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EditoriAl linhAs dE luz

LIVROS

“E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou 
num dia de sábado, segundo o seu costume, na 
sinagoga, e levantou-se para ler” ( Lucas: 4 - 16 ).

Se houver alguém na Terra com bastante 
iluminação para prescindir do auxílio de 
livros edificantes, esse alguém foi Jesus; 
entretanto, o Cristo leu, segundo a notícia 
do Evangelhos. 

O bom livro é sublime roteiro de Claridades Espirituais, 
constituindo a presença dos Elevados Mensageiros da Evolução. 

É interessante observar que, conforme a notificação do 
apóstolo, Jesus se levantou para a leitura dos Escritos Sagrados. 

Indicaria semelhante atitude determinada obrigação con-
vencionalista aos aprendizes do cristianismo? 

Sabe-se que o divino Mestre nunca impôs qualquer gesto 
de convenção. Seu exemplo, todavia, convida-nos a expressões 
muito mais altas. 

É indispensável que recebamos as páginas edificantes de 
coração e mente levantados ao Altíssimo. 

Há estudantes que tomam as Lições Divinas tão fortemente 
agarrados ao chão duro do pessimismo ou à lama escorregadia 
das paixões bastardas, que impossível se lhes torna a retenção 
de qualquer raio mínimo de claridade Espiritual. 

Faz-se imprescindível erguer a mente e fixá-la no Monte da 
Iluminação. 

Não é possível receber mensagens de Cristo e sugestões do 
mal ao mesmo tempo. 

Relaciona o Evangelho de Lucas que, chegando o Mestre 
de Nazaré, onde se demorara a maior parte do tempo, na Sua 
Passagem pela Terra, entrou na assembleia dos que se dedi-
cavam aos estudos da revelação, consoante seu costume, e 
levantou-se para ler. 

Todo aprendiz tem sua Nazaré, sua zona de atividade roti-
neira. 

É preciso que cada qual estabeleça aí o hábito de cultivar 
as possibilidades espirituais, em faces dos Apelos Divinos e, no 
instante de entrar em contado com os Ensinos Superiores, deve 
erguer a Deus, a fim de que o Pai encontre lugar adequado em 
nós, para conceder com proveitos suas Bênçãos Divinas.

Emmanuel, psicografia de F. C. Xavier
Livro: Harmonização. Ed. GEM

O livro representa vigoroso ímã de força atra-
tiva, plasmando as emoções e concepções de 
que nascem os grandes movimentos da Huma-
nidade, em todos os setores da religião e da 
ciência, da opinião e da técnica, do pensamento 
e do trabalho. Emmanuel (XAVIER, Francisco C. 
Pensamento e Vida. FEB. Cap. Instrução. FEB)

A literatura sempre se constituiu em uma das mais 
importantes expressões culturais, históricas e sociais das 
comunidades humanas, traduzindo a atualidade do pen-
samento, as tendências comportamentais e formando 
convicções no seio das sociedades.

Nos últimos dois milênios, muitas páginas foram es-
critas com vistas a difundir o Cristianismo na Terra. No 
entanto, um marco histórico e espiritual surge aos 18 de 
abril de 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos.

A obra organizada por Allan Kardec, que se irradiou 
de Paris para o mundo ao longo dos últimos 160 anos, 
significa a chegada do Consolador Prometido por Jesus 
aos corações humanos; a visão clara da vida e da alma 
de forma transformadora; a exaltação da caridade como 
salvação dos vícios e retificação do erros de todos os 
tempos.

Em torno de O Livro dos Espíritos surge o restante da 
Codificação Kardequiana e muitas novas obras foram es-
critas – e ainda serão – explorando as nuances científicas, 
filosóficas e religiosas do Espiritismo.

Nesta edição do Diálogo Espírita, o leitor encontrará 
muitas reflexões e informações acerca do livro, permi-
tindo-lhe, como refere Emmanuel, trazer para a sua vida 
esse ímã de bons pensamentos e forças vitalizantes, 
porquanto a leitura de obras genuínas sobre a Doutrina 
Espírita surge como horizonte luminoso para as nossas 
almas, esclarecendo-nos, consolando-nos, transforman-
do-nos em criaturas melhores e mais felizes.

Conheça “O Clube do Livro FERGS”, o 2º Encontro Esta-
dual do Livro Espírita, o lançamento da Editora Francisco 
Spinelli “Para bem viver” e descubra um pouco mais sobre 
o autor da obra, Luis Roberto Scholl.

Leiamos e promovamos o bem através do livro, cons-
truindo imagens e histórias mais felizes, suavizando as 
dores, dando vida aos sonhos, fortalecendo o trabalho.

Ler é também dialogar consigo mesmo, descobrindo 
as riquezas interiores. Então, aproveite mais esta edição 
de nosso jornal; bom “Diálogo” para você!

