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Apresentação

A CARAVANA DA FRATERNIDADE 2016-2018

Estas breves anotações visam registrar para o futuro mais uma ação de Unificação do 
Movimento Espírita do Rio Grande do Sul.

As caravanas da fraternidade se constituem na essência da atuação de nossos líderes 
e caracterizaram, ao longo do tempo, os esforços para unir os espíritas e as instituições por 
eles mantidas na busca do ideal comum que é a difusão da Doutrina dos Espíritos para que 
o reino dos Céus se implante nos corações.

Os peregrinos de todos os tempos deixaram suas pegadas pelos montes e vales do Rio 
Grande, pelo litoral, altiplanos da serra e planícies do centro do estado, vencendo as distân-
cias físicas para fortalecer os laços de fraternidade.

Nos anos de 2016 a 2018 prosseguimos a caravana e fomos experimentar o sentimen-
to mágico descrito por Spinelli e outros caravaneiros nas páginas memoráveis da revista A 
Reencarnação. Tínhamos como meta visitarmos duzentos, dos quatrocentos e quinze cen-
tros espíritas adesos à FERGS. Cumprimos, contando com as forças legadas pelo Alto, o nos-
so intento.

Descobrimos um movimento rico de diferenças e potencialidades promissoras. Fomos 
acolhidos por corações generosos e sequiosos de uma convivência lastreada na solidarieda-
de e na harmonia.

Instituições com centenas de trabalhadores nos centros urbanos, centros espíritas pe-
queninos incrustrados no interior, onde os trabalhadores deslocam-se quilômetros para a 
realização das atividades, entidades com atividades múltiplas, atendendo deficientes físicos, 
idosos, crianças, dependentes químicos, detentos, famílias com infortúnios ocultos ou apa-
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rentes. Em todas elas identificamos muitos matizes de sentimentos - esperanças, frustra-
ções, incompreensões, desânimo, descrença, fé, coragem, heroísmo, abnegação e devota-
mento - foram tantas situações, problemas, soluções, com que nos deparamos em milhares 
de quilômetros percorridos no nosso chão, mas todos fundiam-se na mesma luz, quando o 
esclarecimento se fazia e os abraços trocados em confraternização nos irmanavam no mes-
mo propósito de servir. Os corações ao final de cada visita pareciam bradar: somos irmãos, 
somos irmãos! Levamos a muitos recantos e deles trouxemos refazimento e força para pros-
seguir. Cada olhar, palavra ou gesto iam aos poucos acordando uma nova realidade espiritual 
e deixavam transparecer o grande compromisso que nos une a todos e para o qual fomos 
plantados no solo do Rio Grande. 

Cabe ainda consignar aqui a companhia amorosa dos nossos benfeitores amigos que 
integraram a Caravana da Fraternidade 2016-2018, sustentando-nos, aliviando o cansaço 
físico, inspirando os pensamentos e alimentando os sentimentos com o sagrado néctar do 
amor que desenvolvemos por todos os nossos irmãos.

Esta é a Caravana “que nunca se dissolverá”!

A Diretoria Executiva da FERGS

Porto Alegre 31 de dezembro de 2018



15Federação Espírita do Rio Grande do Sul A Caravana da Fraternidade 2016 - 2018

Projeto de Visitação aos 
Centros Espíritas da

Rede Federativa:

OBJETIVO GERAL: 
Execução do Plano de Trabalho Quinquenal 2016-2020 - FERGS

Meta: Visitação de todas as Uniões Espíritas: Elaboração de um plano de visitação de 
acordo com a necessidade de cada União

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Dar instruções onde estas fossem necessárias e, ao mesmo tempo, nos instruirmos;

Ver as coisas com os nossos próprios olhos, para julgar do estado real da Doutrina e da 
maneira pela qual ela é compreendida; 

Estudar as causas locais favoráveis ou desfavoráveis ao seu progresso;

Sondar as opiniões, apreciar os efeitos da oposição e da crítica e conhecer o julgamen-
to que se faz de certas obras; [...]

“Impressões gerais” - Allan Kardec

Viagem Espírita de 1862 e outras viagens

Gestora do Projeto: Vice-presidência de Unificação



Ano 2016
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UDE SANTANA
1. S. AUGUSTO DA PAZ - PORTO ALEGRE
15/03/2016

Presentes: Gabriel Nogueira Salum, Maria Elisabeth Barbieri, Marcia Teresinha Barcel-
los Aronne e mais três trabalhadores da Instituição.

Referem que já participaram das reuniões de UDE, mas pela falta de trabalhadores e 
pela improdutividade das reuniões afastaram-se.

Não possuem evangelização. Foi suspensa a partir de 2015.

Falaram da falta de segurança no local onde está a Sociedade.

Mantêm a sessão pública, a reunião mediúnica e estudo, todos na segunda-feira. Agre-
garam os trabalhos no mesmo dia para não fecharem a Casa.

Possuem em torno de 20 trabalhadores e destes apenas seis estudam.

No diálogo veio a indagação de como fazer para se reverter o quadro.

A trabalhadora Márcia fala que há chamamentos, mas poucos atendem porque “mui-
tos são os chamados e poucos os escolhidos”.

Falou mais de uma vez das reuniões de UDE e da necessidade de reuniões produtivas.

Disse que há preocupação da Casa com a situação da evangelização, porque é um trabalho 
que sempre desenvolveram há anos. Mas entendem que esta é uma situação da UDE Santana. 
Que pediram auxílio para trabalhadores de outros Centros Espíritas na evangelização e não con-
seguiram. Que na sua visão apenas o Dias da Cruz tem um grupo bom de evangelizadores.

Falamos da possibilidade de auxílio do Movimento Espírita na estruturação da Evange-
lização, e foi bem acolhida a proposta.

A Casa tem uma estrutura material boa, bem cuidada.

Recolhemos o sentimento de alegria da Diretoria e trabalhadores com a presença da 
Presidência e Vice-Presidência de Unificação da FERGS.

O Presidente ficou de voltar e realizar palestra na instituição e encaminhar o auxílio da 
área da infância e juventude para uma conversa com a finalidade de viabilizar a reativação 
da Evangelização na Casa.

UME JAGUARÃO
Iniciamos o trabalho pela UNIÃO MUNICIPAL ESPÍRITA DE JAGUARÃO, integrante 

da 5ª Região Federativa, juntamente com o Presidente Gabriel Salum, representando a Dire-
toria Executiva da Federação. 
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Fomos recepcionados no dia 5 de abril de 2016, uma terça-feira, por volta de doze ho-
ras e trinta minutos, na Creche Nosso Lar, pelo irmão Gaspar Machado Dutra, Presidente da 
União e pela sua esposa D. Graça. A creche fica anexa à Sociedade Espírita Fé, Esperança e 
Caridade na Rua Júlio de Castilhos, 869, Centro, Jaguarão. Desde os primeiros contatos para 
a visita identificamos a alegria da comunidade espírita em Jaguarão para receber-nos.

Visitamos a instituição e pudemos verificar que as crianças, atendidas pela Creche, es-
tavam em momento de repouso após a refeição. 

Na parte da tarde fizemos uma reunião na sede da Sociedade Espírita Fé Esperança e 
Caridade com as lideranças de 6 Centros presentes (Fé, Amor e Caridade, Irmãos Unidos, Al-
lan Kardec, Ponto de Luz, Bezerra de Menezes, Paz e Amor e André Luiz, esta, não federada). 
A abordagem foi a seguinte:

Fala da Presidência da FERGS: Apresentou o plano de visitação aos Centros Espíritas 
como sendo uma das metas prioritárias da gestão federativa.

Disse Gabriel que refletiu sobre por que razão estávamos iniciando a visitação por Ja-
guarão. E respondeu a si mesmo, que assim estávamos fazendo porque esta é uma pro-
gramação da espiritualidade, considerando que esta comunidade, ao longo do tempo, tem 
entregue ao Rio Grande muitos trabalhos meritórios, dentre estes a obra de uma grande 
alma: Carlos Barbosa Gonçalves, ilustre cidadão desta Terra, que da espiritualidade tem au-
xiliado muito a gestão federativa e investido na trajetória dos trabalhadores do Cristo, que 
hoje coordenam as tarefas na Casa Mater do Espiritismo. A visita, dentre outros objetivos 
também é para retribuir o trabalho desse benfeitor em nossas vidas e trazer o carinho aos 
companheiros dessa Terra, que também, são a FERGS. Reconheceu o trabalho desenvolvido 
nas Casas de Jaguarão, falou da Creche Nosso Lar e do seu auxílio à comunidade. Prestou 
esclarecimentos sobre a gestão federativa, publicações e ações de capacitação e enfatizou o 
sentimento de amor fraternal que nutrimos pelos nossos irmãos de ideal. Logo a seguir abriu 
a palavra às Casas presentes, colocando-se à disposição para esclarecer dúvidas e também 
para acolher sugestões, críticas, etc.

2. S. E. FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE - JAGUARÃO
Manifestou-se com relação à preparação do evento do Divaldo em Pelotas, onde o 

planejamento não incluiu as Casas de Jaguarão, e depois foram solicitados recursos para o 
pagamento do evento, por parte da União. Dutra reconhece que houve uma falha. A UME 
Jaguarão, diz ele, já se manifestou pedindo para que tal procedimento não se repita, pois 
quando a UME Jaguarão tomou conhecimento do evento e de que era apoiadora, não havia 
mais lugares no Teatro Guarani para que a palestra fosse divulgada entre os Centros. Diz que 
apenas ficaram com a conta para pagar e que vão pagar, mas ponderaram com os irmãos do 
Conselho Regional que não julgaram correta a postura. Dutra fala que as Casas se visitam 
entre si e que são unidas. 
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Sandra: Trabalhadora da Casa disse estar feliz com o aprofundamento do processo de 
Unificação. Fala que a união dos Espíritas fortalece a atuação do Espiritismo no meio social. 
Quanto a isso informam que três Centros Espíritas estão representados e que são fundado-
res dos Conselhos Municipais e têm convênios firmados com o município, e que em conse-
quência disto as Casas hoje possuem contabilidade feita por contador contratado.

3. C. E. PAZ E AMOR - JAGUARÃO
O sentimento é de que entre as Casas de Jaguarão e a FERGS não há nenhuma troca ou 

contato, mas apenas com a UME. Por isso não tem o que falar sobre a gestão federativa. A 
irmã representante do Centro é nova no Movimento e na Diretoria do Centro Espírita. Não 
teve o que colocar em relação à FERGS, pois se sente distante. O assunto que foi comentado 
pela Presidente do Centro Espírita foi sobre a contribuição de R$ 50,00 que cabe às Casas e 
a indagação, gentil, sobre onde são aplicados os valores.

4. S. E. BEZERRA DE MENEZES - JAGUARÃO
Adroaldo, Presidente do Centro Espírita, diz que antes a cobrança da FERGS era muito 

grande em relação às Casas. Que o espírito da unificação, o aconchego, é de pouco tempo 
para cá. Referiu-se ao irmão Darci como um Unificador, pessoa que sempre trabalhou para 
unir os Espíritas em Jaguarão. Fica contente de ver os trabalhadores da Diretoria Executiva e 
do CRE aproximando-se cada vez mais das Casas. Diz que o Bezerra é uma Casa segura, dou-
trinariamente. Que tem trabalhos de segunda a quinta e aos sábados. Falou do pagamento 
da “taxa” (contribuição para a FERGS). Cada um paga o que pode. Referiu que a Sociedade 
Espírita Bezerra de Menezes tem 20 anos e foi construída em pouco mais de dois anos pelo 
Sr. Darci. Nelza, Vice-Presidente, valoriza a união, porque sabe que só aprendemos juntos.

Falou sobre a compra de livros da FERGS e perguntou: Por que há tanta diferença de 
valores para a mesma obra?

Falou que a pesquisa de mercado às vezes aponta no sentido de comprar de outras 
distribuidoras.

Neste ponto, o Presidente, respondendo à pergunta da Nelza, disse que a porta de 
acesso viabilizada pelos livros, que são de uma má qualidade, permite a invasão e a desar-
ticulação do Movimento Espírita. A invasão de livros com desvios doutrinários tem desa-
gregado as nossas instituições. São obras que trazem generalizações negativas e que detêm 
as pessoas em uma visão equivocada do Espiritismo. A primeira razão de mantermos uma 
distribuidora é auxiliar os Centros Espíritas a adquirirem obras de qualidade.

No Centro Espírita nós precisamos encontrar obras confiáveis. Para mantermos a ope-
ração precisamos da fidelização das Casas, porque o recurso gerado volta para o Movimento 
Espírita, vitalizando as nossas ações. Quando os centros espíritas fundaram a Federativa res-
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ponsabilizaram-se pela sua manutenção. Por esta razão um dos deveres é fidelização à Dis-
tribuidora e Editora, que são patrimônios comuns a todos os Espíritas do Rio Grande do Sul.

Foi entregue às Casas o presente de um Kit, contendo livros de Editora Francisco Spi-
nelli.

Francisco Acosta: Presidente da UME e da S. E. Allan Kardec: Como Presidente da UME, 
falou da dificuldade de ir às reuniões do Conselho Federativo Estadual, por conta da saúde 
abalada. Quer conhecer a FERGS nova. Pensa que o processo de Unificação em Jaguarão 
pode ser intensificado.

5. S. E. ALLAN KARDEC - JAGUARÃO
Como Presidente da Sociedade Espírita Allan Kardec: É a Casa que tem o menor núme-

ro de frequentadores. A Sociedade fica localizada em um bairro com muitos centros de um-
banda e igrejas evangélicas. Falou que está produzindo um Livro sobre o Movimento Espírita 
em Jaguarão, pedindo auxílio da FERGS para a edição. O livro foi entregue em arquivo digital, 
para análise, ao nosso Presidente, que informou que podemos auxiliar no Projeto Editorial e 
que depois a União teria apenas de providenciar recursos para a impressão. A Casa mantém 
o Projeto Social Lar de Passagem.

6. C. E. PONTO DE LUZ - JAGUARÃO
Está em reforma de sua sede. É um Centro pequeno, funciona na garagem da Casa de 

uma trabalhadora. Tem um bom público. A irmã Presidente é revisora ortográfica, está fa-
zendo esse trabalho no livro sobre o Movimento Espírita de Jaguarão. Manifestou o desejo 
de ter uma sede própria, porque a sede é provisória.

7. S. E. ANDRÉ LUIZ - JAGUARÃO
Referem que o Sr. Darci é fundador da André Luiz, Casa ainda não filiada. Tem apenas 

cinco anos. Estão trabalhando na organização do Centro. Sentem-se muito bem acolhidas 
pelas Casas coirmãs. Fizeram um mês de palestras com expositores de outros Centros. Têm 
atividades de terça a sexta. Estão se encaminhando para implantar a evangelização. O Centro 
Espírita está localizado ao lado de uma escola e do hospital. Julgam importante a visita da 
Diretoria Executiva. Participam das reuniões da UME.

O Presidente Gabriel disse às representantes da Sociedade Espírita que o Movimento 
Espírita é uma estrutura humana para darmos conta do trabalho de Unificação, mas que essa 
organização é consciencial e não meramente formal. Que a postura e maturidade reveladas 
pelo Centro Espírita são atitudes de uma Casa federada. 
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8. C. E. IRMÃOS UNIDOS - JAGUARÃO
Tem evangelização realizada em uma escolinha chamada Meimei. É um misto de 

evangelização e atendimento pelas monitoras do município. É a segunda Casa que foi fun-
dada em Jaguarão. Segue as diretrizes do fundador, Sr. Darci, que sempre diz: “Somos 
unha e carne com a FERGS e com a UME”. Disse que o Sr. Darci batalha e cobra muito a 
atuação das Casas no Movimento Espírita. Estão sempre a par dos acontecimentos do Mo-
vimento Espírita.

Essa Casa ofertou-nos um jantar em sua sede. Contou-nos a Presidente que a creche 
recebeu o nome de Meimei porque no dia em que abriram o trabalho de evangelização da 
infância acharam que não compareceria nenhuma criança. Compareceram 12 e não tinham 
material para o trabalho. Nesse momento, alguém sugeriu que abrissem um armário onde 
havia algumas obras, mas que tinham sido danificadas pela chuva. Ao abrirem o armário 
encontraram intacta a história de Meimei. Leram para as crianças e deram a este trabalho o 
nome “Escola Meimei”.

O Presidente entregou o Jornal Diálogo Espírita, anotando a importância do Relatório 
2015. Mostrou o vídeo institucional e abriu o site do 9º Congresso.

Também foram entregues as senhas dos e-mails institucionais a todas as instituições e 
ao Presidente da União. 

Ao final retransmitimos às Casas o pedido do Venerando Carlos (Espírito Carlos Barbosa 
Gonçalves) de que as Casas prossigam e ampliem o investimento na Evangelização da criança 
e do jovem, porque o estímulo ao Carnaval, como fonte de recursos para a cidade, trará gran-
des dores e desafios para a comunidade que deve proteger os seus jovens da licenciosidade 
e vícios que essas festividades produzem. 

Em contato com o nosso Diretor Fabiano Boeira já deixamos agendada uma oficina, 
“Um Novo Olhar sobre a Infância e a Juventude”, assim como uma palestra na Biblioteca 
Municipal com o nosso Presidente Gabriel Salum.

UNIÃO ESPÍRITA DE RIO GRANDE
9. S. E. KARDECISTA - RIO GRANDE
Estavam presentes o Presidente Valdir e o tesoureiro Veleda. Também o Presidente da 

UERGS, José Roberto Lima Dias.

Após a leitura, prece e a saudação e fala do Presidente da FERGS a palavra ficou à dis-
posição do Presidente da Casa.

Valdir: Manifestou a necessidade de capacitação das áreas doutrinárias, feitas pelas 
áreas da FERGS. Disse que no ano que passou não tiveram nenhuma capacitação na Casa. 
Foi orientado pelo nosso Presidente com relação aos eventos agendados no PAF 2016 por 
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solicitação da União e também, informado de como o PAF é estruturado, sempre com a 
participação dos Centros Espíritas. O Presidente não tem frequentado as reuniões de UME.

Sentimos que a Presidência da Casa necessita ser sensibilizada para a participação efe-
tiva no Movimento. Também entregamos o kit com as obras da Editora.

10. G. KARDECISTA CLEMENTE LINNON - RIO GRANDE
Presentes o Presidente Gabriel Salum, a Vice-Presidência de Unificação, o Presidente 

da UERGS, José Roberto de Lima Dias.

A Casa acolheu-nos com muita alegria. A Presidente Vanda, que está no cargo há 30 
anos, denota abnegação em servir e fala do Centro Espírita com extremado carinho. A Casa 
tem muitos grupos mediúnicos, tem estudo e evangelização, mas dá ênfase ao trabalho me-
diúnico. Não comparecem muito às reuniões de União, alegam que têm muito trabalho no 
sábado e que por vezes não conseguem frequentar as referidas reuniões. Possuem orien-
tação espiritual ao público. A Vice-Presidente assumiu há pouco após a desencarnação do 
esposo de Vanda, que era o Vice-Presidente. Mostrou-nos as instalações. É uma Casa com 
boa estrutura física. Possui evangelização e grupos de jovens. No dia da visita, 5 de abril, pela 
manhã, percebemos uma presença espiritual. Era um homem trajado como um comandan-
te de navio. Foi uma visão rápida, mas deixou-nos a impressão de que teria conexão com 
o Centro a ser visitado à noite. Quando chegamos, indagamos sobre quem era Clemente 
Linnon. A informação era de que tinham muito poucas referências. Era o mentor espiritual 
da fundadora, que havia indicado a ela a fundação do Centro, e que era um homem do 
mar, ligado a navios. Tivemos aí a certeza de que a entidade com a qual sintonizamos era 
o referido Espírito. No decorrer da reunião aproximou-se um Espírito que se apresentava 
na reencarnação feminina, dizendo que era uma trabalhadora da Casa e que traria alguns 
dados sobre Clemente Linnon: Transcrevo alguns apontamentos da psicografia intuitiva que 
deixamos com a instituição.

Clemente Linnon foi um capitão de navio mercante do período do tráfico de escravos 
para o Brasil. Alma sensível, que não concordava com a escravatura, muito menos com o 
tráfico desumano de almas da África para o Brasil. 

Mas Clemente aceitou participar do transporte para que pudesse assim fazer algo pe-
los infelizes que eram apreendidos em sua pátria. Pensava ele que assim poderia cuidar 
daqueles que viessem em seu navio, a fim de que sofressem menos na travessia, que era 
inevitável diante do contexto perverso da época.

O capitão Clemente mantinha os porões dos navios limpos, permitia que os cativos 
subissem diariamente ao convés para respirarem o ar do mar, não permitia que fossem chi-
coteados, nem seviciados. Alimentava-os com a mesma regularidade que o fazia com os 
tripulantes e exigia fossem respeitados pelos marujos. Tratava-os nas enfermidades como se 
fossem da sua tripulação.
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Antes de aportar no destino para onde a carga humana era esperada o capitão atracava 
em um ponto da costa brasileira onde libertava as famílias, aqueles que eram apreendidos 
na África com sua prole, salvando com este gesto centenas de vidas da morte no cativeiro.

Todos os recursos auferidos com o transporte eram destinados ao pagamento régio 
dos marinheiros para que silenciassem e continuassem realizando com ele as travessias, 
bem como para a aquisição de grande quantidade de alimentos que eram deixados na costa, 
próximo ao local onde ele libertava os irmãos vindos da África.

O local onde Clemente libertava os infelizes, forçados ao exílio, transformou-se em um 
grande aldeamento na região onde hoje está o Estado de São Paulo.

O comandante Linnon desencarnou em um motim a bordo do seu navio, onde, para 
poupar a vida do seu imediato, entregou a sua própria. Contava 35 anos de idade mais ou 
menos.

A emoção genuína das nossas irmãs Presidente e Vice denotaram a presença da espi-
ritualidade maior, naquele momento, sinalizando que a nossa visitação fortaleceu e atraiu 
para a grande família espírita mais um membro. Os sentimentos de gratidão fluíram em pro-
fusão dos nossos corações e também das nossas anfitriãs.

11. S. E. RECANTO DE LUZ - CASSINO
Fundada em 2 de janeiro de 2001. Acompanhou-nos o Presidente da União Espírita do 

Rio Grande, José Roberto de Lima Dias

O Presidente mostrou-nos as instalações e contou a história de construção e fundação. 
A Casa é muito bem estruturada e organizada. Foi adquirida através da compra de uma cota 
contemplada de consórcio, somada ao esforço de confrades que carrearam doações em di-
nheiro e integraram uma “lista de resistência” (assim Luís Paulo a denominou) onde alguns 
companheiros comprometeram-se com valores mensais para quitarem o consórcio, o que foi 
feito em três anos.

A instituição tem grupos de estudo, trabalho mediúnico e evangelização.

Têm uma metodologia para obter as doações para as famílias assistidas, que têm o 
compromisso de frequentarem o Centro Espírita, em contrapartida.

Espalham pelas salas de reuniões cartazes com post-its, cada post-it tem o nome de 
um material para doação. Exemplo: arroz, feijão, creme dental, etc. Quem vai doar retira 
o post-it e assim a Casa fica sabendo o que terá que adquirir ou investir mais esforço na 
arrecadação.

Exemplo: Necessitamos de 20 frascos de creme dental. Coloca-se 20 post-its de creme 
dental. Os que sobrarem são aqueles que terão que ser providenciados pela Casa e assim 
sucessivamente.
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Têm o projeto de aquisição de um imóvel ao lado para que possam ser ampliados os 
trabalhos.

Pensam em implantar o trabalho das camas que é feito no Amor e Caridade em Bagé.

Quando o Gabriel abordou a questão da reunião inter-regional, Luís Paulo falou que 
não concorda com a cobrança de dinheiro na inscrição. Que podem ser arrecadados recursos 
de outra forma.

Falou do longo tempo de tentativas para se filiarem à Federação sem que obtivessem 
êxito.

Hoje estão juntos no banquete, diz ele, porque fomos chamados. Antes não tínhamos 
sido convidados. Identificam que há resistência das lideranças e trabalhadores na troca de 
saberes e por isso há isolamento. Mencionaram a Mansão da Paz do cassino que tem somen-
te dois trabalhadores e está em vias de fechar. 

Saímos da Casa com o sentimento de que os laços fraternais foram fortalecidos. O 
Presidente João Paulo emocionou-se fazendo a prece e sentimos a presença espiritual do 
Espírito da D. Plácida Riambau, veneranda irmã que foi um dos baluartes do Movimento 
Espírita em Bagé, donde proveio o irmão Luís Paulo. Presente, também, na reunião a D. Iara 
Nobre, esposa do Presidente e trabalhadora da Casa, que irá assumir a Presidência na próxi-
ma gestão. Alma gentil, delicada e serena, falou ao nosso Presidente que encheu o coração 
de esperança e alegria ao ver um jovem dirigindo a FERGS. Que o receio dos mais velhos 
em relação aos jovens não se justifica. Que os jovens têm condições de impulsionar muito 
a divulgação da nossa Doutrina. Desejou ao nosso Presidente muita força e êxito na tarefa, 
dizendo que ele estava dando um belo exemplo para a nossa juventude. O Presidente pede 
que seja contatado para assinatura do Jornal e Revista.

Fala da Presidência colocando-se à disposição da Casa para servir. 

Disse que a visita é fraterna e não normativa. Que há o desejo da Diretoria executiva 
em aproximar-se.

LIGA ESPÍRITA PELOTENSE
12. L. E. A. IRMÃO FABIANO DE CRISTO - PELOTAS
07/04/2016

Fomos recebidos amorosamente pela Presidente Nara Wetzel de Mattos e por duas 
trabalhadoras da Casa.

A Presidente foi mostrando as dependências do Centro Espírita e falando sobre as ativi-
dades realizadas. Possui atividades de preces e passes em todos os dias da semana.

Não estão realizando palestras públicas por entenderem que ainda não possuem as 
condições físicas para conseguirem uma aprovação do PPCI. A fim de evitarem a interdição 
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do Centro Espírita fazem as palestras apenas internas para trabalhadores e estudantes. Es-
tão trabalhando em um projeto arquitetônico para ampliação e adequação das instalações. 
Adquiriram há pouco uma Casa ao lado para onde pretendem expandir o salão e o posto de 
livros. O Lar tem convênio com o Poder Judiciário Federal, mediante apresentação de proje-
tos que viabilizam recebimento de recursos destinados à aquisição de medicamentos para o 
posto de atendimento médico.

Possuem médico voluntário que atende os idosos. Também têm assistente social que 
responde pelo atendimento realizado pela Casa.

Falaram que acham o trabalho federativo muito bom. Confiam no prosseguimento do 
trabalho. Utilizam o e-mail institucional.

A mudança para a inter-regionalização causou dificuldades. Referem que não é uma 
crítica, apenas ainda não conseguiram se organizar para participarem esse ano.

Entendem a necessidade de aproximação entre regiões e acham fundamental que isso 
ocorra.

São participantes ativos das reuniões da Liga Espírita. Dizem que a Liga faz um bom 
trabalho.

O público de frequentadores da Casa é grande e tem em torno de 400 trabalhadores.

Possuem convênio com a Prefeitura - Secretaria de Justiça e Segurança Social renovado 
anualmente e participam ativamente das reuniões promovidas por essa secretaria.

O público dos projetos é o idoso (Segurança Básica e Fortalecimento de Vínculos). Os 
idosos recebem alimentação no jantar e possuem atividades todos os dias da semana: Evan-
gelização, noções sobre o Estatuto do Idoso, bazar, musicalização, passe e distribuição de 
mantimentos, oficinas com psicóloga, tarde do instituto de beleza e assistência médica.

O convênio cobre o custo de 25 idosos, mas atende 45 com os que estão em casa e 
já não podem vir à instituição. Esses que estão em casa recebem o atendimento espiritual 
pela prece e atendimento fraterno, além da oferta de mantimentos. A equipe de obreiros, 
como são denominados os voluntários que fazem a visitação aos idosos, vai em duplas até 
os locais.

Possuem um Pronto Socorro Espiritual que atende emergencialmente enfermos em 
casa e nos hospitais. Saem em equipe todos os dias. Têm os Caravaneiros que atendem os 
pacientes crônicos em casa, casas geriátricas e hospitais. Realizam um trabalho chamado 
“atendimento espiritual presente e orientação espiritual”.

Possuem grupos de estudo da obra de André Luiz. Ficaram interessados em ter acesso 
aos materiais das áreas federativas.

Perguntaram ao Gabriel: Como esse jovem chegou à Presidência tão cedo?

Alegria e confraternização foi o tom da reunião com as irmãs.
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O Presidente falou sobre o processo de inter-regionalização, da qualificação de Multi-
plicadores e solicitou que a convivência do Centro Espírita se amplie cada vez mais para que 
as riquezas sejam compartilhadas.

A Casa é organizada primorosamente, demonstrando o cuidado com as instalações, 
arrumação das roupas no brechó, da despensa dos alimentos e medicações do posto.

O posto de livros está em local pequeno com projeto de ampliação.

Recebemos de presente exemplares do livro Cenário de Luz que traz dados sobre a 
fundação e aspectos da instituição ora visitada.

13. S. E. IRMÃO REIHENBERG - PELOTAS
Dia 7 de abril às 14 horas. Localizada no Bairro Três Vendas em Pelotas. Acompanhou-

-nos o Presidente da Liga Espírita Pelotense, senhor Ely Bittencourt.

A Sociedade Espírita tem uma boa estrutura física e estão realizando eventos para 
ampliarem o prédio, construindo um segundo andar para o qual já está preparada a estru-
tura.

Realizam estudo da Doutrina Espírita, dentre eles a obra de André Luiz.

Atendem uma comunidade muito carente. Não possuem convênios. Nunca apresenta-
ram projetos para isso, apesar da clientela.

Revelaram-se muito afáveis e felizes com a nossa visita.

Participam pouco das reuniões da Liga.

Realizam evangelização da infância e a evangelizadora revela dificuldade no trabalho 
com o maternal.

Encerramos a reunião em clima de gratidão e alegria, sentindo o quanto a instituição 
sentiu-se fortalecida e amparada pela presença da nossa Diretoria Executiva. Pela primeira 
vez a Presidência da FERGS visita a Casa.

PALESTRA COM DIVALDO PEREIRA FRANCO NO TEATRO GUARANI
Na noite do dia 7 de abril, nossa comitiva participou da palestra de Divaldo Pereira Fran-

co, organizada pelo Conselho Regional Espírita da 5ª Região, no Teatro Guarani, em Pelotas, 
onde cumprimentamos o venerando tribuno, recebendo dele, como sempre, o carinhoso 
abraço e estímulo ao trabalho. Depois confraternizamos na sede da Liga Espírita Pelotense 
com as lideranças de Unificação regional e trabalhadores da Liga.
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UDE GLÓRIA
14. S. E. SEBASTIÃO LEÃO - PORTO ALEGRE
Fomos recebidos pela Presidente da Casa, Helena Zart, pela sua Vice-Presidente e pela 

Secretária.

A nova Diretoria assumiu no início de 2016.

Estão mudando a cultura de sustentabilidade da Casa, conscientizando os seus traba-
lhadores e estudantes a contribuírem para a manutenção da sociedade.

Relataram que foram à Reunião da UDE e surpreenderam-se com as falas pessimistas 
e com os queixumes das Casas. Que pretendem influenciar para a mudança dessas pos-
turas para tratarem das questões que realmente são de importância para o Movimento 
Espírita.

A Sociedade Espírita tem todas as atividades, evangelização, estudo, reuniões mediúni-
cas, assistência social espírita.

O prédio é bem cuidado e a Casa organizada. Possuem a demanda de um projeto para 
a acessibilidade do salão.

Ficamos de conversar com o Rodrigo Gamboa, arquiteto que assinou o projeto da 
FERGS. Realizam brechó.

Adquirem livros da Editora e Livraria Francisco Spinelli e desejam ampliar a divulgação 
nesse aspecto.

Foi com muita alegria e satisfação que receberam a visita da Diretoria Executiva.

A atual equipe está investindo no estudo da Doutrina na Casa e também na organiza-
ção administrativa.

Foram à sede da FERGS para entregarem a ata de eleição da nova Diretoria e buscarem 
o modelo da ficha de sócio contribuinte que estão utilizando na Casa.

15. G. E. GABRIEL - PORTO ALEGRE
O Grupo Espírita Gabriel é uma Casa com uma boa estrutura física, com 85 anos de 

fundação. Na entrada tem uma exposição de fotos que dão conta de um passado profícuo de 
trabalho e atividades pujantes. Hoje a Casa está sem trabalho de evangelização, com poucos 
trabalhadores e com a estrutura física demandando cuidados e reparos.

Um sobrado, com um pátio grande que requer limpeza e está com muito mato em tor-
no da casa.

O salão é amplo e muitas vezes é cedido para os demais Centro Espíritas realizarem 
seus chás beneficentes.
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A Vice-Presidente, D. Iracema, está determinada a buscar recursos para a manutenção 
da Casa.

A Presidente, Sra. Ione, expressa uma fala de que as coisas acontecem a seu tempo e 
que não devemos nos preocupar com acelerarmos quaisquer processos.

Não acessa o e-mail institucional porque o Grupo Espírita não tem computador. O Pre-
sidente afirma que o e-mail pode ser acessado em qualquer equipamento, até pelo celular. 
A Presidente disse que na opinião dela tudo tem que ser centralizado na Casa, até o acesso 
ao e-mail. 

A Casa conta agora com o auxílio de uma secretária que domina as ferramentas da 
internet e que ficou com o compromisso de combinar com a Presidente a possibilidade de 
acesso ao e-mail para que as informações federativas cheguem mais depressa ao Centro 
Espírita.

A Presidente Ione falou da dificuldade de quitar a mensalidade de R$ 50,00. O Presi-
dente ponderou que todas as instituições com dificuldades poderão beneficiar-se da isenção 
ou da redução e que o pedido é feito anualmente para que órgãos de unificação - UME - 
acompanhem a situação da Casa.

UME CAÇAPAVA DO SUL
16. G. E. ALLAN KARDEC - LAVRAS DO SUL
17/04/2016

Presenças: Orfila Bertulhine, Clarisse Penha, Carlos, Chico Lopes, Zoila, Gabriel Salum e 
Maria Elisabeth Barbieri.

Falando Chico Lopes: Verifica que o Centro vive um momento ímpar, onde não há es-
trelas, mas a estrela é Jesus e Kardec. A Casa passou por momentos difíceis, mas diz que se 
pratica o Espiritismo. Que 
as diretrizes do Movimen-
to Espírita são seguidas. 
A Casa vive um momento 
de crescimento.

Desde o início de-
notou-se uma avidez por 
informação de parte dos 
trabalhadores. Muito in-
teressados em trocar ex-
periências e validar as 
atividades pela visão fe-
derativa.
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A Presidente Orfila questiona se existe uma forma de estímulo ao estudo. Como fazer 
para que as pessoas se movam para estudar mais? Apresentou-se algumas ideias como:

1. Inserir o tema - “Estudo do Espiritismo e sua importância para a educação dos senti-
mentos, a conquista da felicidade, a mudança do ponto de vista”, nas palestras públi-
cas;

2. Distribuição de panfletos - solicitação pelo email cfn@febnet.org.br; 

3. Permanência dos trabalhadores nos grupos de estudo;

4. Solicitar treinamento da área do estudo do Espiritismo.

Falamos sobre os grupos de Introdução ao Estudo do Espiritismo e a trabalhadora Cla-
rice disse que a Casa teve esse grupo em funcionamento, mas que criava vínculos com o 
facilitador que se tornavam difíceis de romper, o que levou à extinção do grupo. Sugeriu-se, 
então, a alternância do facilitador durante o período, para tentar solucionar essa dificuldade 
apontada.

A Casa informou que realizou parceria com o Rotary para receber cestas de alimentos e 
repassar às pessoas necessitadas. Sugerimos que a entrega seja realizada no Centro Espírita 
onde podem colocar à disposição, sem impor, também o atendimento espiritual.

Solicitaram que viabilizássemos cartazes em defesa da vida. Informamos o link do site 
da FEB e o e-mail do CFN para solicitação. 

Indagaram quanto ao estudo da mediunidade, da necessidade e da abertura do traba-
lho do MEP e se este estudo pode ser disponibilizado ao público.

Sugerimos que a Casa busque a área da mediunidade via União para implantar o estu-
do.

Mencionaram a necessidade de disciplina por parte dos trabalhadores. O Presidente 
falou que a busca de disciplina é uma busca saudável, mas que devemos atentar para con-
textualizá-la e separá-la da rigidez.

Apoio Vibratório. Explanação à Luz do Evangelho. Foi feita a distinção e estimulada a 
implantação da atividade integrante do Atendimento Espiritual no Centro Espírita.

Materiais para os evangelizadores. Solicitam informações. Recomendamos o agenda-
mento de oficina.

A Sociedade completa hoje, dia 18 de abril de 2016, 30 anos de fundação.

Fomos recebidos com um almoço na sede do grupo espírita e com o carinho dos tra-
balhadores.

O Presidente Gabriel participou, no final da tarde, do Programa “Alma de Galpão” na 
Rádio Pepita FM de Lavras do Sul, onde foi entrevistado pelo radialista Chico Lopes, também 
trabalhador espírita, sobre o tema Sexualidade à Luz do Espiritismo.
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À noite proferimos no Clube Comercial de Lavras do Sul, seminário aberto ao público, 
versando sobre sexualidade - Tema Sexualidade e os Desafios da Evolução. O evento teve 
participação de muitas pessoas da comunidade que não frequentam o Centro Espírita.

A satisfação da Diretoria e dos trabalhadores do Grupo Espírita Allan Kardec de Lavras 
do Sul, assim como a motivação para darem continuidade ao evento nos anos seguintes, foi 
compartilhada com o Presidente da FERGS e com a Vice-Presidente de Unificação.

UME CRUZ ALTA
17. G. E. BEZERRA DE MENEZES - CRUZ ALTA
28/04/2016 - 14 horas

Presenças: Gabriel Salum, Maria Elisabeth Barbieri, Antônio Nascimento, Marileda Mâ-
nica, Ricardo Montedo dos Santos, Presidente da UME Cruz Alta, Ezauri Eich, Presidente da 
Casa, Luciane Norbert, Conselho de Administração, Sérgio Pereira Nunes, Vice-Presidente 
da União. Após visitamos as instalações, que são amplas, bem cuidadas e em permanente 
readequação, com projetos de remodelação em andamento no salão e, também, para a edi-
ficação de instalações futuras.

Casa com a presença de muitos trabalhadores e atividades em andamento. Oficina e 
costura, brechó, palestra pública. O Centro tem atividade todos os dias.

Relatam que O Líder Espírita tem sido uma obra que tem tido aplicação e contribuição 
efetiva para a estruturação da Casa, como os grupos de estudo, livraria, gestão, enfim.

Receberam o kit de presentes e perguntaram sobre o 9º Congresso Espírita de 2017. 
Todas as informações foram repassadas.
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Enviaram trabalhadoras para participarem do Encontro Estadual sobre o Livro Espírita, 
com pagamento das despesas pela Casa, e entendem que isso foi importante para apoiar a 
iniciativa de reestruturação da Livraria que funciona na instituição.

Entendem que a falta de informação, quando ocorre, não dá às Casas a dimensão do 
esforço e do trabalho federativo. Que com o esforço do Antônio e do Garay as informações 
tem chegado e o trabalho federativo têm surpreendido positivamente.

O Presidente diz que a leitura do livro, O Líder Espírita dá segurança, porque é um livro 
prático, que além da teoria mostra como fazer. Tem uma reunião de trabalhadores agendada 
para compartilhar a visão e apresentar uma proposta de trabalho. Que tem aprendido mui-
tos conceitos com o estudo da obra referida.

A Casa possui evangelização e os evangelizadores participaram da Oficina Regional em 
Santo Ângelo sobre os novos documentos da área. Muitos jovens participam do Grupo Espí-
rita, mesmo frequentando a faculdade continuam vindo à Casa.

Estão um pouco preocupados com a decisão do Conselho sobre os valores para capi-
talização da FERGS. Mas estão pensando em alguma atividade com as demais Casas para 
levantarem os recursos.

Acessam com regularidade o e-mail institucional.

O Presidente da União conversou com os cinco Presidentes das Casas de Cruz Alta e 
ainda falta falar com outros Presidentes. A posição do Presidente da União é que a realidade 
das Casas de Cruz Alta é muito diversa, por isso foi bem cuidadoso e não colocou a questão 
da contribuição para a capitalização da FERGS como uma obrigação. De parte da UME repas-
sarão R$ 1.000,00 para a FERGS.

Refere que a Casa de Santa Bárbara é uma Casa que fica muito isolada e que demanda 
cuidados.

O Vice-Presidente Sérgio sempre fala em suas abordagens da Federação e da sua im-
portância.

18. S. E. CAMINHO DA LUZ - CRUZ ALTA
Fomos visitar o prédio onde funcionou há até pouco tempo uma unidade do Senai. Um 

prédio com três andares, com um laboratório de informática e muitas salas, algumas com 
cadeiras e classes, armários, com climatização. O prédio foi construído por trabalhadores 
da Sociedade Caminho da Luz para o funcionamento de oficinas profissionalizantes e escola 
gratuita. Com a desencarnação do fundador, Senhor Otto, o prédio foi locado para o SENAI 
até a desocupação neste ano. 

