jogada do sexto 
andar do prédio, com a possibilidade de ter sido, inclusive, 
mediante a presença dos irmãos menores. Triste pensar que tal 
procedimento parta dos cuidadores dessas três crianças. Além 
disso, pode explicar a falta de afetividade de um pai que tem 
a filha morta e mente para defender a esposa desequilibrada.

Em relação ao menino, os suspeitos deixam vários indícios 
de negligência, descaso em relação ao menor. A criança im-
plorou por atenção e cuidado diante do Judiciário, que tomou 
as providências cabíveis junto à família, no entanto o tempo 
expirou junto com a vida de Bernardo.
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Hoje são comuns casamentos rompidos, pessoas deixarem 
de se gostar, principalmente quando não existe mais respeito 
por parte dos cônjuges. Na maioria das vezes, o casal já tem 
filhos. Mas isso não deve ser impeditivo para constituir novas 
famílias. Assim, os filhos deverão conviver com os pais, partindo 
da premissa de que não existe divórcio de filho. Portanto, quem 
casa com um homem ou uma mulher que possui filhos deve ter 
claro que esta convivência será inevitável. Assim, o indivíduo 
que não tem estrutura para conviver com a realidade, não deve 
se arvorar ao título de padrasto ou madrasta. Mas, infelizmente 
nem sempre é o que acontece.

Essas relações acabam sendo permeadas de perversidade. 
Quando os adultos têm que enfrentar algo desconhecido, geral-
mente resistem. Um colega novo, um professor novo, um traba-
lho novo ou qualquer situação em que não estejam preparados 
desestrutura-os. Que atitude esperar então de uma criança? Ela 
que se constrói dentro da relação com os cuidadores, que são 
os pais. É natural que seu pai ou sua mãe, casando novamen-
te, desperte no filho ciúmes da nova relação. De acordo com o 
imaginário infantil, acredita que não será mais amado - o que, 
de fato, aconteceu nos casos de Isabela e Bernardo - e passa a 
ter comportamentos que são condizentes para uma criança. 
Diferente da atitude que se espera dos adultos, que devem ter 
o equilíbrio suficiente para orientar os pequenos. Entretanto, 
em adultos imaturos, a conduta é infantil. Agem como crianças, 
fazendo competição, dentro daquilo que foi construído pela 
sua paranoia.

A madrasta terceirizou sua felicidade quando passou a viver 
à sombra da ex-esposa, mãe da menina, que por sua vez nem 
estava mais preocupada com o ex-marido. Mas na fantasia da 
madrasta a criança era a própria mãe. A coitada não se dava 
conta de que quanto mais ela falava na ex-esposa, mais viva ela 
ficava. E em meio a patologias não tratadas, a criança sofreu as 
consequências, perdendo a vida. Também no caso Bernardo se 
percebe o descaso e a falta de afetividade pelo menor, que não 
apresentava nenhuma conduta agressiva e tampouco ameaça-
dora. Na realidade, demonstrava necessitar de muito pouco, 
embora com uma fortuna a receber.

Um marido que ama a esposa, e é equilibrado, não compac-
tuaria com qualquer comportamento de agressividade. Ainda 
mais contra seus filhos. Além disso, ao compartilharem a doença 
de odiar a mãe das crianças assassinadas, mataram todos os 
filhos. Isabela e Bernardo fisicamente, e os que ficaram vivos e 
com os pais presos foram mortos psicologicamente.

Por mais furiosa que uma pessoa esteja, ela tem noção do 
certo e do errado. Só quando a lógica é construída para beneficio 
próprio, em que o indivíduo visa apenas o seu bem-estar, em 
detrimento do outro, ele age assim. Não tolera frustrações, exi-
gindo ser atendido incondicionalmente. Tenta convencer os ou-
tros da injustiça que está sofrendo, usando da sedução. Alguns, 
inclusive, choram e gritam para camuflar a própria indiferença 
diante das necessidades dos outros, mesmo que sejam seus 
filhos. Mas, neste caso, não estamos falando propriamente de 
um pai, mas de um doente, que concebeu uma criança. Portanto, 
ambos estão no mesmo nível de desenvolvimento emocional.
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notícias

