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O evento, realizado pela Fede-
ração Espírita do Rio Grande 
do Sul, tem na integração sua 
abordagem de valorização da 
vida, reunindo jovens de todo o 
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visitantes autorizados e dos tra-
balhadores Espíritas voluntários. 
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Linhas de Luz

A MULHER ANTE O CRISTO
Toda vez que nos dispormos a considerar

a mulher em plano inferior, lembremo-nos
dela no tempo de JESUS. 

Há vinte séculos, com exceção das patrícias do im-
pério, quase todas as companheiras do povo, na maioria 
das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, convertidas 
em alimárias de carga, quando não fossem vendidas em 
hasta pública. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do 
Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e 
veemência aos apelos celestiais. 

Entre as que haviam descido aos vales da perturba-
ção e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto 
testemunho de soerguimento moral, das trevas para a 
luz; e entre as que se mantinham no monte do equilíbrio 
doméstico, surpreendemos em Joana de Cusa o mais no-
bre expoente de concurso e fidelidade. 

Atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do 
Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças. 
E, embora não lhe entregassem o círculo apostólico, fo-
ram elas – as representadas nas filhas anônimas de Jeru-
salém - as únicas demonstrações de solidariedade espon-
tânea que O visitaram, desassombradamente, sob a cruz 
do martírio, quando os próprios discípulos debandavam. 

Dorcas, a costureira jopense, depois de amparada 
por Simão Pedro, fez-se mais ativa colaboradora da assis-
tência aos infortunados. Febe é a mensageira da epístola 
de Paulo de Tarso aos romanos. Lídia, em Filipos, é a pri-
meira mulher com suficiente coragem para transformar a 
própria casa em santuário do Evangelho nascituro. 

Lóide e Eunice, parentas de Timóteo, eram padrões 
morais da fé viva. Entretanto, ainda que semelhantes he-
roínas não tivessem de fato existido, não podemos olvidar 
que, um dia, buscando alguém no mundo para exercer 
a necessária tutela sobre a vida preciosa do Embaixador 
Divino, o supremo poder do universo não hesitou em re-
correr à abnegada Mulher, escondida num lar apagado e 
simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios; frá-
gil como o lírio, trazia consigo a resistência do diaman-
te; pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os 
tesouros incorruptíveis do coração, e, desvalida entre os 
homens, era grande e prestigiosa perante DEUS. 

Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos 
induza a ponderar quanto à glória do CRISTO - recordan-
do, na terra, a grandeza de nossas próprias mães - nós 
nos inclinaremos, reconhecidos e reverentes, ante a luz 
imarcescível da Estrela de Nazaré. 

Pelo Espírito Emmanuel, no Livro “Luz no Lar”,
com psicografia de Francisco Cândido Xavier

A transição planetária evidencia cada vez mais as suas 
nuances, desafiando a humanidade terrena à vivência do 
amor e da fé raciocinada.

Entre contextos conturbados e dolorosos, o paradigma 
da imortalidade surge por meio da Difusão Espírita como 
luz abençoada a restabelecer a esperança, consolar os que 
sofrem, despertar e esclarecer as mentes anuviadas pelo ma-
terialismo. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul conclui 
mais um ano de trabalho, cumprindo com a tarefa de enfeixar 
esforços e corações em torno da Missão do Espiritismo em 
solo gaúcho. Avançamos nos relacionamentos institucionais, 
disseminando a ética na perspectiva espírita para os órgãos 
governamentais e para a sociedade civil que integramos, 
qualificando políticas públicas e implementando projetos 
educativos.

Juntos com o Conselho Federativo Estadual, cada vez 
mais dinâmico, coeso e maturo, aprovamos o Programa de 
Formação de Multiplicadores - que irá qualificar e ampliar o 
treinamento dos trabalhadores dos centros espíritas. Juntos, 
evoluímos na construção coletiva do Plano de Atividades Fe-
derativas, iniciamos o estudo da regionalização do trabalho 
federativo, fomentamos os Núcleos de Treinamento e Estudo 
(NTEs) e vencemos os desafios da organização financeira e 
administrativa.

Nossa Diretoria Executiva ampliou suas equipes e atendeu 
de modo incansável as demandas das mais de 400 instituições 
que integram a FERGS, trabalhando ao lado das lideranças 
regionais e municipais em uma matriz de capacitação com 
vistas a garantir o acolhimento, o consolo, o esclarecimento 
e a orientação para cada irmão nosso que busca o centro 
espírita.

Implementamos ajustes importantes na seara administra-
tiva, no corpo de funcionários e na gestão ambiental buscan-
do manter os avanços dos últimos anos e dar novos passos 
para a conquista de uma estrutura sustentável em todos os 
aspectos. Concentramos grandes esforços em unir e unificar, 
visitando centros espíritas, realizando inúmeras reuniões com 
lideranças em todo o Estado, formando multiplicadores para 
o Programa de Formação de Líderes Espíritas, realizando um 
Encontro Estadual de Unificação. Por tudo isso, aprofunda-se 
a consciência de que apenas por meio da união sincera de 
sentimentos, de propósitos e de ações seremos capazes de 
abrasar a Terra com as luzes do Espiritismo.

Aproximamo-nos ainda mais das Federativas irmãs e 
permanendo unidos à nossa amada FEB, a Casa de Ismael, 
aprendendo e contribuindo com a construção da Pátria do 
Evangelho. Vamos adentrar 2017 com inúmeros desafios, 
contando com o valor de cada seareiro em todos os rincões 
do Rio Grande, decididos a estreitarmos laços, a vivenciarmos 
a fraternidade genuína e a produzirmos o quanto o Pai nos 
permita em sua imensa Seara.  

A nossa parte na transição planetária
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Sendo Jesus - na expressão dos Benfeitores Espirituais1 - 
nosso “Modelo e Guia”, naturalmente que o “modus-vivendi” 
de quem deseja ser Seu discípulo deverá adaptar-se ao dina-
mismo que o Mestre adotava em Sua vida de relação.