Diálogo 112.indd   2 05/04/2017   11:28:04



a) Fale-nos um pouco sobre sua vida em relação ao Movi-
mento Espírita.

O Espiritismo entrou em minha vida pela misericórdia de 
Deus. Após um momento muito doloroso, encontrei nas leituras 
das obras de Kardec, primeiramente O Livro 
dos Espíritos e em seguida O Evangelho se-
gundo o Espiritismo, o consolo para as dores 
e o esclarecimento para manter-me firme nos 
compromissos que a vida me trouxe.

Entrar em uma Casa Espírita para estudar 
foi um movimento natural. O envolvimento 
nas atividades da Casa (G. E. Seara do Mestre), 
abriram possibilidades de participar do Movi-
mento Espírita da nossa cidade (Santo Ângelo) 
através da UME (União Municipal Espírita) e, 
na sequência, do movimento espírita regional 
(Conselho Regional Espírita - CRE 8) e estadual 
(FERGS). Hoje, me sinto plenamente envolvi-
do e feliz nestas atividades do Movimento, 
grato pelas oportunidades e confiança que 
os dirigente depositam na minha contribui-
ção. As responsabilidades são grandes, mas 
a alegria de servir é maior.

b) Para bem viver é seu segundo livro lan-
çado pela editora Francisco Spinelli. Como 
surgem as ideias para escrever um livro?

O estudo do Espiritismo me proporcionou 
algo que eu sempre gostei: ler e estudar. Pou-
co tempo depois surgiu a oportunidade de escrever textos com 
o objetivo de divulgar a Doutrina Espírita através do periódico 
Seara Espírita, que está completando 20 anos.

Esta experiência foi se avolumando e aos poucos foram 
surgindo ideias para publicar estes e outros textos em livro. 
Surgiram, então, Zuzu, a abelhinha que não podia fazer mel, 
uma historia infantil e Cotidiano & Felicidade, pela editora 
Francisco Spinelli. 

Para bem viver, o mais recente livro, constitui-se então, um 
amadurecimento dos nossos estudos e as propostas de divul-
gação, procurando levar o Consolador a mais corações.

A inspiração dos bons amigos espirituais sempre foi algo 
muito presente no momento de escrever, apesar de não possuir 
a mediunidade ostensiva, como bem descreve o Codificador em 
O Livro dos Médiuns.

c) O que o leitor encontrará na obra Para 
bem viver?

Este livro tem no título um ousado desa-
fio: a proposta cristã de bem viver, viver em 
paz, viver em harmonia, independentemente 
das condições exteriores. Procura resgatar o 
que Jesus disse e viveu: o Reino de Deus está 
dentro de nós! A Doutrina Espírita facilita 
grandemente o encontro com a paz interior. 
Os esclarecimentos que ela nos oferece, 
proporciona, para aquele que a estuda, um 
caminho sereno de evolução.

A intenção deste livro é trazer estes ensi-
namentos, de forma simples, para no nosso 
dia a dia, para a vida prática.

O leitor vai encontrar reflexões e histórias 
de alguém que compartilha das mesmas an-
gústias e anseios que ele.

Esperamos ter conseguido atender a estes 
propósitos.

Convidamos a nos sinalizar se estamos no 
caminho certo.

d) Sua mensagem aos leitores do Diálogo Espírita.

Caro amigo, estamos juntos numa caminhada que tem tudo 
para ser gloriosa e plenificadora.

Arregacemos as mangas e coloquemos em prática tudo aqui-
lo que já recebemos de esclarecimentos, que, sejamos claros, 
é suficiente para transformar a nossa vida.

Aprendamos a viver com o olhar do Espírito imortal, dando 
o devido valor às coisas passageiras. Acredito ser esta uma bela 
forma de bem viver.

Nossa gratidão e carinho a todos.

EntrEvistA

LUIS ROBERTO SCHOLL

ASSINE AS PUBLICAÇÕES DA FERGS
Assinando Revista + Jornal = R$ 45,00

Revista A Reencarnação.... R$ 36,00 (2 edições)

Jornal diálogo Espírita..... R$ 18,00 (6 edições)

Nome: ______________________________________________________

CPF: __________________________ Data de Nasc.: ___________________

Endereço: ___________________________________________________

Bairro: ________________________________ CEP: ___________________

Cidade: _______________________ Estado: ______ País: ______________

Telefones: ___________________________________________________

Data do Depósito: _____________________________________________

Para efetuar a assinatura, envie e-mail para
jornal.revista@fergs.org.br solicitando o Código 
de Depósito Identificado e as informações para 
depósito. Após efetuado o depósito, encaminhe 

seus dados para:

Federação Espírita do RS
Travessa Azevedo, 88 Floresta

CEP 90.220-200 - Porto Alegre/RS - Brasil
ou para o e-mail: jornal.revista@fergs.org.br. 