Após conversas com as lideranças locais preponderou a ideia de que o Centro Espírita 
deverá ocupar o prédio e se for necessário, poderá ainda locar parte do prédio para a sus-
tentabilidade.
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19. A. E. JOÃO DE MATOS - CRUZ ALTA
A Aliança Espírita João de Matos compõe-se de cinco Núcleos. Hoje três em funciona-

mento: Tupanciretã, Santa Bárbara e Cruz Alta. A Aliança tem 80 hectares de terras de patri-
mônio cujo arrendamento custeia a manutenção dos Núcleos. A Casa federada é o Núcleo de 
Cruz Alta. As demais não possuem personalidade jurídica. Em Cruz Alta, visitamos o Núcleo 
Leontina. O Centro está se reestruturando. Tem algumas atividades sociais com a comunida-
de, com poucos participantes ainda. 

Estavam presentes os seguintes trabalhadores: Vania Maria Fagundes Monschau, Sr. 
Alberto José Schultz conviveu com o Seu Hélio Burmeinster. Miriam Lang, Valter Guilherme 
Schultz, Pedro Rodrigues da Costa, Ireni Schultz Lang.

Relatam que o fundador da Casa foi um médico homeopata chamado Ernesto que se 
interessou pelo Espiritismo, porque havia pessoas que apareciam no seu consultório cheias 
de “ouriço no corpo” - pessoas com agulhas dentro do corpo - (Endoport) - e passou a fre-
quentar o Centro Espírita Fraternidade para compreender esses fenômenos. Depois fundou 
a Aliança João de Matos.

Relatam também o fato de que em uma determinada época, a Casa já ficou fechada du-
rante 60 dias por perseguição política e que aprenderam o material para fazer homeopatia.

Tem dois grupos de estudos recém-implantados.

A D. Ireni, uma trabalhadora das mais antigas da Casa, disse ao nosso Presidente Ga-
briel que acredita muito nos jovens.

Dizem que João dos Mattos foi o Espírito que orientou a obra. Era um “chazeiro”. Re-
ceitava chás.
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20. C. E. MÃOS UNIDAS - CRUZ ALTA
Presenças: Gabriel Salum, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Ricardo Montedo.

Fomos recebidos pela Presidente do Centro Espírita e mais dois trabalhadores: A Presi-
dente diz que desde que assumiram tinham o propósito de unificar a Casa. Ajustar o público 
interno que estava desencontrado em suas posturas e visão.

Já tiveram 100 crianças na evangelização e com os desentendimentos acabaram encer-
rando a tarefa.

Disseram que “tinham várias Casas em uma só”. A tentativa é remontar os departamen-
tos.

Têm muitas necessidades. Passaram por um período de divisões entre os trabalhado-
res. Já estão evoluindo, asserenando os conflitos.

Conseguiram fazer um mutirão para pintar a Casa e para que cada grupo conseguisse 
trabalhar bem dentro dos seus departamentos. O processo de reunir está em andamento.

A presença do Presidente da UME na Casa foi um grande auxílio para a persuasão dos 
trabalhadores para frequentarem os grupos de estudo.

Perguntou: como integrar fora se ainda não integramos dentro?

O Presidente Gabriel asseverou aos irmãos que a estrutura de Unificação auxilia no 
fortalecimento da Casa.

A Presidente da instituição refere o preconceito com relação à liderança exercida pelas 
mulheres.

Têm um bom público em todas as reuniões. Todos são solidários na tarefa.

O Benfeitor da Casa é Francisco Valdomiro Lorenz.

Receberam um kit com as obras da Editora e manifestaram a emoção e a gratidão pela 
visita da Diretoria Executiva. 
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21. C. E. FRATERNIDADE - CRUZ ALTA
20 horas

É o Centro mais antigo de Cruz Alta - 90 anos.

Presenças: Gabriel Salum, Maria Elisabeth Barbieri, Marileda Mânica, Ricardo Monte-
do, José Carlos Ápio - Presidente da Casa; Solange Botega - Vice-Presidente, Juliana Schmidt, 
Gerusa Portantiolo Schmidt, Alex Sandro Bassi Portelinha.

O Presidente fala da importância do trabalho de qualificação de trabalhadores dos Cen-
tros Espíritas, propiciado pela FERGS. Também refere a questão de que muitos centros se di-
zem espíritas, mas que na verdade não praticam a verdadeira Doutrina Espírita. O Presidente 
pacificou o companheiro dizendo que sabemos desta realidade, mas que a melhor forma de 
adequação dos Centros Espíritas é a proximidade e a fraternidade exercida para com eles.

Refere que se farão presentes na Reunião Inter-regional em Santo Ângelo.

O Presidente fala que frequenta a Casa há bom tempo e por muito tempo foi apenas 
beneficiário do passe. Há pouco tempo desencarnou o Sr. Antoninho Spanemberg, outros 
foram embora e isso veio a dificultar o trabalho, porque os mais experientes foram se afas-
tando. Então o atual Presidente assumiu e teve dificuldade até de formar a Diretoria, o que 
comprova a necessidade da constante formação de novas lideranças.

Possuem poucos trabalhadores e os que trabalham são valorosos, heroicos.

Possuem grupos de estudo.

Fazem o estudo da mediunidade e não possuem a prática.

Tem área da família. Grupo de pais. Evangelização da infância e juventude.

Possuem a Apse com a distribuição de gêneros, via convênio com o Banco de Alimen-
tos.
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Mantêm palestra, inclusive pela manhã e dada a carência de palestrantes a UME ela-
borou uma escala regional, que propicia a confraternização e fortalece laços de convivência 
entre as Casas.

Diz o Presidente que o auxílio da Bezerra de Menezes tem sido imprescindível. Que 
o Sérgio, Vice-Presidente da União, ao assumir a Presidência do Caminho da Luz integrou 
aquela Casa ao Movimento Espírita.

Entregamos um kit de obras da Editora Francisco Spinelli.

Trocamos ideias e afagos morais para superarmos as nossas dificuldades no trabalho e 
vencermos oposições e desafios, familiares e sociais, dentre outros.

UME IJUÍ
22. C. E. CHICO XAVIER - IJUÍ
Presenças: Gabriel Salum, Maria Elisabeth Barbieri, Humberto Moura Garay, Vice-Presi-

dente da UME Ijuí, Fábio Gruhm, Sueli Elisiane Carvalho Fim, Renata Soldera, Carmem Padi-
lha, Flávia Abrantes, Marileda Mânica, Vice-Presidente do CRE-8, Neli dos Reis Oliveira, Cesar 
Valendorf Oliveira, Presidente do Centro Espírita.

O Presidente Cesar agradece a presença dos trabalhadores da Casa. Disse que é um 
Centro que existe há oito anos e a sede onde funciona agora tem quatro anos. Mantêm três 
palestras públicas e a evangelização à noite. Fazem oficinas de violão e canto e têm parceria 
com o Cras para a promoção dessas oficinas. Têm vários grupos de estudo e um público gran-
de nas doutrinárias públicas.

Refere que busca a fidelização da Casa nas obras básicas e nas orientações na 
FERGS e FEB. Os trabalhadores foram ao Encontro de Evangelização de Bebês em Porto 
Alegre.
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Fazem qualificações de trabalhadores na Casa, mas foram à qualificação sobre a Recep-
ção no Centro Espírita, ministrada na UME, e entende que é bom frequentar trabalhos rea-
lizados no Movimento Espírita. Que a participação do Centro nesses eventos não é a ideal, 
mas que estão sempre buscando aproximação.

Relata que quando começaram as atividades no Centro Espírita, às palestras vinham 
apenas crianças (enchia o salão de crianças). Assim surgiu a evangelização da Casa.

“Têm facilidade de realização tanto material como espiritual para o trabalho” (palavras 
do Presidente). Participam dos Conselhos e da Sociedade em geral.

Perguntaram sobre o trabalho com a juventude durante o Carnaval. Acamp, Litoral.

Foram informados sobre toda a estrutura e fluxo das ações da juventude no Movimen-
to Espírita do Rio Grande do Sul e nacional e estimulados à participação. Falamos sobre o 
MEP para atender jovens, dependendo do interesse e disponibilidade de cada jovem.

Falamos sobre a importância da convivência e do investimento, nesse momento de 
transição planetária, daqueles que fazem oposições para que o trabalho do bem se realize. 
O Presidente Gabriel falou muito sobre as questões que promovem a cizânia entre os tra-
balhadores, sobre o afastamento, as ideias personalistas que isolam pessoas e instituições 
fazendo-as se distanciarem do Cristo e assim desarticularem belos trabalho até fecharem os 
Núcleos.

Lembrou de Chico e das falas de Emmanuel em relação à Unificação.

O Presidente Cesar refere a importância da convivência, a energia que emana do Mo-
vimento. Disse que foi ao Congresso. Disse ainda que a liderança é um processo desafiador, 
que precisa administrar as ideias e as diferenças.

Utilizam o e-mail institucional.

Entregamos a obra A Ponte, contando a história da obra, o que emocionou os presen-
tes.

A reunião encerrou em clima de emoção por parte dos presentes.

23. S. E. AMOR E CARIDADE - SANTO AUGUSTO
29/04/2016 16:00 horas

Presenças: Maria Glaci Brutti - Presidente da UME Ijuí; Humberto Garay, Vice-Presiden-
te da UME Ijuí, Emerson Speroni Scherer, Presidente da Casa, a evangelizanda da infância, 
Ana Clara Scherer, os trabalhadores Graziela Schneider, Julianei Zangirolami, Cristiane Maria 
Speroni, Sandro Denilson Mariotti, Clarissa Bassi Philipsen, Fabiana Knechtel, Juliana Alegret-
ti; Marileda Mãnica, Vice-Presidente do CRE-8, Maria Elisabeth Barbieri, Vice-Presidência de 
Unificação, Gabriel Nogueira Salum, Presidente da FERGS.
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O Presidente Emerson agradeceu a visita e relatou o esforço para acompanhar e desen-
volver as diretrizes federativas na Casa. Há dois anos estreitaram os laços com o Movimento 
Espírita e venceram o afastamento. Enalteceram o trabalho da UME Ijuí. Buscaram qualifica-
ções, através das quais o processo de mudança se implementou.

O estudo está implantado. Realizaram o 100º encontro do ESDE na Casa. Em seis meses 
aumentaram a frequência de estudantes de um número de nove a dez para cinquenta pes-
soas. Estão pensando em estruturar o atendimento fraterno. O contato com o Movimento 
foi altamente satisfatório, haja vista o crescimento da Sociedade Espírita.

Precisam de um treinamento para expositor espírita. O que conseguiram foi com o 
Roosevelt. Foram cientificados de que já existe uma tarefa agendada em 16 de julho de 2016.

Possuem interesse em verificar como funciona o Movimento Espírita em outras re-
giões. O Emerson falou da importância e do auxílio que a obra O Líder Espírita tem empres-
tado à gestão da Casa.

Têm um convívio tranquilo com as demais religiões e o Espiritismo está sendo comen-
tado e percebido na cidade de Santo Augusto.

Pensam em investir mais na participação na Sociedade, com coluna no jornal, p. ex.

A Vice-Presidente do CRE, Marileda, louva a postura do Emerson, Presidente da Casa, 
na estruturação das atividades da Casa, fazendo um esforço de mais de um ano, frequentan-
do o grupo de estudo em Ijuí, para entender o funcionamento e implantar no Centro Espírita.

São atuantes no Movimento Espírita. Trabalharam na Conjergs, foram ao Congresso em 
Gramado e à Conferência do Paraná.

Falou sobre a Sustentabilidade Financeira da Casa e que reativaram o quadro dos só-
cios participativos.

Receberam o kit com as obras da Editora Francisco Spinelli.

24. S. E. CASA DA PRECE - CAMPO NOVO
25. A. E. FRANCISCO DE ASSIS - TRÊS PASSOS
Presenças: Marileda Mânica, Vice-Presidente do CRE-8, Maria Elisabeth Barbieri, Vice-

-Presidência de Unificação, Gabriel Nogueira Salum, Presidente da FERGS. Vilmar Almeida, 
Karem Loma Rebelatto, Maria Lúcia Cremonesi, Carla Kaefer, (Área da Familia) Maria Isabel 
Messer (Presidente da Associação Espírita Francisco de Assis). Não conseguem trocar de Pre-
sidente, mas este ano haverá eleição. Tais Fernanda Gehlee, (evangelizadora do maternal), 
Tatiana Baptista (evangelizadora), Marlise Wiedthauper, (Secretária, Clube do Livro), Rosane 
de Quadros, Elisiane Von Muhlen, Ademir Von Muhlen, Humberto Garay, Vice-Presidente da 
UME Ijuí, Adão de Quadros, Maria Glaci Brutti, Paulo Hoffman.
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A Associação Espírita Francisco de Assis de Três Passos tem sede própria e está com 
projeto de ampliação. O Clube do Livro tem sido um recurso valioso para a Casa.

A Karem, Presidente da Casa da Prece de Campo Novo, vê a FERGS como um apoio e 
que a Casa somente não recebe mais porque não busca.

Que a Sociedade Espírita teve um momento de grande atividade na comunidade e que 
depois passaram um tempo “apenas sobrevivendo” com as palestras públicas.

Quanto à participação nos eventos sentem que a distância é interveniente. Que o nos-
so exemplo da Diretoria Executiva, andar pelo estado visitando as Casas, é motivador.

A Presidente diz que o Movimento Espírita não tem mais volta. É um processo que vai 
crescer cada vez mais. Chegou, se estabeleceu e é forte. É a coisa certa em termos de filoso-
fia, mas que tem um aperto no coração, porque aqui em Campo Novo não sabemos conquis-
tar as pessoas. Não sabe porque, mas as pessoas vêm aqui pela dor apenas. Como fazer para 
ir ao encontro daqueles que sofrem? Como fazer? Não sabemos divulgar. Outra questão é a 
dificuldade de ser expositor.

O Presidente Gabriel falou que temos muita inspiração para as tarefas. Que para ven-
cermos as distâncias, inspiremo-nos em Kardec, em Paulo de Tarso, em Francisco Spinelli. O 
tamanho do Movimento Espírita e a sua organização são altamente motivadores. Recomen-
dou a leitura e reflexão do texto evangélico A Missão dos Espíritas.

Também falou sobre o documento Orientação à Comunicação Social Espírita.

Prestou informações sobre a realização de oficina para expositores espíritas em Ijuí dia 
16 de julho.

Falaram sobre a troca de experiências como fortalecedora da motivação e dos estímu-
los para a divulgação. Nós precisamos nos mover para o aprendizado, disse Gabriel.

A Associação Espírita Francisco de Assis de Três Passos possui grupos de estudo (4); tem 
atividades na Casa todos os dias.

A Casa da Prece de Campo Novo tem apenas um grupo e os trabalhadores não estão 
no estudo.

O Clube do Livro tem diminuído com a crise, informam os presentes. Foram estimula-
dos para prosseguirem. Foi compartilhada a ideia da campanha Esqueça o Evangelho.

UME SANTO ÂNGELO
26. S. E. IRMÃOS DE BOA VONTADE - SANTO ÂNGELO
Presenças: Diná Moreira da Rosa Ribas, Sonia Salete Rodrigues Vilges, Dalva Morei-

ra da Rosa, Roni da Fátima Peixoto da Silva, Ana Clementina Pretto, Mauro Nelson Pretto 
(Presidente da Casa), Délcio Maia Cerejo, Barry Cerejo, Eldair Odenei Noremberg, Van-
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derlei Dias Pretto, José de Oliveira Luz, Cláudia Schol, Presidente da UME Santo Ângelo, 
Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Vice-Presidente de 
Unificação.

O Presidente Mauro propõe a seguinte questão: O que a Casa Espírita deve fazer 
em um mundo de transformação? O que devemos fazer? O que podemos aprimorar? O 
Presidente Gabriel trouxe a necessidade de união, de perseverança, tendo como inspi-
ração para a sua fala o sermão profético, proferido por Jesus e narrado por Mateus. O 
Presidente expressou palavras de orientação e encorajamento para fazermos frente aos 
dias atuais.

Informam que estão trabalhando a sucessão da Diretoria da Casa para 2018.

Quanto ao trabalho da Federativa, diz Mauro, percebemos que estamos andando a 
passos largos. A gestão atual está dando prosseguimento às atividades, e que ainda temos 
que aprimorar o trabalho com a Editora e Distribuidora.

Quais as grandes diretrizes de trabalho para uma Casa bem organizada e bem orienta-
da? - pergunta o Presidente Mauro.

O Presidente da FERGS voltou a enfatizar a necessidade de seguirmos as diretrizes es-
tabelecidas no Plano de Trabalho Quinquenal da FERGS que é alinhado ao Plano de Trabalho 
Nacional para o Movimento Espírita 2013-2017 e também que a Casa contribua na realiza-
ção do Plano apresentado pela União e Conselho.

A trabalhadora Sonia vivencia o trabalho com jovens na escola e verifica que a Doutrina 
Espírita tem grandes contribuições a prestar, apenas temos que saber como trazê-los para a 
Casa Espírita.

A Casa tem acomodações confortáveis, é bem cuidada e é um Centro que participa 
ativamente do Movimento Espírita. A reunião foi agradável em clima de grande alegria pela 
presença da Diretoria Executiva.

27. S. E. FÉ E ESPERANÇA - SANTO ANGELO
Foi uma visita rápida, onde fomos recebidos pelo Presidente Luis Carlos. A Casa estava 

com um grupo de estudos reunido e com as aulas de evangelização de todos os ciclos tam-
bém em atividade.

Visitamos as instalações muito boas, bem organizadas, com ambientes aprazíveis e 
bem cuidados.

Fomos recebidos com muita fraternidade e alegria e fomos acompanhados pela irmã 
Cláudia Scholl, Presidente da UME.
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28. S. E. AMIGOS DE CHICO - SANTO ÂNGELO
Uma Sociedade Espírita pequena, que funciona em uma ex-igreja evangélica que foi 

adquirida pelos trabalhadores e está sendo ampliada, com projeto de construção em anda-
mento.

Uma história de superação. Contam os trabalhadores que perderam o prédio pequeno 
onde funcionava a Casa em razão de uma ação trabalhista, do caseiro que foi acolhido por 
compaixão pelo fundador que o deixou residir em parte do prédio.

Com a ordem de despejo judicial tiveram que deixar a Casa e foram acolhidos em al-
gumas salas (2) da escola do bairro, em atenção ao trabalho meritório que desenvolviam. 
Trabalharam nessa escola por dois anos.

Agora, em nova sede, estão adaptando o local. Visitamos o trabalho de evangelização 
da Casa, com todos os ciclos funcionando, estivemos no grupo de jovens, com 15 jovens 
trabalhando. 

Sobressaem o ânimo, o entusiasmo e a consciência dos trabalhadores. Fortaleceu-nos 
muito a visita feita em companhia da Presidente da UME Santo Ângelo, Cláudia Schol.

29. S. E. ALLAN KARDEC - SANTO ÂNGELO
Fomos recebidos pelo Presidente, Vice-Presidente e tesoureira da Casa.

É uma Casa com distanciamento do Movimento Espírita. As instalações estão envelhe-
cidas.

O Presidente demonstra preocupação com o aspecto material da Casa e não refere 
nenhuma ação no que se refere ao aspecto espiritual e das tarefas.

Sua indagação foi com respeito à mensalidade de R$ 50,00 para a FERGS.

A Casa necessita de muito envolvimento fraternal por parte de todos nós para poder-
mos reintegrá-los ao Movimento. O Presidente é jovem e questionou sobre a possibilidade 
de termos um curso sobre liderança em modalidade EAD. Enaltecemos bastante o papel das 
lideranças jovens, na esperança de sensibilizarmos o companheiro para o nosso convívio. 
Mesmo assim não esteve presente à reunião inter-regional.

30. C. E. DISCÍPULOS DE JESUS - ENTRE-IJUÍS
Presenças: Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth Barbieri, Vice-Presi-

dente de Unificação, Cláudia Schol, Presidente da UME Santo Ângelo, Jacira Meirelles, Presi-
dente da Casa, e mais dois trabalhadores.

É uma Casa muito pequena, com sério comprometimento estrutural nas instalações 
(parece fendida). Fica em um recuo atrás das casas da rua, embora em lugar central.
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Há um envelhecimento dos trabalhadores, que foram desencarnando sem a formação 
de novas lideranças e trabalhadores.

Tem estudo apenas para o grupo de seis trabalhadores.

Não possuem outras atividades que não sejam este grupo de estudo, que é o mesmo 
que faz a prática da mediunidade e o trabalho público.

A Presidente é filha do fundador e tem uma visão de dificuldades, mas diz que os tra-
balhadores que estão lá são muito unidos.

O Presidente solicitou que a Casa acolha a oferta de auxílio da UME Santo Ângelo para 
implantar um grupo de estudo do Evangelho, a ajuda de palestrantes no trabalho aberto ao 
público e a implantação de uma irradiação para auxílio ao Centro.

Também é uma instituição muito necessidade de amparo e de orações.

UME SÃO GABRIEL
31. S. E. OBREIROS DA CARIDADE - SÃO GABRIEL
32. A. E. MANUEL VIANA DE CARVALHO - SÃO GABRIEL
17/05/2016 - Horário: 14:30
Presenças: Gerson Luis Jobim, Eglon Machado, Edson Ferreira, Rui Carvalho, (Obreiros 

da Caridade) Vagner Riva, Flávio Medina, Carlos Weber, a menina Jéssica Weber, Magda 
Vargas da Silva, Leni Rita Possati, Vice-Presidente do Abrigo Manuel Viana de Carvalho, Ezani 
da Silva, Mari Freitas Marques, Elaine Bittencourt Cabreira, Diretora do Departamento Dou-
trinário e é Diretora do Lar dos Idosos (Abrigo Manuel Viana de Carvalho), Seulo Machado, 
Presidente a UME e do Obreiros da Caridade, Gabriel Salum, Presidente da FERGS, voluntário 
do Leon Denis e do Hepa. Beth Barbieri, Vice-Presidente de Unificação da FERGS, trabalha-
dora do Leon Denis e do Hepa.

O Abrigo, diz a Pre-
sidente do Asilo, tem 
trabalhadores polivalen-
tes, é uma Casa nova e é 
filha do Obreiros da Ca-
ridade. É uma Casa lon-
ge do Centro. Os traba-
lhadores moram longe 
e todos ainda estão na 
ativa. 

O Presidente Ga-
briel fala da alegria de fa-
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zer as visitas, ouvir as críticas, avaliações e abraçar os companheiros de ideal. Referiu que em 
Obras Póstumas, Kardec fala sobre a Comissão Central e sua finalidade de unir as instituições 
e manter a unidade doutrinária.

Reafirmou que “todos os Centros Espíritas são a FERGS”. Após, abriu a palavra às Casas 
presentes.

O trabalhador Rui, do Obreiros da Caridade, diz que a sua preocupação é com os Nú-
cleos pequenos que ficam à deriva, porque as orientações corretas não chegam. Como po-
demos alcançar essas Casas para que aos poucos as diretrizes sejam disseminadas? O Presi-
dente Gabriel referiu-se à obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e à afirmativa 
nela contida de que o Movimento Espírita é a organização ideal para reunir todos os núcleos 
evangélicos do nosso orbe.

As Sociedades Espíritas filiadas e as que não são filiadas são todas parte do mesmo 
Movimento. Para auxiliarmos a essas Casas é necessário convivermos como irmãos, aproxi-
marmo-nos incondicionalmente, mesmo que tenhamos práticas diferentes.

O Abrigo Manuel Viana de Carvalho convida as Casas não filiadas para os eventos. Duas 
são bem receptivas e devem se filiar em seguida.

Na Obreiros da Caridade tem muitos trabalhadores de outras Casas que não são fi-
liadas estudando a DE. Que esse trabalho de conscientização está sendo feito, mas que as 
pessoas ainda se assustam com os compromissos que surgem da compreensão correta do 
Espiritismo e da adesão voluntária ao Movimento. Mas que ao longo do tempo, através 
desses irmãos que estão no estudo, entendem que as Casas irão se aproximando. Indicam 
obras, fornecem materiais para estudo das Casas não federadas.

Gabriel falou do livro espírita e nesse momento foi aparteado por um trabalhador que 
pergunta como fazer para ter segurança na abordagem de temas que a Codificação (segun-
do ele) não elaborou com maior detalhamento. Mencionou os Espíritas “ortodoxos”, que 
diz serem (Centros Espíritas que dizem que somente devemos estudar no Pentateuco). Na 
resposta dada pelo Presidente da FERGS foi recomendado que adotemos a orientação do 
Movimento Espírita organizado e pela Vpunif o aconselhamento a não perdermos tempo 
com os polemistas.

O Presidente falou da importância de fidelização aos princípios doutrinários, às boas 
obras, à aquisição das obras via Distribuidora e Editora FERGS, a fim de obtermos sustenta-
bilidade ética.

A capacitação permanente é meio de atualização do trabalhador para que a sua atua-
ção seja eficaz e produza resultado.

Entregues os kits da Editora Francisco Spinelli, pelo Presidente, explicando cada tema 
de obra.
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Após a reunião visitamos as dependências do Abrigo Espírita Manuel Viana de Carva-
lho, que acolhe 40 idosos de ambos os sexos. Tem como fonte de receita 600 sócios e 70% 
dos benefícios previdenciários, recebidos pelo idoso.

As dependências do lar são muito limpas e arejadas.

Encerramos a visita com o coração pleno de alegria.

Na manhã do dia 19 de maio de 2016 visitamos, ainda em São Gabriel, o Núcleo da So-
ciedade Obreiros da Caridade, um prédio grande, bem construído onde funciona o Apse da 
Casa, com distribuição de roupas, o brechó solidário, oficinas de artesanato e distribuição de 
gêneros. As receitas para a manutenção das atividades de assistência e promoção social es-
pírita advêm de projetos sociais (para aquisição de enxovais), pedágio, portaria de remates, 
associados, brechó solidário. O terreno do Núcleo é extenso. 

UME ROSÁRIO DO SUL
33. C. E. ANDRÉ LUIZ - ROSÁRIO DO SUL
34. S. E. BEZERRA DE MENEZES - ROSÁRIO DO SUL
35. S. E. A CAMINHO DA LUZ - ROSÁRIO DO SUL
36. S. E. LUZ E VERDADE - ROSÁRIO DO SUL
37. C. E. CHICO XAVIER - ROSÁRIO DO SUL
19/05/2016

Presenças: CASA ANDRÉ LUIZ, Idalina Gomes de Pietro, Getúlio de Pietro, Rita de Cássia 
Sanders Mengue, Antoninho WinKler da Silva, José Raimundo da Silva, Sirlei Doile de Souza, 
Sonia Trindade Gainete Neto Joras, Jaira Lima, Simone da Silva Fagundes, Sílvia de Souza Le-
rina, Neida Vitor Machado de Souza, Magda Carlet, Miriam Teixeira. 

BEZERRA DE MENEZES: Adir Peres Castilhos, Alberto de Oliveira Gonçalves, Márcio An-
drei Andrade Amaro, Dinara de Oliveira Gonçalves, Zilba de Oliveira Gonçalves, Celso  Luis 
Veloso Brandão, Carmem Ardoain de Oliveira, Elvani Kich, Jussara da Silva Neves.

CAMINHO DA LUZ: Omar Flores Camargo, Dione Prates Porto. 

LUZ E VERDADE: Neida Maria Melo da Silva, Élida Marisa Vargas de Pietro, Irene Bohrer 
Marçal, Nilo Ruffo, Paulo de Souza Lalli, Maria Conceição Rodrigues Sílvia Souza Lerina - é a 
atual Presidente do Centro Espírita Chico Xavier, que está sendo constituído no bairro Vila 
Nova, instituída através do Evangelho no Lar de uma trabalhadora. 

Gabriel Salum, Presidente da FERGS e Maria Elisabeth Barbieri, Vice-Presidente de Uni-
ficação.

O Presidente falou do ânimo e do entusiasmo da nossa Presidente da UME, Jaira, no sen-
tido de aproximar os Centros Espíritas uns dos outros e do Movimento Espírita como um todo.
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A Presidente Jaira disse aos confrades presentes que sem os trabalhadores das Casas 
ela não é nada, que a União é fortalecida pelo trabalho de todos.

Indagou quais as necessidades de cada Casa, o que quer trazer para alavancar o traba-
lho que fazem, para o surgimento de novos líderes, capacitação de trabalhadores. Disse ter 
essa abertura. Podem contar sempre com ela para tudo o que necessitarem.

Foi parabenizada por Gainete, do ACOM UME, por todo o trabalho que está fazendo.

A irmã Sônia disse que está sempre à disposição da Presidente para tudo o que tiver 
que ser feito. Que as coisas vão se modernizando, que a tecnologia chegou e que é necessária 
para a comunicação entre as Casas, Federativa e União, que este ano na oportunidade de rea-
lização da oficina sobre expositor espírita foi difícil a comunicação. Falamos sobre os e-mails 
institucionais. E entregamos as senhas para acesso aos que ainda não utilizam o e-mail.

Falamos sobre as qualificações, buscando as áreas da Federativa. Explicamos o que são 
as áreas da Federativa, como se deu o desmembramento do departamento doutrinário.

Solicitaram a distribuição do documento Orientação ao Centro Espírita. Foram informa-
dos que tem para download no site. Falou do material à disposição.

Gabriel falou sobre a convivência entre os velhos e moços, enaltecendo o trabalho dos 
mais velhos, que testemunharam o compromisso e a dedicação à tarefa antes de nós. Citou o 
livro Boa Nova. Disse que precisa haver um esforço de convergência para a inserção de novos 
trabalhadores, pois o corpo apresenta limitações naturais e precisamos da continuidade das 
nossas instituições.

Falou da campanha nacional: Tarefeiro no Bem - Oportunidade + Orientação = Trabalho 
no Bem e da Orientação à Ação Evangelizadora Espírita na Juventude e Infância

Falou da importância de estarmos juntos na reunião inter-regional.

Indagado sobre como agir com as pessoas que não aceitam a gestão atual da Casa, 
fazem as suas próprias regras, porque antes dirigiam a Casa e quando trocam de posição se 
tornam rebeldes. Foi abordada a condição do líder que sempre deve formar os seus sucesso-
res. E que quando substituído deve ser solidário com a gestão que sucede a sua. 

Receberam informações sobre a necessidade de adequação às áreas federativas, sobre 
o Congresso e as capacitações que as áreas oferecem às Uniões.

Encerrada a reunião com um gostoso chá para confraternização entre os trabalhadores.

Após, visitamos a Sociedade Luz e Verdade, onde funciona um albergue para 24 pes-
soas, sendo 12 homens e 12 mulheres. O albergue foi construído ao fundo da Casa. Também 
contígua ao albergue tem a Casa da zeladora do albergue, que é funcionária. A Casa admi-
nistra junto com a Prefeitura de Rosário do Sul uma casa de passagem, tendo sido convidada 
para a parceria pela credibilidade que a Casa inspira com o trabalho realizado no albergue. 
Mais ao fundo do terreno foi erguida uma edificação para o trabalho do Apse. Adquiriram 
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o terreno da frente para construírem o albergue independente do Centro Espírita e assim 
aumentarem as instalações do Centro.

A seguir visitamos a Sociedade Espírita A Caminho da Luz que fica localizada no Bairro 
Tenente Bandeira, uma zona de tráfico de drogas e muita pobreza. O Presidente Omar Ca-
margo, ao nos receber, disse: “Aqui é preciso termos o olhar da alma”. A Casa tem instalações 
precárias, sem forro, piso de cimento, paredes com reboco incompleto, salas em construção. 
A tarefa da evangelização é a única que se sustenta na Casa e um grupo de estudo do Evan-
gelho mantido pelo Omar e duas trabalhadoras. Os trabalhadores da Casa são de outros 
Centros Espíritas de Rosário que colaboram no A Caminho da Luz. A Casa tem nas paredes 
marcas de balas, quando dos confrontos de traficantes, os projéteis vararam as janelas e atin-
giram as paredes. Os móveis são escassos porque a Casa já foi arrombada umas vinte vezes, 
hoje o Presidente nem efetua mais o registro da ocorrência. Agora, com a mobilização das 
evangelizadoras Jaira e Simone, conseguiram fechar as quatro peças que estavam iniciadas, 
porque quando abertas serviam de ponto de tráfico de drogas e prostituição. A Casa tem 23 
anos, diz o Sr. Omar, de lutas. A evangelizadora Jaira diz que até o tapete que coloca no chão, 
os brinquedos, ela leva no dia da evangelização e depois recolhe e leva para Casa, porque 
se ficarem no prédio são furtados. Eles retiram telas, entram pelo telhado ou arrombam as 
portas e janelas. O Sr. Omar disse que a experiência mais dura que ele teve foi ter que fazer 
a doutrinária sozinho, sem ninguém no público. Que embora sabendo da responsabilidade 
espiritual e da presença dos Espíritos ele sentia uma profunda tristeza, mas resistiu.

Visitamos também a Sociedade Bezerra De Menezes, situada no Centro de Rosário do 
Sul, em um prédio grande com dois andares, muito antigo. A instituição tem evangelização 
e todas as demais atividades segundo o relato da trabalhadora Carmem, que nos recebeu.

Estivemos diante do terreno de periferia, onde será edificada a Sociedade Espírita Chi-
co Xavier. O terreno está cercado, no verão os trabalhadores fazem o Evangelho lá no terre-
no, levam cadeiras e assim dão continuidade à atividade que começou por solicitação de um 
morador daquele bairro, que frequentava o Centro Espírita André Luiz, a fim de higienizar a 
atmosfera de violência que reinava no bairro.

No inverno o Evangelho é realizado no Centro Espírita André Luiz. O referido terreno 
está registrado em nome da Sociedade Chico Xavier.

Fomos acolhidos na residência da irmã Jaira e do seu esposo Deversilino, com muita 
alegria e fraternidade. Na manhã do dia 20 de maio rumamos para Uruguaiana, em compa-
nhia do irmão Celso Luis Veloso, trabalhador da sociedade Espírita Bezerra de Menezes, de 
Rosário do Sul.

Uruguaiana, 20 de maio de 2016

Maria Elisabeth da Silva Barbieri

Custo da ação: 2.100 + 550 +700 + 60 + 120,00 + 90,00= R$ 3.620,00
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UME CANOAS
38. A. E. B. ALLAN KARDEC - CANOAS
15/06/2016

Presenças: Gabriel Nogueira Salum, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Sérgio Leotti Al-
ves, Presidente da UME Canoas, Gládis Schinoff Alves, Presidente, Ana Helena Machado, 
tesoureira.

A irmã Presidente diz que admira o trabalho federativo, mas não sabe muito a respeito 
porque tem muito trabalho na Casa. Não conhece a sede nova.

A tesoureira também diz que, a fundo, não conhece bem o trabalho de Unificação. Que 
entende que as Casas precisam de uma direção e por isso a Federativa é importante.

O Presidente Gabriel informa que o trabalho federativo tem como objetivo manter a 
unidade de princípios doutrinários e promover a união de pessoas para o trabalho da divul-
gação do Espiritismo.

Explicou como funcionam as áreas da federativa.

Falou sobre a Distribuidora e o critério para venda e exposição de livros. E como esta-
mos preparados para servir à Casa nesse mister.

Enfatizou que os recursos da venda de livros são para alimentar o Movimento Espírita.

Falamos do e-mail institucional. 

Do preenchimento do RAU.

Falamos das metodologias para o estudo da mediunidade, juventude e fortalecemos 
a ideia dos treinamentos em NTEs. Referiu-se à importância das Casas se fazerem pre-
sentes nas reuniões da União Municipal para que as suas demandas sejam atendidas e 
ouvidas.

A Casa não vai para a Inter-regional. Alertamos para a data do Encontro Regional da 
região e da importância da presença.

Falamos do Livro O Líder Espírita como uma forma de aprimorar o trabalho de forma-
ção de líderes.

A Casa recebeu o kit da Editora Spinelli.

Deixamos o pedido de união. “Se for para chorarmos choremos juntos. Se for para ser-
mos felizes sejamos juntos. Fiquem perto” disse Gabriel.
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39. G. B. E. JOANA - CANOAS
Presença: Gentil, Sérgio Leotti, Presidente da UME Canoas, Maria da Graça Rodrigues, 

Presidente do CRE-2, Gabriel Salum, Presidente da FERGS e Maria Elisabeth da Silva Barbieri, 
Vice-Presidente de Unificação.

O Espírito Joana é Joana D’Arc, que agora, segundo o Presidente Gentil já está em ou-
tras missões na espiritualidade e não se comunica mais na Casa. Essa informação foi obtida 
pela mediunidade de Zé Ribeiro, que trabalhava em Uberaba, juntamente com o Chico. O 
Presidente Gentil é palestrante e realiza trabalho de exposição nas Casas Espíritas e espiri-
tualistas de Canoas e região.

Deixou alguns livros com a Roseni para análise e entregou exemplares para a nossa 
análise. Com título Relembranças, Degraus da Alma.

Não tem grupos de estudo. Ficou com receio de instituir grupos de estudo e perder o 
controle da Casa, após um movimento ocorrido na instituição para destituí-lo do cargo de 
Presidente e impedir o acesso à Casa. O Centro é um grupo familiar. Entregamos o e-mail 
institucional. Pedimos ao companheiro para voltar às reuniões da UME. Demonstra ter um 
bom relacionamento com o Presidente da UME Canoas, mas não vai aos eventos porque tem 
poucos trabalhadores na Casa.

UME SÃO LEOPOLDO
40. U. E. ALLAN KARDEC - SÃO LEOPOLDO
15/06/2016

Presenças: Cecília Moura Bendim - Presidente, Gabriel Salum, Presidente da FERGS; 
Vice-Presidente de Unificação, Maria Elisabeth Barbieri, João Alberto Moura, Andrei Jacques 
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Farias, 1º Secretario, Bandeira, Presidente da UME, Neiva Bandeira, Doutrinário da UME, Hi-
pólito Rodrigues, Cleusa Souza, Marilaine Teixeira de Souza, Ariel Teixeira de Souza, Alfredo 
Roberto Bender, Glória de Fátima Bender, Maria da Graça, Presidente do CRE-2.

O Presidente da FERGS agradece a acolhida e propõe a leitura do Unificador. Men-
sagem - União e Unificação - Bezerra de Menezes. Prece proferida pelo Presidente da 
FERGS.

Alfredo, trabalhador da Casa fala que pretendem um intercâmbio maior, seja no campo 
mediúnico, seja no campo assistencial, “pois temos o privilégio de estarmos aqui não para 
sermos servidos, mas para servir. Precisamos trocar informações”.

Cleusa diz “nós, espíritas ou não, somos diferentes e a nossa forma de agir e pensar 
também. Temos princípios comuns, mas não precisamos ter o mesmo padrão. Podemos ter 
a organização da Casa sem ter um padrão único. Não temos que respeitar as diferenças?”

Cecília fala que, certa vez, tiveram uma reunião da UME onde se questionou: qual a 
missão que as Casas Espíritas trazem? Eles então pensaram que a missão desta Casa seria 
estudar, mas trabalhar. E fazem o trabalho de desobsessão. Que há muita discórdia em fun-
ção disto, porque a Casa se tornou diferente. Relatou a presença do Sr. Nilton Andrade, que 
avaliou o método de estudo das obras básicas feito na Casa e concordou com essa fórmula. 
Cecília relata que há trinta anos, quando chegou na Casa foi dirigida pelo Sr. Adão Azevedo 
e que a Casa estava para fechar, porque não tinha trabalhadores. Então ela credenciou-se 
para trabalhar.

Afirmou que é impossível acabar com a desobsessão aberta ao público, porque isso 
seria falhar com a orientação trazida pela espiritualidade. Receberam uma suspensão pela 
UME.

O Presidente da FERGS diz que temos aprendido a respeitar a nossa seara de trabalho 
e buscado compreender o que seja Unificação. Esse Movimento que condiciona o cumpri-
mento da nossa tarefa (do Espiritismo) na Terra.

Nossa missão é coletiva: Destruir o materialismo.

Por vezes, nós confundimos unificação com uniformização e com imposições, noutras 
tantas confundimos fraternidade com omissão.

Quando nos conhecemos, verdadeiramente como Espíritas, a nossa tarefa não é ape-
nas levar o Espiritismo a Canoas, ao Brasil, mas a toda a fileira cristã.

Somos diferentes como os dedos da mão. Mas precisamos de união. Mencionou 
Emmanuel quando propõe: Nossa convivência não está na exegese, mas na falta de caridade 
portas a dentro das organizações doutrinárias.

Como podemos servir juntos com o mesmo propósito sem que a Doutrina Espírita se 
despedace?
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A observância dos princípios: O que poderia lentificar a tarefa do Espiritismo é a falta 
de unidade. (Kardec).

Falou do Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Asseverou que os processos de 
obsessão do momento são as fascinações que nos isolam, nos afastam uns dos outros e nos 
fazem sentir proprietários de verdades únicas.

O primeiro passo para a unificação, afirmou, é a convivência.

A reunião encerrou-se em clima de harmonia, com a Casa compreendendo que a tarefa 
da Federativa e da União Municipal não é policialesca, mas de auxílio e de orientação. A Casa 
somente tem o trabalho de desobsessão pública. É um processo difícil, mas alguns trabalha-
dores foram tocados. 