MEU PAI TRABALHA ATÉ HOJE E EU TAMBÉM.

(João, 5:17)

Nas leiras cristãs, o trabalho deverá estar sempre pre-
sente em nossas cogitações. Quando passamos a conhecer 
Jesus à luz do Espiritismo, não poderá mais existir espaço para 
a contemplação extática embalada em estéreis litanias.

EIS QUE O SEMEADOR SAIU A SEMEAR.

(Mateus, 13:3)

Quem já conseguiu “garimpar” as gemas preciosas do 
Evangelho do Cristo deverá dispor-se a espalhar essas semen-
tes luminíferas a mãos-cheias. Tal ação, porém, não deverá 
circunscrever-se apenas ao verbo consolador, mas, ultrapassará 
toda pregação falada ou escrita, desdobrando-se em trabalhos 
efetivos, palpáveis e perseverantes na sementeira do Bem.

Para o Espírita-Cristão decidido, não existirá hora-vazia 
e nem inibições que impeçam a semeadura.

1 - KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 88.ed. Rio [de Janeiro]: FEB, 2006, q. 625.

À medida que se integra ao “clima do Cristo”, o colabora-
dor do Bem irá experimentando a mesma solidão que sempre 
esteve ao lado d`Ele, solidão de mãos dadas com a tristeza a 
constringir a Alma sensível. E isso é natural, porque, saindo 
do vale das cogitações chãs para os altiplanos dos cimos espi-
rituais, ficam para trás, voejando em círculo estreito, aqueles 
que antes perlustravam juntos os caminhos dos equívocos.

Lembremo-nos de que Jesus escalou o Calvário supor-
tando o peso da cruz nos ombros feridos. Se Ele - modelo de 
perfeição - suportou tudo isso, não olvidemos que a marcha 
é sacrificial, mas aquele que perseverar até o fim conquistará 
a “coroa da vida”, conforme anotação em Apocalipse, 2:10.

Ele desceu de Seu Jardim de Estrelas, apagando a pró-
pria luz, tornando-Se cidadão do mundo, para mostrar-nos a 
via de emancipação espiritual. Não enviou mensageiros: veio 
Ele mesmo!

Quem se dispõe a segui-lO verificará que Ele estará sem-
pre junto, a fim de suprir todas as necessidades do caminho, 
na senda áspera da ascensão espiritual. Portanto, se já esta-
mos na posição de servidores do Cristo, sirvamos e auxiliemos 
nos limites de nossas possibilidades e forças, certos de que 
plantando a alegria de viver nos corações que nos cercam, em 
breve as flores e os frutos de nossa sementeira enriquecerão 
nossas veredas evolutivas.

Na Seara do Mestre
Jesus veio – pessoalmente – mostrar-nos

o caminho da ascensão espiritual.

“O Espiritismo não possui palanque para

o espectador ocioso.” - Irmão X

Rogério Coelho
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Representando um processo no qual os elementos en-
volvidos deverão se ajustar, com o propósito de coope-
rar com o sempiterno na obra do universo, o casamento 
tem por objetivos próximos o aprendizado realizado 
pelo casal e, mais tarde, pelo casal e seus filhos, o que 
alavancará o grupo doméstico para o alcance dos fins 
previstos pela Divindade, isto é, a transformação dos 
laços simplesmente consanguíneos em laços igualmen-
te espirituais, ampliando nosso círculo de afetos, de 
amores, e a integração da nossa família ao contexto 
da família universal, através dos exercícios continuados 
da convivência com a tolerância, com a compreensão, 
com a doação e a participação nos labores comuns. 
(Camilo, 2012:61)1.

Ouvimos sempre que a família é uma escola, um cadinho 
purificador em que se moldam as individualidades, que é a 
célula mater da sociedade, de onde partem os seus futuros 
membros. Por conta dessas metáforas, temos em mente que 
do lar devem partir cidadãos, sujeitos, homens e mulheres, 
prontos para a sociedade que queremos. E, se queremos uma 
sociedade justa, fraterna, preparada para um mundo melhor, 
devemos ter cidadãos bons, fraternos, justos, honrados, ho-
mens e mulheres de bem que a construam.

Mas como preparar esses homens e mulheres? De quem 
é essa missão? Dos pais? Sim, certamente, e de todos os res-
ponsáveis pela educação das crianças que existem nas famílias. 
Mas que árdua tarefa! Somos todos muito imperfeitos para 
podermos educar nossos filhos e filhas para que sejam homens 
e mulheres de bem. Isto é certo. No entanto, como nos afiança 
o nobre espírito Camilo, pela mediunidade abençoada do irmão 
Raul Teixeira, na passagem transcrita acima, no lar podemos 
educar todos os seus membros de forma ininterrupta.

Primeiro educa-se o casal. Uns aprendendo com os 
outros. Se formado por um homem e uma mulher, aquele 
pode aprender as lições douradas do carinho incondicional, 
da paciência amorosa, das tarefas domésticas, das palavras 
carinhosas. E ela fará com ele os aprendizados da racionalidade 
a serviço do equilíbrio doméstico, da convivência sólida a dois 
sem as interferências perturbadoras de opiniões exteriores. 
Os dois deverão aprender a compartilhar espaços, a ceder 
em suas vontades individuais em prol do casal, a abrir mão de 
eventos sociais e atividades pensadas somente para solteiros, 
das escolhas isoladas sobre a rotina diária da casa, das esco-
lhas solitárias de onde passarão as festas de fim de ano dentre 
tantos outros aprendizados.

Quando chegam os filhos, o casal não somente educá-
-los-á conforme o que aprenderam de convivência saudável, 
de retidão, de paciência, de compreensão, de tolerância, mas 

1 Do livro TEIXEIRA, Raul (psicografia), pelo espírito Camilo. Desafios da vida fami-
liar. 3ª ed. Niterói, RJ: Fráter Livros Espíritas, 2012.

também aprenderão com esses espíritos que retornam à Terra 
em novo corpo lições benditas e, por vezes, mais profundas, 
de tolerância amorosa, de perdão, de doação e de amor in-
condicionais.