Faça também sua assinatura pelo
site da FERGS: www.fergs.org.br.
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Em julho de 2010, quando iniciamos o projeto de distribuição 
de livros espíritas pela sistemática do Clube do Livro, numa união 
entre três Centros Espíritas: O Grupo Espírita Seara do Mestre, 
de Santo Ângelo, a Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade, 
de Ijuí, e a Associação Espírita Francisco de Assis, de Três Passos, 
visávamos divulgar o livro espírita e auferir recursos mensais 
para a manutenção das instituições.

Como os resultados foram exitosos, naturalmente fomos 
ampliando o mesmo e estabelecendo núcleos parceiros de 
distribuição, com confrades que acreditaram na proposta do 
Clube e que também identificaram no modelo um caminho 
para a sustentabilidade.

Assim, gradativamente fomos crescendo e chegamos em 
2017 a mais de 100 parceiros em diversas cidades e Centros 
Espíritas do RS e SC, com a distribuição de 297.105 livros.

Isso só foi possível porque muitos trabalharam pela divulga-
ção, arregaçaram as mangas e carregaram caixas e mais caixas 
com livros, levando a Doutrina Espírita para milhares de almas, 
num momento de união e unificação inspirador. 

Com a iniciativa do nosso confrade Hermes Basso, da Socie-
dade Espírita Bezerra de Menezes, de Farroupilha, em destinar 
uma parcela da cadeia de composição do custo do livro para 
a sustentabilidade da União Municipal Espírita, descortinou 
uma oportunidade de colhermos mais frutos do projeto e este 
modelo se espalhou para o CRE 6, para as UMEs Santo Ângelo 
e Itaqui, entre outras

O apoio que recebemos da Diretoria Executiva da nossa 
FERGS e a parceria que fomos construindo com a Editora Francis-
co Spinelli foi fundamental para que este processo se estabele-
cesse naturalmente, bem como o apoio dos confrades membros 
do CFE, que sempre estiveram atentos e proporcionaram que 
pudéssemos divulgar a ideia e compartilhar os resultados que 
estávamos obtendo.

A solidez do mercado do Clube do Livro e suas amplas pos-
sibilidades de ampliação, aliada à responsabilidade decorrente 
desta constatação, fizeram com que buscássemos um modelo 
mais elaborado de gestão e de distribuição. Assim, após estudos 
e reuniões de planejamento conjunto, surgiu o projeto de mi-
gração do Clube do Livro para o controle do nosso Movimento 
Espírita, com execução pela FERGS e coordenação via Conselho 
Federativo Estadual (CFE).

Esta ação é imprescindível para podermos continuar cres-
cendo e atendendo às inúmeras solicitações de novas parcerias, 
com qualidade e sustentabilidade, o que vamos conseguir com a 

nova gestão via FERGS, que já se inicia em abril de 2017, com a 
edição e distribuição da obra Para bem viver, do nosso confrade 
e escritor Luis Roberto Scholl.

Convidamos a todos os dirigentes espíritas a participarem, 
distribuindo os livros do Clube do Livro FERGS em suas Casas 
Espíritas, numa ação de verdadeira união e espírito de unifica-
ção, que gera recursos para todo o Movimento Espírita.

Informe-se diretamente com a Equipe do Clube do Livro 
FERGS, pelo fone (51)3224.1493 ou pelo e-mail clubedolivro@
fergs.org.br. Junte-se a nós!

Antônio Nascimento
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CLUBE DO LIVRO 
um projeto de unificação e sustentabilidade para o Movimento Espírita

Secretário do Conselho Federativo Estadual da FERGS
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cruzAndo idEiAs

Veja como está seu conhecimento sobre o Livro dos Espíritos

Horizontal
7. Onde está escrita a Lei de Deus.
8. Laço que prende o Espírito.
9. Espíritos que não são nem bastante bons para faze-
rem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal.
12. Espíritos que têm a intuição de Deus, mas não o 
compreendem.
13. Toda ocupação útil.
14. Consiste em cada um respeitar os direitos dos de-
mais.
15. Processo que se cumpre durante a vida corporal me-
diante as provas a que o Espírito se acha submetido.

Vertical
1. Fase em que o Espírito é mais acessível às impressões 
que recebe e que lhe auxiliam no adiantamento.
2. Conselho íntimo e oculto de um Espírito que vos quer 
bem.
3. Princípio de tudo. Compõe a trindade universal. O 
Criador.
4. A regra de bem proceder. Funda-se na observância da 
Lei de Deus.
5. Elevação do pensamento a Deus.
6. Liberdade de agir.
10. Nele goza o homem de ilimitada liberdade.
11. Consiste em instruir os homens, auxiliar o progresso, 
melhorar as instituições, por meios diretos e materiais.