Percebeu-se a presença espiritual de Emílio Sanders, fundador da Casa. 

UME NOVO HAMBURGO
41. S. E. CAMINHEIROS DO BEM - NOVO HAMBURGO
Fomos recebidos pelo Presidente: Hugo Zart.

Informou sobre as atividades da Casa. Trabalhos mediúnicos, de desobsessão e estudo.

Diz que a Casa possui deficiência na área de infância e juventude, porque acham difícil 
as pessoas virem ao Centro Espírita no domingo ou sexta à noite.

Falou muito no mentor da Casa, Valentin de Castro, que era militar de São Paulo. Tem 
referência sobre ele no site da Casa. Falou que a aversão do Movimento Espírita pela Casa, 
em razão das atividades desenvolvidas, é de mais de 20 anos e por isso se afastou do conví-
vio com os companheiros da União. Disse que os cursos da Casa são ministrados pelo pró-
prio Presidente e que o ponto forte da Casa é a mediunidade. A Casa possui 28 expositores 
espíritas.

Algumas crianças vêm à Casa nos dias de palestras públicas, junto com os pais.

O Presidente Gabriel falou sobre os NTEs e a sua importância na qualificação de traba-
lhadores, pois a convivência entre os trabalhadores é a vacina para as fascinações. Reforçou 
o papel da Federação na difusão e na divulgação da Doutrina Espírita. Compartilhou com 
Presidente Hugo as dificuldades e as lutas vivenciadas pela equipe federativa nos anos que 
passaram e que nos fizeram estabelecer em nossos corações a perseverança, o silêncio e o 
trabalho.

Hugo sensibilizou-se ouvindo o nosso Presidente da FERGS e diz que voltará a conviver 
para reverter esse sentimento que hoje traz consigo.

Informou que a reunião mediúnica pública e todas as atividades diferentes foram en-
cerradas para não dar margem a comentários.
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Entregamos à Casa o kit de obras da Editora Spinelli e saímos com a promessa de rea-
proximação da Casa às atividades do Movimento Espírita.

42. S. E. LAR DOS NECESSITADOS - NOVO HAMBURGO
16/06/2016

Presenças: Nara Cássia Guilet Pedebos, tesouraria; Luiz Carlos Maciel, Presidente; Neu-
sa Teresinha Fetter Quadros, Diretoria Espiritual; Gabriel Salum, Presidente da FERGS; Maria 
da Graça Conforti Rodrigues, Presidente do CRE-2.

A Casa tem boas instalações, tem o Certificado do PPCI, expedido pelo Corpo de Bom-
beiros.

Tem grupos de estudo e tem evangelização-recreação no dia das sessões públicas dou-
trinárias.

É uma Casa voltada para o estudo, tem metodologias de estudo em grupo com partici-
pação efetiva dos trabalhadores. 

Gestão administrativa, ao que tudo indica, com grau de eficiência satisfatório. Posto de 
Livros bem organizado. Pelos relatos já foram bem mais próximos ao Movimento Espírita, 
inclusive auxiliando na organização de confraternização de jovens e de reuniões regionais.

UME TAQUARA
43. C. E. NOSSO LAR - IGREJINHA
44. S. E. PONTO DE LUZ - ROLANTE
17/06/2016
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Pela primeira vez um Presidente da FERGS visita a Casa. Os trabalhadores estavam reu-
nidos e ofereceram um café fraterno, com muita emoção pelo momento.

Foi procedida a leitura do Boletim Unificador, da mensagem União e Unificação, psico-
grafada por Divaldo Pereira Franco, ditada por Bezerra de Menezes no 1º Congresso Espírita 
do Rio de Janeiro em 2004.

Pela primeira vez a visitação foi realizada pelo Presidente e pelos quatro Vice-Presiden-
tes da Diretoria Executiva da FERGS.

Também registramos a presença do Presidente da UME Taquara, Flávio Bernardes. 

Disse o Presidente Gabriel “da alegria incomparável que nos visita o coração neste mo-
mento ao visitarmos cada Centro Espírita, embora as lideranças de unificação municipal e 
regional também sejam ‘a Federação’. Como falou-nos Kardec em Obras Póstumas, a Comis-
são Central, a Federativa, tem como objetivo servir ao Centro Espírita”.

Presenças: Gabriel Salum, Presidente da FERGS; Loiva Érica Polleto, Presidente da Casa 
visitada; Lea Bos Duarte, Vice-Presidente de Relações Institucionais da FERGS; Rogério Stello, 
Vice-Presidente Administrativo FERGS; Daniel Robinson, Tesoureiro e responsável pelo Patri-
mônio; Eley dos Santos Bernardes, AIJ da Soc. Espírita Ponto de Luz de Rolante; Rosi Helena 
Possebon, Vice-Presidente Doutrinária da FERGS; Flávio Bernardes, Presidente da UME Ta-
quara, que manifesta a alegria de receber a equipe da Diretoria Executiva, que no Conselho 
Federativo Estadual, foi comunicada a visitação, emocionou-se indo às lágrimas pelo signi-
ficado que agrega essa ação. Quando ocorrem essas visitas a espiritualidade acompanha a 
tarefa. Uma falange se desloca. Essa missão de Unificação é uma tarefa nossa. Temos que ser 
essa extensão da FERGS. E Maria Elisabeth Barbieri, Vice-Presidente de Unificação.

Abrindo a palavra aos presentes o Presidente Gabriel deixou os presentes à vontade 
para expressarem suas ideias. A Presidente Loiva disse que assumiu a Presidência muito 
“crua”. E que respondeu ao Relatório Anual Unificado com muita sinceridade. Que a relação 
com “a Federação” é feita pelo tesoureiro e pela participante da Casa de nome Adriana. Que 
a Casa deveria procurar mais a FERGS. Que a falta de pessoas capacitadas é grande. Acessam 
muito ao Presidente da União, o Flávio. Os trabalhadores são arredios para serem levados a 
outros lugares. 

O Presidente da UME diz que essa região tem uma peculiaridade. As casas são disper-
sas e isso requer deslocamento e disponibilidade de tempo que, por vezes, não possuem. 
Daniel diz que lhe parece que tudo passa pela formação doutrinária (estudo, atendimento 
fraterno, expositor), “fluidoterapia”. Que nesta Casa sofreram muito ao convidarem pessoas 
para vir à Casa, sem preparo e fazendo afirmações que chocam o público. Houve dissensão 
com a UME pela radicalização com que os assuntos eram tratados pelos líderes anteriores. 
Nesse período até pensaram em se desfiliar. Pede informação de palestrantes, auxílio na 
formação de estudo, atendimento fraterno e passe.
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Que as práticas da UME eram “totalitárias”. As dificuldades eram alardeadas entre to-
dos e muitas vezes com tom acusatório.

A primeira questão, segundo o Presidente da FERGS, que se deve ter em mente é que 
a imposição não é algo que esteja em consonância com os princípios da Doutrina Espírita. 
Nós temos atavismos das vivências religiosas pretéritas. Ainda estamos buscando entender e 
trabalhar sem ritos, sem dogmas inquestionáveis. Estamos no meio espírita sem saber como 
utilizar a liberdade que temos sem nos unir. Falou que a unidade que buscamos é de princí-
pios, de propósitos, de objetivos.

Nossa missão é destruir o materialismo no mundo. Para isso precisamos de coesão, de 
forças e de exercício sincero para permanecermos unidos. Lembrou Kardec: Discutiremos, 
mas não disputaremos. As diferenças não podem nos separar. O estudo do Espiritismo dever 
ser feito em grupos, porque cada um de nós tem uma visão da parcela e para compreender 
a inteireza da Doutrina Espírita precisamos estar unidos.

Lembrou Emmanuel que diz que a nossa dificuldade não está na diversidade de inter-
pretação, mas na ausência de fraternidade em nossas fileiras.

O nosso trabalho é de orientação para permitir que o método de conversação se am-
plie e qualifique as nossas tarefas. 

A nossa convivência é incondicional, concordando ou não, precisamos ficar juntos.

O Presidente da UME fala da falta de fidelidade à obra kardequiana. A Presidente Loiva 
diz que faz uma reflexão e diz que em uma reunião da UME se posicionou fazendo uma per-
gunta que deixou o Presidente Flávio em situação delicada, porque entendeu que somente 
poderiam estudar Kardec. Mas que já solveu essa dúvida e já compreendeu.

Que no final do ano fica difícil encontrar expositores para realizarem trabalhos.

Gabriel esclarece que o expositor espírita e a questão dos livros pseudo espíritas são 
casos muito importantes, sobre os quais devemos fazer o nosso crivo compreendendo os 
princípios.

A pessoa para falar de Espiritismo tem que ter exemplo e autoridade moral que ad-
vêm do esforço constante. Quem não está em tarefa em Centro Espírita, frequentando 
grupos de estudos, não deve ser convidado para ocupar a tribuna espírita. A boca fala do 
que está cheio o coração. Nossa fala tem que ter a força do exemplo. Como vamos estimu-
lar os ouvintes a se tornarem trabalhadores, participarem do Movimento Espírita, se eu, o 
palestrante, não faço essa atividade? Esse é o entendimento a ser disseminado, de que a 
nossa avaliação é constante e que nós todos somos a FERGS e que, portanto, todos temos 
o dever de formarmos consenso para ofertarmos a tribuna da nossa Casa. Com relação ao 
livro espírita, ele é um elemento de fidelização à Doutrina Espírita, um meio de unificação 
e um negócio de administração, e por esta razão a Assembleia Geral da FERGS inseriu no 
seu Estatuto a fidelização à Distribuidora e Editora Francisco Spinelli. A Vice-Presidente 
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Doutrinária abordou a questão da organização do Plano de Atividades Federativas, enfa-
tizando que as Casas devem solicitar as oficinas de qualificação ao Presidente da União, 
para a realização no próximo ano. Internamente, na FERGS, são produzidos materiais para 
que as Casas utilizem. Dentre eles, o Iede - Introdução ao estudo da Doutrina Espírita, 
área da família e atendimento espiritual no Centro Espírita, dentre tantos. O Flávio falou 
que os nossos irmãos trabalhadores do dia hoje são multiplicadores, que se qualificam 
junto às áreas administrativas. Lea, Vice-Presidente de Relações Institucionais, fala sobre a 
área e enfatiza a importância da participação do Centro Espírita na comunidade. Informa, 
também, que o Conte Mais é uma oportunidade para a participação do Centro Espírita na 
sociedade. Que está sendo elaborado um manual onde consta a sugestão para que a Casa 
implante o espaço Conte Mais durante as palestras públicas. Que isso é embrião e porta 
de entrada para a evangelização. Com relação ao sócio contribuinte foi dito pela nossa 
Vice-Presidente Doutrinária que os materiais doutrinários acessíveis ao sócio do canal da 
FERGS no YouTube é fator de sustentabilidade ética. Com relação à rede Amigo Espírita, 
não podemos responder pela qualidade doutrinária porque não analisamos os materiais 
lá postados. Falou sobre a modalidade de sócios contribuintes: R$ 100,00 - Jornal Diálogo 
Espírita, A Reencarnação, canal YouTube, livros da Editora e evento federativos. Falou da 
importância das reuniões inter-regionais e encontros regionais. O Presidente falou que a 
habitualidade de viajarmos e nos reunirmos para qualificação precisa ser uma meta, uma 
visão. Não nos aflijamos, mas precisamos ter a visão para formar trabalhadores da causa 
e não apenas da Casa. Foi entregue à Casa um kit de obras de Editora Francisco Spinelli. A 
reunião se encerrou com muita alegria e genuíno espírito de fraternidade.
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45. S. E. BEZERRA DE MENEZES - CANELA
46. U. E. FRANCISICO DE ASSIS - CANELA
Leitura e prece realizada.

Presenças: Gabriel Nogueira Salum, Presidente da FERGS; Maria Elisabeth da Silva Bar-
bieri, Vpunif da FERGS; Salete Soler Mendonça, Departamento Doutrinário; Maria Elisabetha 
da Silva Nunes, Presidente da Casa; Marcos Mendonça, Vice-Presidente, Secretário e te-
soureiro; Flávio Heleno Bernardes, Presidente da UME Taquara; Eley dos Passos Bernardes, 
AIJ Ponto de Luz de Rolante; Marino Miguel Brito, S. E. Francisco de Assis e Vice-Presidente 
da UME Taquara; Rogério Stello Vice-Presidente Administrativo da FERGS; Rosi Possebon, 
Vice-Presidente Doutrinária da FERGS; Lea Bos Duarte, Vice-Presidente de Relações Institu-
cionais da FERGS.

A Casa passa por uma transição. Houve há pouco tempo uma separação entre trabalha-
dores. Há pouco tempo surgiu uma nova Casa em Canela: Sementes do Evangelho. Causou 
um certo desequilíbrio, uma instabilidade nas tarefas. Muitos trabalhadores se afastaram. 
Agora estão conseguindo restabelecer a harmonia interior. Perderam o AIJ (DIJ) inteiro. Isso 
causou também dificuldade na arrecadação da Casa e no intercâmbio de palestrantes. Tem 
ido à FERGS e conversado com o Roberto para agendar palestrantes. Mencionou a palestra 
do Guilherme Del Valle sobre suicídio, dizendo que foi muito bom o trabalho e que já tem 
outro agendado. Referiu que a intensidade dos suicídios na região é muito alta. O Divaldo 
estará em Canela e isto foi uma grata surpresa para os irmãos. Diz que fazem parte do Mo-
vimento e da Federação. Querem somar. Falou na crise que o país vive. O Presidente neste 
momento faz uma pergunta sobre o processo de separação, narrado pelo Marcos: Como 
estão os corações diante desse processo de divisão ocorrido? Ouviu a todos e disse que essa 
é uma questão fluídica e que o coração precisa ser tratado. Lembrou a obra Brasil, Coração 
do Mundo, Pátria do Evangelho, onde a única causa capaz de nos afastar é a desunião. Que 
precisamos continuar o esforço de superação, sem nos condicionarmos à reação um dos 
outros. A UME está sempre junto com a Casa, diz a Salete.

Quanto às tarefas da Casa neste momento de reestruturação o Presidente informou 
sobre a estruturação do Plano de Atividades Federativas, a necessidade de trabalharmos em 
equipe. Marcos fala sobre a radicalização das pessoas em relação a Kardec e Divaldo. Diz que 
entende que tudo o que é excessivo assusta. O Presidente Gabriel fala dos materiais e ativi-
dades que estão à disposição dos nossos Centros Espíritas. Foi também, pela Lea, repassada 
informação sobre a Vice-Presidência de Relações Institucionais.

Abraçamos os irmãos, confortando-nos mutuamente, rogando ao Alto forças para a 
superação das lutas enfrentadas.

Custo da ação: R$ 2.100,00
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UME MONTENEGRO
47. C. E. LEON DENIS - LAJEADO
48. S. E. MISSIONÁRIOS DA LUZ - MONTENEGRO
Presenças: Gabriel Nogueira Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth da Silva Bar-

bieri, Vice-Presidente de Unificação, Aurélio Soldatelli, Presidente da UME Montenegro e da 
Sociedade Espírita Leon Denis, Vitor Fontoura, estudante, Elisangela dos Santos Kloecknel, 
estudante, Elis Regina Peres da Silva, Paulo Sérgio Veira, visitante, Sandra Martins da Concei-
ção, frequentadora, Iloé dos Santos Souza, Justina Inês Souza, Clarice Feberhem, estudante, 
Rosângela Justino Soares, Doutrinário da Casa, Dorisa Regina Goulart Prietto, evangelização, 
Erika Medeiros, frequentadora, José Adroaldo Medeiros, frequentadores, Shirlei Teresinha 
da Silva, frequentadores, Ivete Dias de Oliveira, Atendimento Fraterno, Raul Kutschak Corá, 
Assistência Social, Maria José do Amaral Corá, estudante, 1ª tesoureira, Elenir Moreira Melo, 
Missionários da Luz de Montenegro.

O Presidente declarou-se surpreendido com o número expressivo de pessoas que estão 
se agregando ao Centro Espírita, muitos em lutas para conseguirem inserção do trabalho, 
outros ainda buscando estabelecer prioridades entre as ações da vida cotidiana e a tarefa. 
Indagou aos presentes qual a missão do Espiritismo na Terra e após as assertivas trazidas 
pelo grupo sintetizou-as na expressão: destruir o materialismo. Enfatizou que essa missão 
não pode ser cumprida de forma solitária. Indagou o porquê de nos reunirmos aqui. Trouxe 
para reflexão a questão 625 de O Livro dos Espíritos, afirmando que a Lei de Deus, estan-
do escrita na consciência dá-nos o norte que precisamos seguir porque temos impresso na 
nossa consciência, o compromisso reencarnatório. Precisamos responder: Qual o objetivo 
da minha vida? O que eu estou fazendo na Terra e o que eu estou fazendo pela Doutrina 
Espírita? Falou sobre a interdependência que existe entre todas as Casas Espíritas, e na con-
vivência que deve existir, sem imposição, mas voluntariamente. 

Dorisa diz que a Federação não fazia essa atividade de visitação há muito tempo e que 
essa é uma ponte, porque a Federação precisa saber das necessidades das Casas.

Raul fala das dificuldades que há na divisão entre os Centros Espíritas federados ou não, 
porque há instituições que fazem pirotecnia e atraem mais frequentadores do que aquelas 
que estão adequadas às diretrizes federativas. Perguntou: Qual o caminho para contornar 
isso? O Presidente Gabriel trouxe em esclarecimento a referência de Kardec que recomenda 
o método da conversação, o estudo em grupo para evitar as interpretações pessoais. Há uma 
necessidade de convivência e de diálogo para a adequação das suas práticas. Disse, ainda, 
que as diferenças não nos impedem de trabalhar juntos.

Rosângela diz que a falta de fraternidade faz com que as dificuldades cresçam. Quando 
a União Municipal traz uma orientação que é federativa isso significa que está trazendo algo 
que foi submetido a uma construção coletiva, ao controle racional do ensino dos Espíritos e 
não opinião pessoal.



56A Caravana da Fraternidade 2016 - 2018 Federação Espírita do Rio Grande do Sul

O Sr. Elenir conta que até os dez anos de idade morou em São Luis Gonzaga e tinha uma 
tia que transmitia passe. Em 1950 mudou-se para Porto Alegre onde conheceu uma família 
que trabalhava no Centro Espírita Luz e Caridade, onde hoje está o Ramiro D’Ávila. A família 
dele ia tomar passe nesta Casa. Passou-se o tempo e ele foi crescendo e afastando-se do 
Espiritismo. Desde 1971 andou pelo Rio Grande do Sul como funcionário púbico até chegar 
a Montenegro. Aí aconteceu um fato; uma colega da sua esposa morreu, juntamente com 
o marido, em um acidente. Um familiar destes amigos fez-lhe indagações sobre o fato. Para 
conseguir responder buscaram o Centro Espírita Cacique de Barros para estudar O Livro dos 
Espíritos. A partir daí, por insatisfação com o tipo de estudo, foram buscando frequentar en-
contros federativos na região. Foram se envolvendo, até chegar a Presidente da UME, onde 
foram fazendo parceria com o Aurélio. Que sempre tiveram dificuldade de unir as Casas. Diz 
que há alguns anos os dois estavam na eminência de acabar com a UME Montenegro, mas 
que lendo a ata da reunião que instituiu a UME chegou à conclusão de que não poderiam 
pôr fim a um trabalho iniciado com o esforço de companheiros que lutaram para implantar a 
UME. Diz o Presidente Gabriel que esses relatos inspiram e nos convidam a prosseguir.

Compartilhamos a forma de construção das nossas reuniões inter-regionais e encon-
tros regionais.

Entregamos o kit da Editora Francisco Spinelli e encerramos a reunião em clima de har-
monia e alegria.

49. S. E. CAMINHO DE LUZ - TEUTÔNIA
50. C. E. LÉON DENIS - LAJEADO
15/07/2016

Presentes: Eliane (Nani) Kepler, Presidente da Casa, Gabriel Nogueira Salum, Presiden-
te da FERGS, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Vice-Presidente de Unificação, Solange Fabrin 
Fensterseifer, Vice-Presidente, Atendimento Fraterno, Gelsoni Furtado da Silva, estudante, 
Clair Aparecida Fontoura 
dos Santos, estudante, 
Luana Bittencourt Flores, 
frequentadora, Marilene 
dos Santos, trabalhadora 
da Casa, Alvina dos San-
tos, estudante, Luiz Car-
los Signori, estudante, 
Carlos Alberto da Rosa, 
frequentador, Giovana 
Mabel Drescht, Diretora 
da Evangelização, Deocli-
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des Drescht, trabalhador, Henrique Kepler, tesoureiro e trabalhador, Ivone Diersman, Elmo 
Diersman, Secretário, Rudi Atílio Wiebutch, Márcia Elisa Dica, trabalhadora, Carla Giordani, 
trabalhadora, Aurélio Soldatelli, Presidente da UME Montenegro, Rubson Jacobson, traba-
lhador, Paulo Closs, trabalhador, Rosângela Justino Soares, S. E. Leon Denis, Elenir Mello, 
Missionários da Luz, Montenegro, Vera Lúcia Fabrim, trabalhadora.

O Presidente da FERGS propôs-se a colher os anseios e as avaliações dos trabalhadores 
presentes.

Nani diz que percebe agora, estando aqui, como é importante esta reunião para estar-
mos juntos, para que entendamos como fazer a nossa tarefa melhor. 

O Presidente Gabriel falou da união entre as 425 Casas federadas, dos mais de 15.000 
no Brasil e da importância do Centro Espírita como célula básica do Movimento Espírita. 

Nani lembra que o Centro Espírita foi fundado em razão do índice de suicídios do local. 
Que nestes 18 anos o índice diminui drasticamente.

Mabel diz que precisa de mais informação sobre evangelização. Que tem apenas uma 
sala para evangelização.

Carla Giordani pergunta o que significa Centros que são ligados e que não são ao Mo-
vimento Espírita. 

Apresentamos a estrutura do Movimento Espírita Brasileiro e entregamos o kit da Edi-
tora Francisco Spinelli.

51. S. E. MISSIONÁRIOS DA LUZ - MONTENEGRO
52. S. E. MIGUEL ARCANJO - TRIUNFO (UME TRIUNFO)
53. S. E. B. JOANNA D. ARC - TAQUARI (UME TAQUARI)
54. S. E. CAMINHO DA PAZ - BOM RETIRO DO SUL
55. S. E. CAMINHO DA LUZ - TEUTÔNIA
56. MISSIONÁRIO DA LUZ - MONTENEGRO
57. VIDA E CAMINHO - SALVADOR DO SUL
16/07/2016

Presentes: Sociedade Espírita Miguel Arcanjo de Triunfo - Joana D. Arc de Taquari - Ca-
minho da Paz de Bom Retiro do Sul, Flávio Andrade - Joana D.Arc, Presidente da 14ª Região, 
S. E. Caminho da Luz de Teutônia, Missionário da Luz de Montenegro, Vida e Caminho de 
Salvador do Sul.

Fato importante foi a presença de representantes das duas uniões (Taquari e Triunfo) 
em apoio à Ume Montenegro.
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Tivemos a informação de que o Centro Espírita Araré não existe mais.

A reunião foi aberta pelo Presidente da UME Aurélio Soldatelli, colocando o cargo à 
disposição porque não teve a condição de unir as Casas e sensibilizá-las a fazer um bom tra-
balho. Devolveu ao Presidente da FERGS a condução da UME dispondo-se a trabalhar desde 
que não ficasse na Presidência da União.

Começamos o trabalho fazendo uma reflexão sobre União e Unificação, conduzida pela 
Vice-Presidência de Unificação, referindo a importância do Movimento Espírita e o compro-
misso firmado por nós com Jesus.

Após, Gabriel Salum conduziu uma reflexão com as lideranças sobre a perspectiva de 
liderança, perguntando por que assumiram as tarefas de Presidente do Centro Espírita de 
Bom Retiro do Sul e a Presidência da 14ª Região. A resposta em ambos os casos foi: Porque 
não tinha mais ninguém para assumir.

Falamos sobre as obsessões por fascinação que nos induzem a uma falsa insuficiência 
ou a uma impotência, acirrando os nossos pontos frágeis.

Os presentes trouxeram algumas sugestões: Reaproximação das Casas e comunicação 
entre as pessoas, visitação entre as Casas e trabalhar o processo de identificação.

Após as informações de praxe sobre as atividades de capacitação e a forma de cons-
trução do Plano de Atividades Federativas, o Presidente retomou a questão da Presidência 
da União e disse: Não podemos sair daqui com uma derrota, mas com a alegria de estarmos 
fortalecendo laços para o trabalho. Perguntou se alguém se dispunha a trabalhar juntamen-
te com o atual Presidente da UME Montenegro, Aurélio Soldatelli, para assumir a União no 
final desta gestão, em dezembro de 2014. Apresentaram-se os companheiros Paulo Closs, de 
Lajeado, e Zilá Rodrigues de Bom Retiro do Sul para prepararem-se e conduzirem a União no 
próximo período.

Encerramos a reunião em clima de esperança e alegria pelos resultados obtidos.

Custo da ação de visitação à 14ª Região: R$ 2.500,00

UME SANTANA DO LIVRAMENTO
58. C. E. CARIDADE - SANTANA DO LIVRAMENTO
Presenças: Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Roberto dos Santos Custódio, Vera 

Lúcia Cartagena, Vice-Presidência do Caridade, Maria Ilza Paz, Diva dos Santos Rodrigues, 
Maria Eloá Peres, Alda Xavier, Vice-Presidente da UME, Sílvia Pavanello da Silva, Maurício da 
Silva, Néri de Lima Pereira, Presidente da UME Livramento, Ana Maria Pacheco Becker, Maria 
Elisabeth Barbieri, Rosi Mari Peres Rodrigues, Presidente do Caridade.

Fala da Presidência: Falou sobre a razão de ser e existir da Federação Espírita. É da pró-
pria essência do Espiritismo na Terra, que é destruir o materialismo, a coletividade.
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Se não estivermos vinculados à grande árvore, não usufruiremos da seiva. 

Disse o Presidente que esse é um momento de visita a membros queridos na grande 
família espírita.

A Presidente diz que frente à dificuldade das Casas buscaram junto à UME e ao CRE 
o atendimento às necessidades e não encontrou acolhida. Não sentiu que as necessidades 
tenham sido atendidas. Então falou com a Rosana que está em Santa Catarina para atendi-
mento a essas necessidades e esta então disponibilizou uma web-conferência. Comunicou 
a Nery e o Jaime. Roberto 
Custódio traz a necessida-
de de que o Espiritismo 
não pode ser visto como 
uma religião.

Que o trabalho foi 
bem assistido. Que ainda 
farão outros espíritas.

Ana fala da necessi-
dade de vencer a rigidez e 
ouvir as diferenças. Nery 
fala do relacionamento 
com as Casas.

Falamos das reuniões inter-regionais e regionais, da composição do PAF 2017, do Pro-
grama de Formação de Lideranças.

59. S. E. FÉ E CARIDADE - SANTANA DO LIVRAMENTO
Presenças: Gabriel Nogueira Salum, Presidente, Ana Maria Pacheco Becker, Alda Xavier, 

Vice-Presidente da UME, Celina de Souza Vargas, Presidente da Casa, sentindo-se muito feliz 
com a vinda. Não desprezando os demais que já estiveram à frente da Federação. 

Tânia Fernandes, vem de uma Casa que não era federada. Atualmente exerce a se-
cretaria e tesouraria da Casa. José Eli de Oliveira Menezes. Também vem de uma Casa não 
federada. Sérgio Levy, expositor espírita e colaborador do Departamento da Família da UME, 
Ermínia Chaves Severo, frequentadora da Casa, Nery de Lima Pereira, Presidente da UME. 
Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Vice-Presidência de Unificação.

A Casa é pequena, com poucos trabalhadores, e tem as dependências muito precárias. 

Diz o Presidente da FERGS que há muito tempo tínhamos uma vontade imensa de vi-
sitar as nossas Casas. Isso não pode ser feito de forma permanente, mas o sentimento que 
nos irmana deve ser aquele que diz: Todos nós somos a FERGS. Falou da criação da FERGS.
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Colocou-se à dispo-
sição para ouvir avalia-
ções, críticas, sugestões.

Assuntos apresen-
tados: José Ely apontou 
a carências de lideranças. 
Convivência entre as Ca-
sas. Flexibilidade.

A Presidente fala 
que certa vez foi a uma 
reunião do CRE, na épo-
ca da Presidente Gládis, e 
era um momento em que 
estava sozinha na Casa. Abria e fechava os trabalhos todo o dia. Que a Gladis disse-lhe que 
uma Casa nunca deveria fechar as portas. Que ela tivesse calma, que os trabalhadores iriam 
chegar.

Hoje os trabalhos estão se estruturando, até materialmente, e foram conseguindo 
montar as equipes de trabalho.

A Presidente compartilha que há muitas dificuldades, mas que a União favorece o tra-
balho.

Um dos assuntos tratados foi a necessidade de que os Centros Espíritas sejam solidá-
rios uns com os outros. Os trabalhadores necessitam se auxiliarem, auxiliarem as Casas com 
maiores necessidades.

Falou-se da construção do Encontro Regional diversa do combinado e a Diretoria da 
Casa não sabe por que foi combinado assim.

A Néry vai com dois ônibus, levando 58 trabalhadores e dirigentes da UME Livramento 
para o Encontro.

Falamos sobre o Congresso Espírita do RS e sua organização. 

D. Constância, um Espírito que nos acompanhou desde a visita no Caridade, auxiliando 
em um atendimento à nossa saúde, disse que a Casa necessita de constância no trabalho e 
perseverança para que as tarefas se estruturem. Reencarnará e virá para a evangelização da 
Casa. Disse-nos a Presidente que é o Espírito que doou o terreno da Casa e que foi trabalha-
dora da Casa.
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60. A. E. NOSSO LAR - SANTANA DO LIVRAMENTO
Presidente da Casa: Eulália deu as boas-vindas, dizendo que estão muito felizes de es-

tarmos convivendo mais intimamente. Que esperam ter muito bons momentos em nossa 
companhia.

Evangelho: Perdão das Ofensas. 

Presidência da FERGS: Fala da necessidade de conversarmos e estarmos mais próximos.

Presenças: Carmem Eulália Asconavieta, Presidente, Dania Mendiando Cardozo, Maria 
da Glória Ribeiro, Vice-Presidente, Néri de Lima Pereira, Presidente da UME, Maia Teresa Lar-
ruscain Garcia, secretaria, passe e caravaneiros, Gleci Chaves Martins, mediunidade, passe 
e atendimento fraterno, Suzana Marília de Moura dos Reis, Passe, caravaneiros de visitação 
aos lares, Clarisse Godinho Acauã, expositora doutrinária e ESDE, Fernando Paulo Fontoura, 
passe, samaritamos (Apse) e os caravaneiros. Facilitadora do ESDE, Expositora e Passe, aten-
dimento fraterno, Agostinho Asconavieta, Diretoria de Patrimônio, passe, atendimento fra-
terno, Aracéli Cardozo, Rosibel Mendion, Alda Xavier, Vice-Presidente da UME, Ana Becker, 
expositor, Acom UME, Rosamaria Pereira Duarte, biblioteca, passe, Ana Julia Duarte Passe, 
samaritanos e ESDE, Helena Machado, samaritanos, Joseima Gonçalves de Ávila, passe e 
caravaneiros, Maria Emília do Canto Righi, expositora, Departamento Doutrinário, faz parte 
do Grupo das Casas de Livramento dos dependentes químicos, Ana Maria do Canto Maciel, 
evangelização e grupo de apoio ao atendimento Fraterno, Rodrigo dos Santos, Comunicação 
Social Espírita, Esmeralda Ojeda Sanches. Maria Elisabeth Barbieri, Vice-Presidente de Unifi-
cação, Gabriel Salum, Presidente.

Fala da Presidência: Trazendo questões sobre a fundação e a existência da Federação. A 
questão da Comissão Central idealizada por Kardec para que pudéssemos atingir a Unidade.

Enfatizou que a Federativa não é uma instituição distante, nem um prédio que fica na 
capital do estado, mas a FERGS somos todos nós, o conjunto de todas as Casas Espíritas do 
Rio Grande do Sul. Ao final disse aos participantes que queria ouvi-los.

Dúvidas expressas pela Vice-Presidente: Sobre o passe. Como passar isso aos nossos 
trabalhadores do passe? A reunião mediúnica pode transcorrer juntamente com outras ati-
vidades. O que fazer com o público que chega interessado na mediunidade? Como inserir as 
pessoas em grupos de estudo? Todas essas questões demonstram o quanto as informações 
não estão sendo repassadas pelas lideranças de Unificação aos Centros Espíritas.

Apresentamos então à Casa o Projeto de Capacitação de Trabalhadores falamos sobre 
a maneira de construção de decisões que hoje se estabelece no Movimento Espírita. Sem-
pre que possível a busca é de formação de consenso. Que os materiais de capacitação são 
elaborados pelo método de conversação entre as 27 Federativas que integram o CFN da FEB.

Alertamos que a Circular do PAF já está no e-mail das Casas e deve merecer a atenção 
para a composição da matriz de capacitação para 2017.
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O Centro Espírita e a reunião mediúnica: Pode-se realizar concomitantemente com ou-
tras atividades desde que estas não vulnerem a atmosfera espiritual e física do Centro Espí-
rita.

O estudo e prática da mediunidade pode ser feito por todos os que têm interesse, des-
de que tenham conhecimentos básicos.

Porto Alegre, 2 de setembro de 2016

UME ALEGRETE
61. S. E. MENSAGEIROS DA LUZ
62. C. E. MANOEL QUINTANA - ALEGRETE
63. C. E. JOANNA DE ÂNGELIS - ALEGRETE
Presenças: Lauro Viana da Rosa, Presidente da UME Alegrete, trabalhador da S. E. Men-

sageiros da Luz, Cleiva Costa da Rosa, Sergio Leonardt, Joana de Ângelis, Maria de Lourdes, 
Joanna de Lourdes, Rosane Villaverde, Eulália Nogueira, Vice-Presidente, Rita Araújo, Men-
sageiros, Sandra Araújo, Mensageiros, Sonia Teresinha Santos, Mensageiros, Sandra Silveira, 
Mensageiros, Vidalvina Maciel, Manoel Quintana, Relson Siqueira, Manoel Quintana, João 
Elias Lançanova, Casa Espírita Joana de Ângelis, Cidinei Dutra Soares, Ceja, Vice-Presidente. 
Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Vice-Presidente de Unificação.

Fala da Presidência: A nossa gestão é uma continuidade do trabalho que vem sendo 
realizado desde a gestão anterior. Sempre tivemos vontade de andar um pouco mais pelo 
nosso estado, mais do que já andamos. O trabalho das nossas Uniões e conselhos regionais 
é muito intenso, mas a Diretoria Executiva tem necessidade dessa proximidade. Lembrou 
das recomendações de Kardec para a fundação da Comissão Central, da edição de obras, do 
crivo, da análise das obras para a garantia da unidade de princípios, de ações e de propósi-
tos, que ensejaram a fundação de Federativas nos estados, dentre elas a nossa Federativa 
em 1921. Estamos aqui para aprender a servir, conforme o modelo de liderança de Jesus, e 
que com o coração de aprendiz, de irmão, muito aberto temos trilhado o nosso estado para 
mais ouvir do que falar.

Queremos recolher as dúvidas, avaliações, correções de rumo, como temos sentido o 
trabalho na União e da Diretoria Executiva, para sairmos fortalecidos e servirmos melhor o 
nosso estado. Pediu que os companheiros não tivessem nenhum tempo de constrangimento 
e trouxessem todo o tipo de sugestão e correção de rumos, porque esta é uma conversa de 
família.

Relsom fala que está Presidente e Vice da Casa Manuel Quintana e que a grande difi-
culdade da Casa é dinheiro. Que há um entrosamento muito grande entre os trabalhadores 
e frequentadores. Que o contato com a FERGS que tem é o recolhimento da contribuição 
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mensal. Disse: “estamos muito longe da FERGS”. Estreitamos um pouco os laços com a UME 
neste ano. Que estão fazendo um PDLE (Programa de Desenvolvimento das Lideranças Espí-
ritas) e que sentem que estão distanciados da FERGS, talvez por culpa da própria da institui-
ção. Falam que são novos ainda. Que a Casa não tem DIJ, tem dificuldade para implantar os 
departamentos.

O Presidente disse que esse sentimento é muito real e que a natureza da nossa institui-
ção não é a mesma com que estamos acostumados nas demais religiões. 

Que o desafio que temos hoje é mantermos unida uma instituição que tem o espírito 
de rede. O Centro Espírita é uma célula para o corpo. No dizer de Bezerra “a nossa interde-
pendência é total”.

Falou o que temos para alcançar ao Centro Espírita Manoel Quintana e às demais Ca-
sas; as quatro áreas da Federativa estão trabalhando para atender ao Centro Espírita. Falou 
da construção coletiva do PAF, da possibilidade de construção coletiva.

Informou sobre as metodologias de trabalho sempre em evolução, sobre o Programa 
de Multiplicadores e sobre a forma de indicação dos Multiplicadores para o treinamento.

Os trabalhadores disseram não saber disso.

Quanto às dificuldades financeiras: Lembramos que as dificuldades ensejam a união e 
que as facilidades promovem a abnegação e o devotamento.

Gabriel fez uma reflexão sobre a sustentabilidade financeira. Falou das formas de au-
xílio da Federativa com as obras que comercializa na distribuidora e as editadas pela FERGS.

Falou do kit básico da Editora para auxiliar as Casas a estruturar a sua atividade livreira.

Entrou na abordagem sobre a operação comercial da Boa Nova e Candeias. 

Tratamos sobre o processo de lideranças.

O Presidente da UME colocou que o nosso Presidente não estava habilitado a assumir a 
Presidência da FERGS, porque não foi Presidente de UME e CRE, revelando desconhecimen-
to das normas estatutárias e regimentais da FERGS.

Muitas falas sobre gestão de conflitos e da nossa capacidade de divergirmos sem nos 
atritarmos.

Enfatizada a questão do agendamento das atividades no PAF 2017.

Foi afirmado pelo Presidente da FERGS a necessidade de união, de perdão, da condição 
de divergirmos sem nos separarmos. Falou da cultura do debate que precisa ser aos poucos 
substituída pela cultura do diálogo.

Convidou-nos, ao final, para que todos se abraçassem e revisitassem seus corações 
para verificar quais questões estavam pendentes de perdão, para que lográssemos autorida-
de moral para continuarmos o trabalho.



64A Caravana da Fraternidade 2016 - 2018 Federação Espírita do Rio Grande do Sul

UME URUGUAIANA
64. S. E. SENDA DE JESUS - URUGUAIANA
Presenças: Fabiana Machado Fernandes, Presidente, Luciano de Almeida, secretário. 

Kátia Paulo, evangelizadora, Raquel de Castro, recepcionista, Ana Carina Braseiro, Maria 
Constância Chevenski, Tania Eulália Brito de Sampaio, Acom, Nelson Rodrigues, Heitor Dar-
de, Presidente da UME, Beth Barbieri, Vice-Presidente de Unificação, Gabriel Salum, Presi-
dente da FERGS.

O Presidente Gabriel falou na fundação da FERGS, da necessidade de união e unificação 
para cumprirmos a missão do Espiritismo e quanto à tarefa da Federativa, que é a de atender 
ao Centro Espírita, auxiliando-o em suas demandas.

A Presidente da Casa enalteceu o trabalho da União Municipal e as informações presta-
das pela FERGS via site. Sentiu, desde o início de sua gestão na Casa, carência de Evangelho. 
Que as pessoas que buscam a Casa vêm para obter conhecimento. A Casa fica cheia, que 
não faltam cadeiras, fica com pessoas na calçada. Fala que a humildade deve ser a base do 
trabalho.

Quanto às necessidades de qualificação para 2017 já entregaram ao Presidente da 
União os agendamentos para o PAF 2017.

Falamos do Congresso e do Encontro Estadual de Unificação.

A Casa fez login no e-mail e no sistema Unificador.

É um grupo que trabalha feliz. Nota-se a alegria de servir. E ponderamos com eles a 
necessidade da União e do trabalho em equipe.
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65. G. E. JOSÉ BONIFÁCIO - URUGUAIANA
Presenças: Juarez Leguissa de Miranda, facilitador do grupo de estudo da mediunida-

de. Gleci Gonzalez, estudante, Marli Ávila, trabalhadora, Suzana de Lazari, estudante e tra-
balhadora, Maria Rocha, (Duria) Vice-Presidente, Heitor Darde, Presidente da UME, Miguel 
Paulo de Lazari, trabalhador, Luciana Goulart, Presidente da Casa, Gabriel Salum, Presidente 
da FERGS, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Vice-Presidente de Unificação.

Saudações iniciais. 

O Presidente Gabriel falou das atribuições da FERGS em consonância com o que Kardec 
previu para a Comissão Central, conforme constante do Projeto 1868.

O trabalhador Miguel disse que esteve na FERGS, na semana anterior, para resolver 
algumas questões no financeiro e foi muito bem atendido; que andou pelos corredores da 
FERGS e sentiu-se como que levitando. Que o ambiente é muito especial, pelo menos ele 
sentiu-se assim. Que encontrou com o Alexandre, Diretor da área da mediunidade, e com a 
Marlene da Apse e que lhe foi mostrado o trabalho de recuperação de obras do acervo fede-
rativo. Que o acolhimento a ele, na sede da FERGS, foi excelente. 