Assim, aprendemos sempre no lar. E é muito importante 
que nunca deixemos de aprender, de ouvir, de cooperar, de 
estarmos atentos para refletir no que nos dizem os nossos 
companheiros de jornada, nossos filhos e filhas, nossos pais. 
Se somos espíritas, se somos cristãos, é muito importante que 
tenhamos ouvidos abertos para os ensinamentos de Jesus e 
dos Imortais a partir de Kardec. Jesus nos deixou o ensina-
mento maior de fazermos aos outros o que gostaríamos que 
os outros nos fizessem. Lição que nos foi relembrada na obra 
kardequiana2. Ensinamento que nunca deve ser esquecido. No 
lar, pensemos se estamos agindo com nosso esposo, nossa es-
posa, nossos filhos e filhas, nossos pais, como nós gostaríamos 
que agissem conosco. E não nos enganemos, pois certamente 
todos gostamos sempre de mais carinho, de muito amor e 
compreensão, de correção com afetividade e de atenção plena 
com muito respeito. Então, vamos dar isso tudo aos amores 
que escolhemos nessa vida para jornadearem conosco o cami-
nho que nos levará à integração ao contexto da grande família 
universal, que nada mais é que toda a humanidade quando 
aprendermos a amar-nos como irmãos.

2 KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo. Capítulo XV, item 3.

A FUNÇÃO ESPIRITUAL DO LAR

Larissa Carvalho
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Estas coisas que contemplais, dias virão em que não 
será deixada pedra sobre pedra que não seja derribada. 
Jesus- Lc 21:6
Quando os discípulos de Jesus requisitaram a sua 

atenção para a imponência do grande templo de Jerusalém, 
o Mestre aproveitando a admiração e o interesse deles minis-
trou-lhes ensinamentos que, nos dias atuais, se constituem em 
preciosas orientações diante dos templos ricamente adornados, 
quechamam a nossa atenção e, muitas vezes, distraem até mes-
mo os Espíritos mais lúcidos.Quais os templos que extasiam 
as criaturas senão as edificações que se encontram adornadas 
do materialismo, do hedonismo, das ilusões e dos abusos que 
consomem as vidas que a elas de entregam?

No inesquecível sermão Jesus profetizou quequando a 
“abominação da desolação”penetrasse os lugares santos o fim 
estaria próximo. Na tradução do Novo Testamento, publicado 
pelo Conselho Espírita Internacional, tradução literária, Haroldo 
Dutra Dias explicita que essa é uma expressão idiomática, tipi-
camente semítica. Abominação, quer dizer aquilo que provoca 
náusea, detestável, abjeto, nojento. Devastação significa deserto, 
ruína, desolação.(1)

Vivemos essa realidade desoladora, onde encontramos 
ruínas morais em muitos templos. A abominação conspurca os 
santuários da vida de tantos quantosse deixam seduzir pelos 
brilhos transitórios e enganosos, distanciando-sedo verdadeiro 
significado existencial.Enumerando alguns templos abominados 
vemos o tratamento dado ao corpo físico. Emmanuel leciona 
que“O corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, 
tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Abençoa, pois, o 
teu corpo e ampara-lhe as energias para que ele te abençoe e 
te ampare no desempenho de tua própria missão.”(2)

A condução das energias vitais hoje entregues de forma 
normótica à sexolatria, ao consumo de álcool e de drogas ditas 
lícitas ou ilícitas, que têm o mesmo potencial devastador, a di-
tadura da moda e das formas que estão a desfigurar o objetivo 
verdadeiro desse instrumento divino, afastando o Espírito das 
ações que estabelecem o seu propósito evolutivo. Vemos outro 
santuário onde a abominação instalou-se. Trata-se dos núcleos 
familiares organizados para a prática do crime, dentre eles a cor-
rupção passiva, ativa, o desvio e a lavagem de dinheiro, etc. São 
vidas luxuosas e patrimônios familiares constituídos e mantidos 
pelo crime. Vemos que pais e mães estabeleceram para a sua 
prole um roteiro de destruição e o culto doméstico transcorre 
inspirado no orgulho e no egoísmo. Recordemos, por oportuno, 
André Luiz a ensinar: “O lar é o sagrado vértice onde o homem 
e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. 
É templo, onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que 
corporalmente.” Prossegue, alentando as almas infelizes como 
estas que vemos diariamente cabisbaixos, vencidos, marchando 
para as prisões físicas, porque as morais já os enclausuram de 
há muito. [...] o homem e a mulher aprenderão no sofrimento e 
na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição 
essencialmente divina e que se deve viver, dentro de suas portas, 
com todo o coração e com toda a alma.

A mesma abominação devastadora invade outro lugar 
sagrado que é o trabalho. Empresas tradicionais, órgãos públi-
cos, sindicatos corruptos enxameiam em todos os segmentos 
produtivos da sociedade. E vamos surpreendendo, ao lado 
daqueles que exercem com dignidade as suas funções, cum-
prindo o seu dever com estoicismo e honradez, pulularem os 

CORRUPÇÃO E DESOLAÇÃO NO MUNDO

que deixaram as estruturas (antes saudáveis e construídas para o 
progresso) ruírem ante o peso das gestões corrompidas e crimi-
nosas. Mais uma vez alinhamos a lição do Benfeitor Emmanuel: 
“A câmara fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos 
retrata por dentro. Quem escarnece da obra que lhe honorifica 
a existência, desprestigia a si mesmo1.”