1. Infância; 2. Pressentimento; 3. Deus; 4. Moral; 5. Adoração; 6. Livre arbítrio; 7. Consciência; 8. Maté-
ria; 9. Neutros; 10. Pensamento; 11. Missão; 12. Imperfeitos; 13. Trabalho; 14. Justiça; 15. Expiação.
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A liderança espírita-cristã nos dias 
atuais pede o conclave das profundas 
virtudes em nossa conduta. O líder es-
pírita está sendo convidado ao testemu-
nho pelo exemplo retificador e condutor 
das almas que chegam para conhecer a 
lídima fraternidade do Cristo por meio 
dos nossos Centros Espíritas. 

Os desafios para a condução do le-
gado deixado por Allan Kardec a todos 
nós não são apenas da aquisição do 
conhecimento, mas principalmente da 
profunda vivência da harmonia entre 
aqueles que se dedicam a divulgar seus 
postulados. 

As tarefas administrativas e doutriná-
rias devem ser levadas em conta na sua 
profunda acepção como ferramentas 
para o entrelaçar dos corações, que, de 
júbilo pelo trabalho do bem, se reencon-
tram na verdadeira fraternidade, na lídi-
ma caridade, na fé renovadora. 

Onde mais poderemos encontrar a 
paz que o mundo não pode nos ofertar, 
senão no amparo do aprisco de Jesus na 
convivência espírita cristã? 

O mundo promove a competição, o 
despautério, a luta insana e o ser huma-
no está cansado, cheio de enfado diante 
das questões do mundo. 

Quando busca o aconchego do Cen-
tro Espírita, o ser humano necessita ver, 
ouvir e presenciar a água da vida eterna 
por meio dos nossos exemplos. 

É deveras urgente que saibamos mo-
vimentar os recursos próprios da hu-
mildade, da compreensão, do perdão, 
para não dificultarmos a propagação da 
boa nova espírita nos corações dos que 
chegam. Porque, se o mundo está ofe-
recendo combate, nós ofereceremos a 
paz; se o mundo está oferecendo com-
petição, nós ofereceremos cooperação; 
se o mundo está oferecendo vaidades, 
nós ofereceremos simplicidade e esque-
cimento de nós mesmos para que a obra 
cresça em abundância. 

Apaguemos de nós a necessidade de 
projeção de nomes e de posições dentro 
dos Centros Espíritas. 

Saibamos reconhecer que Jesus não 
precisa de mãos fechadas, cerradas em 

forma de luta, mas de mãos abertas, ca-
pazes de ofertar o pão da alma e a água 
do amor. 

Líder Espírita é o que aprendeu a 
servir! Líder espírita é o que aprendeu a 
dialogar! Líder espírita é o que aprendeu 
a conciliar! E se hoje estamos tendo a 
dádiva de estarmos, em nome do Cris-
to, oferecendo a palavra, o consolo, os 
ensinamentos, tenhamos a coragem de 
oferecer também a nossa renúncia e o 
nosso sacrifício de sermos os primeiros 
a colocar Jesus em nossos atos. 

Saulo Gouveia Carvalho
Vice-presidente Administrativo da

Federação Espírita do Estado de Mato Grosso

REFERÊNCIAS:
1 - Plano de Trabalho para o Movimento Espírita 
do Estado de Mato Grosso – 10 anos. Aristotelino 
Alves Praeiro, mensagem psicofônica oferecida na 
reunião mediúnica da FEEMT do dia 27/02/2012- 
médium: Afro Stefanini II); 
2 - KARDEC, Allan. O Evangelho segundo o Espiri-
tismo. Trad. Evandro Noleto Bezerra. 2. ed. 2. imp. 
Brasília: FEB, 2014. cap. 17, it. 04, p. 228.
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No dia 18 de abril de 1857, pela ma-
nhã, um "camion à chevaux" se deteve na 
Rue Montpensier, em frente da Galeria 
d’Orléans, no Palais Royal, Paris. O aju-
dante de cocheiro, trajando uniforme cin-
zento, amarrotado e sujo, saltou da boleia 
e dirigiu-se à Livraria DENTU, situada na 
entrada do peristilo. Empurrando a porta 
de vidraça, atrás da qual conversavam dois 
homens, o moço dirigiu-se a um, que era 
o gerente:

— Bom dia, Senhor CLEMENT! E apre-
sentou-lhe um papel. 

— Bom dia, Maurice! — respondeu-lhe 
CLEMENT. Um pouquinho atrasado, não? 
— Fizemos o possível, mas fomos despa-
chados com demora na última barreira. 

O gerente leu rapidamente a nota de 
entrega, remetida de Saint-Germain-en 
-Laye pela Tipografia DE BEAU, e gritou 
uma ordem: 

— BITTARD! Recolha, por favor, essa 
mercadoria. 