Que a Casa tem um alto custo de manutenção. Que a sustentabilidade financeira desa-
fia. Que recebeu na Federativa muitas orientações que podem auxiliar muito.

A Casa tem 18 sócios. Falamos do kit consignado para a montagem do Posto de Livros, 
bem como sobre o treinamento para quem vai trabalhar no posto de livros.

Contribuição federativa: Todas as solicitações que nos chegam através da União são de-
feridas. Que a União deve se congregar sempre em torno das Casas com dificuldades e que 
o Presidente da UME, Heitor, tem feito esse trabalho de forma muito eficiente.

Juarez Leguissa diz que está tendo a oportunidade de, semanalmente, conviver com 
o grupo da Casa. Que é um grupo realmente diferenciado, forte, não fica reclamando e tra-
balha muito bem. Convidou o grupo para mostrar-se mais aos demais para estimularem as 
demais Casas. É um grupo que tem dedicação ao estudo, faz promoções sistemáticas, tem 
trabalho assistencial junto à comunidade.

Heitor Darde lembra que uma noite veio falar aqui no Bonifácio e chovia muito. O pes-
soal disse: Não te impressiona, vai começar a entrar água aqui, mas o piso já tem uma caída 
para ela sair. E realmente isso aconteceu sem que a tranquilidade ambiente fosse quebrada. 
A construção boa, bem estruturada foi levantada tijolo a tijolo pelos trabalhadores. Falamos 
aos trabalhadores que o tempo de maturação espiritual da tarefa está a cargo da Espirituali-
dade. Que o tempo é o grande teste a que nos submetemos e o testemunho que entregamos 
a Jesus.

Diz o nosso Presidente Gabriel que Ismael vence sempre: a nossa vitória é certa. A es-
cassez é um dos grandes elementos de união.
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66. C. E. FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE - URUGUAIANA
Presenças: Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Vice-

-Presidente de Unificação, Marli Darde, Presidente, Heitor Darde, Presidente da UME, Lucia-
na Bilhalba, Lila Beatriz Lotitto, Taís Abreu, Maria Helena Echverria, Maria Monsalves, Sílvia 
Lima, Sueli Darde, Maria da Graça Silva, Maira Guimarães, Jeane Saraiva, Vice-Presidente, 
Marina Pacífico, Liege Ivaniski, José Almir Perroni, Raimundo Cardoso, Rosélio de Bortolli, 
Marizelda de Bortolli, Vera Elaine Ribeiro.

Saudações iniciais:

A Presidente da Casa pediu para falarmos do trabalho feito para captar trabalhadores, 
mantê-los na tarefa, e também sobre o trabalho integrado nas áreas. Falamos na necessi-
dade de termos perfil de facilitadores, que formem homens de bem, que trabalham. Temos 
metodologia e sugestão para a captação de trabalhadores. A captação de líderes enseja uma 
necessidade de desenvolvimento de competências. 

Falamos sobre os materiais de integração das áreas e sobre aprendizado de planeja-
mento e avaliação.

67. F. E. AMOR E CARIDADE - URUGUAIANA
Presenças: Leonardo Liscano Tomazinni, Presidente do CRE-6, Juarez Leguissa, Deise 

Dutra, Andrea Fontoura, Vice-Presidente da UME Uruguaiana, Tomásia Rodrigues, Maria Be-
nedita Melo da Silva, Célia Dorval, Vice-Presidente, Lorena da Rosa, Maria do Horto Jacques, 
Laura Lhamby, Paulo Cesar Riquelmi, Cesar Fernandes, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Car-
mem Ortiz, Presidente da Casa, Gabriel Salum, Presidente da FERGS.

Saudações iniciais:
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A Presidente da Casa perguntou sobre a orientação ao estudo da mediunidade. Foi-lhe 
explicado como atualmente a metodologia desenvolvida pela área federativa orienta o tra-
balho da mediunidade. 

Falamos sobre a adequação das áreas doutrinárias no Centro Espírita e a forma de im-
plantar no Centro Espíritas.

Como estão as relações da Livraria com o Movimento Espírita? Foi apresentado o status 
quo da gestão e da área comercial, kit de livros, consignação para eventos e treinamento de 
voluntários do Posto de Livros.

UME ITAQUI
68. S. E. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES - ITAQUI
69. C. E. GLÓRIA E AMOR - ITAQUI
70. C. E. AMOR E CARIDADE - ITAQUI
71. C. E. OBREIROS DO SENHOR
72. A. E. DR. JOSÉ LUIS DE BARCA DALVA - ITAQUI
73. S. E. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DE MORAES - ITAQUI
28/09/2016

Prece proferida por Luis Paulo Maciel, envolvendo a todos em suaves vibrações.

Saudações iniciais:

Presenças: Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth Barbieri, Vice-Presi-
dente de Unificação, Tereza Mota Figueiredo, Presidente da S. E. Adolfo Bezerra de Menezes, 
Rosângela Cariolato, José Luis de Barcadalva, Maria Regina Peiter, Bezerra de Menezes, Rose-
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li Aguirre, S. E. José Antônio Ferreira de Moraes, Luiz Paulo Maciel, Vice-Presidente da UME, 
Peri Goulart Filho, Glória e Amor, Presidente; Iracelma Matias, DIJ do Bezerra de Menezes, 
Ernestina Andrade, Glória e Amor, Mabel Meicht Farina, Bezerra de Menezes, João Batista 
Guterres, Amor e Caridade, Alexandre de Oliveira Trindade, Presidente do C. E. Amor e Ca-
ridade, Glademir Escobar, C. E. Glória e Amor, João Valmor do Santos Vogt, C. E. Obreiros do 
Senhor.

Nosso irmão Valmor fala da importância desse momento e como é bom termos vindo 
ao encontro dos irmãos neste rincão longínquo, porque embora saibamos que a FERGS so-
mos todos nós, ver os dirigentes da FERGS na estrada para visitar a região representa muito. 
Glademir disse que agradece a Deus pela presença dos irmãos que vêm nos fortalecer para 
continuar trabalhando na arte espírita. Rosângela diz que estar aqui junto conosco e saber 
que nos preocupamos com o Centro Espírita dá forças para continuar. O Barcadalva enfrenta 
dificuldades com muitos irmãos enfermos, afastados do trabalho. Glademir se sente emo-
cionado em ver a FERGS em Itaqui. Alexandre lembra que quando iniciou nas atividades 
espíritas não tinha a ideia da dimensão do que era o Movimento Espírita, mas aos poucos a 
consciência foi despertando pela necessidade de transformação, de psicosfera, e teve que 
apagar-se, abrir mão de certas atividades, desenvolvendo a abnegação. Que vamos com-
preendendo o que é trabalhar no Movimento Espírita e o papel do espírita na sociedade. 
Cabe-nos empreender esforços.

Saudações iniciais: Gabriel Salum: Este é um momento muito especial. Sabemos que 
o trabalho federativo se faz, e se faz de uma forma muito séria, aqui em Itaqui. Passamos 
pelo estado e lembramos por que a nossa instituição, a FERGS, surgiu em 1921. Fundada 
pelos Centros Espíritas já existentes aquela época, inspirada nos ensinamentos de Jesus 
e de Kardec, da necessidade de que tivéssemos uma Comissão Central, que mantivesse a 
unidade, para que os nossos princípios não se perdessem, mantendo a unidade doutriná-
ria, mas também uma unidade de relações para hastearmos a bandeira da fraternidade. 
Que quando veio a solicitação do auxílio à FERGS sentiu que isso é irmandade, é unifica-
ção. Sempre que precisar dele está à disposição. Tereza diz que é gratificante receber-nos 
em Itaqui. Muita alegria. É uma energia que trazemos para termos mais força. A maior 
dificuldade que os trabalhadores das Casas têm é a falta do conhecimento para realizar um 
trabalho de Unificação. Que isto é responsabilidade dos líderes: trabalhar os demais com-
panheiros, os departamentos das Casas. Que o orgulho e o egoísmo nos levam para outros 
caminhos que nos levam à perdição. Que temos corações valiosos no Bezerra de Menezes 
e das demais Casas, que se auxiliam mutuamente. Precisamos ter muita coragem para 
dizer sim e dizer não, quando necessário. Revelando muita firmeza em suas palavras, diz 
que tem a certeza de que “veio” para se melhorar. Peri diz que quando a reunião extraor-
dinária foi convocada para auxiliar a Federativa ele disse que era o momento de ajudar. A 
Unificação não vive sem união, se não tivermos empatia e se não sentirmos a dor do outro 
não faremos o movimento crescer. Vê um novo momento do Movimento Espírita que é do 
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verdadeiro diálogo. O Presidente fez uma longa e detalhada informação sobre a questão 
financeira da obra e da situação atual das contas federativas. “Não há rombo nas contas 
da FERGS, fiquemos tranquilos para disseminarmos essa informação correta.” Mabel pe-
diu que o Presidente falasse sobre a questão da descentralização. Foi feita a menção da 
presença de Viana de Carvalho no Movimento Espírita e nesse momento foi sentida a sua 
presença entre nós, refazendo a sua frase tão conhecida: “O Espiritismo é a ciência da filo-
sofia, a filosofia da religião e religião da ciência”.

Falou-se da área de relações institucionais e da ajuda aos Centros Espíritas que de-
senvolvem projetos e que participam na sociedade através dos fóruns, conselhos de direi-
tos.

A UME Itaqui trabalha em clima de harmonia e entende com profundidade os valores 
da Unificação e a importância da União. A reunião transcorreu em clima de muita emoção e 
legítima fraternidade. 

UME SÃO BORJA
74. S. E. DR. FERREIRA DE MORAES - SÃO BORJA
75. S. E. FRANCISCO DE ASSIS
76. I. C. E. CAMINHO DA LUZ - SÃO BORJA
77. S. E. IRMÃO ROSALINO
78. ALLAN KARDEC
29/09/2016

Presenças: Pedro Bouchet, Presidente da S. Espírita Ferreira de Moraes, Mary Siqueira, 
Presidente da UME São Borja, Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth, Vice-
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-Presidente de Unificação da FERGS, Valdir da Rosa, Lúcio Munhós, Paulo Roberto Souza Viei-
ra, Nara Regina Leal, Jacimara Fonseca Santos, Presidente da S. E. Francisco de Assis, Marita 
Mendes, Cleudio Glogi, Roninson Pinto, Elécio Dal Ponte, Mabel Farina, Presidente da Ume 
Itaqui, Nilton Koltermann, Celso Rigo, Floriano Fontoura, Caminho da Luz, Ademir Fenner, 
Giovanni Andrade, Leandro Barbosa, Vinicius do Amaral, Joni Alberto Karenin, Mary Macha-
do, Sonia Maria Webber, Sérgio Fava, ICE Caminho da Luz, Presidente, Rosi Becker, Ana Rita 
Andrade, Presidente do Irmão Rosalino, Assis Brasil, Sirlei Dornelles, Selma Guedes, Rosinha 
Benites, Ana Cristina Scalco, Marília Rangel Schuch, Maria Isabel Montiel, Ariane Trindade, 
Presidente do Allan Kardec, Janete da Rosa. 

Saudações iniciais: O Presidente explicou os objetivos da visita e expressou a gratidão 
pelo acolhimento.

Ariane Trindade diz que tem receio de que nos tornemos novos bispos, as Casas Espíri-
tas deviam estar abertas 24 horas, para prestar o socorro aos que sofrem. A minha proposta 
seria semear no coração dos Espíritas a caridade. Ariane é Presidente de uma Casa espiritua-
lista em aproximação da UME para adequação de tarefas.

Sérgio Fava fala da necessidade de os Centros Espíritas abrirem trabalhos em horários 
diversos para atender às necessidades do público. Lúcio Munhós falou do trabalho assisten-
cial feito no presídio.

Falando sobre o livro espírita, sobre a análise de obras e do aluvião de obras que rece-
bemos.

Apresentação: Pedro Bouchet - Casas Espíritas - Unidade de ação. 

- 128 anos de fundação da Casa Espírita José Ferreira de Moraes.

Foi feito pela UME São Borja o pedido para o registro do trabalho para as gerações 
futuras, e para registrar o empreendedorismo da marca “Espiritismo”. Que uma vertente 
empreendedora surgiu aqui em São Borja com a chegada do irmão Celso Rigo ao Movimento 
Espírita. Mas precisa ser espalhada para outros lugares no estado.

Assim encerrou-se a reunião em São Borja e na 7ª Região Federativa.

UNIME OSÓRIO
79. S. E. B. ALLAN KARDEC - CIDREIRA
80. S. E. CÍRCULO DA LUZ - OSÓRIO
Presenças: Gabriel Nogueira Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth da Silva Bar-

bieri, Vice-Presidente de Unificação da FERGS, Neusa Scheffer, Presidente da UNIME, Antô-
nio Nunes de Souza Lima, Presidente do Conselho Fiscal, Gláucia Krieger, evangelizadora, 
Tania Gabbi, Círculo da Luz, Sirce Maria da Silva Brizola, evangelizadora, Nereu Orlando Bri-
zola, anotações de presença de público e manutenção, Janete Araújo de Souza, Presidente 
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da Casa, Maria Luísa dos Santos Bueno, Vice-Presidente e tesouraria, Eliane Boff, Secretária, 
Rejane Ortiz Perin, evangelizadora e Conselho Fiscal, Ana Cauduro, aplicadora de passe, Nedi 
de Souza, aplicadora de passe, Vera Maria Gomes de Deus, expositora e evangelizadora, Be-
renice Scheffer Carvalho.

Foi lida a mensagem - Apascenta - Emmanuel e feita a prece.

Saudações iniciais: O Presidente falou dos antecedentes da nossa instituição, das cau-
sas da fundação da nossa federativa, previstas nas orientações de Allan Kardec, quando fala 
da Comissão Central, no projeto 1868.

A Presidente perguntou se o Estatuto da Casa está de acordo com a proposta da Fede-
rativa para os Centros Espíritas.

O Presidente explicou que a análise do estatuto obedece alguns critérios que são di-
nâmicos. Que atualmente é recomendável que os Centros Espíritas passem por uma revisão 
estatutária e se constituem como organizações religiosas.

Quem modifica? Qual o prazo de validade de um estatuto em uma Casa? Quem é sócio 
efetivo?

O Presidente fala sobre a relevância do entendimento, do consenso, e alerta para o 
fato de que se estamos ocupados demais com questões estatutárias é porque a fraternidade 
falhou. Precisamos, diz ele, verificar como fazer para termos mais trabalhadores no Centro 
Espírita. E teremos que resolver estas questões entre os corações que estão aqui.

A sugestão deixada: que o grupo de estudos da Casa seja um grupo de estudos do 
Evangelho.

O ponto de discórdia aqui, diz uma trabalhadora, é a questão dos sócios contribuintes.

Ponderamos que as nossas relações não estão na dependência de questões estatutá-
rias.

Há um nível de atrito na Casa.

Presidente da Unime disse aos presentes: “Hoje precisamos tomar uma decisão. Diluir 
os problemas pessoais e trabalhar pela União”.

Que a Unime tem um trabalho sobre liderança e que vai tentar investir nas lideranças 
da Casa.

Reuniões de Trabalhadores com a Mediação da (Unime).

Estudo do Evangelho em conjunto.

Frequentar as atividades federativas.
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UME ROSÁRIO DO SUL
81. C. E. JOÃO BATISTA
82. C. E. DA PRECE - CACEQUI
83. C. E. JOSÉ BONIFÁCIO - CACEQUI
Presenças: Gabriel Nogueira Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth da Silva Bar-

bieri, Vice-Presidente de Unificação da FERGS, Sílvio Della Vecchia, Presidente Casa Espírita 
da Prece, Jaira Lima, Presidente da UME Rosário do Sul, Simone Fagundes, AFA da UME Rosá-
rio, Elisabeth Rosa Della Vecchia, Casa da Prece, Ivonir Sousa, Casa Espírita da Prece, Cleusa 
Machado, Centro Espírita José Bonifácio, Pedro Renato Jacques, tesoureiro, Casa Espírita da 
Prece, Cenara Pedroso Gauto, ACOM, Casa Espírita da Prece, Eunice Medeiros, Casa Espírita 
da Prece, Marilene Martins Brocado, Casa Espírita da Prece, Gislaine Silva da Rosa, Casa E. da 
Prece, Neuza Mello dos Reis, Casa Espírita da Prece, Griselda Centena Ramos, Casa Espírita 
da Prece, Dulce Bolzan DDO C. E. da Prece, Roseli Carvalho da Silva, Vice-Presidente da C. E. 
da Prece, Cristina da Costa, C. E. José Bonifácio.

Foi feita a prece e lido o Evangelho “Não saiba a Vossa mão esquerda” pela Presidente 
da UME, irmã Jaira Lima. Falou da alegria dos trabalhadores da Casa e da excelência do tra-
balho simples aqui realizado.

Saudações iniciais: O Presidente falou do momento em que os Benfeitores amigos res-
pondem a Kardec que a forma como o Espiritismo contribuiria para a melhoria da humanida-
de seria destruindo o materialismo. Falou dos antecedentes da nossa instituição, das causas 
da fundação da nossa Federativa, previstas nas orientações de Allan Kardec, quando fala da 
Comissão Central, no Projeto 1868. Lembrou que o Codificador alertou para que lembremos 
sempre que a falta de unidade de vistas seria o motivo para nos deter a marcha.

Por esta razão os nossos antecessores, visualizando a grandeza e complexidade da ta-
refa, fundaram a nossa Federação e as demais 27 Federativas estaduais, que formam o CFN, 
bem como organizam o Movimento Espírita em 36 países do mundo e compõem o Conselho 
Espírita Internacional. 

Colocou a palavra à disposição dos irmãos e irmãs para compartilhar sugestões, críti-
cas, dúvidas.

O Presidente Sílvio agradece o trabalho lindo realizado pela UME, dizendo que o es-
forço da UME é grande e que somente esse esforço faz andar. Que no interior é difícil. Que 
a Casa José Bonifácio está um pouco afastada das diretrizes. Que a Jaira está cativando os 
companheiros e que a atual gestão da FERGS está derrubando tabus.

A Casa está em obras de manutenção e atividades de segunda-feira a domingo. As visi-
tações entre as Casas não ocorrem com muita frequência, mas existem.
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O Presidente fala da necessidade de convivência e de utilizarmos para o estudo o 
método da conversação para superarmos as visões fragmentárias ocasionadas pelo isola-
mento.

Cita a fala dos Espíritos em O Livro dos Espíritos quando dizem que “Homem nenhum 
tem faculdades completas”.

Referiu que pela década de 50, Spinelli chegou à conclusão de que os Espíritas da Capi-
tal não dariam conta de fazer o trabalho de União e Unificação sozinhos. Daí nomeou dele-
gados em todo o estado.

O Presidente perguntou se o contexto social de hoje é o mesmo de 1900, 1980. As 
crianças são as mesmas? Embora a Doutrina Espírita seja a mesma, os métodos precisam 
modificar-se.

Falou da função de célula que o Centro Espírita desempenha no corpo que é o Movi-
mento Espírita. Do momento atual que se conecta com o Sermão Profético.

Entregou um kit de obras da Editora Francisco Spinelli.

UME TORRES
84. S. E. BOA NOVA - TORRES
85. C. E. CHICO XAVIER
86. I. E. ALLAN KARDEC - TORRES
Presenças: Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth Barbieri, Vice-Presi-

dente de Unificação e representantes do Centro Espírita Allan Kardec, Centro Espírita Boa 
Nova e Centro Espírita Chico Xavier.

O assunto versou sobre a realização do encontro intitulado Amigos de Chico em Torres, 
com a presença de Carlos Bacelli.

Foram apresentados aos presentes textos das obras do referido escritor onde há fla-
grantes discordâncias com os princípios espíritas.

O Presidente da FERGS referiu que não se fará presente no encontro, porque não chan-
cela a oferta da tribuna.

Também foi explicado aos irmãos presentes a sistemática de agendamentos de treina-
mentos e sobre o Programa de Multiplicadores.

Não houve aquiescência por parte da UME Torres quanto ao cancelamento do even-
to.
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UME CAXIAS DO SUL
87. S. CACIQUE DE BARROS - BENTO GONÇALVES
07/11/2016 - 19:30

Abertura feita por Vinicius Lousada. 

Lista de presenças: Expressivo público.

O Presidente falou do ideal de família e da vontade de visitar os Centros Espíritas, em 
torno de 420 no nosso estado. Falou do Plano de Trabalho de Gestão que contempla o Plano 
de Visitação aos Centros Espíritas aprovado pela Assembleia Geral da nossa Federativa.

Falou do aprendizado que estamos tendo para trabalhar em rede. Sobre a falta de uni-
dade que poderia lentificar a marcha do Espiritismo.

Indagou: Qual a Missão do Espiritismo na Terra? E respondendo, diz que os Espíritos 
asseguram que é a destruição do materialismo e que uma tarefa dessa magnitude nos traz a 
necessidade de desenvolvermos uma tarefa coletiva.

Disse que no Rio Grande do Sul nasceu a Comissão Central, em 1921, com a fundação 
da FERGS.

Uma das perguntas trazidas foi sobre o que ensejou o projeto de visitação, porque lá 
existe uma pergunta sobre como vê o relacionamento da Casa com a Federativa e uma das 
respostas é “distante”.

O Presidente falou da presença da FERGS mediante os seus órgãos de unificação e que 
a própria Casa é a FERGS.

Deixou a palavra à disposição.

Presidente da Casa trouxe a questão da edição de um livro que a Casa quer editar.

Falamos sobre a intolerância religiosa, trazida pela D. Clarinha Moré.

Falamos sobre os livros espíritas em braile.

Quanto às obras em braile, existe um acervo de obras em braile no Centro Espírita Allan 
Kardec e na FEB.

Ficamos de perguntar à FEB se há obras em braile e como está essa produção.

Pergunta sobre a Cepa. É uma dissensão ou um rumo diferente tomado por alguns 
companheiros?

Falamos sobre os livros pseudo-espíritas que circulam como uma ameaça à sustentabi-
lidade ética do Movimento Espírita.

Falou-se no Plano de Atividades Federativas e na necessidade de capacitação em con-
junto, atendendo ao método de conversação proposto por Allan Kardec. Pediu que a Dire-
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toria e trabalhadores da Casa priorizem os NTEs. Parabenizamos a Casa por ter acessado o 
e-mail institucional, ainda no dia de hoje.

Encerrou a fala dizendo que não nos sintamos solitários, porque temos uns aos outros. 
Que temos dificuldades mas temos a certeza de que a União é necessária e fonte de tudo 
quanto necessitamos. E que seremos conhecidos, como disse Jesus, por muito se amarem.
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Ano 2017
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UDE SANTANA
88. I. E. DIAS DA CRUZ - PORTO ALEGRE
Presenças: Presidente: João Carlos Severo Azevedo, Sadi Aldo da Costa, Vice-Presiden-

te, Eliana Lonardi de Souza, Diretora do Departamento de Assistência Espiritual, Maria Elisa-
beth Barbieri, Vice-Presidência de Unificação, Gabriel Nogueira Salum, Presidente.

Fala da Presidência: A nossa gestão é uma continuidade do trabalho que vem sendo 
realizado desde a gestão anterior. Sempre tivemos vontade de andar um pouco mais pelo 
nosso estado, mais do que já andamos. Queremos ouvi-los, consultar os corações e sentir a 
avaliação do trabalho federativo para sairmos fortalecidos e servir melhor o nosso estado. 
Pediu que os companheiros não tivessem nenhum tipo de constrangimento e trouxesse todo 
o tipo de sugestão e correção de rumos, porque esta é uma conversa de família.

Deixaram para que o Presidente Gabriel fizesse as abordagens a fim de que pudesse ir 
colocando as suas percepções.

Gabriel diz que cada Casa ou grupo mediúnico percebe de uma maneira as atividades 
que são realizadas pela Federativa. Falou do Plano de Atividades Federativas. Perguntou se 
têm conseguido tirar proveito disso.

O Presidente diz que a Casa tem um bom movimento, bastante trabalho. Vários grupos 
de estudo, evangelização.

Falou das obras sociais (albergue e a creche) que vêm se fortalecendo. Nunca fechou 
um dia sequer. Trabalham com reinserção social.

A escola está com registro oficial de educação infantil. A escola tem um CNPJ diferente, 
a Casa ficou como mantenedora. A escola e o albergue mantêm a natureza jurídica de orga-
nização religiosa. Foi noticiada a existência da Vice-Presidência de Relações Institucionais. 
Foram solicitadas as atas e documentos da Casa e da escola e albergue. Possuem dificuldade 
para os projetos relativos ao albergue. Isso se deve à rotatividade dos albergados. 

Tem trazido pessoas de fora para capacitar os trabalhadores; Mencionou o Dairson, 
Scheila, Suely Caldas Schubert.

A Casa tem um grupo de Estudo da Revista Espírita.

Também tem um trabalho que se chama desobsessão dialogada, que é uma reunião 
coletiva onde lê-se o Evangelho e depois abre-se para comentário, com perguntas, sem de-
bates, e que isso tem tido bom resultado. Serve como encaminhamento para os grupos de 
estudo. Mais ou menos 25 por grupo, dois grupos a tarde e dois a noite.

A Casa tem muitos turnos abertos, segunda-feira (tarde e noite) e sábado (manhã e 
tarde).

Não possuem carta de captação e nem projetos para edital no CEDICA e CMAS.
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UDE GLÓRIA
89. S. E. CÍRCULO DA LUZ - PORTO ALEGRE
Presenças: Presidente: Darci Luiz Platz, Bárbara Neimar Ferras da Costa, Vice-Presi-

dente Espiritual, João Carlos de Andrade, Vice-Administrativo e Financeiro, Maria Elisabeth 
Barbieri, Vice-Presidência de Unificação, Gabriel Nogueira Salum, Presidente. A Casa está 
completando 70 anos. E querem fazer uma agenda com pessoas de fora.

Trabalhos (público): terças, quintas e sextas. Sábado à tarde. Na verdade todos os 
dias.

Temos 54 grupos de estudo na FERGS.

O Presidente diz que sabe que nós recebemos muitas queixas da “nossa Casa”. Que 
teve um aprendizado de dois anos com a UDE, que tem procurado auxiliar a Federação e as 
outras Casas e que talvez possam ajudar mais. 

Neste ano, provavelmente, encaminharão crianças para outras Casas.

Fazem intercâmbio de palestrantes com as Casas da União.

Fala da Presidência: O Presidente da FERGS falou sobre o PAF e perguntou como veem 
as qualificações federativas.

O Presidente começou a abrir as portas para as capacitações.

Que o Presidente do CRE-1 é muito ativo.

Gabriel diz que a abertura propiciada pelo irmão Darci será fonte de crescimento e que 
isso revigora os trabalhadores.

Falou sobre a Editora e a questão do livro espírita. Da fidelização à Editora e Distribui-
dora Francisco Spinelli.

Falamos sobre a Livraria, indicamos algumas técnicas de venda.

Falamos sobre o Congresso.

Falamos sobre os NTEs.

UDE NAVEGANTES
90. S. B. E. BEZERRA DE MENEZES - PORTO ALEGRE
Presenças: Presidente: Ilcio da Costa Chaves Bruno Volkind, Vice-Presidente do Conse-

lho de Administração, Maristela Winckler, Presidente do Conselho Deliberativo, Edson Praia, 
Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, Maria Elisabeth Barbieri, Vice-Presidente de Uni-
ficação, Rogério Stello, Vice-Presidente de Administração, Gabriel Nogueira Salum, Presiden-
te da FERGS.
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Presidente Gabriel fala que a visita não necessita ter motivos, porque é um hábito des-
de as primeiras comunidades cristãs. É uma visita de família.

É para ouvirmos muito mais do que falarmos. Porque a Federativa serve ao Movimento 
Espírita e por isso tem necessidade constante de aprendizado.

Também queremos compartilhar as informações oriundas do Movimento Espírita na-
cional.

Pediu a avaliação do nosso trabalho.

O Presidente fez uma pergunta: Desde quando iniciamos as visitas? E se temos a ideia 
de quantas Casas Espíritas existem no Rio Grande do Sul. O Presidente diz que o nosso tem-
po é para a atividade profissional e o que nos sobra é destinado à Casa Espírita. Que por isso 
a instituição precisa ter gestão. Que introduziu uma figura de gestor na Sociedade. Que acha 
a gestão das Sociedades Espíritas muito amadoras. Que janeiro é o período de férias e que 
não tem como fazer reunião. Que o que falta é assistência administrativa.

O Presidente esclarece que esta é uma preocupação muito antiga do Movimento, em-
bora a atividade administrativa seja meio e não fim.

Que temos uma visão muito realista do Movimento Espírita porque conhecemos hoje, 
senão todas, quase todas as Casas do nosso estado e de muitos outros estados do Brasil.

Com a vinda da FERGS para perto os participantes do Bezerra se sentiram muito aco-
lhidos e apoiados. Que a aproximação da FERGS é interessante e vem sendo observada nos 
últimos anos.

Trazer o Congresso para Porto Alegre foi interessante. Que aumentará o alcance de 
divulgação.

Que a Lea fornece informações e que as informações são divulgadas nos e-mails e 
meios de comunicação da Casa.

Que a Casa teve um aumento de público, porque muitas Casas estão fechadas.

Que muitas pessoas vêm tirar orientação e fazer os tratamentos da Casa.

O Presidente pergunta como tem se sentido no processo de qualificação do trabalha-
dor espírita.

Todo o trabalho federativo não gira em torno de uniformização, porque Unificação é 
questão de princípios e tem respeito absoluto pelas práticas.

Acentuou que nenhuma instituição tem faculdades completas. Existe aprendizado 
quando nos reunimos. A nossa necessidade de União é ditada pela necessidade de compar-
tilhamento.

Disse que os trabalhadores do Bezerra trabalham na Casa e às vezes em outras Casas. 
Que muitos vêm qualificar-se no Bezerra para trabalharem em outras Casas.
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Que neste ano selecionaram 210 pessoas para a tarefa mediúnica e que somente tem 
lugar para 90 pessoas

Disse o Presidente da FERGS que somos o liame do Movimento Espírita Nacional e por 
isso iria compartilhar algumas diretrizes nacionais.

Falou do CFN e da sua função, bem como da tarefa de Bezerra de Menezes.

Falou das orientações de Bezerra com relação aos livros e a contaminação que certas 
obras trazem.

Da segurança que a análise de obras confere às Casas.

O Presidente Ilcio diz que direcionar a leitura é complicado porque gera curiosidade.

Gabriel orientou que individualmente podemos ler qualquer literatura, mas institucio-
nalmente nós temos que ofertar Espiritismo.

UME CACHOEIRA DO SUL
91. S. E. NOSSO LAR - CACHOEIRA DO SUL
92. S. E. JOÃO DE DEUS - CACHOEIRA DO SUL
93. S. E. CAMINHO DA SALVAÇÃO - CACHOEIRA DO SUL
94. A. E. AMOR E FRATERNIDADE - CACHOEIRA DO SUL
Presenças: Congregando todos os Centros Espíritas da UME (5 Casas) Cecília Basílio, 

Nosso Lar - Roberto Brender - NL, Erli Rosa - NL, Janice Silveira - NL Rita Hamester - NL, 
Valdívia Carrilho Pinho - NL, Suzeane Dias - NL, Almerinda Teresinha Medeiros de Souza, 
Secretaria do CRE-4, Maria da Glória da Silva Alves, Presidente do CRE-4, Rosane Saccilotto, 
João de Deus, Mariângela Pontes - NL, Lucia Dornelles - Caminho da Salvação, Cléo Dunke, 
Caminho da Salvação, Edgar Luiz Medeiros de Souza (irmão da Tereca), Braulina Pohlmann, 
CS, Ana Maria Silva de Oliveira, JD, Sonia Hahn Martins, Associação Amor Fraternidade, Ri-
cardo Aguiar, JD, Elenir Machado, SE Nossa Lar, Vice-Presidente da UME, Manoel Salustiano 
Alves, JD, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Vice-Presidência de Unificação, Gabriel Salum, 
Presidente da FERGS.

O Presidente Gabriel inicia falando que a nossa federativa, que é a reunião de todos 
os Centros Espíritas do nosso estado, propicia esses momentos de diálogo e de uma confra-
ternização. É uma reunião de família. Assinalou que este é um momento de diálogo. Desde 
a gestão anterior havia a predisposição e a vontade de visitar as instituições, que foi adiada 
pelas demandas administrativas, necessidade de formação de equipes e mudança de pré-
dio. A nossa necessidade de aprendizado é total. Precisamos de aproximação da nossa rede. 
Perguntou como a União tem visto o trabalho federativo. Quais as necessidades das Casas? 
Sugestões, críticas, tudo o que entendessem necessário.
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Manoel indaga o porquê do pedido de auxílio às Casas. Enfatizando que as Casas pas-
sam por dificuldades. Que em Cachoeira tem três Casas federadas próximas uma da outra 
que disputam público. Que em Cachoeira existe uma proliferação de centros de umbandas.

O Presidente historiou a necessidade de troca de sede, apontada pelo Conselho Delibe-
rativo Estadual, em 1987, porque ele já não conseguia atender às necessidades de trabalho. 
Disse para que as Casas não se sintam cobradas, mas que esse é um esforço coletivo que a 
rede está fazendo. A força de uma corrente é a do seu elo mais frágil.

Tereca falou da importância do Livro Espírita, vindo da Livraria Spinelli, e das ações que 
a gestão da Livraria tem à disposição dos Centros Espíritas: Kits de obras para iniciar posto 
de livros, eventos, oficinas para treinamento de trabalhadores de postos de livros e dirigen-
tes. Falou da inserção da diretriz do livro no PTME, que tomará o nome de Orientação ao 
Trabalho do Movimento Espírita Brasileiro. Falamos sobre a questão da Boa Nova. Falamos 
do Clube do Livro. Falamos da aproximação das Casas não filiadas. Como é que a federação 
está procedendo na preparação de palestrantes. Distribuídos os kits. 

UME CAÇAPAVA DO SUL 
95. A. E. JESUS NAZARENO - SÃO SEPÉ
96. C. E. ISMAEL VIVIAN EILERS - CAÇAPAVA DO SUL
97. S. E. NOSSO LAR - CAÇAPAVA DO SUL
98. A. E. JESUS É O CAMINHO - CAÇAPAVA DO SUL
99. S. E. AMOR E CARIDADE - CAÇAPAVA DO SUL
100. S. E. CAMINHO DA LUZ - CAÇAPAVA DO SUL
101. S. E. FRATERNIDADE - CAÇAPAVA DO SUL
Presenças: Almerinda Teresinha Medeiros de Souza (Tereca), Secretária do CRE-4, Ma-

ria da Mara Elisa Fontoura Alberto, Glória da Silva Alves, Presidente do CRE-4, Delizane Lima 
de Moraes, Evangelizadora, Maria Helena Aires Curto, Nina Menezes Pires, Secretária, An-
tonio Sérgio Talarico Peixoto, João Antônio Munhóz Bairros, Presidente da Casa, Mariluza 
Gomes Carpes, Liziane Pires, Vice-Presidente, Mariângela Camargo Pacheco dos Santos, Vera 
Martins Silveira, Laci Scherer Correa, Marília Pedroso, Edson Tatchs Kurtz, Nedi Teresinha 
Kurtz, Edgar Luiz Medeiros de Souza (irmão da Tereca), Maria Elisabeth da Silva Barbieri, 
Vice-Presidência de Unificação, Gabriel Salum, Presidente da FERGS.

O Presidente Gabriel inicia falando que quando os Benfeitores perguntam a Allan Kar-
dec como o Espiritismo vai contribuir para destruir o materialismo, eles respondem que será 
destruindo o materialismo. Mencionou a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evange-
lho, onde está escrito que só há um inimigo que pode nos deter o passo: a desunião. Então, 
ou cumprimos a nossa tarefa juntos ou cairemos todos. Não há hierarquia entre nós. A gran-
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de razão de existir da FERGS é unir os Centros Espíritas e afiançou que estamos aqui para ou-
vir a todos. A trabalhadora Isa diz que não tem muita paciência para reuniões. Que trabalhar 
na Terra tudo bem, mas a sair não se dispõe. O Presidente falou de interdependência e da 
necessidade de união. Falou das novas metodologias desenvolvidas para a divulgação espí-
rita. O trabalhador João pediu a inter-regional. Falamos sobre os e-mails institucionais, as 
reuniões e o papel das Uniões e Cres, bem como da forma de estabelecer as capacitações. O 
Presidente encerrou a nossa reunião com um apelo ao entendimento e ao exercício de uma 
liderança que una e aproxime, falando do desafio de amor e perdão entre nós. 

Centro Espírita Ismael Vivian Eillers, Allan Kardec de Lavras do Sul, Centro Espírita Fra-
ternidade, Centro Espírita Nosso Lar e Centro Espírita Jesus é o Caminho de Caçapava do Sul, 
Centro Espírita Caminho da Luz, de Minas do Camaquã,

Leitura: Atendamos ao Senhor - Bezerra de Menezes.

Presenças: Gabriel Nogueira Salum, Presidente, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Al-
merinda Teresinha Medeiros de Souza (Tereca), Secretária do CRE-4, Maria da Glória da Silva 
Alves, Presidente do CRE-4, Mariane de Macedo, Presidente da UME Caçapava, Eva Lucy Pe-
reira, Ismael V.E, Iris Salvador, IVE, Vera Freitas Dias, IVE, Antônio Carlos Dias, IVE, Teresinha 
Marques, IVE, Sílvia Oliveira, Centro Espírita Fraternidade. Janine Tascheto, F, Iara Paganin, 
F, Magno Poglia, Nosso Lar, Simone Lopes, Jesus é o Caminho, Chico Lopes, AK, Ângela Hart-
man, Caminho da Luz, Minas do Camaquã, Naime Nascimento, Amor e Caridade, Ana Maria 
Leal, F, Clarisse Peralta Penha, AK, Loiraci Maria Peralta Penha, Fernanda Oliveira, AK, Édila 
Carvalho, JC, Sidnei Oliveira, JC, Ivelto Carvalho, IVE, Clívia Oliveira, IVE, Luis Alberto Pasinat-
to, IVE, Jaqueline Silveira. IVE, Isabela Araújo de Freitas, IVE, Lucimar Pasinatto, IVE, Vilma 
Weber, Maria Inês Coelho Barbosa, IVE, Vani Barcelos, IVE. 

O Presidente da FERGS fez a introdução da reunião, tratando do mesmo assunto com o 
qual iniciou a reunião em São Sepé. Abordou aspectos da unidade fundamental da Doutrina, 
cuja meta somente será atingida com a união dos espíritas.

Abriu a palavra aos participantes, declarando-nos imensamente necessitados, com ne-
cessidade de ouvir o Movimento Espírita.

A trabalhadora Fernanda diz ter dúvida quanto ao objetivo do Departamento de Assis-
tência e Promoção Social Espírita atualmente. O Presidente explicou que todos nós somos 
público-alvo dessa área, pois todos somos necessitados de caridade moral ou material. In-
formamos sobre a oficina da reunião inter-regional.

O trabalhador Chico Lopes trouxe a ideia de termos uma rádio espírita no Rio Grande 
do Sul, desde a gestão da nossa irmã Gladis, e que depois a ideia não foi adiante. Gabriel diz 
que a divulgação da Doutrina Espírita deve ser veiculada em todos os veículos de comunica-
ção de massa. Que os veículos demandam gerenciamento, recursos e relacionamentos com 
o poder público. Hoje o consenso é de que nós precisamos produzir conteúdos e não fundar 
canais. Precisamos ter estúdios e fazer material de boa qualidade. Os veículos de ordem 



83Federação Espírita do Rio Grande do Sul A Caravana da Fraternidade 2016 - 2018

on-line substituíram as rádios tradicionais. As Federativas remetem conteúdo para a FEBTv a 
fim de compor a grade. Como está a campanha para inserção de conteúdos espíritas nas TVs 
por assinatura? Muitas séries que serão produzidas para os canais de TV a cabo. Solicitaram 
material do AIJ e da AFA e Conte Mais, para postagem no site? (Liara Raganin, Fraternidade).

O trabalhador Antônio diz que temos um trabalho com coral e quer orientação para o 
trabalho. Informamos sobre a Assessoria e sobre o Intercâmbio da Arte.

Falamos sobre os NTEs e a necessidade de agendamento das ações no Plano de Ativi-
dades Federativas. Entregues os kits de obras da nossa Editora.

UME SANTA MARIA
102. S. E. FRANCISCO COSTA - SANTA MARIA
Presenças: Maria da Glória da Silva Alves, Presidente do CRE-4, Maria Elisabeth da Silva 

Barbieri, Vice-Presidência de Unificação, Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Luísa Furtado 
de Mendonça da Costa, área da família, Maria Imaculada Andrade Furtado Mendonça, AFA, 
Joacildo Pimentel Batista, AIJ, Daniela Batista de Abreu, Jesse Paz, Vice-Presidente da UME 
Santa Maria, Robson Machado da Rosa, 1ª VP da SEFC, Loreno Cruz, 2º VP e Departamento 
Espiritual, Fátima Berenice Lorenzi da Silva, Presidente da UME Santa Maria, Dilma Macha-
do, Marketing, João Batista Figueiredo Filho, 2º VP ADE, Jaqueline Medianeira de Barros 
Peixoto, COM, José Vitor Gonçalves Marques, marketing, Rejane de Castro Marques, setor 
de marketing.