Janela para a vida, de Emmanuel, Chico Xavier
e Fernando Worm

A FERGS promoverá o relançamento 
do livro Janela para a vida, na primeira 
quinzena de junho de 2014. A obra é 
resultante de uma parceria entre Fer-
nando Worm, Francisco Cândido Xavier 
e Emmanuel, e, depois de quase 20 anos 
após a última edição, será relançado, 
em uma parceria pela Livraria e Editora 
Francisco Spinelli. Em uma sequência de 
perguntas e respostas, Emmanuel, por 
meio de Chico Xavier, “[...] compartilha o 
estudo e o respeito, diante das questões 
de natureza superior em que todos nós 
– Espíritos encarnados e desencarnados 
na Terra – nos envolvemos”. Dentre os 
variados problemas sobre a vida comum 
retratados na obra, estão: I – A Proveta 

e o Amanhã; II – Terapia para as Dores 
do Mundo; III – Fumo e Perispírito; IV 
– A Sensibilidade das Plantas nos dois 
Planos da Vida; dentre outros assuntos 
da vida, com o carinho e a profundidade, 
à luz do Espiritismo. Fernando Worm é 
natural da cidade de Guaíba (RS), filho de 
Waldomiro Worm e Esther Souza Worm. 
Nasceu no dia 20 de outubro de 1929 e é 
formado em jornalismo. Autor de vários 
livros espíritas, Fernando Worm foi um 
dos fundadores do Lar Irmã Esther, no 
dia 23 de julho de 1979, na casa de Mário 
Brígidi em Porto Alegre, que, atualmente, 
está localizado na Rua São José, na cidade 
de Guaíba (RS). 
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Quantas Isabellas e Bernardos precisarão ser mortos para a 
sociedade encontrar o verdadeiro sentido da vida? Quando uma 
relação não dá certo, não existe apenas um responsável, pois se 
pressupõe que o envolvimento seja entre duas pessoas, portanto, 
não é unilateral. Ambos estão imbricados neste contexto, que é 
só deles. Está solucionado o que já não tinha mais solução, com 
a separação. Assim, devem tentar, como pessoas maduras, con-
versar sobre o bem-estar dos filhos, assumindo a própria vida, 
sem responsabilizar o outro pela sua felicidade ou desdita. 

Somente quando os sentimentos não estão esgotados, os 
indivíduos permitem que estes direcionem suas vidas. Ficam 
escravos do ressentimento, da mágoa, da raiva e, às vezes, do 
amor não correspondido. Neste caso, a solução é buscar ajuda 
profissional.

Além disso, em nenhum dos casos a família é espiritualizada, 
portanto se justifica a falta de cuidados para com os menores, 
posto que um dos conceitos de espiritualidade é de ter uma ati-
tude cuidadosa com a vida. Ou seja, com todos os seres viventes, 
especialmente com aqueles que estão sob a tutela e deveriam ter 
recebido cuidados. Só cuida e é cuidador quem é espiritualizado.

A Doutrina Espírita salienta que o primeiro dos direitos na-
turais do homem é o de viver. Portanto, ninguém pode atentar 
quanto à vida de seu semelhante, nem fazer nada que compro-
meta sua existência.

É através da vida que Deus oportuniza as experiências ne-
cessárias, junto àqueles aos quais é trazido para reajuste. Pois a 
família nunca está isenta de responsabilidade.

Certamente esses pais e madrastas foram chamados ao acer-
to, no entanto sucumbiram. Deixando a prevalência do egoísmo, 
chaga da humanidade, segundo o evangelho, em seu capítulo 
XI, item 11.

No Cristianismo encontram-se todas as verdades; são de 
origem humana os erros que nele se enraizaram, salienta o Es-

pírito de Verdade. Portanto, espiritualizar-se é o caminho para 
vencer o egoísmo. 

O homem necessita repensar as atitudes, que fazem parte 
das suas escolhas, o que só é possível quando há humildade. 
A prepotência e a certeza da impunidade diante da lei dos 
homens fortalece a infração das leis. No entanto, se ilude a 
criatura que acredita na impunidade das Leis divinas, diante 
destas todos respondem. 

Matar, tanto fisicamente como psicologicamente os filhos, 
só demonstra a pouca saúde mental que enveredam por este 
caminho.