Não tardou a atender-lhe um emprega-
do magro e alto, de avental azul, puxando, 
por uma corda, uma carreta de quatro 
roldanas pequenas. Aparentava vinte e 
cinco anos. Arrastou o carrinho até à porta 
da Rue Montpensier, saindo por ali com 
Maurice, seu velho conhecido. Conversan-
do futilidades, auxiliado pelo cocheiro e o 
ajudante, BITTARD carreou para o interior 
da loja, em dois lotes, vários pacotes cú-
bicos envoltos em papel grosso e tendo, 
numa das faces, uma etiqueta branca 
com o frontispício impresso dum livro. 
A rua tinha, a essa hora matinal, poucos 
transeuntes. Na maior parte, crianças com 
suas amas em busca do parque real. O 
homem que conversava com o gerente era 
um freguês amigo. Vendo entrar literatura 
nova, seguiu CLEMENT ao fundo da loja 
espiou o letreiro dum dos pacotes. Depois 
disse, despedindo-se:

— Bem, meu caro. Você agora tem 
afazeres. Vou importunar um pouco o 
Senhor DENTU. 

— Até logo, DU CHALARD. (Jornalista 
do Courrier de Paris). O freguês subiu a 
escadinha da sobreloja examinando, de 
passagem, as lombadas dos livros, alinha-
dos em prateleiras e bem espanados. O 
gerente começou a conferência da mer-
cadoria chegada. Contou primeiro vinte 
pacotes. Depois, abriu um deles, verificou 
em duas colunas unidas, sessenta brochu-
ras. O bilhete de entrega rezava o total de 
mil e duzentos volumes. Dando o resto da 
mercadoria como conferido, rubricou o 
canhoto da nota e despediu Maurice com 
um sorriso e uma gorjeta de prata. Em 
seguida, apanhando um dos exemplares 
cuja capa cor-de-cinza leu com interesse, 
pôs-se em posição de falar com alguém 
da sobreloja:

— Senhor DENTU, acaba de chegar O 
LIVRO DOS ESPÍRITOS.

160 Anos dE "o livro dos Espíritos"

NO DIA 18 DE ABRIL DE 1857

Canuto Abreu
O Livro dos Espíritos e sua tradição

histórica e lendária - 2. edição, 1996.
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“Estando ele ainda longe 
seu pai o viu, compade-
ceu-se, correu, lançou-
-se sobre o pescoço dele 
e o beijou {repetidamen-
te}”. Jesus (Lucas 15:20)

Qual a natureza de nossa ação no 
mundo? Se por um lado o conceito de 
família humana nos remete ao ambiente 
de coesão social que deveria imperar 
entre os habitantes do planeta; por 
outro, ficam os dilemas pertinentes à 

consanguinidade, tais quais, o egoísmo 
e o orgulho ilustrados por Jesus na Pará-
bola dos Dois Filhos1.

Diante dos irmãos que não competem 
conosco em nossos projetos de ação 
e, sobretudo, na promoção de nossas 
ideias, temos tido, invariavelmente, a 
ação dignificadora do pai compassivo, 
que, condoído do filho que buscara a 
emancipação e abandona a família, “cor-
re” em sua direção, o “abraça” e o “beija”, 
testificando que sua ação reconciliadora 
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O BEM TEM PRESSA
é, ambiguamente, paternal e maternal: 
age, acolhe e apascenta.

Considerando os significados implícitos 
na ação amorosa do pai narrado por Jesus, 
os verbos “correr”, “abraçar” e “beijar” 
denotam, o caráter de urgência de humil-
dade, alegria e afeto diante daqueles que 
o Cristo nos apresenta como companheiros 
de jornada, e que hão de ser as pontes para 
a nossa redenção sobre a Terra. Se faz assim 
necessário, superar as diferenças que nos 
separam de nossos irmãos e admoestar 
nossos hábitos para buscar, integrar e selar 
a paz, representada no “beijo repetido” do 
pai em seu filho, anotado em Lucas.

O trabalho de (re)união requer, assim, 
todos os dispositivos da ação necessários 
e suficientes ao acolhimento geral. Afinal, 
quem de nós não alterna, no decurso dos 
anos, situações em que temos desperdiça-
do as heranças de Deus? Contudo, havemos 
de ter agido como o pai compassivo da 
história de Jesus em outras tantas expe-
riências: no exercício da misericórdia e da 
empatia acercamos de nós corações revol-
tados, que se tornaram amigos queridos.

Meditemos sobre nossos ideais, para 
que hoje ainda busquemos àqueles que 
estão isolados, independente da herança 
que carreguem consigo. E se um dia nos 
perguntarem que tipo de irmão somos, que 
possamos demonstrar o quanto o Pai já vive 
em nós, essa será nossa herança.