O Presidente Gabriel inicia falando que este é um momento especial para nós, porque 
conectado com a essência do nosso trabalho. Recordou a tarefa da missão do Espiritismo na 
Terra, e quando os Benfeitores perguntam a Allan Kardec como o Espiritismo vai contribuir 
para o progresso da humanidade, eles responderam: Destruindo o materialismo. Explicitou 
que o materialismo consiste em todas as formas de vivência que trazem no seu bojo a pre-
valência do corpo sobre o Espírito, incluindo as guerras, a negligência com a infância. Que a 
grandeza dessa ação não permite ação isolada de um ou de alguns Centros Espíritas, mas de 
toda a coletividade espírita. Indagando se apenas uma sociedade ou as sociedades de um só 
estado poderão cumprir essa missão. Mencionou o Projeto 1868. Falou da falta e unidade 
que pode deter a marcha do Espiritismo na Terra. Asseverou que essa unidade falada por 
Kardec é a unidade de princípios. Sintetizou a sua fala dizendo que “precisamos e temos que 
trabalhar juntos”. Citou a questão 768 de O Livro dos Espíritos que alerta para o fato de que 
homem nenhum tem faculdades completas. Dizendo da alegria de estar aqui abriu a palavra 
aos presentes. Enalteceu a necessidade de sinceridade na convivência.

Agradeceu pela oportunidade do momento e abriu a palavra.

O Presidente Robson fala do materialismo, e da necessidade de mostrar ao público que 
há uma ilusão em relação ao materialismo, que os temas doutrinários devem ser de conso-
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lação e não termos técnicos. O Presidente Gabriel falou sobre o tríplice aspecto da doutrina 
que deve ser contemplada nas abordagens doutrinárias.

Rejane fala da quantidade de eventos federativos. Falamos dos Programas de Multipli-
cadores e NTEs. Da segurança das metodologias colocadas à disposição do Centro Espírita. 
Falamos do software em desenvolvimento pela Vice-Presidente de Unificação. 

Dificuldade para termos trabalhadores. O Loreno diz que focamos na tarefa e esquece-
mos o trabalhador. O perfil do facilitador auxilia.

O IEDE e a evangelização têm marketing com banner afixado na fachada da Casa.

Falamos da livraria virtual da FERGS.

103. S. E. ESTUDO E CARIDADE - LAR E JOAQUINA - SANTA MARIA
Presenças: Gabriel Nogueira Salum, Presidente da FERGS, Maria da Glória da Silva Al-

ves, Presidente do CRE-4, Jesse Paz, Vice-Presidente da UME Santa Maria, Fátima Berenice 
Lorenzi da Silva, Presidente da UME Santa Maria, Luiz Gustavo Rodrigues, Presidente da Ins-
tituição, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Vice-Presidência de Unificação, Sonia Margareth 
Gamarra, Vice-Presidente de Educação e Assistência Social (mag.gamarra@hotmail.com) 
José Setembrino Dornelles Budó, 1º Vice-Presidente, responde pelo Espiritismo.

Explicou o propósito da visita, lembrando a Missão do Espiritismo e a busca de unidade.

O Presidente do Lar de Joaquina fala da escola, da continuidade do trabalho e do traba-
lho em equipe que mantêm a instituição. A escola tem contra-turno em todas as séries, da 
1ª a 4ª séries, e atende 120 crianças. Fazem atividades de evangelização com valores morais. 
A escola tem psicóloga, psicopedagoga, assistente social, contratadas por meio de projetos 
sociais. O Presidente falou do Conte Mais, a Vice-Presidente falou da vontade de agendar o 
ônibus. O Vice-Presidente Budó falou que a capacitação tem sempre uma discussão na base. 
Que a FERGS é um ser coletivo que mantém a unidade de princípios e de vistas. Falou dos 
documentos relativos à infância e juventude. Promovem o Fórum do Espiritismo (90 minutos 
aberto ao público, com perguntas, semanal, todas as quartas-feiras). É feita uma agenda de 
todo o ano. Apresentamos a livraria virtual e também falamos sobre a metodologia do con-
gresso, que segue a mesma tendência do fórum. 

O Presidente da FERGS manifestou a gratidão pela acolhida. Entregamos as obras da 
Editora para guarnecermos o posto de livros.

104. S. E. YVON COSTA - SANTA MARIA
Presenças: Joel Soares da Silva, Presidente, Luis Carlos Bicca Soares, Conselheiro, Allan 

Carlos Soares da Silva, Diretor AFA, Gabriel Nogueira Salum, Presidente da FERGS, Maria da 
Glória da Silva Alves, Presidente do CRE-4, Jesse Paz, Vice-Presidente da UME Santa Maria, 
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Fátima Berenice Lorenzi da Silva, Presidente da UME Santa Maria, e temos na Casa inúmeros 
trabalhadores em atividade na área de Assistência e Promoção Social e preparando a Casa 
para o início da evangelização.

O Presidente da FERGS fez a introdução da reunião, tratando da união dos espíritas 
para cumprir a missão do Espiritismo. Abordou aspectos da unidade fundamental da Doutri-
na, cuja meta somente será atingida com a união dos espíritas.

Abriu a palavra aos participantes, declarando-nos imensamente necessitados, com ne-
cessidade de ouvir o Movimento Espírita.

A Casa tem um trabalho assistencial forte, no momento está com o salão cheio de pes-
soas em vulnerabilidade social, aguardando a distribuição da sopa. Tem parcerias com em-
presas. Cede as dependências para um grupo de alcoólicos anônimos. A violência campeia 
no bairro e a Casa serve como um ponto de luz. Tem voluntários na Casa que são pais das 
vítimas do incêndio da Kiss. Distribuem alimentos após a palestra todos os sábados. A ampli-
tude de doações que são carreadas pela comunidade aos trabalhos da Casa é impressionan-
te. Tem grupos de estudo na Casa, aos sábados. Com relação à qualificação informamos que 
a federativa tem todos os tipos de capacitação necessários.

O Presidente dirigiu-se aos presentes falando que as nossas instituições se constroem 
com os corações, e que os nossos corações agradecem a confiança e a presença. Que a con-
vivência e a caridade que eles praticam para conosco nos anima. Falou das dores e das lutas 
no mundo que são aliviadas por Jesus.

UME SANTIAGO
105. C. E. DEUS CRISTO AMOR E CARIDADE - BOSSOROCA
106. A. E. BEZERRA DE MENEZES - BOSSOROCA
107. C. E. AMOR E CARIDADE - SANTIAGO
Iniciando a reunião o Presidente anfitrião leu um texto sobre a fundação da Casa no 

mês de março de 1940.

Presenças: Maria da Glória da Silva Alves, Presidente do CRE-4, Maria Elisabeth da Silva 
Barbieri, Vice-Presidência de Unificação, Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Maicon Ama-
rante, Presidente da UME Santiago, Neiva Delevati, Vice-Presidente da UME Santiago, Marisa 
d Fátima Bittencourt dos Santos, Vice-Presidente CE Deus Cristo e Caridade, Sandra Iara Lo-
pes, Ademar da Rocha Soares, Walmor dos Reis, umbandista presente e estuda o Evangelho 
em Sociedade Espírita, América Oliveira Figueiró, Enedino Garcia, Adão Junior Silveira San-
tos, Bibliotecário, Jane Maria Andrade Maciel, Maria Luci dos Santos Andrade, Leonardo Me-
deiros Marques, atualmente residente em Florianópolis, Julio Cesar Martins da Silva Elisete 
Medeiros Baches, Dari Silva, Carmelina Comin da Silva, Nair Ferreira da Silva, Presidente da 
Associação Espírita Bezerra de Menezes, de Bossoroca, Rosângela Efner Canterle, tesoureira, 
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Nadir Chagas Santos, Ze-
naide Bolzan, Amor e Ca-
ridade de Santiago, Otília 
Vaz Medeiros, Eva Juceli 
Padilha, Maria Gabriela 
Dornelles Bittencourt, 
Gorgia Renato da Silveira 
Bittencourt, Presidente 
do Centro Espírita Deus 
Cristo e Caridade de Bos-
soroca, nossa anfitriã.

O Presidente Ga-
briel inicia falando que todos reencarnamos compromissados com a tarefa de divulgação do 
Espiritismo e quando os Benfeitores perguntam a Allan Kardec como o Espiritismo vai contri-
buir para o progresso da humanidade, eles responderam: Destruindo o materialismo. Expli-
citou que o materialismo consiste de todas as formas de vivência que trazem no seu bojo a 
prevalência do corpo sobre o Espírito. Que a grandeza dessa ação não permite ação isolada 
de um ou de alguns Centros Espíritas, mas de toda a coletividade espírita. Falou da falta e 
unidade que pode deter a marcha do Espiritismo na Terra. Sintetizou a sua fala dizendo que 
“precisamos e temos que trabalhar juntos”. Citou a questão 768 de O Livro dos Espíritos que 
alerta para o fato de que homem nenhum tem faculdades completas. Dizendo da alegria de 
estar aqui abriu a palavra aos presentes.

A Presidente do Centro Espírita Bezerra de Menezes falou da dificuldade de formação 
de lideranças, principalmente para dirigentes do Espiritismo. O Presidente enfatizou a neces-
sidade do estudo e da união das sociedades para auxiliarem.

A irmã Nair diz que nunca foi letrada, mas agora através do Evangelho de Jesus, está se 
sentindo muito feliz e que isso abriu na sua vida até a vontade de aprender a ler. Que veio 
para a Casa pela dor e hoje sente-se feliz. Que o Presidente dá oportunidade a todos e traz 
sempre coisas boas para repartir com todos. Que ela se sente muito acolhida pelo Mestre 
Jesus.

Górge fala que a evangelização e as tarefas desta Casa tiveram seu apogeu. Leu uma 
carta de uma consulta tirada em 1960, pelo Sr. João Martins Bittencourt. Chegou com seus 
pais que venderam tudo para vir para Bossoroca para o tratamento espiritual ofertado na 
carta, e assim se tornaram trabalhadores do Movimento Espírita. Disse que vamos fazer Uni-
ficação. Tem grupo de apoio aos drogados. Quando vejo um jovem dirigindo a Federação, 
“não tem o que pague”. 

Gabriel falou da necessidade de desenvolvermos a tolerância, a fraternidade, para con-
tinuarmos unidos.
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Entregamos as obras da Editora para 
guarnecermos o posto de livros.

Mencionou a obra Brasil, Coração do 
Mundo, Pátria do Evangelho, onde está escri-
to que só há um inimigo que pode nos deter 
o passo: a desunião. Então, ou cumprimos a 
nossa tarefa juntos ou cairemos todos. Não 
há hierarquia entre nós. A grande razão de 
existir, da FERGS é unir os Centros Espíritas 
e afiançou que estamos aqui para ouvir a to-
dos. A trabalhadora Isa diz que não tem mui-
ta paciência para reuniões. Que trabalhar na 
Terra tudo bem, mas a sair não se dispõe. O 
Presidente falou de interdependência e da 
necessidade de união. Falou das novas me-
todologias desenvolvidas para a divulgação 
espírita. O trabalhador João pediu a inter-
-regional. Falamos sobre os e-mails institu-
cionais, as reuniões e o papel das Uniões e 
CREs, bem como da forma de estabelecer as 
capacitações. O Presidente encerrou a nossa 
reunião com um apelo ao entendimento e ao exercício de uma liderança que una e aproxi-
me, falando do desafio de amor e perdão entre nós. 

UME CARAZINHO
108. C. E. LUZ DO AMANHÃ - NÃO ME TOQUE
Iniciando a reunião o Presidente do CRE-9, leu uma página de O Evangelho Segundo 

o Espiritismo - A caridade segundo São Paulo. A prece foi proferida pela Presidente anfitriã. 

Presenças: Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Vi-
ce-Presidência de Unificação, Fernando Carlos Bicca, Presidente do CRE-9 e da União Muni-
cipal Espírita de Passo Fundo, Cláudio dos Santos, Vice-Presidente da Casa, Marisa Lanner, 
fundadora da Casa, trabalhadora de todas as áreas, Eloísa Lopes Dias, Marilene Sita, Vice-
-Presidente da UME Passo Fundo, Carmem Braun, Presidente do Centro Espírita anfitrião. 
A Presidente emocionou-se ao falar da oportunidade de conhecer o Espiritismo. Há muitos 
anos a Espiritualidade colocou pessoas no caminho dela, no começo da instituição. Falou da 
Ana, fundadora da Casa, que iniciou a tarefa. Era diretora da escola e começou uma grande 
amizade entre Marisa, Ana e Carmem. Após o falecimento de um familiar da família de Car-
mem, começaram a estudar Espiritismo em quatro pessoas. Enfrentaram o preconceito na 
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cidade, com o padre e as pessoas. Eram chamadas de feiticeiras. Iniciamos na sala de uma 
Casa, depois em uma garagem, e começaram a campanha para comprar o terreno onde hoje 
funciona a Casa. Ganharam um fusca doado por um simpatizante e fizeram um sorteio para 
levantar fundos. À medida  que as pessoas foram conhecendo a natureza do trabalho muitos 
se solidarizaram e doaram recursos para a construção da Casa, que hoje está com 28 anos.

Fortalecemos o ânimo dos companheiros para que persistam no caminho de União e 
Unificação. Mencionou as capacitações à disposição no PAF.

O Presidente Gabriel inicia falando que acompanhou os seis anos de gestão da irmã 
Elisabeth e sempre tivemos uma vontade de percorrer o nosso estado, em visitação para 
conhecer melhor os nossos centros e aprender com eles. Que sabe que todas as instituições 
têm riquezas. E que somente agora, após a estruturação administrativa, pudemos tornar em 
realidade esse sonho.

Indagou como os irmãos de Não me Toque têm visto o trabalho da nossa Federativa, ali 
representada pelos líderes de unificação e por todos os trabalhadores, mas especificamente 
em relação às ações da Diretoria Executiva. 

A Presidente fala de alguns desafios na condução de atividades que tiveram que ser 
interrompidas para estudarem melhor e compreenderem os princípios que norteiam as ati-
vidades da área mediúnica. Falou da importância e da segurança das capacitações, porque 
eles seguem uma metodologia, e que estão atravessando ao longo do tempo a luta contra o 
misticismo, práticas exdrúxulas, mas tem se mantido fiel à essência doutrinária. O Presidente 
recomendou a leitura e o estudo da obra Triunfo da Imortalidade e o Estudo do Evangelho 
também. Mencionamos a metodologia do MEP. Falou nas formas de inserção de trabalha-
dores na tarefa. 

Entregamos as obras da Editora para guarnecermos o posto de livros.

109. S. B. E. PERSEVERANÇA SALVADORA - CARAZINHO
110. S. E. PAZ AMOR E CARIDADE - CARAZINHO
Presenças: Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Vi-

ce-Presidência de Unificação, Fernando Carlos Bicca, Presidente CRE-9, Marilene Sitta, Vice-
-Presidente da UME Passo Fundo, Gabriele Fahrion, Doroti Magalhães Reis, Vitor Júlio Mer-
tins, Clarice Gonzatto, Presidente da S. E. Paz, Amor e Caridade, Nair Luci Silveira, Maria Luisa 
de Barros, Andrea Machado, Angelina Gomes Machado, Mari Quadros, Lúcia Pizetta, Márcia 
Quadros, Enio Giaretta, Cleusa Rigatto, João Luis Bernardo, Eloísa Bernardo, Sílvia Vieira, 
Daiani Vailatti, Nanci Mabel Nascimento, Antonio Guttlieb, Serenita Rosseto, Presidente da 
instituição anfitriã.

O Presidente Gabriel inicia falando dos objetivos da FERGS e da visitação.



89Federação Espírita do Rio Grande do Sul A Caravana da Fraternidade 2016 - 2018

Abriu a palavra para manifestações a fim de que todos se manifestassem propiciando 
aprendizado.

Serenita Rosseto: Tem sentido nos últimos anos uma empolgação com o trabalho que 
tem sido feito. Muito trabalho, encontros que têm aberto bastante espaço para os trabalha-
dores. Citou o trabalho sobre lideranças e sobre evangelização do ano anterior. Diz que tem 
sido uma caminhada e tanto com tanto conhecimento pessoal. Que a Casa implantou com o 
auxílio da FERGS o Núcleo de Evangelização de Bebês. Vitor diz que o trabalho das visitações 
lembra Paulo de Tarso que visitava os grupos. Sente-se muito feliz. Tem trabalhado bastante 
a questão da Unificação. Possuem sessão de irradiação antes das sessões públicas. O estudo 
do AECE tem sido de grande valia.

Clarisse: Fala nas informações colhidas nas falas individuais compartilhadas com os 
companheiros. Que o fato de termos um plantão nas terças-feiras e quintas-feiras dá segu-
rança e coloca a FERGS mais perto.

Gabriel falou da necessidade de desenvolvermos a tolerância, a fraternidade, para con-
tinuarmos unidos.

Falamos sobre o Programa de Multiplicadores.

Falando do treinamento com os multiplicadores - NTEs - Daiani - (Bem avaliado o tra-
balho do Jerônimo).

Falamos sobre olivro espírita e sobre a aproximação das Casas federadas e não federa-
das como forma de auxiliar a adequação para as suas finalidades.

Entregamos as obras da Editora para guarnecermos o posto de livros.

UME PASSO FUNDO
111. C. E. CARIDADE DR. ARAGÃO BOZZANO - PASSO FUNDO
112. C. E. DE CARIDADE DIAS DA CRUZ - PASSO FUNDO
113. C. E. PEDRO COGO - PASSO FUNDO
114. S. E. CAMINHO DA LUZ - PASSO FUNDO
115. S. E. CÁRITAS - PASSO FUNDO
Casas Presentes: Centro Espírita Caridade Dr. Aragão Bozzano [91], Centro Espírita de 

Caridade Dias da Cruz [109], Centro Espírita Pedro Cogo [224], Sociedade Espírita Caminho 
da Luz [320] Sociedade Espírita Cáritas [265].

Presenças: Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Vi-
ce-Presidência de Unificação, Fernando Carlos Bicca, Presidente do CRE-9 e da UME , Sérgio 
Algarve - CECDC, Fabiano Bresolin, DC, Leonardo Lara DC, Maria Luisa de Cesaro, Maria Nair 
Almeida, Cáritas, Ângelo Roberto Mendes Cótica, Aragão Bozano, Joaquim Jacobsen, Vinicius 
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de Camargo, Estefani Rosin, Idalina Ines Trevisan, Ailana Algarve, Neusa Debastiani, Tomás 
dos Santos, Edinéia Amaral, Leila de Andrade Arendt, Enio Luis Debastiani, Edgar Caminho 
da Luz, Frank Fernandes, Dorilde Fernandes, Marilene Sitta, Dina Mendes Carvalho, Márcia 
Silva, Ilda Meca, Bruno Meca, Maria da Aparecida de Souza Sartori, Maria Cristina Branco, 
Paulo Afonso Ebherhardt, Zirlei Bueno.

Falou dos objetivos da visitação e da vontade que tínhamos de visitar os Centros Espíri-
tas o que só foi possível pela estruturação das equipes e da administração da FERGS.

Houve pergunta e esclarecimento sobre exposição doutrinária, tempo e organização. 
Falamos sobre as nossas metodologias de evangelização e a valorização do trabalho federa-
tivo.

Gabriel falou da necessidade de desenvolvermos a tolerância, a fraternidade, para con-
tinuarmos unidos.

Verificar com a FEB a possibilidade de compartilhar as efemérides com antecedência.

Também foi trazida a questão da dificuldade de encontrarmos imagens com resolução 
suficiente para as grandes impressões. 

Veio nas discussões a evangelização de autistas. Sobre acessibilidade e a necessidade 
de desenvolvermos práticas inclusivas.

Nair da Sociedade Espírita Cáritas parabenizou a iniciativa da visitação, por ser uma 
valorização da célula e um conhecimento da realidade.

O Centro Espírita Aragão Bozzano está em fase de reestruturação. Teremos eleições na 
quarta-feira.

Apresentada a metodologia do Plano de Atividades Federativas 2017. Entregamos as 
obras da Editora para guarnecermos o posto de livros. 

Falamos sobre as questões de desarmonia e atritos entre os trabalhadores e a necessi-
dade de nos entendermos como irmãos. Trouxe a reflexão da necessidade de olharmos para 
dentro e examinarmos em nós como estamos nos relacionando, como temos administrado 
os conflitos, como nós temos reunido e unido. Em termos de um só rebanho e um só pastor 
não existe afastamento. Lembrou que o único inimigo do Movimento Espírita é a desunião. 
Deixou um pedido: Unamo-nos. A bandeira do Espiritismo é para ser hasteada no mundo 
inteiro, mas primeiro deve tremular entre nós.

UME ERECHIM
116. A. E. CAMINHO DA LUZ - ERECHIM
117. A. E. ESPERANÇA - GETÚLIO VARGAS
118. G. E. IRMÃO RUBEM SIQUEIRA - ERECHIM
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Presenças: Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Vice-
-Presidência de Unificação, Dirce Dornfeld, Presidente da UME Erechim, Elisabeth Morgante, 
Aníbal Morgante, Fernando Carlos Bicca, Presidente da UME Passo Fundo e Presidente do 
CRE-9, Iris Elaine Streb, Beatriz Lazarotto, Marisa Regina Peirssabi, Maria Salvi, Margareth 
da Silva, Sandra Mara Lima, Olívia Maria Galina, Monica de Oliveira, Sérgio Caravetta, Fábio 
Borba, Antonio Meneghetti, Lourdes Donadel, Jandir Chiaparinni, Alcione Tonial, Elisa Ber-
nardon, Jefferson Pagnatto, Leandro Murillos, Jeronimo Revers, Rosimar Émerson Benassi, 
Andrea Graziela Landers.

O Presidente, saudando os presentes, falou da alegria de estar visitando uma obra cen-
tenária.

O Presidente Gabriel inicia falando da necessidade de trabalharmos juntos, caminhar-
mos em paz, para que a nossa missão seja cumprida, deixando a palavra à disposição.

Recolhemos da trabalhadora Olívia que estamos vivendo uma situação difícil, de mui-
tas dores, e que para apoiarmos e consolarmos as criaturas que sofrem necessitamos estar 
unidos. Que é muito importante a visita da FERGS, porquanto cada Casa tem uma realidade, 
mas que isso não deve nos afastar, pois a nossa condição de fraternidade e de união é que 
nos auxilia a superar as dificuldades.

Que sentem a proximidade com a Federação. Citaram o contato com a Daniela da Livra-
ria, quando mesmo sem conhecerem ninguém da Livraria tiveram total apoio para a feira do 
livro. Isso é um exemplo de que no Movimento Espírita não somos maiores nem melhores 
do que ninguém, de que não há hierarquias.

O Presidente trouxe a visão do trabalho em rede, que deve ser potencializado pela li-
berdade, e da necessidade do crivo coletivo.

Foi lida a passagem transcrita na Revista A Reencarnação n.º 451, da Benfeitora Joanna 
de Ângelis: 

“Clãs espirituais se comprometem, antes da reencarnação, à tarefa em que devem 
mourejar a benefício do crescimento moral e da própria ascensão. A programática se des-
dobra esquematizada e o amor constitui o traço de união, o alicerce de segurança e a porta 
de serviço... Grupos afins, que se extraviaram e compreendem a necessidade de libertação 
como de soerguimento, programam labores, na Terra, que executam em clima de harmonia 
e abnegação, desdobrando esforços a benefício geral. Espíritos forjados para as realizações 
enobrecedoras mergulham nas densas vibrações do corpo físico, apoiados por cooperadores 
afeiçoados, convocados pelo Senhor da Vinha para darem cumprimento às Suas determina-
ções.” (p. 157-158)

Há a percepção de que o Movimento Espírita está em processo de amadurecimento. 
Que a rede necessita de que tenhamos adesão à comunicação. Existe a percepção de que a 
FERGS se organiza e isso inspira a tarefa, diz o Presidente da Associação Espírita Esperança 
de Getúlio Vargas, Jefferson Pagnatto.
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Falou da atividade organizada em Erechim no Carnaval com Jovens. Entregarão projeto 
para compartilhar. Sentimos a grande amorosidade e dedicação dos trabalhadores de Getú-
lio à rede federativa e à instituição FERGS.

Rematou que se sentem muito bem amparados pela Federação. Verifica uma qualifica-
ção das pessoas do Movimento Espírita.

Recolhemos depoimentos sobre a formação da consciência de Unificação. Que o mate-
rial da evangelização, indicado e ofertado pela federação, é muito rico.

Falamos sobre a Matriz de Qualificação do Movimento Espírita.

Entregamos as obras da Editora para guarnecermos o posto de livros.

UME PASSO FUNDO
119. A. E. LUZ E CARIDADE - SOLEDADE
Presenças: Gabriel Nogueira Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth da Silva Bar-

bieri, Vice-Presidência de Unificação, Fernando Carlos Bicca, Presidente do CRE-9 e da UME, 
Marilene Sitta, Vice-Presidente da UME Passo Fundo. Sílvia Lumertz Borges, Ieda Maria Morais, 
Vice-Presidente, Clesionara Vidore, está participando da reunião com o propósito de iniciar um 
grupo de estudos em Arvorezinha, Mauro Dallmoro, Presidente, Miguelina da Silva Quevedo, 
coordenadora do Aece, Delci Nunes de Moraes, Marilia Gema Triches Zarpellon, Rosa Maria 
Quevedo Giovanonni, coordenadora da área do estudo do Espiritismo, Suzana Santos, respon-
sável pelo posto de livros e Clube do Livro, coordenadora do AIJ, coordenadora do Projeto Con-
te Mais, Juarez Tadeu Silveira Flores, Conselheiro Fiscal da Casa, Roberto Taffarel, tesoureiro.

Fomos acolhidos com muita alegria, nas primeiras horas da manhã do dia 3 de abril de 
2017, na Casa imponente e vetusta, situada em frente à praça central de Soledade, por um 
grupo de trabalhadores. Sentados em uma sala, no andar superior da Casa, enquanto sorvía-
mos o gostoso chimarrão, fomos conversando, ouvindo, respondendo e recolhendo as emo-
ções. Com grande emoção sentimos a presença de Cecília Rocha, registrada, principalmente, 
pela médium Rosa Giovanoni, mas corroborada pelos demais médiuns presentes. 

O Presidente da UME fala da visitação e das alegrias que ela traz aos nossos corações, 
colocando-se à disposição dos Centros Espíritas para uma caminhada comum.

Como sempre, percebemos a alegria dos companheiros com a presença da Diretoria 
Executiva da FERGS. 

Há uma percepção da trabalhadora Rosa de que as Casas Espíritas às vezes descambam 
para um igrejismo e que isso a tem preocupado. Que a Casa estuda bastante, mas que a 
partir da UME, é necessário fortalecer o estudo de Kardec, das obras básicas. O Presidente 
do CRE também refere que as reuniões da União não devem se restringir a assuntos admi-
nistrativos, mas também a trocas de ideias.
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Gabriel traz elementos de reflexão sobre a área de estudo do Espiritismo e sua abran-
gência.

Os estudos do Nepe e o estudo para a sua inserção nas ações do Movimento Espírita.

O trabalho em rede é um trabalho de confiança de apascento, feito com horizontalida-
de.

Que possuem um grupo de estudo do Evangelho com a metodologia trazida pela Fede-
ração Espírita do Paraná.

A Casa está com estatuto e regimento novos e tem desafios porque há transição para 
implantação de áreas, criando resistências e alguns conflitos.

A abertura de áreas em lugar dos departamentos, ensejou a possibilidade de mais 
postos de trabalho, com a qualidade do trabalho, porque o Dedo é uma estrutura mui-
to grande. Os companheiros da Casa estão administrando os conflitos com resultados já 
percebidos. Com relação aos trabalhos de desobsessão trouxe a fala da irmã Helena na 
Reunião Inter-Regional, de que todos os trabalhos são desobsessivos porque ensejam a 
mudança de sintonia.

120. A. E. LUZ E CARIDADE - SOLEDADE (presente na reunião coletiva)

121. S. E. LUZ E CARIDADE IRMÃO LÁZARO -  FONTOURA XAVIER
122. S. E. CAMINHO DA LUZ - PASSO FUNDO
123. IRMÃO LÁZARO - GRAMADO SÃO PEDRO
Presenças: Gabriel Nogueira Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth da Silva Bar-

bieri, Vice-Presidência de Unificação, Fernando Carlos Bicca, Presidente do CRE-9 e da UME, 
Marilene Sitta, Vice-Presidente da UME Passo Fundo, Ieda Maria Camargo de Moraes, traba-
lhadora da Sociedade Espírita Luz e Caridade de Soledade, Elisabeth Taffarel da Silva, Irmão 
Lázaro de Gramado São Pedro, Marlene Cabral, Maria de Lourdes, Eduardo Santos, Fontoura 
Brum, Marlene Lucas, S. E. Irmão Lázaro de Gramado São Pedro, Francisco Cabral, Eduardo 
Santos, Pedro Quevedo Vaz, Leandro Vaz, José Torres de Souza, João Manoel Brum, Pedro 
Ferreira dos Santos Neto, João Carlos da Silva Brum.

O Presidente agradeceu ao irmão José Carlos pela receptividade ao propor o agenda-
mento do encontro, e disse que a proposta é entrelaçar os corações.

Os trabalhadores são pessoas simples e devotadas ao trabalho. Falam que Gramado de 
São Pedro era um povoado, mas que os moradores foram emigrando para a cidade, outros 
desencarnaram e que o lugar ficou ermo, mas que mantêm o trabalho. Que muitos dos tra-
balhadores da Caminho da Luz vieram da Casa Irmão Lázaro, fundada em 1956, que dista 17 
Km da cidade de Fontoura.
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Ieda Morais diz que os trabalhadores da Caminho da Luz sempre estão juntos nos even-
tos da Casa Espírita de Soledade. Trabalhadores de Gramado São Pedro foram a duas edições 
do Congresso e já estão inscritos no 9º Congresso. 

Pedro, Presidente da Caminho da Luz diz que nos últimos cinco anos tem aumentado 
tanto o número de trabalhadores e os frequentadores que sente a Casa como uma exten-
são do Centro Espírita de Gramado São Pedro. Que tentaram a filiação algumas vezes e isso 
parou em providências “burocráticas”. Que embora não sejam federados, seguem Kardec e 
frequentam os treinamentos e eventos do Movimento Espírita. Que possuem espaços aber-
tos para rádio, que estão sendo ofertados ao Centro Espírita. José Cláudio diz que pensam 
em unir as duas Casas, mas não têm coragem de encerrar as atividades pela antiguidade do 
trabalho e pela vibração do Centro que se situa no meio da natureza e atende uma comuni-
dade muito pobre. Nessa Casa fazem o Natal que é tradicional desde a fundação da Casa. Foi 
falado sobre a área de campo que pertence a uma Casa que está extinta em Gramado São 
Pedro, e que pertence à FERGS. O Presidente Sérgio Cabral pede que se façam mais reuniões 
como esta para que haja troca de ideias. Pediu orientação na área da mediunidade para os 
trabalhadores da Casa de Gramado São Pedro.

UME DOM PEDRITO
124. C. E. DE JESUS - DOM PEDRITO
125. C. E. JOÃO BATISTA - DOM PEDRITO
126. LAR ESPÍRITA FLORES DE MARGARIDAS
Iniciando a reunião, o Presidente CRE-6 leu uma página de O Evangelho Segundo o Es-

piritismo - Os trabalhadores da última hora - Os últimos serão os primeiros. 

Saudação inicial.

Casas Presentes: Centro Espírita de Jesus, Centro Espírita João Batista, Lar Espírita Flo-
res de Margarida.

Presenças: Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Vi-
ce-Presidência de Unificação, Pedro Peçanha, Jesus Presidente do Centro Espírita de Jesus, 
Centro Espírita João Batista, Lar Espírita Flores de Margaridas, Valnei Vargas de Lion, Presi-
dente do Centro Espírita de Jesus, Lar de Bezerra, João Jorge da Silva Alves, Presidente do 
Centro Espírita de Jesus.

O Presidente fala da nossa alegria de estarmos aqui e da informalidade da nossa con-
versa. Falou da razão da nossa visita que está conectada com a missão do Espiritismo na Ter-
ra. A essência da nossa tarefa, disse, é coletiva. O Movimento Espírita é a nossa família espi-
ritual. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul somos nós. A FERGS está aqui. É composta 
de cada coração, cada instituição. Não há hierarquia nem protocolos religiosos entre nós. 
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Declarou aberta a palavra aos participantes.

Fabiana do Instituto Flores de Margarida falou que aguardavam a Unificação em Dom 
Pedrito há dez anos. Que é uma trabalhadora da causa e que passou por todas as Casas Es-
píritas de Dom Pedrito. Que o Vovô João para a comunidade em Dom Pedrito é a liderança 
espírita, que é o Norte. Que precisam estreitar os laços de convivência. Através da necessi-
dade e da humildade. Precisamos nos enternecer, nos contatarmos. Que necessitamos nos 
conhecer. Necessitam de qualificação em Dom Pedrito. Precisam fazer a divulgação, primei-
ramente, em Casa.

Jesus, Vice-Presidente do Centro Espírita Jesus, falou do projeto de visitação e das difi-
culdades que devem compor um projeto destes. Que a presença da FERGS em Dom Pedrito 
assinala uma nova era na relação das Casas em Dom Pedrito. 

O Presidente fala da necessidade da convivência. Referiu Francisco Spinelli em sua sen-
da de peregrino e a criação dos cargos de delegados da FERGS. Solicitou que cada um pen-
sasse consigo mesmo sobre o que poderia entregar ao Movimento Espírita de Dom Pedrito 
para que a convivência fosse estabelecida.

Miriam Sara pergunta: Por que em alguns Centros Espíritas sentimos empatia e em ou-
tros não? Várias respostas foram dadas: sintonia, receptividade, maneira de chegar.

O Sr. Elio pergunta qual é a posição da FERGS quanto aos Centros que fazem terapia, 
cromoterapia, cirurgia. Foi lembrada a questão do isolamento, do personalismo e da neces-
sidade de convivência. A nossa postura é aproximar e conviver. Falamos sobre o Projeto de 
Multiplicadores e sobre o Plano de Atividades Federativas, como é composto e como é ope-
racionalizado através dos NTEs. 

O Presidente Peçanha manifestou-se, falando das atividades do CRE e da necessidade 
da União. Mencionou a Conjes que se realizará nos dias 18 e 19 de novembro. 

UNIME OSÓRIO
127. G. E. RAIO DE LUZ - MOSTARDAS - NÃO FEDERADA
18/05/2017

Presenças: Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth Barbieri, Vice-Presi-
dente de Unificação Marinei Caraçai, Presidente, Neuza Scheffer, Presidente do CRE-10, Ja-
mine Fernandes, Presidente da Unime Osório, Cesar Augusto, Centro Espírita Círculo da Luz 
de Osório, Tânia Gabi, Vice-Presidente da Unime, Veridiane da Rosa, Vilson Schiminski, tra-
balhador da Casa, diretor mediúnico, tesoureiro, Maria Inês Gomes, Maria Cristina Gomes, 
Sônia Lemos, 2ª tesouraria, Carolina Marques, trabalhadora da Casa.

A Presidente Marinei deu as boas-vindas aos representantes da comitiva de visitação, 
dizendo do desejo de filiar a Casa e estar mais próxima da Federação. 
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Fomos acolhidos na Casa, em construção, parte em madeira e parte em alvenaria, com 
trabalhadores realizando a pintura das aberturas. 

O Presidente Gabriel abordou o objetivo da visita e a forma como ele foi estabelecido, 
através do projeto de visitação, aprovado pelo Conselho Federativo Estadual. Propôs refle-
xões sobre a necessidade da União e da Unificação.

Abriu a palavra para os presentes.

Marinei fala da trajetória de 13 anos do grupo. Muitas pessoas passaram pelo grupo, 
um dos colaboradores já desencarnou, outros mudaram de cidade. É uma Casa “meio de 
passagem”, que tem contribuído para que o Espiritismo seja conhecido. Repetiu que acha 
importante a filiação como um apoio importante da organização federativa. Que o grupo 
sempre foi ligado à FERGS, faltando apenas a formalidade da adesão. A Casa iniciou com um 
grupo de estudos de O Livro dos Espíritos.

Veridiane sente que a mudança física da Casa ensejará mais trabalho e renúncia. Pediu 
mais esclarecimentos sobre a questão de que “somos uma grande família”.

Falamos dos peregrinos gaúchos na fundação dos Centros Espíritas e mencionamos o 
trabalho de Cecília Rocha, peregrinando pelo Brasil para implantar o ESDE, p. ex.

Apresentamos o PAF, como funciona e como são estruturadas as capacitações. Tam-
bém abordamos questões sobre a mudança das metodologias e a importância do trabalho 
federativo, nesse sentido. 

O Presidente Gabriel fez abordagens sobre a delicada questão do Livro Espírita, no que 
se refere à divulgação de obras pseudoespíritas.

Foi indagado, pela Presidência da Casa, se podem acionar a Federativa para verificar 
se as obras doadas para a Casa são obras recomendadas para a divulgação na livraria e na 
biblioteca do Centro Espírita. O Presidente Gabriel colocou a assessoria de análise de obras 
à disposição da Casa para prestar informações.

A trabalhadora Sônia e a Marinei trazem a questão da procura das pessoas em suas 
residências, por telefone, no trabalho buscando auxílio. Que procuram canalisar o atendi-
mento para o Centro Espírita, mas que as vezes as pessoas estão desesperadas.

Foi entregue o kit de obras para a divulgação. 

128. S. E. CÍRCULO DA LUZ - OSÓRIO
17h

Presenças: Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth Barbieri, Vice-Presi-
dente de Unificação, Neuza Scheffer, Presidente do CRE-10, Jamine Fernandes Machado, 
Presidente da UNIME Osório, Tânia Gabi, Vice-Presidente da Unime Osório e Presidente da 
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Casa, Clarissa, o primeiro bebê da evangelização de bebês, Jackson Buhler, tesoureiro, Idi-
lene Cardoso, facilitadora, Luciane Mendes, Diretora do Decom, Delma Soares, estudante, 
Maria Osvalda Ramos, estudante, e colaboradora do roupeirinho, Vó Leda, Roger Zanoni, 
Monitor AIJ 3º ciclo, Felipe Mascarenhas, facilitador Mep, Eva Maria Silva Rodrigues, Fábio 
Mariani.

O Presidente justificou a presença e o projeto de visitação. Foi aberta a palavra.

A Casa realiza o Evangelho na bike. (Propõe um momento de reflexão ao realizar o 
“passeio ciclístico”). Os integrantes pedalam até um determinado local, adredemente com-
binado, quem não pode pedalar pode ir de carro. Chegando ao local, sentam, fazem a leitura 
do texto e as reflexões.

Fazem também a sexta literária, que começara com a leitura da série Boa Nova e depois 
os demais romances. (Leitura de um texto e comentário sobre as obras selecionadas, de 15 
em 15 dias, poesia e música juntas.

Luciane diz que a FERGS é uma segurança para as Casas. Mencionou a proposta do 
Clube do Livro. A questão da aproximação da federativa dos Centros Espíritas foi enaltecida 
e também a questão de referência das orientações federativas. 80% dos trabalhadores têm 
menos de dois anos de estudo na Casa e a Presidente diz não ter como esperar e por isso os 
trabalhadores se aprontam na caminhada.

Jamine fala que acompanha o Movimento Espírita desde o tempo de Luis Simões e 
diz que quando chega a oportunidade de uma eleição não tem quem assuma. E que hoje, 
copiando a experiência da Diretoria Executiva da FERGS, está formando o comprometi-
mento de quem vai sucedê-la na liderança. Que há uma construção de uma caminhada 
diferente. Que a dificuldade das Casas do litoral é o trabalho solitário, sem a formação de 
equipes.

Neusa trouxe uma fala de estímulo aos trabalhadores, pedindo perseverança.

Foi entregue o kit de visitação.

129. A. E. B. CAMINHO DA LUZ - QUINTÃO
130. A. E. FRATERNIDADE - QUINTÃO
Presenças: Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth Barbieri, Vice-Presi-

dente de Unificação, Neuza Scheffer, Presidente do CRE-10, Jamine Fernandes Machado, 
Presidente da Unime Osório, Tânia Gabi, Vice-Presidente da Unime Osório.

O Presidente saudou a todos e informou sobre o objeto da visitação.

Foram trazidos vários aspectos peculiares à região tais como dificuldades financeiras. 
Explicaram sobre as atividades da Casa.
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A Presidente Ana Luzia da Sociedade Fraternidade disse que a visita traz grande alegria 
para as Casas que são fisicamente distantes e simples.

A Fraternidade tem uma dirigente nova no AIJ, mas tem dificuldade de interagir com 
equipamentos eletrônicos e não tem internet. Está procurando, com muita intensidade, ele-
mentos para evangelizar.

Fez abordagem sobre o PAF e a disponibilização das capacitações. As queixas dos traba-
lhadores trazem com muita ênfase a questão financeira.

As duas Casas fazem estudo da Mediunidade. A Complexidade da Prática Mediúnica.