Não é outra a visão do mundo hoje:  projetos abandona-
dos, desemprego, recuperações judiciais, porque a lei é de ação 
e reação. Colhemos, sempre, o que escolhemos. Outra lição de 
Jesus no Sermão Profético convida-nos, aos espíritas-cristãos, 
a fazermos uma reflexão profunda e revisitarmos as nossas 
posturas. Fala o Mestre: “quem estiver lendo, compreenda”.
Sob o título Quem lê atenda, comentando o versículo supra, 
Emmanuel alerta:

A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente 
expressiva.É razoável que a leitura do homem ignorante 
e animalizado represente conjunto de ignominiosas 
brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar 
a leitura séria, com real atitude de elevação.O problema do 
discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novi-
dades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la 
em arena de esgrima intelectual, mas, o de ler para atender 
a Deus, cumprindo-lhe a Divina Vontade (4)

Esta é uma avaliação pessoal, que se puder servir a cada um como 
serviu a mim fico grata a Deus: O que estamos fazendo com o que 
lemos? Criando cisões, dissensões, advogando o consumo do álcool? 
Difundindo e divulgando posturas hedonistas, narcisistas, como por 
exemplo “o que importa é ser feliz”, apregoando a sonegação de 
impostos, adquirindo bens e remunerando serviços sem a nota fis-
cal porque é mais “em conta”. Poderíamos tecer um rol de ações e 
reações que atestam a normose social que está nos devastando, mas 
preferimos parar aqui e lembrar que Jesus aponta sempre o caminho 
da verdade e da vida: 
“o que estiver no terraço não desça para pegar as coisas de dentro 
da sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás para pegar a 
veste em sua casa.”Mt 24:17-18
Assim, não deixes que os rumores do mundo e o contágio das ma-
zelas morais te façam estacionar a caminhada que ora fazes. É hora 
de continuar, perseverar no esforço de edificação, porquanto destas 
construções não será deixada pedra sobre pedra. Estamos em era de 
transição e somente as estruturas individuais ou coletivas alinhadas 
com o bem permanecerão.
Maria Elisabeth da Silva Barbieri - Vice-Presidente de Unificação 
da FERGS

1 Francisco Cândido Xavier. Da obra: Sinal Verde.Dita-
do pelo Espírito André Luiz. 42a edição. Uberaba, MG: CEC, 
1996. 
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Importa que apresentemos um dos principais diferenciais 

da Doutrina Espírita, inclusive, para os Espíritas. Segundo Allan 

Kardec, o Espiritismo é puramente moral. Não se ocupa dos 

dogmas e deixa a cada um inteira liberdade de crença, pois 

não impõe nenhuma. Por isso, é patente que tenha adeptos 

em todas as religiões, entre os mais fervorosos católicos, pro-

testantes, judeus, etc. 

Isso porque o Espiritismo repousa sobre a possibilidade 

de comunicação com o mundo invisível, isto é, com as almas. 

E os adeptos de todas as religiões têm almas como nós e po-

dem comunicar-se tanto com eles como conosco, sendo assim 

espíritas como nós.

Em Abadiânia-GO situa-se a Casa Dom Inácio de Loyola, 

onde o médium João de Deus atende a cada mês mais de quinze 

mil pessoas que passam pelo local em busca de assistência. 

Da mesma forma, o ícone Francisco Cândido Xavier moveu 

multidões de mães em busca de um consolo pela separação 

física de seus filhos.

Tanto em Abadiânia como em Uberaba, muitas das 

pessoas que buscavam – e buscam – o apoio espiritual não se 

diziam espíritas. Entre elas encontravam-se católicas, judias e 

vertentes evangélicas, no entanto, não deixavam de buscar a 

comunicação com as almas dos que já partiram para a Pátria 

Espiritual.

Allan Kardec assim se referia ao Espiritismo: "Não é uma 

seita política, como não se trata de uma seita religiosa; é a 

constatação de um fato que não pertence mais a um partido 

do que a eletricidade e as estradas de ferro; é, insisto, uma 

doutrina moral, e a moral está em todas as religiões, em todos 

os partidos".

A moral ensinada pelo Espiritismo é a mesma do Evan-

gelho de Jesus, desenvolvida e aplicada, a qual tem impedido 

inumeráveis suicídios, restaurado a paz e a concórdia num 

grande número de famílias, tornado mansos e pacíficos homens 

violentos e coléricos.

"O Espiritismo, portanto, longe de ser o antagonista 

da religião, é o seu auxiliar; e a prova é que conduz às ideias 

religiosas os que as haviam repelido. Em resumo, jamais o Es-

piritismo aconselhou a mudança de religião, nem o sacrifício 

de suas crenças. Não pertence particularmente a nenhuma 

religião, ou, melhor dizendo, está em todas elas". Allan Kardec

Referências

Allan Kardec. Viagem Espírita em 1862. Apêndice "E Outras 

Viagens de Kardec" 1861. FEB Editora. (P. 193-195)

José Artur M. Maruri dos Santos
Colaborador da União Espírita Bageense. Comente: josearturmaruri@hotmail.com

O ESPIRITISMO ESTÁ EM TODAS AS RELIGIÕES
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Um mendigo bateu à porta, desfilando sua miséria total: 

estava esfaimado! Solicitava o arrimo do pão. A moradora da-

quela casa atendeu-lhe a necessidade mais imediata oferecen-

do-lhe um prato de comida ao qual acrescentou uma porção de 

milho-verde. O homem comeu tudo menos o milho. Ao pegar 

o prato de volta, vendo o milho intacto, ela perguntou-lhe: “o 

senhor não gosta de milho-verde?” Sem ao menos agradecer 

o benefício da fome saciada, o mendigo - atrevidamente - res-

pondeu: “Eu não!... Eu lá sou algum cavalo pra comer milho?!”

Ah! Benefícios pagos com ingratidão!

Kardec perguntou aos Espíritos: “que se deve pensar dos 

que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, 

deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos?”

- “Nesses” - responde o Benfeitor Espiritual - “há mais 

egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para 

receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com 

desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único 

agradável a Deus.

Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de 

antemão que os a quem fizerdes o bem não vo-lo agradece-

rão. Ficai certos de que, se aquele a quem prestais um serviço 

o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua 

gratidão o beneficiado vo-lo houvesse pago. ”

Disse Jesus1: “quando derdes um jantar, não convideis 

nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos 
1 - Lucas, 14:12.

parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que, 

em seguida, não vos convidem a seu turno e assim retribuam 

o que de vós receberam. Convidai os pobres, os atrofiados, os 

coxos e os cegos. E sereis ditosos por não terem eles meios de 

vo-lo retribuir.”