Portanto, a Doutrina Espírita vem aclarar as criaturas para 
a mudança de comportamento, chamando ao compromisso 
com a vida. Construir relacionamentos maduros e responsáveis 
é tarefa dos pais, que compreendem que o Espírito do filho 
também veio para evoluir. A imortalidade da alma precisa 
estar internalizada no cristão para que as atitudes cuidadosas 
sejam reforçadas com amorosidade. Quando Jesus asseverou 
“Não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, ele 
preconizava sobre o respeito à vida, que é necessária. 

Para Isabella e Bernardo um resgate doloroso, no entanto 
para aqueles que executaram o ato somente a misericórdia 
divina para se ressarcirem diante das leis maiores. E por isso, 
Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível 
com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar 
as discórdias no curso da nossa atual existência; é, principal-
mente, para que elas se não perpetuem nas existências futuras, 
para que todos os seres sejam livrados do mal. 
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s Na sexta-feira, dia 9 de maio, a Diretoria Executiva da 
FERGS reuniu-se, em sua sede na Avenida Desembargador 
André da Rocha, 49, Centro Histórico de Porto Alegre, com os 
presidentes das casas adesas localizadas na 1ª Região Fede-
rativa, compondo as sete Uniões Distritais de Porto Alegre. 
Quarenta e uma casas fizeram-se presentes na reunião que 
transcorreu em clima de fraternidade e alegria pela con-
fraternização propiciada entre bons espíritas, cuja missão 
é a divulgação do Espiritismo pelo estudo e vivência dos 
postulados da veneranda Doutrina que lhes é ideal comum.

No início da reunião, Gabriel Salum, vice-presidente 
administrativo da FERGS, conduziu uma dinâmica de grupo, 
sensibilizando os presentes para a excelência do trabalho em 
equipe e a necessidade de união dos Espíritas em torno da 
proposta do Consolador para a destruição do materialismo.

Após, a presidente da FERGS saudou os presentes lendo 
a tese sobre Unificação, apresentada pelo confrade Roberto 
Pedro Michelena, signatário do Pacto Áureo, no 2º Congresso 
Espírita do Rio Grande do Sul.

Rosi Possebon, vice-presidente Doutrinária, apresentou 
o programa de formação de multiplicadores inter-regionais, 
falando sobre a realização da CONJERGS em polos e enfati-
zando o papel da Federativa no auxílio às Uniões e Conselhos 
Regionais, no fortalecimento das suas equipes para cumpri-
rem a tarefa de serem lideranças que exercem delegação da 
Diretoria Executiva da FERGS.

Lea Bos Duarte, vice-presidente de Unificação, enfatizou 
o compromisso de cada célula do Movimento Espírita do Rio 
Grande do Sul com a sustentabilidade das ações federativas 

Encontro das Lideranças de Porto Alegre

e com a divulgação das publicações. Apresentou, também, as 
propostas do trabalho unificador para o biênio 2014/2015.

Gabriel Salum, vice-presidente Administrativo, apre-
sentou os objetivos estratégicos da área administrativa, 
dentre eles a adequação do espaço físico da FERGS, o Portal 
Transparência, a Comunicação Institucional, a necessidade 
de fidelização das filiadas à Editora e Distribuidora FERGS.

A presidente e os vice-presidentes responderam per-
guntas, anotaram sugestões e esclareceram dúvidas dos 
presentes.

A vice-presidente de Unificação elaborou, ainda, com o 
Presidente do CRE1, Valmor Valente, e os presidentes da UDE 
Centro, Santana, Passo D Areia, Partenon e Navegantes, um 
plano de trabalho integrado a ser desenvolvido no corrente 
ano.

A Câmara de Vereadores de Gravataí home-
nageou, na noite dessa terça-feira (22/4), a Fede-
ração Espírita do Rio Grande do Sul, na pessoa de 
sua presidente, senhora Maria Elisabeth Barbieri, 
em Sessão Solene alusiva aos 150 anos do livro O 
Evangelho Segundo o Espiritismo. A sessão solene 
foi uma iniciativa do vereador Beto Pereira (PP).

