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Sempre útil não te esqueceres de que te encontras em 
estágio educativo na Terra.

***
Jornadeando nas trilhas da evolução, não é o tempo 
que passa por ti, mas, inversamente, és a criatura que 
passa pelo tempo.

***
Conserva a esperança em teus apetrechos de viagem.

***
Caminha trabalhando e fazendo o bem que puderes.

***
Aceita os companheiros do caminho, qual se mostram, 
sem exigir-lhes a perfeição da qual todos nos vemos 
ainda muito distantes.

***
Suporta as falhas do próximo com paciência, reconhe-
cendo que nós, os espíritos ainda vinculados à Terra, 
não nos achamos isentos de imperfeições.

***
Levanta os caídos e ampara os que tropecem.

***
Não te lamentes.

***
Habitua-te a facear dificuldades e problemas, de âni-
mo firme, assimilando-lhes o ensino de que se façam 
portadores.

***
Não te detenhas no passado, embora o passado deva 
ser uma lição inesquecível no arquivo da experiência.

***
Desculpa, sem condições, quaisquer ofensas, sejam 
quais sejam, para que consigas avançar, estrada afora, 
livre do mal.

Auxilia ao outros, quanto estiver ao teu alcance, e 
repete semelhante benefício, tantas vezes quantas 
isso te for solicitado.

***
Não te sirvam de estorvo ao trabalho evolutivo as 
calamidades e provas em que te vejas, já que te reco-
nheces passando pela Terra, a caminho da Vida Maior.

***
Louva, agradece, abençoa e serve sempre.

***
E não nos esqueçamos de que as nossas realizações 
constituem a nossa própria bagagem, onde estiver-
mos, e nem olvidemos que das parcelas de tudo aquilo 
que doamos ou fazemos na Terra, teremos a justa 
equação na Vida Espiritual.

(Francisco Cândido Xavier, pelo médium Emmanuel na obra 
“Calma”, ed. GEEM, 1979, p. 5.)

PASSANDO
PELA TERRA

Levantará o homem o próprio ninho à plena altura, estagiando 
no topo dos gigantescos edifícios de cimento armado…

Escalará o fastígio da ciência, povoando o espaço de ondas múl-
tiplas, incessantemente convertidas em mensagens de som e cor.

Voará em palácios aéreos, cruzando os céus com a rapidez do 
raio…

Elevar-se-á sobre torres poderosas, estudando a natureza e mo-
vimento dos astros…

Erguer-se-á, vitorioso, ao cimo da cultura intelectual, especulan-
do sobre a essência do Universo…

Entretanto, se não descer, repleto de amor, para auxiliar a crian-
ça, no chão do mundo, debalde esperará pela Humanidade melhor.

Na infância, surge, renovado, o germe da perfeição, tanto quanto 
na alvorada recomeça o fulgor do dia.

Estende os braços generosos e ampara os pequeninos que te ro-
deiam.

Livra-os, hoje, da ignorância e da penúria, da preguiça e da cruel-
dade, para que, amanhã, saibam livrar-se do crime e do sofrimento.

Filha de tua carne ou rebento do lar alheio, cada criança é vida 
de tua vida.

Aprende a descer para ajudá-la, como Jesus desceu até nós para 
redimir-nos.

Sem a recuperação da infância para a glória do bem, todo o pro-
gresso humano continuará oscilando nos espinheiros da ilusão e 
do mal.

Não duvides que, ao pé de cada berço, Deus nos permite encon-
trar o próprio futuro. De nós depende fazê-lo trilho perigoso para a 
descida à sombra ou estrada sublime para ascensão à luz.

Emmanuel 
(Do livro “Taça de Luz”

(Espíritos Diversos), de Francisco Cândido Xavier)

CRIANÇA
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Certa feita, escrevendo a Timóteo, com o coração martirizado pela solidão, Paulo 
desabafou: “Só Lucas está comigo!...”. Ao grafar aquela carta, ele sentia o abandono 
por parte dos amigos, a perseguição gratuita dos inimigos da Boa-Nova de ambos os 
planos da vida e uma pungente solidão. Mas, como ele mesmo declarou nessa mesma 
carta: “Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé”, podemos observar que 
ele estava constatando não somente que o seu fim estava próximo, mas que, apesar de 
tudo, a fé permanecia intacta.

A solidão é a grande prova de quantos optam pelos cimos gloriosos da emancipação 
espiritual.

No dia 22 de maio de 1969, aos 59 anos de idade, o notável e singular médium mi-
neiro, o doce Chico Xavier, escreveu uma emocionante carta para seus diletos amigos, 
o casal Nena e Galves, na qual assim se expressou: “(...) a princípio, a solidão se me 
afigurou uma condição difícil de ser transposta, mas com a passagem dos dias como 
que a misericórdia de Jesus se compadeceu de mim e mandou que os horizontes do meu 
coração se ampliassem... Comecei a perceber que a solidão não existia. A noite, que era 
para mim o tempo mais difícil de ser atravessado, povoou-se de vozes, de um momento 
para outro... Já não eram somente as palavras dos amigos espirituais que me induziam 
à fortaleza e ao reconforto... Deles começou a chegar para mim um 
novo hálito de energia e reconheci que a solidão fora um túnel para 
que eu os encontrasse mais vivamente a influência e o sorriso...”

No Evangelho de Mateus (14:23), flagramos, também, um dos 
momentos de solidão do Grande Solitário que foi nosso Meigo Rabi: 
“e, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E, 
chegada já a tarde, estava ali só”. 