Ficou evidente a necessidade de treinamento. O Presidente fala que não é da natureza 
da nossa tarefa nos rendermos às dificuldades. A Vice-Presidente de Unificação trouxe uma 
abordagem sobre os princípios que norteiam a sustentabilidade do Movimento Espírita.

Foi entregue 1 kit com obras da Livraria Francisco Spinelli.

131. S. E. BEZERRA DE MENEZES - BALNEÁRIO PINHAL
132. A. E. LAÇOS ETERNOS - CIDREIRA
133. A. E. LAÇOS ETERNOS - PALMARES DO SUL
134. C. E. FÉ, AMOR E CARIDADE - TRAMANDAÍ
Presenças: Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth Barbieri, Vice-Presi-

dente de Unificação, Neuza Scheffer, Presidente do CRE-10, Jamine Fernandes Machado, 
Presidente da Unime Osório, Tânia Gaabi, Vice-Presidente da Unime Osório. Presidente da 
Soc. Espírita Bezerra de Menezes de Pinhal, Ubirajara Lauerman, Centro Espírita Fé, Amor 
e Caridade, Presidente Eloá Munhós, Associação Espírita Laços Eternos de Palmares do Sul, 
Eliane Silveira de Almeida, Associação Espírita Laços Eternos de Cidreira, Presidente Brigite 
Carmela Spegiori, Lucena Sparremberg Rolim (representante). O Presidente agradece a aco-
lhida e aduz que a família espírita somos nós, e que família se visita, se alegra, se constrói. 
Falou dos objetivos da visitação, cujo projeto é inspirado nas visitas espíritas de Allan Kardec.

Fomos indagados sobre a adequação das metodologias e da evangelização.

A Diretora da AIJ fez uma formação na Casa sobre as novas diretrizes da Área da infân-
cia e juventude, a partir do Encontro Regional, realizado em Osório. Pretendem a formação 
de um Ciclo de Pais, que no momento estão apenas indicando duas palestras mensais. Ainda 
não possuem um espaço físico para essa atividade. A evangelização dos bebês também é 
um sonho. O Presidente informa que a Casa foi criada para a evangelização. Que as demais 
atividades eram na outra Casa, que agora está à venda e, tão logo negociada, será construído 
um auditório para 200 pessoas e toda a estrutura hoje será para a evangelização. O prédio é 
da Escola de Evangelização Cecília Rocha. 
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A irmã Eloá diz que a FERGS poderia auxiliar mais. Tem dificuldade de qualificação, di-
ficuldade financeira, dificuldade de tempo.

Falamos sobre o PAF e sobre o Clube do Livro. O Presidente Ubirajara fala que a Casa 
é mantida pela venda do livro. Que sempre diz nas palestras que adquirindo livro na Casa 
Espírita ajudamos a Casa Espírita e a Federação. Por vezes, a FERGS não tem as obras. Infor-
mamos sobre como trabalhamos o estoque.

Gabriel falou sobre a construção coletiva de uma nova diretriz do PTMEB que trata do 
papel fundamental do livro para o cumprimento da missão espiritual do Brasil. Essa diretriz 
trará ações que buscam dar resposta ao grande desafio da inoculação de livros pseudoespí-
ritas e de filosofia desagregadora no seio do Movimento Espírita.

Apresentamos o Congresso, as oficinas, falamos sobre o parcelamento de oficinas. ni-
celauermann@yahoo.com.br

Neuza convidou para a inter-regional do Polo E.

A Casa Bezerra de Menezes de Pinhal está em débito com a FERGS, assim como a Socie-
dade Jesus Nazareno de Porto Alegre. Desejam ajustar a sua situação.

Entregue os kits de obras da FERGS.

135. S. E. ALLAN KARDEC - CAPÃO DA CANOA
136. S. E. NOVO HORIZONTE - CAPÃO NOVO
Presenças: Danilo Schilling, Gilnei Teixeira, Vice-Presidente do CRE-10, Leides Schilling, 

Anahy Resende, Lilian Camargo, Jamine Fernandes Machado, Presidente da Unime Osório, 
Wildner Soares, Novo Horizonte, Julio Isabelino Soares, Novo Horizonte, Maria Terezinha 
Soares, Maria Regina Costa, Vice-Presidente, Neri Machado, Vice-Presidente da Seak, Ezilda 
Dinis, Flávio Moraes, Leo Gonçalves, Celso da Silva, Carlos Teixeira, Carlos Alberto Ipar, Jorge 
Ribas, Beatriz Ribas, Guilherme Spanemberg, Tânia Gaabi, Vice-Presidente da Unime, Neuza 
Scheffer, Presidente do CRE-10, Maria Elisabeth Barbieri, Vice-Presidente de Unificação e 
Gabriel Salum, Presidente da FERGS.

Explicações e saudações iniciais.

Foram trazidas dúvidas sobre: Adequação das áreas do Centro Espírita, programa de 
Formação de Lideranças, treinamentos e formação de trabalhadores, sendo apresentadas as 
ações federativas à disposição do Centro Espírita.

Enfatizada a excelência das atividades federativas. Falou-se sobre as atividades de cura 
e do que se traduz por cura real.
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UME VACARIA
137. S. E. JESUS DE NAZARÉ - PINHAL DA SERRA
Presenças: Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Vice-

-Presidência de Unificação, Ajadil Costa, Presidente da Caminho da Luz de Esmeralda, Jaime 
Perin, Presidente do CRE-3 e trabalhador da Amor e Caridade de Vacaria, Irma Josefa de 
Oliveira, Onilda Maciel da Silveira, Maria Cesarina dos Santos, Luísa Correa de Oliveira, Lenir 
Maciel Ferreira, Elio Grisa, colaborador da área da Unificação, Carla Alves da Silva, frequen-
tadora, Gilmar Vieira, Presidente da UME Vacaria, Gelso Pacheco Neto.

O Presidente Gilmar fez a sua saudação. O Presidente Gabriel apresentou os propó-
sitos da visitação e os princípios que norteiam a Missão do Espiritismo. Trouxe a tarefa da 
Federativa como sendo a mesma da Comissão Central. Abordou o significado profundo da 
organização federativa e disse que a nossa tarefa é muito simples: Amar e Servir.

Colocou a palavra à disposição.

Luísa diz que são poucos os trabalhadores, mas que trabalham com fé e muita disposi-
ção. Que se ajudando irão até o fim. A Casa funciona nas quintas e no sábado para palestra, 
passe, estudo do Evangelho.

Tem cinco trabalhadores.

Necessitam de mais trabalhadores. Pinhal da Serra tem 2.400 habitantes mais ou me-
nos.

A população é majoritariamente evangélica, e também o preconceito, porque ainda 
não compreendem bem o que é o Espiritismo, confundindo-o com práticas de macumba.

Propusemos a formação de um grupo de estudo do Espiritismo e a divulgação das pa-
lestras e do grupo na Rádio Pinhal da Serra FM 87.9.

A visita ao Centro Espírita Jesus de Nazaré foi um mergulho no tempo, trazendo a nossa 
percepção espiritual os ecos daqueles tempos de pioneirismo, em que os bravos caravanei-
ros da estirpe de Spinelli levaram aos altiplanos as luzes do Consolador Prometido por Jesus.

A simplicidade das trabalhadoras que são o sustentáculo da Casa da mostras da maturi-
dade do senso moral que independe de idade cronológica e de nível cultural, pois demonstra 
o quanto o Espiritismo pode ser compreendido e assimilado pelos corações devotados.

A atmosfera espiritual é vigorosa, denotando a pujança das potencialidades de traba-
lho que ali aguardam pelos servidores leais que se dispuserem à tarefa. Os trabalhadores 
lembraram de uma época em que a Casa realizava festas de final de ano, assistindo muitas 
pessoas. Que o grupo era grande e que alguns trabalhadores foram embora (desencarna-
ram) ou mudaram de cidade. Algumas sugestões foram anotadas pela União Municipal para 
estimular o crescimento da instituição.
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Encerramos a visitação em clima de grande emoção. Saímos para o pátio amplo e fica-
mos a contemplar a Casa vetusta e histórica, pensando que ali está um marco do Espiritismo 
em terras gaúchas e que deve ser preservado pelos espíritas. Também tocamos as árvores 
(um pé de gabirova e um ipê), testemunhas do passado, onde trabalhadores como Spinelli 
amarravam suas montarias ao passar por lá.

D. Irma e D. Luísa nos brindaram em sua residência com um café com iguarias delicio-
sas, feitas pelas suas mãos laboriosas, o que confere-lhes um sabor especial. 

138. S. E. CAMINHO DA LUZ - ESMERALDA
Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Vice-Presidên-

cia de Unificação, Carmem Siana Borges, Jaime Perin, Presidente do CRE-3 e trabalhador 
da A. E. Amor e Caridade de Vacaria, Lenir Maciel Ferreira, Elio Grisa, colaborador da área 
da Unificação, José Gilmar Vieira, Presidente da Ume Vacaria, Gelso Pacheco Neto, Vice-
-Presidente da Caminho da Luz, Luis Fernando da Silva Ferreira, fundador da Casa e Presi-
dente da Casa Jesus de Nazaré, Pinhal da Serra, Ezanilda de Fátima Silva, Ana Laura Rocha, 
tesoureira. 

O Presidente abordou questões relacionadas ao propósito desta visita, citando Bezerra 
de Menezes, ao dizer: “A nossa interdependência é total” e “é preciso construir estradas 
espirituais de uns para os outros”. Enfatizou a Missão desse Espírito de escol na área da Uni-
ficação.

O Presidente abordou com muita propriedade a questão da família espírita, do traba-
lho em conjunto.

Perguntou sobre a questão dos treinamentos de trabalhadores. Sabem como se elabo-
ra o PAF.

Nota-se que há uma dificuldade no grupo em razão dos compromissos políticos de al-
guns trabalhadores.

Há um processo de crise instalado devido ao envolvimento de dois trabalhadores da 
Casa com compromissos políticos, o que retirou a condição de tempo para participarem de 
algumas atividades. A troca de experiências foi positiva no sentido de sensibilizarmo-nos a 
todos para que cumpramos o propósito existencial das nossas vidas que é a divulgação do 
Espiritismo, embora atendamos as questões do mundo.

139. A. E. AMOR E CARIDADE - VACARIA
140. S. E. URUBATAN DE MELO - VACARIA
141. C. E. AMOR EM JESUS - VACARIA
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Presenças: Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Vice-
-Presidência de Unificação, Jaime Perin, Presidente do CRE-3 e trabalhador da A. E. Amor e 
Caridade de Vacaria, Elio Grisa, colaborador da área da Unificação, José Gilmar Vieira, Presi-
dente da Ume Vacaria, Janes Chaves, Presidente Urubatan de Melo, Susan Ferreira, Vice-Pre-
sidente, Guilherme Stédile, Cindiele Bernardi, Andrea Lima, Adriana Alves, Patrícia Ferreira, 
Presidente do Amor em Jesus, Eneomar José Varaschin, Rosalina Fetzner, Sérgio Ferraz, José 
Gilmar Vieira, Presidente da Ume Vacaria, Elen Cati Xavier, Vice-Presidente da Ume.

Após a preleção inicial do Presidente da FERGS, a Vice-Presidente Elen Cati trouxe a 
visão de que as Casas Espíritas anda têm a visão de que a FERGS e a União são instituições 
que vêm impor alguma coisa. Foram trazidas ponderações no sentido de que a união entre 
os espíritas não se estriba em autoritarismo.

Eneomar fala da dificuldade de inserção no trabalho. A Presidente Janes fala que tem 
dificuldade de comparecer às reuniões pelas questões profissionais. Que isso lhe tem causa-
do um certo incômodo.

O Presidente Gabriel abordou com a irmã a questão do propósito existencial de cada 
um e desejou-lhe força para vencer os desafios.

A conversa girou em torno da questão da liderança.

142. G. E. AMOR DE JESUS - BOM JESUS
15/06/2017

O sol brilhava em Bom Jesus quando fomos acolhidos na Casa por onde Spinelli iniciou 
a sua trajetória abençoada em prol da Unificação do Movimento Espírita.

Presenças: Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Vice-
-Presidência de Unificação, Jaime Perin, Presidente do CRE-3 e trabalhador da A. E. Amor e 
Caridade de Vacaria, Elio Grisa, colaborador da área da Unificação, José Gilmar Vieira, Pre-
sidente da UME Vacaria, Dozolina Silveira, Elizabeth Borghetti, Cíntia Ramos, Rosângela Du-
tra, Rudimar José Piazza, Dilson Voges, Cláudio Lisboa, Abraão Cardoso, Maria de Lourdes 
Baggio, Luisa Pinto Lisboa. 

O Presidente fala da emoção de estar nesta região do estado e lembra a frase que pro-
nunciou no momento da sua posse: “Só vejo mais longe porque estou sobre os ombros de 
gigantes”. E nos passos destes gigantes hoje estamos empreendendo o projeto de visitação 
para aprendermos juntos com estas almas valorosas.

A Presidente fala que o trabalho se desenrola na segunda e na sexta-feira.

Terças, quartas e quintas são os grupos de estudo (três) e um grupo de evangelização.

Estudam a obra A vida no Mundo Espiritual, editada pela FEB.
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Distribuem sextas-básicas e realizam o Evangelho no Hospital.

Também distribuem roupas para os bebês.

Desafios para a tarefa: A ausência de jovens nos grupos de estudo.

Gabriel fala da metodologia desenvolvida para a evangelização.

Falou do agendamento de atividades através do Presidente da União.

São poucas as pessoas para realização das tarefas. Muita dificuldade visualizada pelos 
trabalhadores para a implantação de um novo dia de atividades, mas a Casa está, nitidamen-
te, em diminuição de tarefas e de trabalhadores pelo horário impróprio das atividades. 17 
horas, quando as pessoas estão nos seus trabalhos ou nas escolas.

Após muita resistência de alguns trabalhadores houve a possibilidade de testarem um 
novo horário à noite, ou sábado a tarde.

143. S. E. CAMINHO DA REDENÇÃO - SÃO JOSÉ DOS AUSENTES
15/06/2017

Presenças: Jonas Guimarães Nunes, Eliana Zini, Gecilda Boeira, José Gilmar, Presidente 
da Ume, Claés Pereira Paim, Jaime Perin, Presidente do CRE-3, Ricardo Freitas, Sthefani Zini, 
Elio Ricardo Grisa, colaborador da área da Unificação, Maria Elisabeth Barbieri, Vice-Presi-
dente de Unificação, Gabriel Nogueira Salum, Presidente da FERGS. 

O Presidente apresentou o projeto de visitação, abordando que ele se inspira nas via-
gens espíritas de Allan Kardec. Lembrou o trabalho em equipe para que as instituições se 
apoiem e se fortaleçam umas às outras. A força do nosso trabalho vem da União.

A Casa passa por uma transformação com a saída de duas trabalhadoras. Sentem que 
a comunidade não acredita nelas. Que parece que a comunidade acreditava mais nas traba-
lhadoras que saíram, que tinham respeito com elas.

Foi-lhes dito que o processo de confiança demanda tempo. Que o fato de as pessoas 
conhecerem as nossas faltas não infirma a nossa condição de bons trabalhadores. Segundo 
o que o Evangelho nos recomenda, os bons espíritas são aqueles que se esforçam em domar 
as más inclinações.

Têm a percepção de que o tamanho da comunidade, muito pequena, deixa as lideran-
ças expostas.

Estimulamos o pequeno grupo de trabalhadores a ousar e fazer ações fora do Centro 
Espírita, p. ex., Espiritismo na praça.

Investir nos grupos de estudo para formar mais trabalhadores.

Fazer resumo do que é um grupo de estudos e divulgar o grupo na comunidade.
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Encerrou-se a reunião com o sentimento de que os trabalhadores daquela pequenina 
Casa, sobre o alto de um penhasco no norte do Rio Grande ficaram fortalecidos e com a von-
tade redobrada para vencer as dificuldades inerentes à tarefa de espalhar o bem. 

144. S. E. JOANNA DE ÂNGELIS - VACARIA
Presenças: José Gilmar Vieira, Presidente da Ume, Jaime Perin, Presidente do CRE-3, 

Elio Ricardo Grisa, colaborador da área da Unificação, Maria Elisabeth Barbieri, Vice-Presi-
dente de Unificação, Gabriel Nogueira Salum, Presidente da FERGS, Alcides Gajoni, fundador 
da Casa que tem 25 anos (livraria e tesouraria), Suzana Varaschin, Presidente da Casa, Almir 
Carrion Luz, Vice-Presidente da Casa, Marciano Bizotto.

Fomos recebidos pelos trabalhadores da Casa e conhecemos as belas instalações, sim-
ples, acolhedoras e muito belas. A Casa é ampla, confortável, e é fruto de doação de duas 
pessoas que frequentam a instituição. É uma Casa com 25 anos e com um potencial de tra-
balho expressivo.

O Presidente introduziu a sua fala abordando o conceito de unidade de princípios e a 
necessidade da convivência fraternal e amorosa para atingirmos esse objetivo.

A Casa está em fase de reestruturação. Tem sua força na tarefa da evangelização. Fa-
zem arrecadação de roupas e alimentos.

Tem quatro grupos de estudos.

Apresentamos o Programa de Liderança e estimulamos o estudo e a participação nas 
atividades do Movimento Espírita.

Foi muito forte a presença espiritual de Spinelli, sinalizando-nos a presença, no grupo, 
encarnado de um dos seus antigos companheiros de Bom Jesus.

UME BAGÉ
145. S. E. AMOR E PAZ - ACEGUÁ
13/07/2017

A Presidente da União, Eva Tanhot, fez a saudação e relatou que o esforço de aproxi-
mação das sociedades espíritas e a Diretoria Executiva é um esforço de décadas. Que não há 
hierarquia entre nós, mas somos todos irmãos. Que não há maior ou menor importância no 
trabalho feito por uns e outros, mas que todos somos fundamentais em nossa tarefa. Men-
cionou a alegria que deve viger entre nós espíritas.

Presenças: Ana Ieda Araújo Fernandes, fundadora da Casa, Josiane Keroga, Ana Paula 
Luciano Pinto, Inês Pires Farias, S. E. Amor e Caridade de Bagé, Reginaldo Gasso Rodrigues, 
coordenador do grupo Nova Esperança, Eva Tanhot, Presidente da UME, Cesar Garcia, dou-
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trinário da Casa, Presidente, Célia Maria Duarte Rodrigues, Cloti da Silva, Josiane Sonaglio, 
Nelson Sonaglio, ambos da S. E. Bezerra de Menezes, Jânio Kissiolar Fagundes, Tesoureiro, 
José Antonio, fundador da Casa, Vice-Presidente, Vanusa Cougo, Vice-Presidente da UME, 
Elio Grisa, voluntário da Unificação, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Vice-Presidente de 
Unificação, Gabriel Nogueira Salum, Presidente da FERGS.

O Presidente enfatiza que a nossa Federação sempre contou com irmãos de outras pá-
trias. Dentre esses Angel Aguarod Torrero.

Explicou brevemente os motivos da nossa visitação. Falou da fraternidade que deve 
envolver as nossas relações para a superação das nossas dificuldades. Disse que cada um de 
nós somente terá êxito na sua tarefa se nos mantivermos unidos.

O Presidente Cesar diz que a Casa Espírita é o hoje, mas a evangelização prepara a obra 
para o futuro. Como organizar a evangelização. Foram compartilhadas várias experiências 
sobre a evangelização. Informamos sobre o e-mail institucional que nunca havia sido aces-
sado. Abordamos a necessidade da leitura das pautas, dos projetos que são remetidos para 
que as ações sejam, verdadeiramente, coletivas.

146. UNIÃO ESPÍRITA BAGEENSE - BAGÉ
15/07/2017

Presenças: Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth Barbieri, Vice-Presi-
dente de Unificação, Eva Farias Tanhot, Presidente da Ume Bagé, Ruibar Beroci Leite Freitas, 
Vice-Presidente da UEB, Iara Freitas, Presidente da instituição e Lea Bos Duarte, Vice-Presi-
dente de Relações Institucionais, Ibraídes.

O Presidente abordou o objetivo da visita e apresentou a Vice-Presidente de Relações 
Institucionais e as razões porque a área foi implantada na FERGS. 

A Presidente do Caminho da Luz aponta que o maior desafio das nossas instituições é 
conviver no meio político, tendo que ver e conviver sem poder calar. Que às vezes se per-
guntam: O que a FERGS está fazendo por nós? Que é muito bom estarmos aqui, porque as 
instituições estão morrendo. Que estão lutando para manter a instituição. Que é cruel o que 
estão vivendo.

Lea pergunta quais as atividades que a instituição tem; o Centro Espírita é pequeno. So-
mente para a manutenção da obra. Temos apenas um grupo de estudo. Uma sessão pública 
apenas. Sessão mediúnica e a sessão de preces e irradiações.

A obra assistencial atende, em média, 500 crianças mensalmente. Possui uma escola 
de educação especial, clínica de diagnóstico e tratamento (psiquiatria, fonoaudiologia, etc.). 
Oficinas semi-profissionalizantes, de todas as idades. As oficinas assistem as crianças que já 
ultrapassaram a fase da escola. Até dezembro tínhamos três convênios: assistência, educa-
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ção. O marco regulatório surpreendeu a todos. Estão ainda sem a renovação do convênio da 
área da assistência. 

Lea pergunta quantas entidades existem no município. Informa o Vice-Presidente Rui-
bar, que é Presidente do Conselho dos PCDs, mas que há uma questão orquestrada para 
retirar a condição de trabalho das instituições.

Ruibar fala dos entraves que a instituição enfrenta por ser uma instituição religiosa. 
Que o Movimento Espírita não está organizado como deveria. Que há dificuldade extrema 
de termos trabalhadores comprometidos com essa instituição.

Gabriel diz que as nossas instituições sofrem essa pressão, porque a Doutrina Espírita 
é o maior instrumento de transformação da Terra e nós seremos empurrados para abrirmos 
mão disso.

Lea diz que as organizações religiosas que tem a hegemonia não têm em nenhum mo-
mento a vontade de abrir mão da sua condição, e que hoje estão unidas para fazer frente à 
mesma pressão.

O Fórum é dirigido pelos funcionários da prefeitura e atende aos interesses do go-
verno.

O Convênio da Assistência e Promoção Social têm como alegação o fato de que a insti-
tuição não é de Assistência Social e não têm recursos.

A proposta da Presidência é de fazer um evento para apresentar o Caminho da Luz a 
alguns parceiros-empresários.

Valor da Carta de Captação: R$ 800.000,00

Stand do Caminho da Luz no Congresso.

Interpretação do artigo 30 e 31 - Dispensa de chamamento público. O protocolo admi-
nistrativo da solicitação do convênio: Documentos solicitados para a petição.

1. Estatuto do Caminho da Luz.

2. Termos de Renovação do Convênio LBA.

3. Depósito referente à renovação de ofício do convênio.

4. Relatório de Atividades.

Verificar qual o promotor que está com a tarefa de “defesa da cidadania”: Marcos Sa-
ralegui

147. S. E. VICENTE DE PAULO - BAGÉ
148. UNIÃO ESPÍRITA BAGEENSE - CAMINHO DA LUZ - BAGÉ
149. S. E. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES - BAGÉ
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150. C. E. ALLAN KARDEC - BAGÉ
151. GRUPO ESPÍRITA ALVORADA DA PAZ - BAGÉ
152. A. E. AMOR E CARIDADE - BAGÉ
153. S. E. LÉON DENIS - BAGÉ
154. S. E. O BOM SAMARITANO - BAGÉ
A Presidente da UME Eva Tanhot fez a sua saudação aos presentes enfatizando o senti-

mento de união e gratidão e o Presidente do CRE-6, Pedro Peçanha, fez a sua prece.

O Presidente da FERGS apresentou os objetivos da visita e enfatizou a necessidade de 
sermos unidos e estarmos trabalhando juntos para destruir o materialismo.

Disse que a nossa visita é uma visita de família. Porque nós queremos vencer e “Ismael 
vence sempre”, como afirma Humberto de Campos na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria 
do Evangelho.

Dito isto, abriu a palavra aos presentes.

A Presidente da UME, Eva Tanhot, trouxe em pauta a questão dos livros da Francisco 
Spinelli e a questão dos boletos.

Foram trazidas as questões dos títulos descontados no Banrisul e ainda a questão do 
protesto ocorrido

Abordamos a questão dos multiplicadores e a necessidade de que o conhecimento 
chegue ao Centro Espírita. A Presidente da UME, Eva Farias Tanhot, enfatizou o cha-
mamento de todos para que nos mobilizemos para termos Multiplicadores na região. 
Abordamos assuntos sobre a sustentabilidade para as despesas com o Programa de Mul-
tiplicadores.

Falou-se, ainda, sobre o Clube do Livro como forma de sustentabilidade ampla do Mo-
vimento Espírita. Esclarecemos sobre porque as rifas não são recomendadas aos Movimento 
Espírita.

Entregues os pacotes para as Casas Espíritas presentes.

Autografamos ao final as obras “O Líder Espírita” e “O Desafio de Viver”.

155. S. E. CHICO XAVIER - HULHA NEGRA
Esta é a primeira Sociedade Espírita no município. Ainda não está formalmente filiada 

à FERGS, mas está sendo orientada, fielmente, nos princípios de Unificação e de divulgação 
da Doutrina Espírita.

A Presidente da UME fez a sua acolhida lembrando que essas visitas são a continuidade 
da tarefa de Paulo de Tarso.
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Presenças: Eva Farias Tanhot, Presidente da UME, Sonia Braz Kraemer, Bezerra de Me-
nezes de Bagé, Vanuza Farias Kolhmann, Bom Samaritamo, Josiane Sonaglio, Nelson Sona-
glio, Elautéria Prado Dourado, Chico Xavier, Aira Duarte de Moura, Vice-Presidente da Casa, 
Elio Grisa, colaborador da Unificação, Amílcar Loguércio, tesoureiro da Casa, Regina Maria 
Dourado Loguércio, Presidente da Casa, Maria Elisabeth Barbieri, Vice-Presidente da FERGS, 
Mércia Maria Souza Peres, Bezerra de Menezes e Chico Xavier, Gabriel Nogueira Salum, Pre-
sidente da FERGS.

O Presidente Gabriel faz a sua fala falando do Projeto de Visitação aprovado pelo Con-
selho Federativo Estadual, inspirado na habitualidade das comunidades cristãs e nas viagens 
de Allan Kardec. Enumerou as atribuições da Comissão Central descritas no Projeto 1868.

Abrindo a palavra aos demais, ouvimos a Presidente Regina, que externou a alegria 
em receber a Diretoria Executiva, por ser um momento único para a comunidade espírita 
da Hulha. Que é um momento de festa espiritual. Disse que esta Casa já completou cinco 
anos (3 de abril de 2012). Hoje contam com estudo doutrinário e sessão pública semanal 
às 19:30 - terça-feira. Que somente é possível o trabalho pelo apoio dos companheiros dos 
Centros Espíritas de Bagé. Que há doação de trabalho, de recursos para deslocamento, de 
forma voluntário pelos trabalhadores voluntários de Bagé. Iniciaram, neste ano, o estudo da 
mediunidade.

Estão planejando a construção de uma sede e assim que tiverem lugar adequado ini-
ciarão a tarefa da evangelização infanto-juvenil. Há voluntários de Bagé, disponibilizando-se 
a realizar a implantação da tarefa.

Já possuem estatuto e CNPJ. Aos poucos estão estruturando, legal e doutrinariamente, 
a Casa.

Fazem o brique e chá para doação à Casa e realizam pedágio em benefício do Caminho 
da Luz.

Que no trabalho de implantação da atividade na Hulha, no princípio era necessário 
ligar para lembrar da sessão pública. Hoje não há mais necessidade.

Também é realizado o Evangelho na instituição.

Já adquiriram um terreno que está pago.

Nelson Sonaglio informa que a grande contribuição inicial foi por parte da S. E. Bezerra 
de Menezes, mas que depois todas as Casas da região e de Bagé se solidarizaram, com muito 
entusiasmo. Que as primeiras reuniões foram realizadas debaixo de um cinamomo na pre-
feitura e no CTG Lagoa da Música, com três pessoas. A fundação se deu no prédio onde hoje 
funciona e que é cedido, mediante pequena retribuição financeira, pela trabalhadora Aira 
Duarte de Moura, com a presença de 17 pessoas. Essa trabalhadora diz que essa Casa seria 
criada no plano físico, porque já estava construída na espiritualidade. Que hoje o rupo está 
sendo consolidado.
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Precisam de um treinamento sobre Atendimento Fraterno. Gabriel fala do processo 
saudável da fundação de novas células, que são criadas com a união de esforços dos traba-
lhadores de várias instituições.

Que a comunidade não conhecia o Espiritismo e hoje já está mais divulgado.

Amílcar recorda que, na primeira vez que veio na instituição. Que quando veio a traba-
lhadora Ana Úrsula à Casa já tínhamos 45 pessoas. Hoje esse público é natural. 

Informamos sobre as questões atinentes ao treinamento de trabalhadores espíritas 
nos NTEs e com planejamento orientado através da circular do Plano e Atividades Federa-
tivas.

Gabriel fala sobre o treinamento de Multiplicadores e a necessidade de trabalharmos 
em conjunto. Da necessidade de identificar os multiplicadores, pessoas que tenham condi-
ções de desenvolver as competências para realizar essa tarefa, e fazer a sua indicação aos 
dirigentes de Unificação.

Eva traz a parte concreta de que ser multiplicador traz o desafio de que ´há uma sus-
tentabilidade financeira. Como fazer para vencê-lo? Quem tem que prover o multiplicador é 
o Movimento Espírita.

Compartilhamos a observação da dificuldade de renovação de trabalhadores.

UME CANDIOTA
156. S. E. IRMÃOS NA FÉ - CANDIOTA
157. S. AMIGOS DA PAZ - PINHEIRO MACHADO
158. S. E. LUZ NO CAMINHO DE DARIO LASSANCE - CANDIOTA
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Presenças: Fernanda Vestfahl, Presidente da Casa, Cesar Vestfahl, Vice-Presidente da 
Casa, Eva Tanhot, Presidente da UME, Fernando Oliz, Jorge Luiz Colares, Jussara Coelho da 
Rosa, Tiago Rodrigues, Liliane Franco, Solange Franco, Inácia Gomes, Édia Correa, Maria Inês 
Farias, Presidente da UME Candiota, Jane Elisabeth Pereira, S. E. Luz no Caminho, Doris Mou-
ra, Cleonice Dávila, Mara Regina Moreira, Fátima Bonfada, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, 
Vice-Presidente de Unificação, Gabriel Nogueira Salum, Presidente.

Fala do Presidente: Fala dos objetivos da visita e recomenda a leitura da obra Viagem 
Espírita de 1862 e outras viagens.

Abriu a palavra para os participantes:

Fernanda agradece a visita e fala da visão que tinha da FERGS: uma instituição que dita-
va normas. E que aos poucos foi percebendo como acontece a questão do Movimento Espíri-
ta. Mostraram o elo de ligação com Peçanha. Que sabe da importância da Unificação. César 
ressalta que acha interessante porque não fazemos distinção entre Casas federadas ou não.

Referiu o Presidente o capítulo da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, 
onde diz que todas as instituições e corações estão vinculadas à Federação Espírita Brasileira.

Dados das Casas Espíritas federadas foram solicitados: 416 no estado. 

Falamos do treinamento dos trabalhadores espíritas, aproveitando que o grupo mante-
ve interesse na divulgação do Espiritismo fora do país.

Fizemos muitos esclarecimentos sobre a questão da sustentabilidade financeira dos 
Centros Espíritas.

UDE TRISTEZA
159. FRATERNIDADE CRISTÃ ESPÍRITA - PORTO ALEGRE
Visitamos a instituição: Paulo Machado, Presidente da UDE Tristeza, Presidente da 

FERGS, Gabriel Salum, Vice-Presidência de Unificação, Maria Elisabeth Barbieri. 

Fomos recebidos pela Diretora da Escola Aldeia da Fraternidade. O Presidente da FERGS 
esclareceu que a nossa visita não é pontual para a instituição, mas faz parte de um projeto. 
Mencionou que já prestamos auxílio jurídico à Aldeia em reclamatória trabalhista, através do 
seu escritório de advocacia.

Presidência: Idair Anita Trapp - Informa que a instituição se mantém de aluguéis, doa-
ções, sócios contribuintes e convênios. Que possuem um prédio em doação, mas que não 
está regularizado. Situa-se na Venceslau Escobar, onde funciona o bazar. Atendem 240 crian-
ças. O Regime da Aldeia SOS não existe mais, desde a implantação da Constituição Federal de 
1988. A instituição tem 64 anos. São 13 prédios, alguns com funcionários morando. Possuem 
um escritório de advocacia que atende gratuitamente.
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A Presidente informa que o Centro Espírita não funciona mais. Que ouviu dizer que o 
Sr. Daltro dirige um grupo que está estudando Osho. 

Não conhecem o Projeto Conte Mais. Explicamos, brevemente, e ofertamos a apre-
sentação do projeto e agendamento de uma vinda da nossa Vice-Presidente de Relações 
Institucionais.

Visitamos a Aldeia, vimos os prédios e constatamos que alguns estão em péssimo es-
tado de conservação. Muitas das edificações estão fechadas. Efetivamente, a instituição não 
tem mais nenhuma atividade espírita.

Há necessidade de verificar a situação jurídica, da instituição e a situação estatutária.
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Ano 2018
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UME SANTO ÂNGELO
160 C. E. ALLAN KARDEC - SÃO MIGUEL
161. C. E. VIANNA DE CARVALHO - RINCÃO DOS MORAES
162. C. E. AMOR E CARIDADE
Presenças: Gabriel Salum, Presidente, Antonio Augusto Nascimento, Presidente da 

UME Santo Ângelo, Marileda Mânica, Presidente do CRE-9, Cláudia Scholl, Vice-Presidente 
do CRE-8, Luciano Albuquerque, Vice-Presidente da UME Santo Ângelo.

Elio Grisa, colaborador da Vice-Presidência de Unificação, Paola (menina do Centro Es-
pírita Allan Kardec de SM), Pablo Santos, Jussara Monaredo, Vianna de Carvalho, Odalmir 
Monaredo, Marli Borges, Presidente do Centro Espírita Vianna de Carvalho, do Rincão dos 
Moraes, Amor e Caridade, Araci Ribas Bedatti, Tais e Oliveira Santos, Ivandro Luis Santos, Ori-
val Medeiros, Centro Espírita Allan Kardec de São Miguel, Valdemar Antunes, Marina Mar-
tins, Adão da Silva, Selanira Medeiros, Presidente do C. E. Allan Kardec, Pedro Possebon de 
Freitas, Francisca de Souza, Marfisa Aguiar Nunes, Tarquino Nunes.

Fomos acolhidos com muita alegria e carinho por parte dos trabalhadores, pessoas 
simples mas com grande afetividade.

Gabriel fez a sua apresentação e falou da alegria em concretizar um sonho antigo da 
nossa gestão, qual seja, o de visitar e estar mais perto dos Centros Espírita para orientar e ao 
mesmo tempo aprender com cada realidade. 

Abriu a palavra para os presentes

Selanira lembrou que estivemos na Casa no dia 7 de março de 2008, quando recebía-
mos as primeiras inspirações de Sepé, e que ver-nos de volta traz-lhe um sentimento grande 
de gratidão. Que os trabalhadores da União e do CRE sempre são solidários com a Casa, 
quando esta necessita. 

Que a Casa somente tem trabalho de assistência na quarta-feira às 19 horas. Que co-
meçarão a estudar no Seara para reestruturar a Casa.

D. Araci diz que o Amor e Caridade funciona aos sábados, que o Diretor da Casa fa-
leceu, que depois disso a assistência diminuiu, mas que sempre tem público (15, 20 pes-
soas).

O Grupo de Vianna de Carvalho é um grupo do interior, Rincão dos Athaídes, com tra-
balho às sextas-feiras, tem leitura do Evangelho, passe, médiuns. É um grupo familiar. Nas-
ceram em lar espírita. Possuem grupo de estudo e desenvolvimento da mediunidade às ter-
ças-feiras.

Os grupos se visitam e se apoiam na execução das tarefas.

O Presidente Gabriel falou do patrimônio que é a Editora Francisco Spinelli.
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Gabriel falou da necessidade de estarmos juntos e de levarmos o Evangelho a quem 
ainda não vai ao Centro Espírita. Falou do Espiritismo na praça.

Nesse momento chegou um jornalista chamado Antonio que visita pela primeira vez o 
Centro Espírita. 

Marileda enfatizou a força e a fé dos trabalhadores que andam 15, 8, 18 quilômetros 
para estarem juntos e se ajudarem.

Cláudia Scholl diz que há atividades de capacitação para qualificar trabalhadores no 
Centro Espírita, fazendo o convite para que haja a participação nessas atividades.

O Presidente da União, Antônio Nascimento, teve palavras de estímulo e de coragem 
aos confrades para que persistam no trabalho.

163. S. E. ALLAN KARDEC
Fomos recebidos - a equipe de visitação composta pelo Presidente da FERGS Gabriel 

Salum, Marileda Mânica Presidente do CRE-8, Antonio Nascimento, da secretaria do CFE e 
pelo Élio Grisa, voluntário da área da Unificação - pelos confrades do Allan Kardec, o Presi-
dente Vilson Martins Fernandes, Geni Prestes de Moraes e Paulo Moraes.

Gabriel Salum solicitou que fosse feita uma leitura de o ESE e expôs a proposta das vi-
sitações e iniciou um diálogo fraterno.

Após as apresentações foi relatada a situação atual da Casa, que conta com nome tra-
balhadores e mantém atividades públicas nas quintas às 20h e três grupos de estudos aos 
sábados à tarde.

Geni lamentou a dificuldade de adesão de novos trabalhadores que possam assumir 
tarefas novas, apesar de terem um grande público nas palestras com média de cerca de 40 
pessoas.

Gabriel pediu a visão dos Diretores para o Movimento Espírita e Geni reforçou o quanto 
a participação nas atividades do Movimento Espírita é essencial.

Geni falou sobre o desejo de iniciar evangelização infantil e Paulo lamentou a dificulda-
de de manter os jovens na Casas Espíritas.

O assunto sobre a divulgação de livros versou sobre a importância da divulgação.

Mantém o Clube do Livro, cujos sócios preferem mais romances.

No posto de venda de livros, têm apenas Obras Vásicas, que pegam através da livraria 
do G. E. Seara do Mestre, pois acham que não conseguem administrar a venda de mais li-
vros. Gabriel ofereceu a possibilidade de fazerem a consignação e Geni se interessou muito. 
Ficaram com os fones da livraria para contato com a Gerência Comercial. Têm biblioteca com 
empréstimo de livros.
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Conversamos sobre a divulgação pelo Livro Espírita e as necessidades de adequação 
dos títulos para mantermos o mix do Clube.

Gabriel convidou para visitarem a sede da FERGS quando forem a POA e explicou o 
porquê da mudança e as condições atuais do prédio.

Marileda referiu sobre a importância da qualificação das áreas das Casas e de manter 
formação continuada de trabalhadores.

Gabriel falou dos desafios do espírita quanto aos desafios do materialismo ainda vigen-
te no mundo e dos desafios de união dos espíritas, para que a unificação aconteça.

Gabriel esclareceu sobre a quantidade de obras com desvios doutrinários e distorções 
sutis para desunião. Lembrou também por que a fidelidade à distribuidora espírita, que ana-
lisa as obras antes de colocar à comercialização.

Falaram da necessidade de ampliação das salas, já que têm terreno contíguo.

Foi sugerido que estudassem alternativas para formarem uma base inicial para a obra, 
como eventos e parcerias.

Gabriel entregou o kit de obras da editora à Casa.

Registramos o momento em fotografia e, após diálogos finais fraternais, despedimo-nos.

164. S. E. DR. BALTAZAR DE BEM - SÃO LUIZ GONZAGA
Visitação do Presidente da FERGS - palestra pública e lançamento da obra - Sepé - O 

Guerreiro da Paz. 

165. C. E. UNIÃO DOS HUMILDES - EUGÊNIO DE CASTRO
166. C. E. CAMINHO, VERDADE E VIDA - JOIA
Presenças: Presidente da FERGS Gabriel Salum, Marileda Mânica, Presidente do CRE-

8,  Antonio Nascimento da Secretaria do CFE, Presidente da UME Santo Ângelo, Élio Grisa, 
voluntário da área da Unificação, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Presidente do Centro 
Espírita União dos Humildes, Nilton Och, residente no Rincão dos Carneiros, Sônia Mara Ruiz 
dos Anjos, Rivail dos Anjos, Sebastião Siqueira, Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida de 
Joia, Orlivo de Oliveira de Jesus, Maria Oliveira e Jesus, José Athaíde Conceição, Vice de Joia, 
Januário da Silva, Joia, Alda Soares de Abreu, Paulo Dirceu Soares, U. H., Paulo Gubert, U. 
H., Luisa de Lourdes Carneiro Soares, U. H., Hélio Ribeira, Araci Araújo, Altamira Teixeira de 
Oliveira, Clarice Dias da Silva, Ana Isabel Carneiro, José Romário, Maria Nelci Ribas, Isabel de 
Oliveira Moraes, Lauri Moraes, Teresinha de Jesus Teixeira, Jorge Jesus Teixeira, Maria Neli 
Gubert, Adilson Moraes. Muitos dos participantes do Centro Espírita União dos Humildes 
são da família do Sr. Cândido Moraes Pereira. 
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A visão da pequena Casa, encravada no meio das pujantes plantações de soja do inte-
rior da região de Eugênio de Castro, remete as nossas almas à lembrança das descrições da 
Casa do Caminho na Estrada de Jope. A Casa pintada de azul, cercada pelo verde dos campos 
gaúchos, inspira-nos um sentimento de conexão com o Alto e com a simplicidade dos primei-
ros dias do Cristianismo nascente.