“A lei de amor substitui a 
personalidade pela fusão 
dos seres; extingue as mi-
sérias sociais. Ditoso aquele 
que, ultrapassando a sua 
humanidade, ama com am-
plo amor os seus irmãos em 
sofrimento! Ditoso aquele 
que ama, pois não conhece 
a miséria da alma, nem a 
do corpo. Tem ligeiros os 
pés e vive como que trans-
portado, fora de si mesmo. 
Quando Jesus pronunciou 
a divina palavra – amor, os 
povos sobressaltaram-se e 
os mártires, ébrios de espe-
rança, desceram ao circo.” 
(Lázaro em O Evangelho 
segundo o Espiritismo, de 
Allan Kardec).

Cristiano Alves
Integrante do Setor de Assessoramento ao Centro 

espírita da Vice-presidencia de Unificação

Referências:
1 Lucas 15:11-32
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ESPERANTO estas Internacia Lingvo, tre bela, tre fa-
cila, kio oni studas kun granda plezuro.

(Esperanto é uma língua internacional, muito bela, 
muito fácil, que se estuda com grande prazer.)
ESPERANTO apartenas a nenio lando, ne estas po-

litica, nek religia sed estis creita pro la universala fra-
teco kaj kompreno.

(Esperanto não pertence a nenhum país, não é polí-
tica nem religiosa, mas foi criada para fraternidade e 
a compreensão universal.)
FERGS invitas vin partopteni de nia baza kurso de 

ESPERANTO en la tagoj:
(FERGS convida você participar de nosso curso bási-
co de ESPERANTO nos dias:)
Nas segundas-feiras das 14h30min às 16h30min ou 

nas quintas-feiras das 9h30min às 11h30min, na sede 
da Federação Espírita do Rio Grande do Sul localizada 
na Travessa Azevedo, 88 esquina Rua Conde de Porto 
Alegre, Bairro Floresta.

“Todos os dias a experiência nos traz a 
confirmação de que as dificuldades e 
os desenganos, com que muitos topam 
na prática do Espiritismo, se originam 
da ignorância dos princípios desta 
ciência. (...) De muitas dificuldades se 
mostra inçada a prática do Espiritismo 
e nem sempre isenta de inconvenientes 
a que só o estudo sério e completo pode 
obviar”.
Allan Kardec, Introdução – O Livro dos 
Médiuns

A área doutrinária tem por objetivo manter o zelo pela 
unidade de princípios apresentados nas obras fundamentais, 
visando a atender as atividades finalística da federativa e das 
instituições espíritas, incentivando a preparação e o aperfei-
çoamento contínuo dos trabalhadores, para que cada vez mais 
esclarecidos, fortalecidos e mais bem estruturados promovam 
a realização do estudo, a divulgação e a prática da Doutrina 
Espírita em toda a sua abrangência, para todos aqueles que 
buscam as instituições espíritas.

Que o trabalho de unificação do Movimento Espírita e de 
união das sociedades e dos próprios espíritas assente-se nos 
princípios de fraternidade, liberdade e responsabilidade que 
a Doutrina Espírita preconiza:

[...] onde está o Espírito do Senhor, aí 
há liberdade. Paulo (II Coríntios, 3:17.) 
Edgar Morin dizia: a liberdade pode 
ser instituída. A igualdade pode ser 
imposta. Ao contrário, a fraternidade 
não se estabelece com uma lei, nem se 
impõe pelo Estado! Vem de uma expe-
riência pessoal de solidariedade e de 
responsabilidade. Sozinha, a liberdade 
mata a igualdade e a igualdade imposta 
como único princípio destrói a liberda-
de. Só a fraternidade permite que se 
mantenha a liberdade, continuando ao 
mesmo tempo a luta para suprimir as 
desigualdades.

Desenvolvamos, portanto, meus irmãos, o valor da frater-
nidade em nossas fileiras. 

Revista A Reencarnação nº 451. pg.16
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doutrinÁriA uniFicAção

rElAçõEs institucionAis

KIU ESTAS ESPERANTO?
(O que é Esperanto?)

AdministrAtivA

Maria Elisabeth da Silva Barbieri 
Vice-presidente de Unificação

Rosi Helena Peixoto Possebon
Vice-presidente Doutrinária

Lea Bos Duarte
Vice-presidente de Relações Institucionais

Rogério Luis Stello
Vice-presidente Administrativo

Com a proposta de disseminar valores morais positivos e 
disponibilizar material de reconhecida qualidade doutrinária, 
muito útil para facilitadores de grupos de estudo, exposito-
res e estudantes da Doutrina Espírita em geral, a campanha 
Canal FERGS TV / sócio-contribuinte oportuniza o acesso do 
associado com contribuição a partir de R$ 25,00 a palestras, 
seminários, congressos, entrevistas e muitos conteúdos onli-
ne, postados em nosso canal de vídeos.