Em seu discurso, o vereador Beto Pereira des-
tacou a moral cristã contida no livro, lançado no 
mês de abril de 1864. Pereira fez um relato sobre o 
trabalho realizado por Allan Kardec na codificação 
do Espiritismo e o desenvolvimento do Espiritis-
mo no Brasil e no Rio Grande do Sul. O vereador 
homenageou também a Federação Espírita do Rio 
Grande do Sul – FERGS, pelos seus 93 anos, e a 
Federação Espírita Brasileira – FEB, pelos seus 130 
anos de existência.

A presidente da FERGS, Maria Elisabeth Barbie-
ri, agradeceu à Câmara de Vereadores de Gravataí 
pela homenagem, ao presidente da União Munici-
pal Espírita de Gravataí, João Adair, e ao presidente 
da 12ª Região Federativa, Luis Pereira, pelo trabalho 
desenvolvido, e a todos os presentes por estarem 
celebrando esta data tão especial ao Espiritismo.

Federação Espírita do Rio Grande do Sul recebe
homenagem no Legislativo de Gravataí

Na ocasião, também falaram o vereador Paulinho da Farmácia e 
a presidente da Fundação Municipal de Arte e Cultura de Gravataí 
(Fundarc), Fernanda Batista de Fraga, representando o prefeito Marco 
Alba. Estiveram presentes no evento presidentes de Sociedades/Casas 
Espíritas de Gravataí, trabalhadores e frequentadores das Sociedades, 
simpatizantes da doutrina dos Espíritos e representantes de uniões 
municipais espíritas de cidades da Região Metropolitana.
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Vida, do que estamos falando? A resposta para essa 
questão foi apresentada e discutida ao longo do último dia 
4 de maio de 2014, domingo, durante o Encontro Estadual 
“Vida: do que estamos falando?”, realizado na Sociedade 
Espírita Paz e Amor, no centro de Porto Alegre. O Evento 
foi promovido pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul 
(FERGS) e teve como objetivo aprofundar as reflexões sobre 
as causas e consequências decorrentes do afastamento da Lei 
Divina, bem como da importância da vivência do Evangelho 
para a prevenção das aflições humanas. A iniciativa contou 
com a participação de, aproximadamente, 100 pessoas dos 
mais variados municípios do Rio Grande do Sul e diversas 
casas espíritas do estado.

A primeira temática da manhã foi sobre “O papel do 
atendimento espiritual na prevenção e atendimento às afli-
ções do Espírito Imortal”, abordada por Antônio Nascimento, 
que destacou a importância do acolhimento qualificado da 
Casa Espírita para o recebimento de irmãos diante das afli-
ções que nos atingem no decurso da vida.

Gabriel Nogueira Salum, vice-presidente administrativo 
da FERGS, foi o segundo painelista da manhã, abordando o 
suicídio à luz do Espiritismo, por meio do painel “Suicídio, 
falsa solução!”. Nessa oportunidade, Salum destacou a 
gravidade do tema apresentando estatísticas mundiais que 
apontam mais de 1 milhão de suicídios no planeta ao ano. 
Segundo o painelista, todos os departamentos das Casas 
Espiritas devem contribuir para sanar este mal através do 
trabalho no bem amparado nas diretrizes do Cristo.

O Aborto foi o terceiro assunto do Encontro Estadual, 
que contou com a participação de Mariane de Macedo, que 
expôs sobre as implicações que este ato gera aos Espíritos 
envolvidos nesta ação, destacando que o primeiro direito 
humano é o de viver, e que cabe a todos nós zelar por esse 
direito.

A primeira parte do encontro encerrou-se com uma mesa
-redonda coordenada pela presidente da FERGS, Maria Eliza-
beth da Silva Barbieri, onde os três painelistas responderam 
as questões elaboradas pelo público presente no encontro.

Liamara Nascimento, após um pequeno intervalo, re-
tomou as reflexões apresentando a questão da violência, 
diferenciando a agressividade da violência, sendo a agressivi-
dade quando bem canalizada fator que pode trazer benesses 

Encontro Estadual Vida: do que estamos falando?

à vida. No sentido de trabalharmos em prol da não violência, a 
família é elemento primordial para o enfretamento da violên-
cia através da educação cristã das crianças, não esquecendo 
que a doutrina de Jesus é a medida profilática para as nossas 
almas. O painel foi encerrado com todos os participantes de 
mãos dadas assistindo a uma mensagem em vídeo.