Naturalmente que a essência dessas palavras está a nos 

mostrar a incondicionabilidade de nossas ações no bem: fazê-lo 

não só com aqueles com os quais estejamos emocionalmente 

envolvidos, parentes, amigos, vizinhos, etc., mas com todos, 

indistintamente, e jamais visando algum retorno e muito me-

nos reconhecimento.

Aconselha S. Vicente de Paulo2: “sede bons e caridosos: 

essa a chave dos céus, chave que tende em vossas mãos. Toda 

a eterna felicidade se contém no “amai-vos uns aos outros. 
Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda 

chaga do egoísmo.”

Os benefícios que houvermos esparzido pelas leiras das 

necessidades deste mundo facultarão fartas colheitas no mun-

do espiritual, pelo simples fato de que um benefício jamais se 

perde. A Contabilidade Divina registra tudo. Não sem motivo 

afirmam os Benfeitores Espirituais que a caridade feita no 

presente é semente de luz que lançamos na direção do futuro.

Rogério Coelho

2 - KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo. 129.ed. Rio [de Janeiro]: 
FEB, 2009, cap. XII, item 12.
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Sede bonS e caridoSoS: eSSa a chave doS céuS

“Se Deus permite - por 

vezes - sejais pagos com 

a ingratidão, é para 

experimentar a vossa 

perseverança em praticar 

o bem.” 
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“Vinculados e adesos ao trabalho, 
nos Grupos de Ação, Casas

e Entidades veneráveis, auxiliemos, 
verdadeiramente ligados

à Causa, ao Cristo e a Kardec.” - 
Joanna de Ângelis1

Quando matriculados nos serviços de unificação do Movi-

mento Espírita, a fim de atendermos assertivamente aos ditames 

superiores a que nos encontramos vinculados, quais sejam, de 

amor, de serviço aos semelhantes, de divulgação do Espiritismo 

e da expansão da mais lídima fraternidade sobre a Terra, em um 

mundo em transição, somos convidados a buscar as bases desse 

plano de trabalho, ainda que de modo breve.

Para tanto, recordamos a recomendação do Divino Amigo 

que instou os companheiros da primeira hora do Cristianismo 

ao amor ágape, fraternal e recíproco, estribado no sentimento 

de fraternidade, como forma de identificação dos discípulos da 

Boa Nova ao afirmar: “Nisto todos conhecerão que sois meus 

discípulos, se tiverdes amos uns pelos outros”.2

Em sintonia com a proposta do Mestre, as anotações de 

Atos dos Apóstolos apontam, na descrição que faz dos aconte-

cimentos na comunidade cristã sob a liderança de Simão Pedro, 

que “O coração e a alma dos que creram eram um {só}, e nin-

guém dizia ser somente seu algo do que possuía, mas todas as 

{coisas} lhes eram comuns.”3 E, mais tarde, nessa mesma pers-

pectiva, o apóstolo da gentilidade, em sua inspirada alocução, 

bradou aos irmãos de Corinto: “Ora, vós sois o corpo de Cristo, 

e seus membros em particular.”4 Desse modo, Paulo de Tarso 

arregimentou corações para a unidade possível em Cristo, viável 

ante os limites impostos pela sombra presente na alma humana.

Naturalmente, sabe-se que nem sempre, nas primeiras 

horas e séculos do Cristianismo, a fraternidade pura e simples 

- fincada nas bases da identidade comum da condição filho de 

Deus - e a simplicidade preconizada no Evangelho orientaram a 

conduta dos irmãos de ideal cristão. Estudos históricos revelam 

1 FRANCO, Divaldo P. Após a tempestade. Pelo Espírito Joanna de Ângelis. Alvora-
da: Salvador/Bahia, 1995.
2 Jo 13:33. [Novo Testamento. Trad. Haroldo Dutra Dias; Rev. Cleber Varandas de 
Lima. Brasília (DF), Brasil: Conselho Espírita Internacional, 2010. ]
3 Atos 4:32. [Novo Testamento. Trad. Haroldo Dutra Dias; Rev. Cleber Varandas de 
Lima. Brasília (DF), Brasil: Conselho Espírita Internacional, 2010. ]
4 1 Coríntios 12:27.

que da diversidade de compreensões da mensagem do evan-

gelho, apesar de seus postulados orientados pela Lei do Amor, 

houve dissidências, incompreensões, disputas injustificáveis e 

ânsia por imposições de grupos ou pessoas, ignorando-se os 

exemplos dos homens da Casa do Caminho e do próprio Mestre 

da Cruz. Tomemos por exemplo o registro do insigne pesquisador 

espírita Hermínio Miranda, na introdução de seu notável livro 

“O evangelho gnóstico de Tomé”, quando afirma: “Ao contrário 

do que se poderia pensar, o movimento cristão primitivo não 

constituiu um bloco monolítico de crenças e ritos administrados 

por uma única e incontestada instituição. Durant estima em 

uma centena as seitas dissidentes suscitadas no decorrer dos 

três primeiros séculos da era cristã. ”5

Entretanto, a despeito dos limites espirituais dos homens 

daquela época, sob o influxo do próprio Cristo, o apelo à união 

dos cristãos prosseguiu e persevera embalando os corações 

rumo a convergência nos bons propósitos de renovação do 

espírito humano na estrada da benevolência, do perdão e da in-

dulgência, facetas indeléveis da caridade cristã6, onde se devem 

transformar conflitos em bênçãos em prol da causa abraçada 

e, igualmente, em motivo de transformação interior aos que o 

protagonizam.