Aqueles que aderirem à campanha com contribuições a 
partir de R$ 100,00, além do acesso ao canal de vídeos, terão 
os seguintes benefícios:

1. Receberão em suas residências periodicamente as edi-
ções da revista A Reencarnação e do jornal Diálogo Espírita;

2. Receberão em suas residências os lançamentos da Edi-
tora Francisco Spinelli FERGS, a cada vez que uma nova obra 
for entregue ao nosso público.

3. Poderão frequentar gratuitamente os eventos esta-
duais e congressos promovidos pela FERGS, a partir do ter-
ceiro mês de adesão à campanha, desde que façam as suas 
inscrições nos respectivos eventos enquanto haja vagas.

Maiores detalhes para adesão à campanha acesse 
nossa página www.fergs.org.br
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Nas comemorações de seus 96 anos,
a FERGS realizou seminário com Sandra Borba

Como parte integrante das comemo-
rações dos seus 96 anos, a Federação 
Espírita do Rio Grande do Sul promoveu, 
no dia 28 de janeiro, o Seminário Edu-
cação para a Vida Plena, que teve como 
palestrante a pernambucana Sandra 
Borba Pereira. Dividido em duas partes, 
o evento foi realizado das 14 às 18 horas, 
no auditório da FERGS, em Porto Alegre, 
contando com a presença de público 
considerável.

Inicialmente a palestrante falou so-
bre a Educação para a Plenitude do Ser, 
baseada em mensagem de Amélia Rodri-
gues, psicografada por Divaldo Franco, em 
1996. Ao discorrer sobre o tema, lembrou 
que somos marcados pela educação rece-
bida nesta e noutras encarnações. Desta-
cou partes do texto psicografado, como 
a que afirma ser a verdadeira educação 
aquela que tem um caráter global, aten-
dendo o ser em todas as suas expressões. 
Essa educação não pode prescindir dos 

métodos psicopedagógicos da atualida-
de, porém ampliados com a orientação 
espiritual. Esse processo centra-se no 
amor, constituindo-se na única maneira 
de construir uma sociedade rica de amor 
e valores éticos, onde vige a verdadeira 
fraternidade.

Na segunda parte do Seminário, Sandra 
Borba abordou o tema "A Educação Moral 
à Luz do Espiritismo". Ao comentar sobre 
os princípios fundamentais dessa educa-
ção, lembrou que a Doutrina Espírita não é 
de salvamento, mas pedagógica. Também 
apontou o estudo de Joanna de Ângelis, 
onde define que a “educação moral deve 
transmitir diretrizes universalistas sobre 
dever, amor, solidariedade, compreensão, 
os direitos da cidadania e acima de tudo, 
o respeito a tudo e a todos”.

Encerrando, observou que o objetivo 
da educação moral é formar o homem 
de bem e apresentou uma síntese da 
educação moral à luz do espiritismo, 
onde consta:
- Jesus, como modelo e guia
- Novo paradigma sobre a vida
- Desenvolvimento e maturidade do 
senso moral
- Formar o caráter moral em valores im-
perecíveis
- Compreensão e aplicação da Lei Divina.

Programa de Formação 
de Multiplicadores

Ocorreu, no dia 13 de fevereiro, na 
Federação Espírita do Rio Grande do Sul, 
o Programa de Formação de Multiplicado-
res, com o objetivo de capacitar e unificar 
o Trabalhador Espírita que é liderança na 
sua localidade do estado para multiplicar 
conhecimentos, trabalhando em prol do 
bem. Com o auditório cheio, estiveram 
reunidos mais de 230 participantes de 
todas as Regiões Federativas do Rio 
Grande do Sul. Durante todo sábado, os 
Multiplicadores acompanharam esque-
tes, vídeos e outros momentos dinâmicos 
de cada uma das Áreas Federativas, que, 
usando de muita criatividade e dedicação 
despertaram a emoção, reflexão e des-
contração durante as atividades com os 
participantes do Programa.

96 anos da FERGS:
Palestra "A Construção de uma Pátria do Evangelho"

A programação alusiva aos 96 anos da 
FERGS contou, no dia 18 de fevereiro, um 
dia após o aniversário da entidade, com a 
palestra "A Construção de uma Pátria do 
Evangelho", proferida pelo coordenador 
do projeto “O Evangelho por Emmanuel” 
e colaborador da Federação Espírita do 
Distrito Federal, Saulo Cesar Ribeiro da 
Silva. O palestrante falou inicialmente 
sobre o que é o evangelho e por que Je-
sus nada deixou escrito. Observou que o 
Mestre preferiu escrever a sua mensagem 
nos corações das pessoas, onde não se 
apagará.