O quinto painel da manhã foi realizado pela presidente 
da FERGS, Maria Elisabeth, com o tema “Eutanásia”. O painel 
foi iniciado com um impactante vídeo a respeito do tema, 
lançando a seguinte pergunta: se todos somos Espíritos e 
somos imortais, será que existe a morte? Será que reduzir 
a expectativa da vida, no momento do sofrimento relativo, 
não é postergar o momento de aprendizado do Espírito para 
outra existência, trazendo muito mais sofrimento do que a 
tão falada libertação? A questão 953 de O Livro dos Espíritos é 
clara a respeito da antecipação da morte do corpo, porque o 
indivíduo sempre será culpado por ter abreviado sua vida no 
plano físico antes do tempo confiado por Deus.

Para fechar a parte da manhã, com boas perspectivas 
para as atividades que logo viriam, o expositor Dairson 
Gonçalves trouxe o tema “Pena de Morte”, à luz do Espiri-
tismo, mostrando a visão de mundo que muitos possuem 
sobre a justiça divina. A banalidade da temática na vida 
comum traz a falsa solução para os débitos passados, o 
que diverge da compreensão espírita sobre a justiça divina, 
onde a imortalidade da alma e as relações reencarnatórias 
iluminarão a criatura para o refazimento de seus débitos.

No período da tarde, ocorreram oficinas que trabalha-
ram as ações do Centro Espírita como forma de alívio das 
dores humanas, promovendo a contextualização da Cam-
panha em Defesa da Vida com a realidade de um mundo 
em transição.

O painel final, que levou o nome do evento "VIDA: DO 
QUE ESTAMOS FALANDO?", foi conduzido pela diretora da 
área do Atendimento Espiritual do Centro Espírita – Helena 
Bertoldo, que aprofundou as reflexões sobre as causas e 

consequências decorrentes do afastamento da Lei Divina, bem 
como a importância da vivência do Evangelho para prevenção 
e superação das aflições humanas.

No encerramento, a presidente da FERGS, Maria Elisabeth 
Barbieri, agradeceu a presença de todos os participantes do 
evento enfatizando a Missão dos Espíritas de levar o Evange-
lho de Jesus no mundo e nos corações.
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A Confraternização de Juventudes Espíritas do Rio Gran-
de do Sul, a CONJERGS, surgiu com o objetivo de estabelecer 
uma unificação do movimento espírita juvenil e sua primeira 
edição foi realizada em Santa Maria (RS) entre os dias 7 e 8 
de setembro de 1957 e desde essa data intensificou-se: a II, 
em setembro de 1958, na cidade de Santa Cruz do Sul; a III, 
em novembro de 1959, na cidade de Pelotas; a IV, em 1960, 
na cidade de Caxias do Sul; a V, em 1961, na cidade de Rio 
Grande; a VI, em 1962, na cidade de Santa Maria; a VII, em 
1963, na cidade de Uruguaiana; a VIII, em 1964, na cidade 
de Passo Fundo; a IX, em 1965, na cidade de Bagé; a X, em 
1966, na cidade de Porto Alegre; a XI, em 1967, novamente 
na cidade de Pelotas; a XII, em 1968, na cidade de Santana 

XXV CONJERGS - Conectados com Jesus
do Livramento; a XIII, em 1969, novamente na cidade de 
Caxias do Sul; a XVI, em 1973, na cidade de Novo Hamburgo; 
a XVII, em 1974, na cidade de Cruz Alta; a XVIII, em 1976, na 
cidade de Santa do Livramento; a XIX, em 1978, novamente 
na cidade de Porto Alegre; a XX, em 1983, mais uma vez na 
cidade de Pelotas; a XXI, em 1986, novamente na cidade de 
Santa Maria; a XXII, em 1999.

Dez anos depois, a CONJERGS retoma suas atividades, 
continuando sua XXIII edição na cidade de Tramandaí, em 
outubro de 2009. Dois anos mais tarde é realizada a XXIV, na 
cidade de Bagé, em outubro de 2011.

A próxima CONJERGS, na sua XXV edição, terá um gran-
de desafio: atuar em 5 polos diferentes, simultaneamente, 
com uma temática aliada à comemoração dos 150 anos do 
Evangelho Segundo o Espiritismo: CONECTANDO COM JESUS. 