Na Idade Média, não podemos esquecer o trabalho de 

reconstrução do Evangelho em sua pulcritude, apresentado 

por Francisco de Assis e por irmãos menores que seguiram 

sua trajetória luminosa, sob a inspiração de Jesus. Os amigos 

de Francisco, tal qual se reporta o Espírito Camilo, falando dos 

Espíritos vinculados ao ideal cristão e afetados positivamente 

pelo psiquismo do Irmão da Pobreza, não podem esquecer que 

ele é “um dos Guias do Mundo, interessado em que todos nos 

unifiquemos na ação do amor verdadeiro, aquele que doa e se 

doa, que integra e que se entrega, sem misturar-se à sujidade 

moral da época, sem confundir-se com a exacerbação sensorial 

desses dias complexos da marcha humana. ”7

Nos dias do Consolador na Terra, no século XIX, não haveria 

de ser diferente, e o Espírito de Verdade vem conclamar-nos, 

5 MIRANDA, Hermínio C. O evangelho gnóstico de Tomé. 6. ed. Bragança Paulista, 
SP: Instituto Lachâtre, 2013, p. 7.
6 O Livro dos Espíritos, questão 886.
7 TEIXEIRA, J. Raul. A carta magna da paz: reflexões em torno dos ensinos de Fran-
cisco de Assis. Pelo Espírito Camilo. Niterói. RJ: Fráter Livros Espíritas, 2002, p. 71.

A CARAVANA QUE PROSSEGUE

Vinícius Lima Lousada
Educador, palestrante e escritor espírita. Contatos: prof.viniciuslousada@gmail.com 
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por meio da codificação de Allan Kardec: “Espíritas! Amai-vos, este o 

primeiro ensinamento; instruí-vos, este o segundo. No Cristianismo 

encontram-se todas as verdades; são de origem humana os erros que 

nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vo-

zes vos clamam: “Irmãos! nada perece. Jesus-Cristo é o vencedor do 

mal, sede os vencedores da impiedade.”8 Nessa passagem o Espírito 

da Verdade diferencia o essencial do Cristianismo ensinado por Jesus 

dos desnecessários enxertos teológicos e hierárquicos postos à força 

de dogma no passado, e conclama-nos ao estudo e ao trabalho de 

amor ao próximo, junto à comunidade de ideal filosófico na qual nos 

inscrevemos.

Allan Kardec, missionário da Nova Era, não deixou de exortar os 

espíritas à fraternidade recíproca, ao ponto de propor, em resposta a 

um convite dos espíritas de Bordeaux, algo de utilidade a todos nós, 

ainda nos dias atuais: “Continuai, pois, meus amigos, a grande obra de 

regeneração iniciada sob tão felizes auspícios, e em breve colhereis os 

frutos da perseverança. Provai, sobretudo por vossa união e pela prá-

tica do bem, que o Espiritismo é a dádiva da paz e da concórdia entre 

os homens, e fazei que vos vendo se possa dizer que seria desejável 

que todos fossem espíritas.”9 O mestre lionês apostava nas visitações 

entre os grupos para trocas de impressões, para o estreitamento dos 

laços de fraternidade e para a instrução em regime de colaboração, 

indispensáveis ao fortalecimento do movimento de ideias que se es-

truturou com base na Doutrina dos Espíritos.

No âmbito do Movimento Espírita brasileiro, é oportuno remon-

tar aos esforços bem inspirados da ação coletiva que, em 1950, ficou 

conhecida como a Caravana da Fraternidade, a qual teve à sua frente 

espíritas de alto quilate moral, como “os caravaneiros Artur Lins de 

Vasconcelos, Carlos Jordão da Silva, Francisco Spinelli, Ary Casadio e 

Leopoldo Machado”10 que desde o Sul do Brasil voaram de Salvador 

ao Norte do País visitando toda as capitais para promover o ideal de 

união da grande família espírita brasileira a partir dos propósitos que 

fomentaram o Pacto Áureo no ano de 1949, em torno da Federação 

Espírita Brasileira. A Caravana se dissolveu em dezembro de 1950, 

quando da visita fraterna ao médium mineiro Francisco Cândido Xavier. 

Nessa ocasião, receberam instrutiva mensagem do abnegado benfeitor 

Emmanuel sobre o tema da união e outra do poeta Amaral Ornellas. 

A Caravana da Fraternidade, que ainda norteia o Movimento 

Espírita brasileiro, ecoa nos corações dos espíritas gaúchos sob a ins-

piração do amorável peregrino Francisco Spinelli. É instrutivo lembrar, 

resumidamente, que a caravana tinha por proposta de trabalho: “(I) 

Conferências culturais para o grande público, que atraíram verdadeiras 

multidões, tarefa sob a responsabilidade do prof. Leopoldo Machado; 

(II) Reuniões de mesa-redonda, para reajustamento de pontos de vista 

em choque, nas quais o ideal de unificação sempre saiu vitorioso; des-

sas reuniões foram lavradas as respectivas atas; (III) Visitas de estímulo 

às instituições espíritas de assistência social; (IV) Programas sociais, 

organizados pelos irmãos visitados.”11 

8 O evangelho segundo o espiritismo. Cap. VI, item 5.
9 Revista Espírita – Setembro de 1862 - Resposta ao convite dos espíritas de Lyon e de 
Bordeaux - Ao Sr. Sabô, de Bordeaux.
10 Federação Espírita Brasileira. Conselho Federativo Nacional. Orientação aos órgãos de 
unificação. Org. Antonio Cesar Perri de Carvalho. Rio de Janeiro: FEB, 2010, p. 130.
11 MACHADO, Leopoldo. A caravana da fraternidade. Rio de Janeiro: FEB, 2010, p. 22

Antes da Caravana da Fraternidade, contudo, Spi-

nelli e outros espíritas da Serra Gaúcha, no ano de 1938 

“percorreram os povoados dos ‘Campos de Cima da Serra’, 

inicialmente a cavalo, fundando núcleos familiares e dis-

seminando a leitura de obras espíritas.”12 Nessa atividade, 

denominada nos registros históricos de Caravanas de Di-

vulgação, palestras foram realizadas em salões alugados, 

livros espíritas distribuídos e grupos espíritas familiares 

criados. Assim deu-se início a sociedades espíritas devida-

mente organizadas. Tais são os resultados que compõem a 

herança do que se optou por denominar ‘reuniões regio-

nais no Rio Grande do Sul’, a partir do trabalho unificador 

da Federação Espírita do Rio Grande do Sul (FERGS).