Ao discorrer sobre o livro Brasil co-
ração do mundo, pátria do Evangelho, 
publicado na primeira metade do século 
passado, destacou que a obra estabeleceu 
um projeto para o nosso país. Saulo Cesar 
Ribeiro da Silva lembrou o enorme avanço 
do espiritismo no Brasil, que foi agraciado 
com a presença de grandes espíritos. No 
entanto, ressaltou que estes grandes espí-

ritos não serão substituídos por outros e a 
partir de agora o trabalho de levar adian-
te este projeto está em nossas mãos. 
Por isso, destacou durante a palestra a 
importância da reforma íntima de cada 
um e a necessidade de os espíritas mante-
rem a vibração positiva visando contribuir 
com a espiritualidade superior. Também 
observou que o pessimismo diante da 
situação atual em nada contribui para 
a evolução desse projeto, pois o mundo 
não está voltando para trás, uma vez que 
o espírito não regride.

4º Encontro Estadual de 
Evangelização de Bebês

Ocorreu, no 19 de fevereiro de 2017, 
na Federação Espírita do Rio Grande do 
Sul, o 4º Encontro Estadual de Evange-
lização de Bebês, que foi marcado pela 
participação da diretora nacional da Área 
da Infância e Juventude da FERGS, Míriam 
Dusi, e pela Mostra Comemorativa aos 
70 anos da Evangelização no Rio Grande 
do Sul.

O tema desta edição foi ‘’Jesus no 
Leme’’ e teve como objetivo sensibili-
zar os corações evangelizadores para 
o trabalho com bebês, bem como sua 
importância e a condução verdadeira das 
atividades que está nas mãos de Jesus. 
Para acolher os participantes, uma equi-
pe de jovens voluntários apresentaram 
músicas com temáticas infantis, saudando 
a todos que entravam no auditório da 
FERGS. Além da presença de inúmeros 
evangelizadores do estado, o evento 
teve a presença de Francisco Ferraz, 
ex-presidente da Federação Espírita do 
Paraná (FEP), palestrante e escritor, e 
Saulo César Ribeiro, palestrante, escritor 
e coordenador do projeto ‘’Evangelho por 
Emmanuel’’.
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II Intercâmbio de 

Trabalhadores da Arte no 
Movimento Espírita

Ocorreu, no 4 de março de 2017, na Federa-
ção Espírita do Rio Grande do Sul, o II Intercâm-
bio de Trabalhadores da Arte no Movimento 
Espírita, promovido pela Assessoria de Arte da 
FERGS. O objetivo do evento foi orientar as Ins-
tituições Espíritas e os órgãos de unificação para 
utilização da arte na difusão da Doutrina Espírita. 
Ao longo do dia, houve a presença de grupos 
de Arte do Movimento Espírita, trabalhadores 
em geral e artistas convidados pela Associação 
Brasileira de Artistas Espíritas (ABRARTE).

Palestra “Vencendo
a Dor da Morte”, com Célia Diniz.

Dia 24 de março (sábado) foi de 
dupla emoção. 

A palestrante Célia Diniz, de Pedro 
Leopoldo (MG), encontrou um berço 
espírita e a oportunidade de conviver 
com Chico Xavier desde a infância. 
Vivenciou uma dolorosa e desafiadora 
prova com a desencarnação de dois 
filhos - história retratada no filme 
As mães de Chico Xavier e no livro 
Vencendo a dor da morte, que deu 
título à palestra proferida na sede da 

Federação Espírita do Rio Grande do 
Sul (FERGS), após longo roteiro de 
palestras pelo estado.

Em Porto Alegre, foram realizadas 
duas sessões, às 18 e às 20h, para 
atender a todos que procuravam co-
nhecer os recursos para superar a dor 
da morte através da experiência de 
Célia Diniz, que esclareceu o público 
de maneira objetiva e consoladora à 
luz da Doutrina Espírita.

Reunião de março (2017) do Conselho Federativo Estadual (CFE).

Ocorreu, no dia 25 de março de 2017, 
a 1ª reunião do Conselho Federativo Esta-
dual, da Federação Espírita do Rio Grande 
do Sul (FERGS), na sede da federativa 
estadual, em Porto Alegre.

Num clima de harmonia e fraternida-
de, lideranças espíritas de todas regiões 
do estado se reuniram para compartilhar 
informações e deliberar ações em prol da 
unificação do Movimento Espírita gaúcho.

Entre elas: 
a) Eleição para o cargo de Secretário 

do CFE - Antônio Nascimento (UME-Santo 
Ângelo).

b) Novas lideranças assumindo a pre-
sidência de diversas Uniões Municipais 
Espíritas, constituindo novos grupos de 
trabalho.

c) Aprovação do parecer do Conselho 

Federativo Estadual e lançamento do 
Clube do Livro FERGS.

d) Aprovação do projeto “Evangeliza-
ção na FASE - Fundação de Assistência 
Socioeducativa - 2016/2017” proposto 
pela vice-presidência de relações institu-
cionais e pela área de Infância e Juventu-
de da FERGS.

Entre muitas outras.  
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informações e inscrições, 
acesse o portal:

www.fergs.org.br
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