A mesinha branca com o guardanapo de crochê, muito alvo, com porta-retratos com 
a palavra “Evangelho” em um monograma para bordado artesanal e o cartão recebido da 
FERGS, parabenizando a instituição pelo aniversário da Casa, à sombra das grandes árvores 
que oferecem conforto aos que se aproximam, demonstram o carinho e o cuidado daqueles 
que cuidam da Casa, para acolher os frequentadores e os visitantes.

O Presidente José é um confrade simples e com profundo conhecimento dos valores 
e princípios espíritas, revelado na sua fala inspirada e amorosa. Disse-nos que: O tesouro 
espiritual é imenso, é infinito, e que devemos nos empenhar em adquirir o máximo que 
pudermos, para que quando o “Pai Velho”, nos chamar tenhamos o que levar na bagagem.

Falou sobre a leitura que fez da obra Sepé - O Guerreiro da Paz dizendo: Quando a D. 
Glória, antiga trabalhadora e médium da Casa, desencarnada há quase um ano, com 91 anos 
de idade, dizia que Sepé era o cuidador desta região ele ficava desconfiado, pensando: Como 
um índio pode ser um protetor? Mas com a leitura do livro sentiu-se fortalecido e tem muita 
gratidão por conseguir entender o valor desse Espírito.

A adequação da Casa aos princípios espíritas foi enfatizada pelo Presidente Gabriel, 
exemplificada com a informação, genuinamente espírita, correta, que está afixada no peque-
no salão, cheio de confrades das redondezas.

Com muita emoção o nosso Presidente Gabriel saudou os presentes falando da grati-
dão que sentimos por estarmos aqui na Casa. Falou do tamanho da nossa família espírita e 
disse que este é um momento em que essa grande família necessita ampliar os laços e se 
tivermos algo que impeça essa União devemos superar as nossas dificuldades e nos perdoar-
mos. 

O irmão Sebastião desejou obter informações sobre o trabalho realizado no Hepa, o 
que foi fornecido pelo companheiro Elio Grisa, que falou brevemente sobre o histórico do 
hospital e as razões que levaram a sua fundação pelo Dr. Oscar Pithan.

O irmão Rival referiu que em 2014 teve um acidente na família, quando desencarnou 
um filho e gostaria de saber se o filho está hospitalizado na Espiritualidade. O nosso Presi-
dente Gabriel fala sobre o atendimento da Espiritualidade a todos.

Registramos a presença da Vó Glória, alma com a reencarnação avaliada pelo Dr. Bezer-
ra de Menezes, que referiu-se à sua tarefa que ora está ampliada pela libertação do corpo 
físico. Trouxe notícia de que os Espíritos da falange de Bezerra estavam a atender a todos 
aqueles presentes.
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Foi entregue ao Presidente do Centro Espírita União dos Humildes o kit de obras da 
Editora.

O Presidente do Centro relatou a história de um fundador (Pedro Farias de Araújo) que 
foi preso e torturado por causa da Doutrina Espírita e mesmo na prisão socorreu o delegado 
que teve um mal-estar súbito, fazendo uma prece. Ao recuperar-se conta-se que o Delegado 
mandou soltá-lo dizendo: Soltem esse homem, esse é um homem de Deus.

167. S. E. AMOR AO PRÓXIMO - SANTO ÂNGELO
Presenças: Presidente da FERGS Gabriel Salum, Marileda Mânica, Presidente do CRE-8, 

Antonio Nascimento, Secretário do CFE e Presidente da UME Santo Ângelo, Élio Grisa, vo-
luntário da área da Unificação - Assessoramento ao Centro Espírita, Maria Elisabeth da Silva 
Barbieri, Vera Yung, Maria Jussara Silva, Presidente da S. E. A. P., Cláudio Vicentini, Maria 
Dolores, Anela Cieja, Rosimara do Couto, Maria Lenir Friederich, Luciano Albuquerque, Vice-
-Presidente da UME, Oscar Brito Yung.

A Presidente Maria Jussara relatou que o trabalho da Casa é muito simples, que pos-
suem evangelização, palestras...

Carlos Vicentini refere o trabalho na área contábil e administrativa e também na assis-
tência social.

O Seu Oscar falou sobre a obra Sepé - O Guerreiro da Paz dizendo que a obra muitas 
vezes o levou às lágrimas durante a leitura.

Relatou que na década de 1970, quando Divaldo esteve em Santo Ângelo e jantou na 
sua Casa, apreciou uma tela sobre Sepé que foi pintada por um artista santoangelense e 
referiu a ele que Sepé era, realmente, um espírito de luz. Que na Casa, nas sessões públicas 
sempre se faz uma prece pelos suicidas e pede-se a proteção de Sepé. Que num espaço que 
tem na rádio comentou a obra. Que a Casa tem um grande respeito pela figura de Sepé.

Antônio referiu que a Casa foi a que o acolheu quando chegou a Santo Ângelo antes de 
fundar o Seara do Mestre. Exortou a todos para o trabalho perseverante diante das dificul-
dades.

Gabriel falou da necessidade de convivência para o cumprimento da Missão do Espiri-
tismo que é a de destruir o materialismo.

Gabriel narrou a visita de Divaldo à sede da FERGS e a informação de que Sepé é o 
integrante do Conselho Superior da FERGS na Espiritualidade, trabalhando para a união das 
religiões.

Também falou da necessidade de encontrarmos o caminho do coração do nosso seme-
lhante. Exortou-nos todos à União falando da certeza de que se temos a tarefa outorgada por 
Deus também teremos os recursos para realizá-la.
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Que nós, os Espíritas, somos aquelas almas mais rebeldes, os que não se emenda-
ram em nenhuma outra religião, e precisamos das explicações mais claras, da fé racio-
cinada.

Por isso, disse o nosso Presidente visivelmente emocionado: Perdoemo-nos, acolhen-
do os nossos trabalhadores, porque é preciso que haja diálogo entre nós, precisamos estu-
dar o mesmo Espiritismo. Os ataques de hoje não são os mesmos de ontem, porque ontem 
éramos discriminados, mas hoje os ataques são para nos dividir internamente. Muitas vezes 
pensamos que a caridade é algo que pode ser feito de qualquer forma, mas não. As prescri-
ções do Codificador têm a sua razão de ser.

Precisamos descobrir que a formação do trabalhador do Centro Espírita é uma grande 
tarefa federativa, disse Gabriel falando do Plano de Atividade Federativa e do método de 
conversação. Da necessidade de estudarmos juntos em Núcleos de Treinamento e Estudos. 
Colocou à disposição da Casa a família espírita do Rio Grande do Sul. 

Indagou sobre a forma como poderíamos auxiliar a Casa. Vera Yung relatou a impor-
tância do estudo. Oscar pergunta se a Federação dispõe de um curso atualizado da Doutrina 
Espírita. Gabriel, em resposta, falou do calendário de capacitações da União. Luciano falou 
da aprovação na União para agendamento das oficinas de formação de lideranças. Antônio 
leu os agendamentos do PAF.

Entrega do kit das obras da Editora Francisco Spinelli.

168. G. E. E. CHICO XAVIER - TRÊS DE MAIO
Chegamos a Três de Maio no início da tarde e fomos recebidos com alegria e afetivi-

dade pela Diretoria e trabalhadores. Fizemos uma visita às dependências físicas da Casa, 
e verifica-se a organização e o cuidado com as instalações. Possuem todas as atividades, 
evangelização, assistência social, estudo, exposições doutrinárias. Três de Maio é uma comu-
nidade pequena: 25.000 habitantes de origem europeia, com uma divisão entre católicos e 
protestantes, que se revela até na disposição do comércio 

Presenças: Presidente da FERGS Gabriel Salum, Marileda Mânica, Presidente do CRE-8, 
Antônio Nascimento, Secretário do CFE e Presidente da UME Santo Ângelo, Élio Grisa, vo-
luntário da área da Unificação - Assessoramento ao Centro Espírita, Maria Elisabeth da Silva 
Barbieri, Luciano Albuquerque, Vice-Presidente da UME, Altair Soder, Presidente da Casa, 
Isabela Durand Dal Louro, Ronise Depner, Marlene Lena, Neri Soder, Denise Nedel, Karen 
Hinerasky, Vice-Presidente da Casa, Vinicius Serafim, Cristina Peiter (sobrevivente da boate 
Kiss), Rafaela.

O primeiro Presidente era paulista, Sr. Joaquim Monteiro, já falecido.

Referiram a palestra com o pessoal do CELD - Rio de Janeiro.
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A Casa mantém na biblioteca uma estante de obras espiritualistas.

Conversamos sobre a oferta de livros espiritualistas no Centro Espírita, recomendando-
-se que a divulgação nas nossas Casas seja genuinamente espírita.

Também conversamos sobre a tribuna espírita e os palestrantes que a ocupam preci-
sam ser alinhados ao Movimento Espírita.

Foi uma conversa produtiva ao final da qual foi precedida a entrega do Certificado de 
Filiação da Casa com a emoção tomando conta dos corações de todos os presentes.

UME CRUZ ALTA
169. A. E. JOÃO DOS MATOS - NÚCLEO SIZISMUNDO - SANTA BÁR-

BARA DO SUL
Este Núcleo integra a Aliança e não tem personalidade jurídica. A Receita para ma-

nutenção é proveniente de um arrendamento de terras que é distribuído entre os demais 
Núcleos.

Luci Rosa Vignatti, trabalhadora da Casa, Sérgio Pereira, Presidente da UME Cruz Alta, 
Roseni Siqueira Kollmahn, Gerente Editorial, Presidente da FERGS Gabriel Salum, Marileda 
Mânica, Presidente do CRE-8, Antônio Nascimento, Secretário do CFE e Presidente da UME 
Santo Ângelo, Élio Grisa, voluntário da área da Unificação - Assessoramento ao Centro Es-
pírita, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, VP de Unificação e Diretora da área comercial, Vera 
Krammes, dirigente da Casa, que trabalha em uma espécie de colegiado, João Barragan, tra-
balhador da Casa, José Valdir Melo Lemos, trabalhador da Casa.

A Casa tem falta de informação sobre os treinamentos e indagou sobre as novas meto-
dologias para evangelização.

Informamos sobre os Núcleos de treinamento e estudo.

170. S. E. CRISTO, AMOR E CARIDADE - PANAMBI
171. S. E. CAMINHO DA LUZ - CONDOR
Sérgio Pereira, Presidente da UME Cruz Alta, Roseni Siqueira Kollmahn, Gerente 

Editorial, Presidente da FERGS Gabriel Salum, Marileda Mânica, Presidente do CRE-8, 
Antônio Nascimento, Secretário do CFE e Presidente da UME Santo Ângelo, Élio Grisa, 
voluntário da área da Unificação - Assessoramento ao Centro Espírita, Maria Elisabeth 
da Silva Barbieri, VP de Unificação e Diretora da área comercial, Amália Donatto, Ca-
minho da Luz de Condor, Lourdes Kruger, Edilene Donatto, Leonel Brezolin, Fernando 
Diefenbach, Giovana Ody.

Saudação do Presidente da FERGS aos participantes da reunião.
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Trabalhamos a ideia de quem é a FERGS. 
Que somos todos nós. Os trabalhadores enalte-
ceram o esforço de aproximação.

A Giovanna disse que o Congresso na sis-
temática antiga era melhor. Foi compartilhado 
o retorno avaliativo do Congresso.

Falamos do Programa de Formação de 
Multiplicadores e sua importância para o Cen-
tro Espírita.

Foram repassadas as atividades do PAF.

Evidenciou-se pela irmã Amália uma ne-
cessidade premente de qualificação na área de 
infância e juventude.

Informamos sobre o Programa de Forma-
ção de Lideranças.

172. S. E. LUZ E CARIDADE - PALMEIRA DAS MISSÕES
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UME IJUI
173. S. E. AUXÍLIO FRATERNIDADE - IJUÍ
174. S. E. LUZ NO CAMINHO - IJUÍ
175. S. E. RENASCER
Presenças: Marileda Mânica, o CRE-8, Vice-Doutrinária Sefa, Gabriel Nogueira Salum, 

Presidente da FERGS, Humberto Bohrer Garay, Elio Grisa, colaborador da área de Unifica-
ção da FERGS, Roseni Si-
queira Kollmann, Gerente 
Editorial da FERGS, Emer-
son Douglas de Oliveira 
dos Santos, Maria Luiza 
Mattei, Dolair Callai, Ma-
ria Lenir Lutz, Leila Reis, 
Maria Bernardete Dessuy, 
Rosenei Clair da Silva (Luz 
do Caminho), Maria Glacir 
da Silva Brutti, Presidente 
da UME, Carmi Teresinha 
Wildner, Pedro Martins, 
Vice-Presidente Seaf, Marco Fagundes, Presidente Seaf, Geni de Quadros, (Renascer), Del-
mar Antonio Wildner, Pedro Wildner (menino que auxilia na recepção), Beatriz Rochane Pre-
diger Garay, Sueli Conceição.

O Presidente da FERGS, Gabriel Salum, fez a sua saudação inicial comentando o fato 
de já estarmos em visitação às Casas da região desde quarta-feira. Enfatizou que o projeto 
de visitações cumpre as prescrições de Kardec para a organização do Movimento Espírita. 
Recordou a fundação da FERGS no Congresso de 1921, instalado para este fim.

Lembrou que todos nós somos a FERGS e uma família que tem que dar conta de toda a 
família humana, levando-lhe a luz do Espiritismo.

O Centro Espírita Luz no Caminho manifestou-se quando lhe foi cedida a palavra, 
enfatizando a boa relação com a Federação Espírita. Que sempre foram acolhidos e 
orientados. Diz que a Casa é pequena e tem uns 30 trabalhadores. Referem que a di-
ficuldade que têm é encontrar pessoas para assumirem a coordenação das áreas a fim 
de que possam assumir e crias as demais áreas. O público-alvo é composto por muitas 
pessoas com dificuldades financeiras, que se deslocam a pé, quando chove não compa-
recem e causa diminuição sensível do número de pessoas, o que por vezes traz um certa 
desmotivação nos trabalhadores. Mas é um estado que logo é superado. A Casa nunca 
parou de funcionar.



122A Caravana da Fraternidade 2016 - 2018 Federação Espírita do Rio Grande do Sul

Percebe-se que a União é ativa participante das atividades agendadas no PAF. Maria 
Glaci diz que o número de participantes nas oficinas tem aumentado e que isso revela a 
compreensão que se estabelece em relação à matriz de treinamento ofertada pelas áreas da 
Diretoria Executiva da FERGS.

Marileda, Presidente do CRE, lembra que uma grande conquista da região foi a possibi-
lidade de indicação de multiplicadores para todas as áreas federativas.

Marco, Presidente da Casa, revela preocupação em cativar os estudantes da Casa para 
que participem mais das atividades de capacitação e das palestras na Casa. Compartilhamos 
como sugestão a observação do perfil do facilitador (se ele participa das atividades da Casa).

Gabriel falou da contaminação do Espiritismo através do Livro Espírita. Que a Editora 
Francisco Spinelli tem um criterioso trabalho de preparação dos originais e de todo o proces-
so de editoração. Referiu a análise de obras, realizada pela equipe vinculada à Vice-Presidên-
cia Doutrinária. Enfatizamos a necessidade da divulgação da boa literatura.

Entregue às Casas presentes um kit de obras da Editora Francisco Spinelli.

UME SANTA CRUZ DO SUL
176. C. E. EM BUSCA DA VERDADE - VENÂNCIO AIRES
04/04/2018 

Presenças: Ione Vedoy, Presidente do CRE, Gabriel Nogueira Salum, Presidente da 
FERGS, Maria Elisabeth Barbieri, Vice-Presidente de Unificação da FERGS, Marisi da Silva 
Hentges, trabalhadora da UME e do Centro, André Luis Puglia, Presidente do Centro Espírita 
e Vice-Presidente da UME, Rosa Maria Krewer, Vice-Presidente do Centro Espírita, Alvaro Ce-
zar Figueiredo, Presidente da UME Santa Cruz, Nádjia Weber, trabalhadora do Centro Espírita 
e Carolina Renz, trabalhadora da Unificação da FERGS.

O Presidente da FERGS, Gabriel Salum, fez a sua saudação inicial explicando os objeti-
vos das visitações. Todos se apresentaram. Diante da curiosidade ante o trabalho no Hospital 
Espírita de Porto Alegre Gabriel explicou o funcionamento deste e as atividades desenvolvi-
das pelo DAE. 

Gabriel torna a explicar que o projeto das visitações veio da vontade de estarem mais 
próximos da rede, de aumentar os pontos de diálogo e de contato do Movimento Espírita do 
nosso estado, onde se identifica desafios, compartilha-se experiências exitosas, e estreita-se 
os laços. Assim, inspirados pelas visitas que aconteciam no passado pelos pioneiros valoro-
sos, realiza-se reuniões com sentimentos de família, onde não existem formalidades e se 
desenvolve um diálogo franco, com avaliações do trabalho da nossa Federativa.

André conta que a Casa está comemorando o seu aniversário de 31 anos, onde houve 
mudanças físicas desafiadoras e atualmente a Casa está finalizando a sua construção da sede 
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nova com uma boa estrutura física. Ele comenta que são poucos trabalhadores, em torno 
de 20, e que acabam por acumular muitas atividades. Estão contentes com a venda da Casa 
antiga que possibilitou a obra. 

A Casa oferece atividades de reuniões públicas na quarta-feira à tarde e na quinta à 
noite com o mesmo tema de exposição doutrinária para os dois dias e passes coletivo e 
individual após a exposição. Os estudos acontecem nas quartas à noite. Existe um grupo de 
implantação do Evangelho no Lar. A evangelização infantil também acontece na quarta-feira 
com duas turmas da infância e um grupo de juventude, que inclusive está preparando um 
teatro para celebração do aniversário da Casa. Comentou-se a incidência de suicídios na re-
gião e as culturas católica e evangélica e o crescimento das atividades apesar destas.

Gabriel pergunta sobre os sentimentos com relação aos trabalhos da União e da rede. 
Se todos estão se sentindo parte da construção das atividades e treinamentos agendados e 
se estão atendidos pelo planejamento coletivo. André comenta que em virtude da obra reali-
zada na Casa, o agendamento das atividades ficou um pouco relegado. Que têm conseguido 
participar, mas que há dificuldade de captar mais pessoas para participar. Marisi comenta 
que mudou a sua visão através dos módulos do Programa de Formação de Lideranças e que 
a consequência dessas transformações nos corações dos líderes deve aparecer nas equipes 
de trabalho. 

Beth explica que o tema da capacitação dos trabalhadores vem sendo desenvolvido 
há tempos nas gestões federativas e que ao longo do tempo e do crescimento do Movi-
mento Espírita foram se constituindo projetos como os de Formação de Lideranças e de 
NTEs (Núcleos de Treinamento e de Estudo) para atender de melhor forma todo o estado 
sem sobrecarregar os poucos recursos humanos e materiais e de uma forma que o proces-
so se revitalize permanentemente. Assim, aproveitamos os talentos da rede e alinhamos o 
desenvolvimento das atividades em um programa de treinamento permanente chamado 
Formação de Multiplicadores que deverá resolver os desafios do Centro Espírita pois em sua 
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estrutura há uma construção coletiva na indicação dos multiplicadores e um acompanha-
mento constante das metodologias e tarefas a serem desenvolvidas. Dessa forma, devemos 
agendar os nossos treinamentos na forma dos NTEs e com os multiplicadores da Federativa, 
indicados pela região e devidamente capacitados.

André comenta os desafios dos contextos familiares no comprometimento de cada tra-
balhador. Gabriel comenta a possibilidade de agendarmos capacitações em Venâncio utili-
zando a estrutura nova do Centro e aproximando as tarefas que na maioria acontecem em 
Santa Cruz. Ione também comenta a transformação do seu olhar sobre as atividades ao lon-
go do tempo e que a forma de NTEs já era utilizada informalmente no passado.

Conversa sobre os benefícios de se trabalhar de forma integrada, evitando os isola-
mentos e personalismos. Álvaro comenta que esse tema deve seguir sendo trabalhado nas 
demais visitações e conta como se sente ante o desafio de aproximar Casas Espíritas da UME 
da Federação e do entendimento do trabalho compartilhado. 

Além disso, conta sobre o aprendizado desenvolvido com a primeira edição do Progra-
ma de Multiplicadores através do feedback recebido sobre as escolhas dos trabalhadores in-
dicados e o desafio de escolher alguém que tenha condições de atender a demanda. Gabriel 
explica que não existem trabalhadores prontos mas que o perfil indicado no projeto está 
pautado no potencial para desenvolvimento.

Demanda apresentada pelo Álvaro: as lideranças precisam de treinamento para geren-
ciar esses processos envolvidos nas indicações do Programa de Multiplicadores e apresentar 
as solicitações do PAF, esclarecendo os pontos da rede. 

Ione comenta o valor das avaliações para não pautarmos as decisões apenas nas opi-
niões pessoais. Gabriel comenta os benefícios para o Centro Espírita de ter os seus trabalha-
dores envolvidos em tarefas no Movimento Espírita. 

Gabriel pergunta da Casa Espírita quanto ao livro espírita e a Rosa conta que a comu-
nicação com a Federativa, em relação ao Clube do Livro através da Daniela, tem sido bem 
afetiva e esclarecedora mas que o desafio tem sido cativar os leitores entre o público da 
Casa. O relacionamento com a FERGS foi muito bom e tem se estedido aos demais pedidos 
de livro da Casa. Ela comenta que a Casa tem poucos livros à venda e que não sabe muito 
bem como desenvolver isto, e o Gabriel esclarece que há uma capacitação que a Federativa 
oferece para agendamento em NTE para auxiliar nestas questões e um kit indicado de apoio 
a estes momentos de crescimento.

Álvaro comenta que em um clube do livro conhecido e bem-sucedido se elege um pa-
drinho para ler e comentar o livro de cada mês e apresenta essa sugestão para o Clube do 
Livro da FERGS como forma de divulgação.

Marisi comenta a mudança de cultura que vivenciamos em relação aos programas e 
oficinas, que as dificuldades do processo de transição são naturais, e que nunca sentiu a Fe-
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deração tão próxima das Casas como ela sente neste momento. Beth conta que as oficinas 
das reuniões inter-regionais apoiarão esse processo e que está em construção um material 
de estudos de Unificação para apoiar a rede nesta transição.

Entrega do kit da Editora Francisco Spinelli para a Casa.

Encerramento com fala amorosa do Gabriel sobre o investimento no relacionamento 
da Casa com a FERGS, investindo na comunicação e na solução dos desafios. Álvaro agrade-
ceu o roteiro do Haroldo que vai se realizar na região comentando que serviu para aproximar 
as lideranças.

177. S. E. IRMÃ CLARA - VERA CRUZ
04/04/2018

Presenças: Gabriel Nogueira Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth Barbieri, Vi-
ce-Presidente de Unificação da FERGS, Álvaro Cézar Figueiredo, Presidente da UME Santa 
Cruz, Carolina Noele Renz, trabalhadora da Unificação da FERGS, Carlos Sérgio Ribeiro Lied, 
Secretário do CRE, Marlise Gomes da Silva, Thaise da Rocha Ferraz, Renato José Matje, Mil-
ton Afonso Kroetz, Alice Helena Haas, Rui Dias, Verenice Andreia Tuchtenhagen, Wantoir 
Tuchtenhagen, Itiana Daniela Kroetz, trabalhadores da S. E. Irmã Clara, Renato Germano 
Kopp, Presidente da Casa, Marco Aurélio Feiber, Vice-Presidente da Casa, Ione Vedoy, Presi-
dente do CRE.

Abertura com música.

Saudação do Presidente sobre o objetivo da reunião de integração e diálogo para for-
talecimento de todos. Apresentação dos participantes e fala do Gabriel sobre a identificação 
de todos como integrantes da Casa-mãe gaúcha que é a FERGS e da necessidade que a ges-
tão tem de ouvir as impressões sobre o trabalho federativo e colher os desafios que a Casa 
tem enfrentado e as experiências exitosas para a troca e crescimento de todos. 

O Presidente da 
Casa conta da sua au-
sência nas reuniões e 
capacitações da rede fe-
derativa. Quanto à Casa, 
apesar da habitual falta 
de trabalhadores, há pro-
posta de ampliação das 
tarefas. O relato das ati-
vidades que a Casa tem 
feito em relação à socie-
dade como distribuição 
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de panfletos sobre suicídio, explanação do Evangelho para os CAPs, atividades em colégios, 
entre outras. Ele conta que a trabalhadora Marlise tem se integrado mais às atividades fe-
derativas e tomado a frente nas questões da evangelização de bebês. Comentários sobre a 
atividade a ser implantada para os dependentes químicos dos CAPs envolvendo a alegria e 
importância dessa tarefa nova.

Marlise conta sobre o projeto de evangelização de bebês que está em desenvolvimento 
e que deu início com o incentivo da liderança (Sérgio), a participação dela no encontro com 
este tema e a capacitação realizada pelo Núcleo de Bebês da FERGS na Casa. Ela relatou que 
o trabalho foi desenvolvido de forma integrada desenvolvendo talentos entre os trabalha-
dores de várias Casas espíritas. O Presidente da UME, Álvaro, conta que colheu os desafios 
de tempo da companheira que participa do Programa de Multiplicadores da FERGS e se 
surpreendeu com a proposta da evangelização de bebês quando ela propôs para a União. O 
resultado do trabalho dela junto a esse projeto resultou no crescimento da equipe da área 
da infância e juventude da UME. 

Gabriel aproveita para explicar a maneira como se dão as capacitações oferecidas pela 
Federativa atualmente, de forma que a rede se alimenta de trabalhos realizados pelos multi-
plicadores treinados e alinhados. Beth salienta a importância de os trabalhadores das Casas 
estarem integrados com o trabalho federativo, onde cada célula se nutre da integração com 
o corpo, advinda da colaboração. Beth explica um pouco sobre o PAF, os NTEs e o Programa 
de Formação de Multiplicadores. O Presidente da FERGS salienta a importância de trabalhar-
mos juntos para que tenhamos visões menos personalistas e mais seguras sobre o trabalho. 

Sérgio diz que a consciência de que nosso maior inimigo é a desunião já reina na S. E. 
Irmã Clara e Gabriel salienta a importância da participação nas atividades da rede para que 
nenhuma Casa se sinta autossuficiente e se isole. 

Álvaro conta da alegria de receber a inter-regional da Federativa e a presença do Ga-
briel e da Beth de forma tão próxima, humilde e afetiva, que serve de exemplo para cada 
líder. Comenta a situação da Casa Irmã Clara que possui uma estrutura material muito boa e 
elogia o esforço dos seus trabalhadores.

Entrega dos kits para a Casa e para a Casa Justiça Divina. 

UME RIO PARDO
178. G. E. FELICIANO PRATES - ENCRUZILHADA
05/04/2018

Presenças: Gabriel Nogueira Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth Barbieri, Vi-
ce-Presidente de Unificação da FERGS, Carolina Noele Renz, trabalhadora da Unificação da 
FERGS, Rôsangela Piero Nunes, Eva Santos, Vilma Teresinha Freitas, Adriana Larosa Hate, 
Cleci Soares, Wanderli Soares, José Aírton Ferreira, trabalhadores da Casa, Marizélia Braga 
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Rassier, Presidente do Grupo Espírita Feliciano Prates, Luis Rogério Cunha dos Santos, Vi-
ce-Presidente da Casa, Maria Alice Vargas do Grupo Francisco de Assis de Rio Pardo, Celso 
Meireles, Vice-Presidente do CRE, Ione Vedoy, Presidente do CRE, Lionei Ricardo, Vice-Presi-
dente da UME, representando o Presidente da UME Rio Pardo.

Fala do Presidente da FERGS sobre a importância do trabalho em conjunto para aten-
der o objetivo do Espiritismo na Terra que é a destruição do materialismo e conta sobre a 
Comissão Central proposta pelo codificador, que se institui no nosso estado através da Fede-
rativa. Explica os objetivos das visitações e abre as portas ao diálogo.

A ex-Presidente Rosângela conta que a Casa teve dificuldades desde a implantação da 
evangelização que acabou focando mais nas crianças carentes e atualmente a tarefa passa 
por uma renovação e com o desejo de ampliação das atividades para inserir também a ju-
ventude. Conta-se que atualmente são apenas três evangelizadoras. Gabriel comenta sobre 
a importância desta atividade e fala sobre as oficinas de treinamento de evangelizadores 
oferecidas pela área da infância e juventude da FERGS, além de sugerir maneiras de apoiar 
esta implantação e divulgação, como a sensibilização para com a tarefa em um dia de ativida-
des de estudo, pois para atendermos a criança e o jovem é indispensável contarmos com tra-
balhadores capacitados. 

A Vice-Presidente 
da FERGS conta sobre a 
experiência na área da 
evangelização no Centro 
Espírita Léon Denis em 
Porto Alegre conclaman-
do a todos para fazer 
a sua parte para que a 
tarefa sublime da evan-
gelização se implante e 
se estruture de acordo 
com os planos da Espiri-
tualidade. Beth também 
explica como funcionam os agendamentos do Plano de Atividades Federativas. Celso apre-
senta como exemplo de atividades solicitadas uma oficina de expositores e uma oficina de 
dialogador, solicitadas pela UME Rio Pardo no PAF 2018. Inclusive refletindo sobre a data da 
segunda oficina, levanta-se a possibilidade de alterá-la de sábado para uma quarta-feita à 
noite. 

Oferece-se a possibilidade de agendamento de oficinas sobre evangelização ainda este 
ano, excepcionalmente fora das datas de agendamento do PAF, e divulga-se o Encontro Es-
tadual de Evangelizadores a realizar-se no dia 6 de maio. Ione conta que a região pretende 
organizar uma caravana para atender a esse evento.
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Beth questiona se em Encruzilhada há grupos espíritas não federados e a resposta é 
sim, mas os trabalhadores não sabem informar o nome. Comentários sobre a aproximação 
amorosa que deve se estabelecer com relação as Casas não federadas para que o alinhamen-
to doutrinário decorra naturalmente do sentimento de pertencimento.

Celso comenta a importância da presença física nas reuniões e atividades da UME mes-
mo pelas lideranças e trabalhadores de Encruzilhada, que fica mais distante fisicamente. 
Beth conta que o Presidente José Simão de Mattos mantinha correspondência estreita com 
a Casa visitada.

Os trabalhadores contam que a venda de livros da Casa vai bem mas que ainda não 
implantaram o Clube do Livro. Beth explica como o Clube funciona. O Presidente conversa 
sobre a importância da atenção à qualidade dos livros espíritas divulgados e comercializados 
nas Casas espíritas, até para as traduções das obras básicas escolhidas.

Aproveita-se para anotar os contatos de quem compra os livros da Casa espírita e dei-
xar o alerta sobre o atual contexto desafiador da compra e venda de livros espíritas no Brasil 
incentivando que a Casa realize sua compra através da livraria e distribuidora Francisco Spi-
nelli de forma a apoiar o movimento federativo estadual e garantir o alinhamento doutriná-
rio das obras.

A Presidente da Casa realiza a leitura de uma bela mensagem recebida pela espiritua-
lidade nesta semana.

Entrega do kit de obras da editora da FERGS.

A Presidente Marizélia manifesta a vontade de estar junto nos encontros e o Celso 
se compromete a caminhar junto oferecendo o contato para estreitar os laços e apoiar a 
Casa.
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179. S. E. AMOR, FÉ E CARIDADE - PÂNTANO GRANDE
05/04/2018

Presenças: Gabriel Nogueira Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth Barbieri, Vi-
ce-Presidente de Unificação da FERGS, Carolina Noele Renz, trabalhadora da Unificação da 
FERGS, Ione Vedoy, Presidente do CRE-13, Lionei Ricardo, Vice-Presidente da UME Rio Pardo, 
Ana Paula Vieira, Maria Suzete, Fabiano, Marli Flores Vieira, Eliane Bastos, trabalhadores da 
S. E. Amor, Fé e Caridade, Ronielza Nunes Gomes, Presidente da Casa, Laura Maria Andrada, 
Vice-Presidente da Casa, Celso Meireles, Vice-Presidente do CRE, Maria Alice Vargas, traba-
lhadora do Grupo Francisco de Assis de Rio Pardo. 

Fala de abertura e acolhimento do Presidente da FERGS.

A Vice-Presidente da Casa, Laura, conta que estava nervosa com a visita com a possibi-
lidade de julgamento por parte dos gestores da Federativa. Gabriel esclarece sobre a forma 
de trabalho atual em rede e não mais de forma hierárquica. Ela comenta que a postura da 
gestão atual é de abrir as portas, verificar o andamento das contas e como estavam sendo 
geridas e da felicidade de terem resolvido as questões administrativas e jurídicas da Casa 
de forma conjunta com a abnegação e doação de todos. As atas estavam atrasadas desde 
2002 e agora estão em dia. Foram realizadas mudanças na Casa, a construção de uma sala 
de passe, a revitalização da livraria e biblioteca. Existe a perspectiva de mais reformas para 
a construção de mais salas. 

Os estudos na Casa acontecem nas segundas (estudo do Evangelho) e quartas (estudo 
de O Livro dos Espíritos) e as palestras públicas nas segundas com passe e atendimento fra-
terno. As trabalhadoras contam que sentem necessidade de ter mais experiência e conheci-
mento doutrinário. 

Na ansiedade de atender os trabalhadores com mediunidade a Casa instituiu um grupo 
mediúnico precocemente e, na preocupação de ampliar o seu entendimento sobre o tema, 
o grupo buscou auxílio de trabalhadores externos à Casa. Alguns destes trabalhadores foram 
bastante incisivos nas suas colocações, magoando os trabalhadores e realizando uma fala 
ofensiva à respeito da Federação. 

Gabriel esclareceu quanto à seriedade de uma tarefa mediúnica para que essa ativida-
de somente se desenvolva após a devida preparação e muito estudo. Beth recordou que o 
Celso, Vice-Presidente do CRE, foi procurado nesta situação e levou o desafio até ela e que a 
orientação foi que as atividades mediúnicas fossem interrompidas e fosse iniciado o estudo. 

Ante a dúvida sobre se as reuniões de irradiações são atividades mediúnicas, o Presi-
dente esclareceu sobre esta atividade que está vinculada à área de atendimento espiritual 
na Casa Espírita. Surgiram dúvidas sobre como auxiliar a trabalhadora da Casa que se sente 
em desenvolvimento mediúnico e que tem sentido vontade de desdobramento durante as 
reuniões de irradiação. Os esclarecimentos realizados atentam para a necessidade de o mé-
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dium ter o controle sobre a sua faculdade, não permitindo que seu veículo físico seja utiliza-
do sem a sua autorização. Além disso, o esclarecimento sobre a realidade do planejamento 
espiritual de uma reunião mediúnica séria, cuja coordenação está no Plano Superior, de 
forma que podemos orar pelos companheiros sem a necessidade de colocarmos o seu nome 
em uma reunião.

Pergunta sobre a melhor maneira de se estudar em grupo. Explicação por parte do 
Presidente sobre os recursos do facilitador de um grupo de estudos de adultos e sobre as 
oficinas oferecidas pela área de estudo do Espiritismo da FERGS. 

Gabriel explana sobre a importância do livro espírita e os cuidados da Federativa a res-
peito da confiabilidade das obras por ela disponibilizadas, salientando assim a importância 
de que as Casas adesas comprem os livros através da Distribuidora Francisco Spinelli. 

Entrega do kit de obras da Editora Francisco Spinelli. 

Explicações sobre o Clube do Livro.

Questionamento sobre a execução de um Brechó Solidário para arrecadação de fundos 
e divulgação das tarefas oferecidas pela Casa. Explicação do Gabriel sobre os brechós como 
forma de assistência e promoção social, e sobre a forma de associar às atividades de arreca-
dação de fundos a promoção espiritual e doutrinária. 

Solicitação de apoio para a implantação de evangelização espírita infantil na Casa.

A Vice-Presidente da Casa comenta que não tem acesso à senha do e-mail institucional 
e recebe a orientação de que na inter-regional de domingo elas receberão uma senha nova 
e orientações para o uso do e-mail. Também conta que a Casa ganhou computador e ar con-
dicionado.

Também se desenvolveu um diálogo sobre a possibilidade ou não de cozinhar dentro 
da Casa espírita. Orientação de utilizarmos o bom senso em situações como esta.

180. S. E. ALLAN KARDEC - RIO PARDO
181. G. E. E. FRANCISCO DE ASSIS - RIO PARDO
182. S. E. MIGUEL MENDES RIBEIRO - RIO PARDO
05/04/2018

Presenças: Gabriel Nogueira Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth Barbieri, Vi-
ce-Presidente de Unificação da FERGS, Carolina Noele Renz, trabalhadora da Unificação da 
FERGS, Ione Vedoy, Presidente do CRE-13, Celso Meireles, Vice-Presidente do CRE-13, Jalba 
Meireles, José Roberto Silva, Joeli Silva, Guilherme Bandeira, Maria do Carmo Almeida de 
Melo, Luis Carlos Severo, Suseni Flores, Sandra Pfingstag, Cleci Julião, Maria Nilza Pereira, 
Lorena Rosalina, José Onésio Cierco, Marcos Amaral, Luiza Machado, Glaci Blank, Alex Ma-
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chado, Adelmo Magdalermo, Zenilda Soares Machado, trabalhadores do S. E. Allan Kardec, 
Mônica Teixeira, Alice Vargas, Maria de Lourdes Joaquim, trabalhadores do G. E. Francisco de 
Assis, Cristiane Brum, Marta Latosinski, Maria Lucia da Silveira, Paulo Bittencourt, João Mais-
singer dos Santos, Jurema Oliveira, Marconi Oliveira, trabalhadores do C. E. Miguel Mendes 
Ribeiro.

O Presidente da FERGS solicita que se diga em uma palavra o que vem à mente quando 
falamos da Federativa. Respostas: Unificação, Organização, Disciplina, Receptividade, Coor-
denador, Acolhimento, Instrução, União, Formação, Trabalho, Peregrinação, Amor, Dedica-
ção, Família, Fraternidade, Caridade, Compromisso.

Fala de abertura do Gabriel sobre a importância da união para que o Espiritismo aten-
da o seu objetivo de destruir o materialismo. Fala da Comissão Central proposta por Allan 
Kardec, que se materializa no Rio Grande do Sul a partir da fundação da Federativa Espírita 
do Rio Grande do Sul. 

Aberta a proposta de diálogo sincero, recolhemos a fala da trabalhadora Jalba de que 
é muito bom trabalhar na Doutrina e na Casa Espírita. Muita gratidão pela oportunidade de 
serviço junto a essa seara. Celso relata a dificuldade de criação de atividades de evangeliza-
ção espírita para a juventude e conta que as atividades para a infância já seguem em bom 
funcionamento. Comentários de que na atualidade a juventude está muito diferente e o 
desafio de conexão para os adolescentes é muito grande. Resposta do Presidente da FERGS 
sobre a construção coletiva nacional dos Documentos Orientadores da Ação Evangelizado-
ra para Infância e Juventude - Subsídios e Diretrizes e do desafio do protagonismo juvenil 
de acolher a juventude sem infantilizá-la nem relegá-la ao abandono. Beth salienta que as 
atividades de evangelização devem ser prioridade nas atividades do Centro Espírita com os 
devidos investimentos para o acolhimento desta geração. Fala de um trabalhador sobre o 
uso da arte e da música como fontes de aproximação para os jovens. Gabriel salienta da sua 
experiência com o terceiro ciclo de infância, no sucesso do uso de mídias e tecnologias. 

Celso questiona o grupo sobre possíveis dúvidas sobre as dinâmicas de condução dos 
grupos de estudo. Paulo comenta sobre a realidade do estudo na Casa Espírita Mendes Ri-
beiro e sobre a importância do compromisso de cada estudante e trabalhador. O Presidente 
comenta a importância do estudo em grupo, que a andragogia está centrada no interesse e 
que atualmente os grupos de estudo de mediunidade seguem novas orientações mais aber-
tas e acolhedoras aos que desejem estudar este tema. 

A Vice-Presidente de Unificação explica sobre os NTEs (Núcleos de Treinamento e Es-
tudo) e sobre o agendamento do PAF (Plano de Atividades Federativas). Comentam-se sobre 
as capacitações agendadas para 2018 pela UME Rio Pardo e pelo CRE-13. Apresentação do 
Programa de Formação de Multiplicadores da FERGS pela Beth. 

Fala do Gabriel sobre o desafio de equacionar o tempo para atender à vida profissional, 
familiar, as atividades na Casa e no Movimento Espírita, alertando que a integração ao tra-
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balho além da nossa Casa Espírita nos qualifica para atender melhor o nosso Centro e para 
atendermos com mais qualidade os próprios desafios. 