As reuniões regionais espíritas, promovidas ao longo 

da história da FERGS, mesmo com denominações diversas 

ao longo do tempo, apresentam ideário similar, composto 

por nobres intenções, tais como: reunir companheiros 

no fortalecimento da proposta de união e unificação 

do Movimento Espírita gaúcho; estruturar estratégias 

de popularização do Espiritismo; entusiasmar irmãos do 

interior e da capital em seus labores doutrinários; a par-

tilha de saberes; a fraternidade recíproca; e a comunhão 

de vistas nos serviços do Consolador, tendo por base o 

Evangelho e a Obra Kardequiana; além da convivência 

salutar e edificante. 

De algum modo, sob a inspiração dos benfeitores 

espirituais, ainda que com modernos processos de gestão, 

apostando na formação de lideranças, gestores e trabalha-

dores dos centros espíritas da rede federada, fazendo uso 

de recursos logísticos e comunicacionais de nosso tempo, 

a FERGS, por meio dos lidadores do serviço de unificação, 

tem procurado honrar o legado dos pioneiros do ideal 

unificacionista. Lembremos que o ápice desse processo no 

Brasil deu-se com a promoção do Pacto Áureo em 1949, 

o qual tem suas bases filosóficas na proposta de Allan 

Kardec, de Constituição do Espiritismo, que recomenda: 

“Os espíritas do mundo todo terão princípios comuns, que 

os ligarão à grande família pelo sagrado laço da fraterni-

dade, mas cujas aplicações variarão segundo as regiões, 

sem que, por isso, a unidade fundamental se rompa; sem 

que se formem seitas dissidentes a atirar pedras e lançar 

anátemas umas às outras, o que seria absolutamente 

antiespírita.”13

Esforcemo-nos, portanto em atender o convite à 

união, sempre necessária em nossas hostes doutrinárias, 

com vistas ao legado kardequiano e do Movimento Espírita 

brasileiro, que acenam, com assertividade, ao entendi-

mento de que: “Não teremos espiritismo unido sem que 

nos unamos.”14

12 AZAMBUJA, Rodrigo C. Caravanas de divulgação. 1. ed. Porto Alegre: 
Francisco Spinelli, 2011.
13 Obras Póstumas, Constituição do Espiritismo, § VI, p. 437.
14 XAVIER, Francisco C. Doutrina e Vida. In: FERGS. Unificador. n. 213. 
Porto Alegre: Francisco Spinelli, 2016.
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Eventos
Confraternização de Juventudes Espíritas do RGS

Ocorreu de 15 e 16 de outubro de 2016 a XXVI Confrater-
nização de Juventudes Espíritas do Rio Grande do Sul (CON-
JERGS). O evento, realizado pela Federação Espírita do Rio 
Grande do Sul, tem na integração sua abordagem de valori-
zação da vida, reunindo jovens de todo o Rio Grande do Sul 
para a vivência do Evangelho de Jesus, com a colaboração de 
convidados, visitantes autorizados e dos trabalhadores Espí-
ritas voluntários. Nesta edição tratou do tema “Juventude e 
Vida”. A confraternização é organizada em polos regionais, 
denominados Amor (região da Fronteira-Oeste e Campanha), 
Bondade (Região Central até a Região Sul), Caridade (Região 
das Missões e Planalto Médio), Doação (Serra, Região Vale 
dos Sinos e Vale do Taquari) e Esperança (Região de Porto 
Alegre, Região Metropolitana e Litoral),
A primeira CONJERGS foi realizada em 7 e 8 de setembro 
de 1957, na cidade de Santa Maria. Em uma estação ferroviá-
ria, jovens e evangelizadores iniciaram aquilo que mais tarde 
se tornaria o maior evento de juventudes espíritas do estado. 
A busca pela unificação do Movimento Espírita juvenil no 
Rio Grande do Sul foi e permanece sua grande característica, 
criandoe estreitando vínculos, refletindo e vivenciando os en-
sinamentos espíritas.
A CONJERGS veio se ampliando e na XXVI edição contou 
com 1.472 participantes, que realizaram atividades artísticas 
e reflexivas de modo simultâneo, em todos os Polos.O Polo 

Amor apresentou a temática da vida por meio de oficinas, pa-
lestras e a criação de um pomar para a escola que confraterni-
zaram. O Polo Bondade trabalhou em módulos sobre os sen-
timentos, família, espiritualidade e respeito à vida. Já o Polo 
Caridade construiu a “Árvore da Vida” contribuindo com o 
ideal de conexão com o Cristo e o Polo Doação teve esquetes 
e módulos, demonstrando que através do auxílio mutuo pode-
mos aprender a superar todas as problemáticas que vida nos 
apresenta a cada dia, visando o progresso em todos os Homens. 
E o Polo Esperança realizou atividades tanto teatrais quanto 
musicais sobre os desafios e soluções da grande escola que cha-
mamos de vida.