A iniciativa é para que haja uma interação maior entre 
as diversas cidades gaúchas, possibilitando a participação de 
todos os jovens espíritas do estado em ações que estimulem 
a vivência do Evangelho na formação de Homens de Bem.

O evento acontecerá entre os dias 18 e 19 de outubro de 
2014 nos seguintes Polos: 

POLO A – na cidade de Quaraí;

POLO B – na cidade de Itaara;

POLO C – Santo Ângelo;

POLO D – Caxias do Sul;

POLO E – Porto Alegre.

A Federação Espírita do Rio Grande do Sul (FERGS) pro-
moverá o evento estimulando a interação simultânea entre 
os Polos que serão também coordenados por diversas frentes 
de trabalho, com o apoio do Departamento de Infância e Ju-
ventude e o Departamento de Comunicação Social Espírita 
da FERGS e dos demais Polos representantes. 

A iniciativa dependerá do esforço conjunto e da união 
entre todas as cidades envolvidas, de forma que haja uma 
sintonia entre os grandes objetivos do evento e das ações 
que serão realizadas, possibilitando a união e a fraternidade 
no meio espírita.

As primeiras Reuniões Regionais de 2014
Entre março e maio de 2014 aconteceram cinco das qua-

torze reuniões regionais em que a Federação Espírita do Rio 
Grande do Sul (FERGS) promove no estado com o apoio das 
Uniões, dos Conselhos Regionais Espíritas (CRE) e das casas 
espíritas federadas, com o objetivo de promover a confrater-
nização o estudo do Espiritismo e de intensificar o processo 
de unificação dos centros espíritas adesos à FERGS.

A proposta desenvolvida no ano de 2014 durante as 
regionais compõe-se das iniciativas de divulgação de even-
tos e ações regionais, a oficina sobre a temática Evangelho, 
Unificação e Sustentabilidade correspondentes. A sustenta-
bilidade é um tema para o qual a sociedade contemporânea 
tem voltado seu interesse e que, também será relembrada no 
meio espírita, a partir de cinco grandes pilares estratégicos: 
a sustentabilidade econômica; a sustentabilidade ético ou 
moral; a sustentabilidade sócio-político-cultural; a sustenta-
bilidade ambiental e a sustentabilidade espiritual.

Em comemoração aos 150 anos do Evangelho Segundo 
o Espiritismo e com o intuito de fortalecer a divulgação do 
evangelho e seus ensinamentos a FERGS, ao longo do ano, 
também promoverá discussões sobre eixos essenciais da obra 
básica durante as regionais, tais como a existência de Deus; a 
existência e sobrevivência do Espírito e o Livre-Arbítrio, pro-
movendo a reflexão sobre como esses princípios influenciam, 
positivamente, nas tarefas do centro espírita e na postura do 
trabalhador espírita.

A primeira reunião ocorreu na 8ª Região Federativa, 
em Ijuí, no dia 9 de março. O evento reuniu lideranças e 
trabalhadores das casas espíritas da região, em um total, 
aproximado, de 240 pessoas. A região é composta das cidades 
de: Ajuricaba, Campo Novo, Catuípe, Cruz Alta, Entre Ijuís, 
Eugênio de Castro, Ijuí, Palmeira das Missões, Panambi, Salto 
do Jacuí, Santa Rosa, Santo Ângelo, Santo Augusto, São Luiz 
Gonzaga e Três Passos. Além de representantes das áreas da 

Diálogo 103 250x365 novo.indd   14 05/06/2014   14:48:02



notícias  notícias  notícias  notícias

DIÁLOGO ESPÍRITA, edição 103    15

Diretoria Executiva da FERGS, a regional teve a participação 
do presidente do Conselho Regional Espírita da 8ª Região, 
Luis Roberto Scholl, dos presidentes das UME’s Santo Ângelo 
e Ijuí, Cláudia Scholl e Richard Ricardo Rodrigues, respec-
tivamente e do representante da UME Cruz Alta, Vilmar 
Scapin. A região demonstrou no evento a sua capacidade de 
organização, a efetividade do trabalho de suas lideranças 
e a pujança da consciência espírita de seus trabalhadores.