Entrega dos kits da Livraria e Editora Francisco Spinelli às Casas de Rio Pardo e fala 
sobre a importância do cuidado ao livro que comercializamos nas nossas Casas Espíritas. 
Conversa sobre a utilidade do romance na Casa Espírita e a realidade de que temos ótimos 
romances espíritas sem a necessidade de nos utilizarmos de obras duvidosas.

UME SANTA CRUZ DO SUL
183. S. E. JOANNA DE ANGELIS - SOBRADINHO
184. S. E. LUZ E CARIDADE - SOBRADINHO
06/04/2018

Presenças: Gabriel Nogueira Salum, Presidente da FERGS, Carolina Noele Renz, traba-
lhadora da Unificação da FERGS, Ione Vedoy, Presidente do CRE-13, Álvaro Cézar Figueiredo, 
Presidente da UME Santa Cruz, Maria José Corti, Sheila Weber, Rafaela Kautzann, Janise Lo-
vato, Gilsiane Maierão, Flávia de Castro Ramos, Bruna Corti Schweghofef, Carlos Alberto de 
Castro Fetzer, Wilson Roberto Colmann, trabalhadores da S. E. Joanna de Angelis, Rodrigo 
Ramos, Presidente da Casa, Marina Ruoso, Lourdes Moura, trabalhadoras da S. E. Luz e Cari-
dade, Simoni Regina Wilke, Presidente e Betina Maia, Vice-Presidente da S. E. Luz e Caridade.

Fala de abertura do Presidente da FERGS 
sobre a alegria de estar em Sobradinho pela 
primeira vez e conhecer e dialogar com os ir-
mãos desta cidade e explica os objetivos do 
Projeto de Visitação aos Centros Espíritas.

O Presidente da Casa, Rodrigo, comen-
ta a satisfação em receber a visita, do esforço 
de integrar-se ao Movimento Espírita. Gabriel 
apresenta o desafio de vencermos o mate-
rialismo através do Movimento Espírita e da 
união de esforços. 

Fala da trabalhadora Maria José de que 
eles recém iniciam a compreensão sobre o 
contexto do Movimento e o Presidente da S. 
E. Joanna de Ângelis explica que a UME sem-
pre tentou a aproximação, mas que a Casa es-
tava muito fechada e barrava estas iniciativas. 
Ele conta que a Presidência esteve por muito 
tempo com uma mesma pessoa e que o de-



133Federação Espírita do Rio Grande do Sul A Caravana da Fraternidade 2016 - 2018

sejo desta era dar continuidade à gestão entre seus familiares, o que resultou em muitos 
conflitos com a sua eleição. Comentou o assédio espiritual percebido com os desafios en-
frentados. Gabriel comenta um pouco sobre a forma de trabalho da FERGS, explicando a 
constituição do PAF, treinamentos realizados em NTEs e a formação de multiplicadores. 

Rodrigo conta que a Casa deu início a tarefa de evangelização espírita. Ione comenta 
os desafios de aproximação para com a Casa enfrentados no passado e a necessidade de en-
cararmos as críticas com serenidade. Simoni, a Presidente da S. E. Luz e Caridade, conta que 
o desafio de unir as Casas teve um contexto de violência psicológica no passado e que hoje 
vivenciamos outro momento, graças ao trabalho de todos, como da União e da Federativa. 
Conta também da comunicação recebida na reunião mediúnica nesta semana em que alguns 
espíritos que participaram do processo obsessivo da Casa iniciaram sua sensibilização ante 
a aproximação federativa e desejavam agora auxiliar nas tarefas ao invés de prejudicá-las. 

Quanto à questão de auxiliar os amigos das Casas não federadas, Gabriel apresenta a 
importância da convivência fraterna e de que o alinhamento decorre do acolhimento. Quan-
to aos trabalhadores que também estão em tarefa em Casa Espírita não federada, a atenção 
e o bom senso de que a convicção sobre a Doutrina esteja instituída no coração do seareiro. 
Conversa sobre as práticas espíritas que não envolvem a satisfação de todas as vontades dos 
frequentadores e sim o atendimento às suas necessidades de forma destituída de rituais 
exteriores e amparado no esclarecimento. 

Explicações por parte do Presidente da Federativa sobre ações junto à Sociedade rea-
lizadas pela área de relações institucionais e sobre o nosso papel de exemplo e esclareci-
mento em todas as circunstâncias. Incentivo ao uso das orientações à ação evangelizadora 
espírita da infância e juventude através do download no site da FEB e do estreitamento de 
laços entre AIJ FERGS e os trabalhadores da União. 

Esclarecimento diretamente junto à Simone, Presidente da S. E. Luz e Caridade, sobre 
o uso do e-mail institucional.

Visita a S. E. Luz e Caridade, em Sobradinho.

185. S. E. EM BUSCA DA LUZ - CANDELÁRIA
06/04/2018

Presenças: Gabriel Nogueira Salum, Presidente da FERGS, Carolina Noele Renz, traba-
lhadora da Unificação da FERGS, Ione Vedoy, Presidente do CRE-13, Álvaro Cézar Figueiredo, 
Presidente da UME Santa Cruz, Cátia Simone Porto, Presidente da Casa, Liége Prass de Olivei-
ra, trabalhadora da Casa, André Puglia, Vice-Presidente da UME Santa Cruz.

Fala amorosa do Presidente da FERGS sobre a franqueza que deve se estabelecer nes-
ses diálogos e a importância de nos conhecermos e caminharmos juntos. A trabalhadora Lié-
ge conta que antigamente vinha a lista de atividades da FERGS e a Casa escolhia as atividades 
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para oferecer. Gabriel explica o Projeto de Visitação aos Centros Espíritas. Cátia conta que a 
Casa vai bem, que ela identifica pequenas questões, mas que está tudo muito bem. São 23 
sócios e em torno de 15 trabalhadores que acumulam as tarefas em geral. Todos se alternam 
na posição de Presidente e trabalham juntos. Gabriel conta sobre o programa de Formação 
de Lideranças que a Federativa oferece há mais de 10 anos e dos desafios de transição da 
liderança que costumam ocorrer pelo estado e fora dele.

Liége comenta sobre a ansiedade que por vezes aparece por serem poucos trabalhado-
res. Gabriel explica que a transição dos estudantes em trabalhadores é um processo delicado 
para o qual as atividades que a Federativa oferece prestam auxílio. 

A evangelização acontece nas terças-feiras e o grupo de infância têm frequência incons-
tante. Nas terças ainda acontecem estudos e atendimento fraterno. Nas quartas existem 
estudos de O Livro dos Espíritos à tarde e exposição doutrinária com palestras e passes à 
noite. Na sexta há a reunião de irradiações, segunda reunião mediúnica e grupo de estudo.

Como a Presidente da Casa, Cátia, conta que trabalhava em uma Casa Espírita em Rio 
Grande antes de vir morar em Candelária, Gabriel conta sobre a história do personagem que 
originou o nome da Casa Espírita Clemente Linon.

Conversa sobre os Documentos Orientação à Ação Evangelizadora da Infância e Juven-
tude - Subsídios e Diretrizes, uma vez que existe a iniciativa de expandir as atividades de 
evangelização para atender a juventude também. O Presidente Gabriel explica que as ca-
pacitações continuam sendo oferecidas pela FERGS, mas que para atender mais e melhor a 
estrutura se transformou em NTEs. Também explica como funciona o Programa de Formação 
de Multiplicadores. 

Comentário sobre a importância de utilizarmos o e-mail institucional para acompa-
nharmos e participarmos das atividades e decisões tomadas no nosso Movimento Espírita. 
André conta sobre o desenvolvimento do Regimento Interno da Casa Espírita que ele preside 
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e Ione comenta o quanto isso fortalece a estrutura dos trabalhos através da construção co-
letiva e dos cuidados para com as tarefas. Cátia comenta que já há um regimento mas que 
o desafio enfrentado acontece justamente porque alguns trabalhadores não o respeitam e 
que ela pretende se fortalecer nestes materiais (regimento, documentos norteadores indica-
dos pela FERGS) para conduzir o diálogo que se iniciará em breve com reuniões frequentes 
e de estudo.

Gabriel convida para o 3º Encontro Estadual do Livro Espírita, para o Encontro Estadual 
dos Evangelizadores e comenta-se que haverá uma caravana para os evangelizadores e inte-
ressados da 13ª Região. 

Entrega do kit de obras da Livraria e Editora Francisco Spinelli.

186. S. E. A CAMINHO DA LUZ - SANTA CRUZ DO SUL
06/04/2018

Presenças: Gabriel Nogueira Salum, Presidente da FERGS, Ione Vedoy, Presidente do 
CRE-13, Álvaro Cézar Figueiredo, Presidente da UME Santa Cruz, Carolina Noele Renz, traba-
lhadora da Unificação da FERGS, Eliane da Silva Lopes, Vice-Presidente da Casa, Jorge Reis, 
Presidente da Casa, Marli Garibaldi, trabalhadora da S. E. Caminho da Luz.

Fala amorosa do Gabriel sobre a importância da conexão entre as células do Cristia-
nismo primitivo e do trabalho da FERGS de aproximação e o desejo de manter um diálogo 
sincero e produtivo com toda a rede federativa.

A trabalhadora Marli conta que gosta muito do trabalho que é trazido pelo CRE e pela 
UME, que no seu ponto de vista o trabalho é sempre excelente e produtivo, mas que sente 
dificuldades pois as tarefas que ela desenvolve na Casa Espírita a absorvem muito. Na sua 
fala traz que a Casa sempre prima pela qualificação dos seus trabalhadores. O Presidente da 
FERGS aproveita para explicar como funcionam as solicitações das atividades oferecidas pela 
Federação através do Plano de Atividades Federativas em forma de NTEs, salientando a im-
portância de aprendermos e trabalharmos em grupo, alinhados com as diretrizes nacionais 
e realizando trocas produtivas e importantes. 

O Presidente da Casa, Jorge, conta que está em processo de retorno à Diretoria da Casa 
após alguns anos afastado da Diretoria e está se apropriando das demandas novas. Conta 
que já nutria a vontade de unir esforços nas capacitações das equipes. Salienta também os 
cuidados grandes que a Casa tem com a capacitação de seus trabalhadores e com a pureza 
doutrinária. Fala sobre a atenção para que um trabalhador possa integrar um grupo mediú-
nico. Conta sobre o trabalho de avaliação dos expositores onde estes recebem as gravações 
de suas próprias palestras e são incentivados a se assistirem, a compartilharem com outro 
palestrante de sua confiança, a trocarem feedbacks e realizarem a auto-avaliação para o 
próprio crescimento. 
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Gabriel conta sobre a situação grave do Livro Espírita nacionalmente, os perigos das 
obras sem qualidade doutrinária, o assédio das grandes livrarias, os cuidados da FERGS para 
com a análise das obras, o apoio à rede em forma de consignações. Jorge conta que a livraria 
da Casa Espírita dá prejuízo graças aos cuidados com as obras oferecidas. Gabriel salienta 
que a livraria da Casa é referência na região e por isso é ainda mais importante a parceria 
estabelecida com a Federativa ser muito estreita e coesa. O Presidente da Casa afirma que 
sempre estarão de portas abertas. 

Conversa sobre o e-mail institucional.

Gabriel conta sobre as atividades desenvolvidas pela área de relações institucionais da 
FERGS e oferecidas para apoio à rede federativa.

Entrega do kit de obras da Livraria e Editora Francisco Spinelli.

UME URUGUAIANA
187. C. E. DR. EDUARDO CHAPOT PREVORST - QUARAÍ
188. C. E. ANDRÉS CAMACHO ROSTAN - ARTIGAS, URUGUAI
26/04/2018 - 15h às 17h

Presenças: Presidente da FERGS, Gabriel Nogueira Salum, Presidente do CRE-7, Heitor 
Darde Ruiz, Secretário do CFE, Antonio Nascimento, Jaime Roberto Konrad, trabalhador há 
14 anos do CEEP, Luís Carlos Martins Flores, trabalhador da Casa desde 1985 e atua junto ao 
Presídio Estadual de Quaraí, Daiana Fragoso, há 27 anos no CEPP, Ramon Lenzi, trabalhador 
espírita de Artigas da Casa Espírita Andrés Camacho Rostan, Uruguai, Eva Prado Cavalhei-
ro, participa desde 1990 e faz parte do coral da Casa desde 2003 e chegaram a fazer uma 
homenagem cantada ao Divaldo no hotel, Maria Teresa Silveira, há 21 anos no CE, Vera, há 
cerca de 16 anos, evangelização de juventude e aplicação de passes, Neiva Castro, desde 
2008, caravaneira e aplicadora de passe, Mara Lúcia Conceição Oliveira, há 23 anos no 
CEPP, trabalhou 15 anos na livraria da Casa e agora ajuda na recepção e onde mais preci-
sarem, José Edgar Dias Melo, veio junto com a esposa da igreja católica e integraram-se na 
evangelização, equipe do presídio e facilitação de grupo de estudo, Ana Gládis Gutierres, 
esposa do José Edgar, coordena o Apse, Mário Guaraci, iniciou pelos estudos e auxilia no 
Afa e é o cozinheiro da Casa, Carmem Maria, está na Casa desde jovem e começou arru-
mando as cadeiras após a saída do público e, hoje, limpa o piso e visita hospitais, Antônio 
Carlos de Oliveira Silva, esposo da Carmem e tiveram o primeiro trabalho como arrumado-
res das cadeiras do CE e a Casa os conquistou e hoje procuram ajudar em várias frentes e 
é o responsável pelo Acom.

Após as saudações iniciais, acomodamo-nos em círculo no salão da instituição, em 17 
pessoas.
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Feito a prece inicial e a leitura de capítulo 93 (Altar Íntimo) do livro Fonte Viva.

Foi feita a apresentação individual com alguns destaques da chegada no CE e do traba-
lho realizado agora.

O Presidente Gabriel explicou a função e a forma de funcionamento da FERGS, para 
cumprir com sua missão junto aos CEs.

Relatou a história do programa de visitação aos 424 Centros Espíritas federados do es-
tado, que são assistidos pelas lideranças de unificação.

Lembrou que a FERGS não é um prédio na capital do RS, mas são os laços de interde-
pendências dos espíritas que se unem no e pelo Movimento Espírita, visando a destruir o 
materialismo no mundo e a auxiliar na superação das mazelas das almas.

Reforçou que é por isso que precisamos nos unir aos demais irmãos de ideal para que 
a família espírita cresça e se fortaleça.

Lembramos das viagens espíritas de Allan Kardec para manter firmes os princípios da 
DE e da importância da visitação entre os Núcleos espíritas para o exercício da fraternidade 
e para atender o compromisso de educação do mundo.

Enfatizou que a obsessão é um dos escolhos que ameaçam os CEs isolados e que abre 
portas para a descaracterização das mesmas. 

Antônio Carlos disse que o Ceep sempre teve a preocupação de ouvir as orientações 
da FERGS e sempre voltaram encantados das reuniões de que participaram. Lembrou do 
momento da implantação dos Departamentos à época do Udo Schuller. Numa Regional em 
São Borja, lembra do Jason pedindo que as Casas de fronteira começassem a dar um auxílio 
aos CEs dos outros países e, a partir daí, começaram a dar apoio aos confrades da cidade de 
Artigas, que enfrentaram dificuldades ao longo dos anos e, agora, com a presença de Ramon 
e outra equipe de lá, reiniciaram as atividades e a reorganização do CE. Lembrou do João 
Felício e das visitas que ele fez a Quaraí.

Gabriel explicou a importância da rede federativa e como podemos nos beneficiar dela 
na formação dos trabalhadores espíritas. Comentou sobre a importância das oficinas pela 
didática vivencial, e que Jesus já as aplicava.

Essa é a base dos Programas de Formação de Multiplicadores, que utilizam metodolo-
gias conectadas ao momento atual. 

Falou da organização do PAF e de como a Casa participa do processo para atendimento 
de suas necessidades, sempre em diálogos ampliados nos NETs.

Ressaltou que a oferta de oficinas é colocada à disposição e nunca é imposta ao CE.

Asseverou que os confrades que estão desconectados da ação federativa vêm, muitas 
vezes, falar de suas experiências pessoais e desconhecidos da metodologia atual, bem como 
dos planos de trabalho em curso no Movimento Espírita.
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Também lembrou a importância de quem usa da palavra, como agente de União e ou 
Unificação, evitando-se dar espaço a irmãos que visam à promoção pessoal na maioria das 
vezes.

Diante das atividades de outros centros espiritualistas que têm causado alguma con-
fusão na cidade, Gabriel sugeriu que ocupem os espaços, pensando e realizando ações de 
divulgação com palestras públicas fora da Casa.

Explicou a importância de ocupar bem os meios de comunicação virtual, Facebook, 
WhatsApp, etc.

Falou sobre a importância do livro e de sua divulgação com qualidade e como negócio 
de administração, sendo que a Comissão Central de que Kardec falou, deve exercer o seu 
papel, explicando tópicos dos Sinais dos Tempos, com a contaminação dos livros espíritas. 
Que, no caso da Editora e Distribuidora da FERGS, faz-se o crivo de análise de todo o material 
recebido ou publicado, antes de sua divulgação e/ou comercialização.

Entregou o kit de obras da Francisco Spinelli ao irmão Antônio Carlos do Acom do Ceep 
e ao irmão Ramon Lenzi, de Artigas, no Uruguai, do CEACR.

Falamos do Clube do Livro e da importância para as ações discutidas ao longo da reu-
nião e ficaram de estudar a adesão ao mesmo.

Ramon solicitou que fossem disponibilizadas obras em espanhol, bem como canais de 
aquisição que sejam favoráveis e viáveis para eles.

Solicitaram Evangelho a preços diferenciados para distribuição às pessoas sem condi-
ções de adquirirem.

Gabriel explicou o processo de consignação para eventos promovidos pelos CEs e ór-
gãos de Unificação.  

UME GRAVATAÍ
189. S. B. E. VINHA DE LUZ - GRAVATAÍ
190. C. E. IRMÃ IZABEL - GRAVATAÍ
191. S. E. ALLAN KARDEC LUZ ETERNA - GRAVATAÍ
17/05/2018

Presenças: Sociedade Beneficente Espírita Vinha de Luz de Gravataí, Centro Espírita 
Irmã Isabel, Centro Espírita Luz Eterna Allan Kardec.

Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Vice-Presidente 
de Unificação, Walmor Antonio Fogaça Michael, trabalhador do Vinha de Luz, Presidente da 
UME Gravataí, Homero da Silva Dornelles, Presidente do Luz Eterna Allan Kardec, Elisângela 
Regina da Silva, trabalhadora da C. E Irmã Isabel, Acom da Casa, Solaine Pinho, palestrante da 
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CE. Irmã Isabel, Luciana 
Forte Michael, Vice-Pre-
sidente da S. E. Vinha de 
Luz, Astrid Helena Greve, 
Presidente da S. B. E. Vi-
nha de Luz, João Adair, 
Presidente do CRE-12.

O Presidente Ga-
briel fala do objetivo da 
visitação, do trabalho de 
continuidade e da neces-
sidade de estarmos em 
contato com os Centros 
Espíritas para que possamos aprender juntos. Que as visitas são inspiradas nas viagens de 
Allan Kardec.

A Sociedade Espírita Vinha de Luz fala que estão trabalhando no acolhimento, desper-
tando um processo de sensibilidade. Que também estão trabalhando a cultura de descentra-
lização, e que este é um processo difícil. Gabriel aborda questões do Programa de Liderança 
que ensina como fazer a delegação.

Recolhemos do Presidente da União uma avaliação muito positiva das oficinas de li-
derança. Todas elas foram excelentes e com muitas lições para aplicação no cotidiano no 
Centro Espírita.

Walmor relata que estão promovendo uma mudança nas reuniões mediúnicas.

Elisângela refere que no C. E. Irmã Isabel o desafio é o comprometimento dos traba-
lhadores.

Falam que o processo de mudança é muito difícil porque existem raízes. Falamos do 
compartilhamento de visão, da formação do compromisso.

Da formação permanente do trabalhador, dos NTEs e do Programa de Multiplicadores.

Explicou-se o projeto das reuniões inter-regionais.

Foram entregues os kits da Editora Francisco Spinelli.

UME GUAÍBA
192. I. E. LÉON DENIS - GUAÍBA
193. S. E. DISCÍPULOS DE CRISTO - GUAÍBA
194. NOSSA CASA - S. E. BEZERRA DE MENEZES - GUAÍBA
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195. C. E. PALADINOS DE JESUS - GUAÍBA
196. S. E. UNIÃO DA PAZ - GUAÍBA
197. S. E. CAMINHOS DE LUZ - BARRA DO RIBEIRO
198. A. E. A. UNIÃO FAZ A FORÇA - BARRA DO RIBEIRO
199. EDUCANDÁRIO ESPÍRITA CHICO XAVIER - GUAÍBA
200. EDUCANDÁRIO ESPÍRITA NOSSO LAR - ELDORADO DO SUL
201. S. E. LUZ E ESPERANÇA - ELDORADO DO SUL
18/05/2018.

Paulo Ricardo Guntzel, Presidente da UME Guaíba, Naura Schaulofent, Léon Denis e 
Vice-Presidente da UME Guaíba,Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Maria Elisabeth da Sil-
va Barbieri, Vice-Presidente de Unificação, Antonio Nascimento, Secretário do CFE, Maria 
Emília Santana, Nossa Casa Bezerra e dos Santos, Paladinos de Jesus, Ody Viana, Leon Denis, 
Noé Martins da Silva, Caminho da Luz, Zilá Campos, União da Paz, Machado I, Neuza Bauns, 
Barra do Ribeiro, Caminhos de Luz, Lucia Costa, Educandário Chico Xavier, Fabiano Machado 
Ienczak, União da Paz, Eclair Acosta, Discípulos de Cristo, Isabel Ferrari, Discípulos de Cristo, 
Juliano de Souza Brasil, União Faz a Força, Barra de Ribeiro, Sandro Jardim, Nossa Casa Be-
zerra de Menezes, Carlos Doth, Ed. Nosso Lar Eldorado do Sul, Carla Pinós, Soc. Caminhos de 
Luz Barra do Ribeiro, Lecilda Aparecida Silva de Souza, Paladinos de Jesus e Vice-Presidente, 
CRE-11, Eva Maria Dias, Leon Denis, Ubirajara Elwanger, Leon Denis. 

O Presidente explicou o propósito da visita, e a importância e as causas da fundação da 
FERGS - Comissão Central - em 1921. Falou do trabalho de conectar as instituições para res-
ponder aos desafios vivenciados pelo Movimento Espírita e da necessidade de aprendizado 
e da troca de experiências entre as Casas.
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Fabiano achou boa a dinâmica da última reunião de que participou. A tarefa sempre foi 
boa e se qualificou ao longo do tempo. Enaltece a dedicação das pessoas no trabalho. Julia-
no fala sobre o Congresso e a impossibilidade de muitas pessoas irem ao evento.

O Presidente fala sobre a descentralização do trabalho.

A Região é partidária da ideia de que o Congresso deve ser subsidiado para viabilizar a 
ida de mais pessoas ao Congresso.

Doth diz que tudo está no seu lugar e temos que perguntar em que ponto nós estamos 
para contribuir com a tarefa.

Maria Emília reclamou que esteve na banca da FERGS na feira do livro de Guaíba e a 
pessoa que estava atendendo não lhe deu atenção.

Quanto à feira do livro, foi compartilhado o resultado e a necessidade de fazermos a 
programação em parceria.

Fabiano refere que por vezes o livro espírita está mais barato na Saraiva do que na 
FERGS.

Fiou combinado que retomaremos a reunião para tratar de outros assuntos na reunião 
de Ume no dia 13 de julho de 2018, na Nossa Casa Bezerra de Menezes, em Guaíba.

UDE GLÓRIA
202. HOSPITAL ESPÍRITA DE PORTO ALEGRE - PORTO ALEGRE
203. S. E. SEBASTIÃO LEÃO - PORTO ALEGRE
204. S. E. CÍRCULO DA LUZ - PORTO ALEGRE
205. S. E. AMPARO DO SOFREDORES - PORTO ALEGRE
206. S. E. REENCONTRO - PORTO ALEGRE
207. S. E. FRANCISCO SPINELLI - PORTO ALEGRE
208. S. E. AMIGOS DA ESPIRITUALIDADE - PORTO ALEGRE
209. S. E. MANSÃO DA FRATERNIDADE - PORTO ALEGRE
19/05/2018

Presenças: Hospital Espírita de Porto Alegre, Sociedade Espírita Sebastião Leão, Socie-
dade Espírita Círculo da Luz, Sociedade Espírita Casa do Caminho, S. E. Amparo do Sofredo-
res, Sociedade Espírita Reencontro, Sociedade Espírita Francisco Spinelli, Sociedade Espírita 
Amigos da Espiritualidade, Sociedade Espírita Mansão da Fraternidade.

Antonio Carlos Costa, Presidente Sebastião Leão, Carmem Lúcia Milan, Vanessa Carús, 
Carla Jardim, José Altair Martins da Costa, C. C., Pedro Amaro Nonemacher, Presidente da 
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UDE Glória, Darci Plaf, C. L., Helena Zart, Vice-Presidente da UDE Glória, Maria Elisabeth da 
Silva Barbieri, Vice-Presidente de Unificação, Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Marga-
reth Avancini, Michele Escobar, Janete da Silva Sena, Odair Campos, Antonio Nascimento, 
Secretário do CFE, Georgeta Rocha, Hospital Espírita de Porto Alegre. 

O Presidente da UDE Glória agradece a disponibilidade das Casas para estarem juntas 
nesta manhã. O Presidente da FERGS explica os motivos e objetivos do projeto de visitação, 
que é o de destruir o materialismo. Propôs o diálogo informal, como deve sê-lo em família. 

O irmão Campos, da S. E. Spinelli, diz que a FERGS poderia se aproximar mais das Casas 
pequenas através da internet. Não conhece o Portal Transparência. Foi explicado sobre as 
oficinas à disposição dos Centros Espíritas. Trouxe a reflexão sobre a lista de expositores e 
porque foi extinta, uma vez que gerava exclusão.

O irmão Costa diz que a FERGS é uma referência e manifestou-se dizendo que todo 
o trabalho produz críticas e isso é necessário. Quer ressaltar o evento no Dias da Cruz, e o 
comportamento solidário, tranquilo, do nosso Presidente. A flexibilidade, a democracia do 
comportamento da gestão federativa é muito positiva e a oportunidade de dizer isso, aberta 
na reunião e hoje, foi altamente produtiva. Lamentou a falta de divulgação do evento. Para-
benizou o Presidente, também, pelo trabalho no Ministério Público. A Sociedade Amigos da 
Espiritualidade vive um momento de adequação do Centro Espírita aos princípios da Doutri-
na Espírita, pois era uma instituição espiritualista. A Casa fará um seminário com palestran-
tes da Amergs sobre sexualidade. Participam da equipe de evangelização da Fase, e inseridos 
na comissão parceira da Cipave. O Presidente Gabriel falou sobre a criação da área de rela-
ções institucionais, que trabalha para levar o Espiritismo a todos os nichos sociais. Esta área 
tem um trabalho muito importante a serviço dos Centros Espíritas. A Casa do Caminho está 
com pouca participação na UDE. A Casa é muito carente de pessoas para o trabalho. A Casa 
passou por uma reforma e agora está quase pronta. Tem trabalho na quarta à noite, quinta 
à tarde e sábado de manhã. (Palestras e passes). 

Fizemos uma abordagem sobre o Plano de Atividades Federativas e os Núcleos de Trei-
namento e Estudo, bem como sobre o Programa de Formação de Multiplicadores.

Darci fala sobre a integração e melhoria que ela traz nos processos internos. Hoje já con-
seguem dialogar com a maioria das Casas, o que antes não era viável. Falou na representação 
no diálogo inter-religioso e na importância que tem tido essa postura institucional da FERGS.

Falamos sobre a quebra do paradigma de inserção dos trabalhadores nas equipes fe-
derativas. 

Michele falou de instituir a departamentalização das Casas e da dificuldade de atender 
todas as demandas. Que algumas Casas da UDE Glória fecharam a atividade e outras estão 
lutando para se manter abertas. Que o trabalho ainda fica centralizado.

Michele: Projetos sociais e implantação da área da família - público em vulnerabilidade 
social.
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Foram solicitadas informações sobre as eleições federativas, foi explicado o movimento 
prematuro da chapa chamada Consolidação.

Falou-se da questão da arte espírita e da assessoria de arte na difusão espírita. A irmã 
Lilian é integrante de grupo de arte e não conhece o trabalho da assessoria.

Georgeta fala das atividades do Hospital Espírita e distribui um folder com as atividades 
do DAE-Hepa.

A Mansão da Fraternidade está fazendo uma proposta de oficinas à tarde para acolher 
pessoas em vulnerabilidade e ensinar a fazer trabalhos manuais e reforço e musicalização 
para crianças. Está iniciando com informações com as pessoas.

UDE CENTRO
210. S. E. ALLAN KARDEC - PORTO ALEGRE
Visita da Presidência e Vice-Presidência da instituição na sede da FERGS.

O Presidente Gabriel fala da importância do convívio para que os irmãos dirigentes da 
FERGS, na Diretoria Executiva, aprendam com o Centro Espírita. Falou do Projeto de Visita-
ção aprovado pelo CFE em 2015 e da inspiração nas viagens espíritas do Centro Espírita.

Solicitou a avaliação das irmãs Ismênia e Lídia, sobre o trabalho federativo.

A situação financeira da sociedade levou ao fechamento da sede na Andrade Neves, 
estando concentradas as atividades na Fernando Machado. A construção na Andrade Neves 
foi feita de forma equivocada. Que a mudança para a Fernando Machado foi muito difícil e 
até hoje muitas pessoas não aceitam a mudança. Tiveram que fazer várias rescisões contra-
tuais, mas agora se equilibraram e estão trabalhando na adequação do prédio da Fernando 
Machado. Perderam o certificado de filantropia, mas conseguiram reaver a certificação.

Rosi ressalta a importância da continuidade da gestão no Kardec para sedimentar as 
mudanças.

Diretoria: Presidência: Lídia. Vice-administrativa: Ismênia.

Foi ofertado auxílio através da área de relações institucionais. Foram informadas das 
metodologias do PAF, NTE e Programa de Multiplicadores.

UME SAPUCAIA DO SUL
211. A. E. CACIQUE DE BARROS - SAPUCAIA DO SUL
Presenças: Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Nair Maciel, Presidente da União Mu-

nicipal Espírita, Flávio Bernardes, Presidente do CRE-2, Antonio Nascimento, Secretário do 
Conselho Federativo Estadual, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Vice-Presidente de Unifica-
ção da FERGS, Neville Welter.
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Foram apresentados pelo Presidente da FERGS os objetivos da visitação. Que as infor-
mações chegam com algum delay, porque são poucos trabalhadores, e esteve um pouco 
afastado das tarefas do Movimento Espírita e que agora está conseguindo se reaproximar. 
O processo de comunicação é o mais truncado. Tem, em média, 60 trabalhadores na Casa. 
Abordamos a questão da sustentabilidade com a formação de equipes, no Programa de 
Multiplicadores e a retomada dos NEOs, com a execução de treinamento em NTEs. Trouxe 
também a abordagem da tarefa do livro espírita. Também informamos sobre a formação de 
multiplicadores. Os projetos e pautas de reuniões do CFE são enviados pela Diretoria Execu-
tiva, diretamente ao e-mail das Casas. Também conversamos sobre o livro espírita como uma 
diretriz do Plano de Trabalho para o Movimento Espírita. O importante para a Casa Espírita 
é o estudo. Impressões sobre o trabalho federativo: De fora e à distância se vê muito traba-
lho. As Casas não federadas são muito bem integradas no Movimento. Foi entregue o kit de 
obras da Editora para a Casa.

UME ESTEIO
212. S. E. PONTO DE LUZ - ESTEIO
Presenças: Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Nair Maciel, Presidente da União Mu-

nicipal Espírita, Flávio Bernardes, Presidente do CRE-2, Antonio Nascimento, Secretário do 
Conselho Federativo Estadual, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Vice-Presidente de Unifica-
ção da FERGS e mais 23 trabalhadores da Casa.

A Sociedade Espírita acolheu a caravana da FERGS com o coral formado pelos evangeli-
zandos sob a regência do maestro Lucas, da Ufrgs, e fez a apresentação das suas atividades. 
Declinou o motivo da visita, como uma das ações tendentes ao cumprimento da missão do 
Espiritismo. Acentuou a importância do trabalho de União e Unificação. Disse que o traba-
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lho federativo vem se estruturando para cumprir as atribuições da Comissão Central, desde 
1921, quando foi fundada a nossa Federativa com o propósito de manter a unidade de prin-
cípios. Naturalmente, é o isolamento que fragiliza os grupos, afasta as instituições.

Com relação às demandas particulares de cada Casa como são atendidas: Os Núcleos 
de Treinamento e Estudos e os Planos de Atividades Federativas, o Programa de Formação 
de Multiplicadores e o Programa de Lideranças.

Como fazer com que as diretrizes produzam efeitos: É um trabalho de União e Unifica-
ção. Formação de lideranças e o livro espírita.

Entregue o kit de obras da Editora.

213. S. E. GABRIEL DELANNE - ESTEIO
Presenças: Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Antonio Nascimento, Secretário do 

Conselho Federativo Estadual, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Vice-Presidente de Unifica-
ção, Flávio Bernardes, Presidente do CRE-2, Denise Garcia, Presidente da União Municipal de 
Esteio, Dilce Correa da Silva, Aldemar Gonçalves Alves, Paulo Cesar Presa, José Luiz Rodrigues 
da Silva, Alvina Ferreira da Silva, Cecília Andrade da Silva, Danilo Soares, João Carlos Bender, 
Graciano Oliveira Peres, Veríssimo Soares, Rosa Maria Lousada, Luci Terezinha Mendonça da 
Silva, Maria Odete Rodrigues Both, Jane Pedersen Pires, Paulo Cesar Brum da Silva, Miriam 
Miceli Colman Kleemann, Luiz Carlos Garcez Pacheco. 

O Presidente da Casa fez uma apresentação do organograma da instituição, falando dos 
muitos setores da instituição e declinando o nome dos trabalhadores que laboram em cada 
uma das áreas.

Gabriel Salum informa o objetivo da reunião e do projeto de visitação.

Gabriel declina a alegria sincera que sente no ambiente com a acolhida e que também 
se sente desafiado com as impressões do grupo de que há uma distância da Federativa para 
com a Casa. Lembrou de Spinelli e do trabalho de Unificação. Lembrou as funções das Uniões 
dos Conselhos Regionais Espíritas. Colocou-se à disposição da Casa para ouvir sugestões e 
avaliação do trabalho federativo. O Presidente da Casa diz que esteve na FERGS no aniversá-
rio da Federativa e que, embora tenha ficado de voltar para apresentar a Casa, não foi possí-
vel, mas que a FERGS veio até a Casa. Gabriel pergunta como estão os jovens para a Conjergs. 
Cecília diz que tem apenas 10 jovens neste ano. Há uma diminuição do número de jovens. 
A Casa já teve em torno de 30 jovens. A Casa participa dos NTEs administrados pela União.

UME CANOAS
214. A. E. HUMBERTO DE CAMPOS - CANOAS
Presenças: Gabriel Salum, Presidente da FERGS, Antonio Nascimento, Secretário do 

Conselho Federativo Estadual, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, Vice-Presidente de Unifi-
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cação, Sérgio Leott Alves, Presidente da União Municipal Espírita de Canoas, Jairo Leite e 
Silva, Diretor da Apse, Gérson Colombo e Ezildinha Colombo, tesouraria, Fernando Brilhante 
Jaegger, Percival Nascimento, práticas mediúnicas, Clara Michelon, AFA, Carla Farias, Secre-
taria, Rossana Machado Sarmento, AIJ, Clery Maria Gonçalves dos Santos, Vice-Presidente, 
Nelso Gonçalves dos Santos, Dirceu do Dedo, Andrea Fritzen, ACOM, Janice Rosetti, ouvido-
ra, Gérson Fritzen, Presidente da Casa.

Visitamos as dependências físicas da Casa, que é muito ampla, bem estruturada e cui-
dada, com instalações modernas.

Logo após, o Presidente da Casa fez a apresentação das atividades da Casa e da sua 
estrutura física.

O Presidente Gabriel agradeceu a acolhida e a generosidade e o carinho dos trabalha-
dores da Casa. Logo após, falou dos objetivos da visitação e das atribuições da Federativa. 
Também acentuou que a estrutura do Movimento Espírita não tem hierarquia e que a FERGS 
é composta por todos os Centros Espíritas. Que a União Municipal Espírita é o órgão de Uni-
ficação no município.

Qual a experiência das 200 visitas feitas até agora? Gabriel compartilhou algo sobre a 
riqueza da diversidade das nossas instituições. Indagaram sobre como funciona o Hospital 
Espírita de Porto Alegre, o que foi explicado.

Gabriel falou sobre as metodologias de trabalho, que são construídas nacionalmente. 
Explicamos sobre o Programa de Multiplicadores. Das novas Diretrizes Nacionais.

Antonio Nascimento se manifestou, explicando a constituição e dinâmica do Movimen-
to Espírita.

O Presidente Gabriel falou da necessidade de atualização e participação da metodolo-
gia do PAF, alavancando o movimento interno que já é uma conquista da Casa.

Presenças: Bandeira, Presidente da UME São Leopoldo, Maria da Graça Conforti Rodri-
gues, Sonia Beatriz Scheffer, Paulo Scheffer, (Sebastião Leão), Rafael Martins Gomes, Lúcia 
Pires da Silva, Presidente da Fonte de Luz, Marieta Barcelos, Maria Durcelina Barcelos Gior-
dani, (tesoureira), Antônio Nascimento, Secretário do Conselho Federativo Estadual, Ma-
ria Elisabeth da Silva Barbieri, Vice-Presidente de Unificação, Gabriel Salum, Presidente da 
FERGS, Fabiana Vieira, Sílvia Matias, Lui Noremberg, Jorge Luis Garcia da Silva, Presidente do 
Sebastião Leão, Francisco Carlos Acosta, Fonte de Luz, biblioteca, Gilberto Luiz, Secretário da 
UME São Leopoldo. 

Na manhã fria, fomos calorosamente acolhidos na Sociedade Espírita Sebastião Leão 
em São Leopoldo, visitada neste evento pela Sociedade Espírita Fonte de Luz. O Presidente 
Gabriel iniciou a sua manifestação agradecendo a disponibilidade dos trabalhadores e di-
rigentes das duas instituições que nos recebem para esse momento de confraternização e 
aprendizado conjuntos. Falou da função da Federativa - Comissão Central - e da destinação 
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das nossas instituições, que é o trabalho coletivo, comum. Esta Comissão Central, como refe-
re o Codificador, aqui no nosso estado se materializou em 1921, quando os Centros Espíritas 
que já existiam àquela época fundaram a nossa amada FERGS, que nasceu com a perspectiva 
de que os centros espíritas compreendendo a necessidade da comissão central que Allan 
Kardec referia, fundam uma instituição para nos pôr a salvo dos erros que podem compro-
meter a nossa caminhada.

A Federação não é um prédio na capital do estado, mas a união e todos os corações 
comprometidos com o Cristo em nosso estado, até mesmo as instituições não filiadas. Por 
isso é tão bonita a nossa família, e família que se entende assim se visita.

Referiu Kardec que “esses Núcleos se visitando entre si formariam a base da família 
universal”. A nossa condição para levar uma bandeira de fraternidade e paz é o testemunho, 
para que as nossas ações falem mais alto que as palavras. O projeto de visitação é inspirado 
nas viagens espíritas de Allan Kardec para conectar as instituições aprender com umas e 
orientar outras. Esse projeto, informa Gabriel, está hoje na 214ª visitação. 

Bandeira fala que o Presidente da Federação não é uma figura isolada e que fica num 
patamar, que está separada do Movimento.

Abriu a palavra para as manifestações que os presentes julgassem oportunas; avaliação 
da gestão federativa, manifestação de necessidades da Casa, questionamentos de ordem 
organizacional ou doutrinária.

O Presidente Jorge, quando vai aos encontros da UME, sempre ouve falar na distância 
da FERGS, que para ele a FERGS é um ser superior e abstrato. Fala que não entra no site da 
FERGS porque acha burocrático, que tem senha. Foi informado que não há senha no portal 
e que o site e recebeu informações sobre o e-mail institucional.

As Casas referem a escassez de trabalhadores e a Presidente do Fonte de Luz fala da fra-
gilidade do comprometimento. Lui fala que a Casa está lutando com dificuldades financeiras. 
A Casa foi toda reformada e precisa de manutenção para não deixar a Casa se deteriorar. Que 
passaram por desarmonias e saiu muita gente da Casa, mas que isso auxiliou a retomada da 
harmonia. Tem 13 trabalhadores, um grupo de estudos e um estudo aberto ao público. Foi 
interessante a interlocução entre as Casas Sebastião Leão e Fonte de Luz. A Sebastião Leão 
tem um fator interveniente que é a falta de segurança à noite. A Casa já foi assaltada várias 
vezes. A falta de trabalhadores foi uma abordagem comum às duas Casas.

Antonio Nascimento historiou o início do Clube do Livro. Foram apresentados os pro-
gramas que estão à disposição dos Centros Espíritas. Também falamos sobre os custos do 
Congresso Espírita do Rio Grande do Sul e a sua relevância para a divulgação do Espiritismo.

Entregue o kit de obras da Editora.