Reunião do Conselho Federativo Nacional da FEB

O Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira 
se reuniu nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2016 em Brasília. Na 
Reunião Ordinária do CFN, representantes das federativas estadu-
ais de todo Brasil trataram de ações para o Movimento Espírita e 
traçaram ações para o próximo ano. A Federação Espírita do Rio 
Grande do Sul foi representada pelo seu presidente, Gabriel Salum; 
pela vice-presidente doutrinária, RosiPossebon; e a vice-presidente 
de unificação, Maria Elisabeth Barbieri. Durante a reunião do CFN 
foram realizadas palestras abertas ao público. A primeira por Haroldo 
Dutra Dias, sobre o tema “A Parábola das Dez Virgens”, e a proferida 
por Divaldo Pereira Franco no encerramento do evento. Como parte 
da programação, foi inaugurada a exposição “Yvonne Pereira – amor 
perfeito”, mostra que conta a história da vida da médium, abordando 
os 60 anos da obra Memórias de um suicida e um painel alusivo aos 
140 anos de vida e obra de Manoel Philomeno de Miranda, home-

25 anos da Sociedade Espírita Esperança de Gramado

A Sociedade Espírita Esperança de Gramado completou 25 anos 
de atividades de estudo e prática da caridade nos Campos de Cima 
da Serra. Em reconhecimento pelas suas ações na comunidade, 
a Sociedade recebeu a medalha Tristão de Oliveira, concedida 
pela Câmara de Vereadores local. A comemoração ocorreu no dia 
08 de outubro no Centro de Cultura da Câmara de Vereadores. A 
instituição foi idealizada pelo paulista Nekko Rosa e pela gaúcha 
Lacy Bertoja. Além das atividades doutrinárias de estudo, pales-
tras públicas, atendimento espiritual, mantém o Núcleo Yvan de 
Albuquerque que presta assistência social e evangeliza crianças 
e também o Lar de Idosos Maria de Nazaré, abrigando quinze 
idosas. A palestra da ocasião teve como tema a Sustentabilidade 
Ética no Centro Espírita, proferida por Maria Elisabeth Barbieri, 
vice-presidente de unificação da FERGS. 
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Unificação
Encontro Estadual de Unificação mobiliza Movimento Espírita

Com a participação de 160 pessoas, o Encontro Estadual 
de Unificação foi realizado no dia 29 de outubro, na Sede da 
FERGS, com o objetivo de despertar o interesse para o es-
tudo e a vivência dos princípios da Unificação. Conforme a 
percepção dos oficineiros, esse tema ainda carece de ser estu-
dado em profundidade nas instituições espíritas do estado. A 
programação do evento incluiu a saudação e agradecimentos 
realizados por Gabriel Salum, presidente da FERGS, o lança-
mento de uma edição especial da revista “A Reencarnação” 
sobre “União e Unificação”, uma oficina plenária realizada 
por Maria Elisabeth Barbieri, sobre o trabalho em rede e um 
painel do expositor carioca Álvaro Chryspino, que apresen-
tou o tema “a espiritualidade e os valores de Unificação, o 
que os espíritos companheiros dizem aos companheiros es-
píritas que ficaram?” Segundo o palestrante, há uma carência 
de estudo aprofundado nas instituições espíritas sobre como 
o movimento se organiza.
Para a harmonização do ambiente, o evento contou com a re-
alização de uma prece cantada, realizada por Júlia e Thiago, 
voluntários da Sociedade União faz a Força e integrantes do 
Grupo Nós, de Canoas, e uma peça teatral conduzida por jo-
vens voluntários da Sociedade Espírita A União Faz a Força 
e da Casa Espírita Fraternidade, de Canoas. 
Beth Barbieri, na apresentação da manhã,analisou as mu-
danças e quebras de paradigmas a partir do texto de Kardec 

sobre a comissão central e a necessidade permanente de unir as 
lideranças e trabalhadores, propondo uma percepção horizontal 
com o trabalho em rede. 
À tarde, os oficineiros se dividiram em sete grupos para uma 
sequência de reflexões e diálogos. Em seguida, as propostas de 
cada grupo foram apresentadas ao plenário. Para completar, Ga-
briel Salum realizou uma exposição sobre o tema “Apascenta as 
minhas ovelhas”a partir da passagem na qual Jesus dialoga com 
Simão Pedro, enfatizando a necessidade emergente de acolher 
cada companheiro de trabalho no Movimento Espírita.

Espir i t ismo na Praça

Espiritismo na Praça reune centenas de 
pessoas em Santa Maria

A comunidade de Santa Maria foi brindada, no dia 05 de novem-
bro de 2016, na Praça Saldanha Marinho, com a primeira edição 
do “Espiritismo na Praça”. O evento reuniu centenas de pessoas 
que foram conhecer um pouco da Doutrina Espírita e participar 
das atividades como bate-papo, apresentação de grupos musicais, 
coral e teatro espíritas, venda de livros, evangelização, contação 
de histórias infantis, exposição de trabalhos com artesanato, ma-
teada e arrecadação de alimentos para entidades beneficentes.  O 
público participou de debates sobre o tema “Espiritismo na Praça 
– Promovendo a Paz e Valorizando a Vida”.  As crianças aprovei-
taram a presença do ônibus do Programa Conte Mais, daFERGS, 
que leva a equipe da contação de histórias. Bonecoscirculando 
pela praçaanimaram os participantes com muita alegria.

Guaíba recebe o 1º Espiritismo na Praça - 
Movimento pela Paz
A União Municipal de Guaíba, com o apoio da Prefeitura Muni-
cipal, realizou no dia 30 de outubro, entre 10h e 19h,o 1º Espi-
ritismo na Praça - Movimento pela Paz na praça próxima ao 
Catamarã. O evento teve a valiosa cooperação de 53 voluntários 
das Casas Espíritas e a presença de mais de 2000 visitantes de 
vários municípios da 11a região FERGS,  além de Porto Alegre 
(1a região), Canoas (2a região) Bento Gonçalves (3a região) 
Gravataí Viamão e Cachoeirinha (12a região). A música, o 
teatro e a contação de histórias encantou o público em um lindo 
domingo ensolarado.  O ônibus do Conte Mais e o Saber Am-
biental, com suas valiosas orientações sobre Sustentabilidade, 
também se destacaram. A programação incluiu apresentações de 
grupos musicais +Amor - Grupo Dom, Evangelizar é Amar, do 
Coral Irmã Ester e Canto & a Paz Teatro Renovando Atitudes 
e   Cacique de Barros. As palestras de Vinícius Lima Lousa-

da, deLuis Alberto Silva Dos Santos e da Maria Elisabeth Barbieri 
completaram o programa que teve o encerramento proferido por 
Gabriel Nogueira Salum, que emocionou a todos com as narrativas 
do Evangelho e o chamamento do pescador de almas!
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