A segunda regional ocorreu na 1ª Região Federativa, 
em Porto Alegre, no dia 16 de março, com a participação 
de representantes das seguintes Uniões Distritais Espíritas: 
UDE Centro (constituída de 8 casas espíritas), UDE Glória 
(constituída de 12 casas espíritas), UDE Navegantes (cons-

tituída de 8 casas espíritas), UDE Partenon (constituída de 
12 casas espíritas), UDE Passo D’ Areia, UDE Santana e UDE 
Tristeza. Mesmo com um tamanho expressivo de centros 
espíritas na região, o evento contou com a participação 
de pouco mais de 40 pessoas, provocando um trabalho de 
reflexão e despertamento das consciências, dirigido pelo 
Presidente do CRE 1, Valmor Valente e pela Presidente da 
FERGS, Maria Elisabeth Barbieri, sobre a necessidade de 
participação dos representantes das Uniões Distritais, em 
um compromisso firme de unificar os espíritas da capital. 
O encontro foi encerrado em clima de completa alegria e 
emoção demonstradas nas palavras proferidas pelas lideran-
ças presentes e ao som da música “Alegria Cristã”, iniciada, 
espontaneamente, e cantada por todos, seguida da prece e 
da declamação do soneto intitulado Peregrino em Redenção.

No dia 27 de abril aconteceu a reunião da 7ª Região 
Federativa, na cidade de Itaqui, no extremo oeste do Estado 
do Rio Grande do Sul, integrada pelas Uniões Municipais 
Espíritas de Alegrete, Itaqui, São Borja e Uruguaiana, con-
tando com presença especial de trabalhadores Espíritas da 
cidade de Passo de los Libres, da Argentina. Os primeiros 
raios do sol brilhavam no firmamento quando a Presidente 
da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Maria Elisabeth 
Barbieri, iniciou as atividades do dia dando as boas-vindas 
a todos, fazendo a identificação e o acolhimento das Casas 
Espíritas presentes e das lideranças de Unificação, bem como 
apresentando a equipe da Diretoria Executiva da FERGS. E 
assim, em um tom bastante fraternal, a reunião se desen-
volveu com tranquilidade e muita parceria.

Em maio, no dia 17, foi realizada a reunião da 6ª Região 
Federativa, na cidade de São Gabriel, constituído das Uniões 
Municipais Espíritas de Bagé, Dom Pedrito, Livramento, Rosário 
do Sul, São Gabriel e Candiota, contando com a participação 
de, aproximadamente, 150 pessoas. Após as elucidações sobre 
a Missão dos Espíritas, a unificação, a sustentabilidade e o 
Evangelho, ao final da tarde, os trabalhos foram encerrados em 
clima de grande emoção, com a apresentação dos trabalhos de 
assistência e promoção social realizados na região e comparti-
lhando esperança, coragem, fé e amor entre os irmãos espíritas, 
em fortalecimento mútuo para o cumprimento da bela missão 
que nos cabe.
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E no dia primeiro de junho, aconteceu a Reunião Regio-
nal do CRE-11, formado pelas cidades de Guaíba, Barra do 
Ribeiro, Eldorado do Sul, Tapes, Dom Feliciano e Camaquã. O 
encontro foi sediado na Escola Estadual Sete de Setembro, na 
cidade de Camaquã. Logo na abertura, tivemos a apresenta-
ção artística de Miguel Prestes Lacerda, com 8 anos de idade, 
que emocionou a todos com sua espontaneidade e talento 
musical.

Importante registrar a presença dos companheiros Pau-
lo Sampaio e Guilherme Sampaio, da Rádio Discípulos que 
transmitiram o evento pela web, ao vivo, na parte da manhã.

Já no dia 24 de maio foi realizada a reunião da 4ª Região 
Federativa, na cidade de Santiago, que é constituída Uniões 
Municipais Espíritas de Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, 
Santa Maria, Santiago, Tupanciretã. A reunião contou com 
a participação de um público aproximado de 300 pessoas. 

O frio da madrugada do dia 24 não foi empecilho para uma 
quantidade substancial de trabalhadores que vieram de vários 
locais da região para participarem da reunião, intensificando, 
cada vez mais, o trabalho de unificação nas regiões gaúchas. 
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