Estamos sempre sós nos momentos de testemunhos. Por isso 
mesmo, em nossa caminhada evolutiva, devemos, também, guardar 
a fé, a confiança nos Superiores Desígnios e, olhos postos na meta, 
seguir sem tergiversações...

Aconselha-nos Joanna de Ângelis, como demonstração tática 
de fé na vida, deixarmo-nos conduzir pelas veredas da ascensão es-
piritual, resguardando-nos de atitudes neurotizantes, caminhando, 
quanto possível, sem preocupações.

Ensina a Mentora Amiga: 

“(...) o homem e a mulher necessitam da fé sob o influxo da 
razão para conseguirem a harmonia íntima, para avançar com 
segurança, para promover o progresso próprio, assim como o da 
Humanidade.

Em face de tal imperativo, é-lhes imposto o dever de pensar, 
de estudar, de reflexionar, conseguindo resistências morais para 
o enfrentamento dos momentos difíceis – enfermidades, solidão, 
desemprego, inquietações, infortúnios – com o Espírito tranquilo.

A criatura que avança na Terra sem 
fé é como embarcação sem bússola, 
flutuando a esmo...

A fé é a alma da vida, sem a qual esta 
última perderia o significado evolutivo. 
A fé é membro importante do contexto 
humano, cujo contributo fortalece as 
nobres conquistas da sociedade. Fé e 
vida são, portanto, partes integrantes 
da equação do progresso”.

Em significativa peroração, a Men-
tora Amiga conclama: 

“(...) persevera em atitude de fé, 
mesmo quando o desfalecimento te 
ameace as forças. 

O homem que avança sem fé deixa-
se enlear pelo cipoal do desequilíbrio, 
envenenando-se com o bafio do desen-
canto e sucumbindo de imediato.

Jesus, a fim de levar até o fim os 
objetivos abraçados, viveu a fé em Deus 
e no futuro feliz, sem nunca tergiversar, 
permanecendo fiel, sem cansaço, em 
todos os momentos.

A fé é a alma da caridade, que a não 
prescinde.

Essência de todas as virtudes, a 
fé é a vida a manifestar-se nas mais 
diversas situações, oferecendo braços e 
força para todos aqueles que buscam os 
horizontes infinitos da Imortalidade”.

DEMONSTRAÇÃO 
TÁTICA DA FÉ
Embarcação sem bússola flutuando a esmo,

tal é o homem sem fé.

REFERÊNCIAS
1. II Timóteo, 4:11
2. HARLEY, Jhon, O Voo da Garça. Belo Horizonte. Ed. Vinha de Luz: 2010, pp. 278-

281.
3. FRANCO, Divaldo. Desperte e seja feliz. 6.ed. Salvador: LEAL, 1996, P.P. 69-73.

“Se tiverdeS fé como um grão de moStarda...” - Jesus (Mt., 17:20.)
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A Constituição Federal de 1988 introduziu no seio da socie-
dade brasileira uma série de modificações, mas algumas, por 
seu maior realce, despontaram de forma significativa. Entre elas 
está a supremacia da dignidade da pessoa humana lastreada 
no princípio da igualdade e da liberdade, grandes artífices do 
novo Estado Constitucional – Democrático – de Direito que foi 
implantado no País.

Nesse meio, com o direito à dignidade garantido constitucio-
nalmente, está o ser humano e todos aqueles que são afins, seus 
entes queridos, formando um modelo que podemos denominar 
de família.

No entanto, não estamos mais nos referindo a uma família 
naquele modelo convencional com um homem e uma mulher 
unidos pelo casamento e cercados de filhos. Nem mesmo o direito 
assim a reconhece atualmente. O afrouxamento dos laços entre 
Estado e Igreja acarretou profunda evolução social e a mutação 
do próprio conceito de família. Hoje, é necessário ter uma visão 
pluralista de família, abrigando os mais diversos arranjos familia-
res, exatamente porque se tratam de Espíritos afins, com escolhas 
próprias e modos de vida peculiares que se reúnem em torno de 
um sentimento maior.

O novo modelo de família funda-se sobre o pilar da afetivida-
de. Segundo Maria Berenice Dias, juíza de Direito já aposentada 
e escritora, “a tônica reside no indivíduo, e não mais nos bens 
ou coisas que guarnecem a relação familiar. A família-instituição 
foi substituída pela família-instrumento, ou seja, ela existe e 
contribui tanto para o desenvolvimento da personalidade de seus 

José Artur M. Maruri dos Santos
josearturmaruri@hotmail.com

Colaborador da União Espírita Bageense

OS NOVOS
CONCEITOS DE FAMÍLIA

integrantes como para o crescimento e a formação da própria 
sociedade, justificando, com isso, a sua proteção pelo Estado”.

Em março de 1865, Allan Kardec já vislumbrava a enti-
dade familiar como uma união de seres simpáticos entre si e 
unidos por uma comunhão de ideias, denotando a respeitabi-
lidade com que o Espiritismo trata esta célula tão importante, 
jamais desprezando-a.

Na realidade, o que se pode observar é que as pessoas 
estão passando a viver em uma sociedade mais tolerante, 
com mais liberdade, buscando realizar o sonho de serem fe-
lizes sem se sentirem premidas a permanecer em estruturas 
preestabelecidas e engessadoras. Findaram-se os casamentos 
de “fachada”, não mais se justificando relacionamentos pa-
ralelos, nascidos do medo da rejeição social. Trata-se da era 
da democratização dos sentimentos, onde impera o respeito 
mútuo e a liberdade individual.

“Diz você que a casa onde reside é uma forja de sofri-
mento pela incompreensão dos familiares que lhe ignoram 
os ideais; contudo, se você quiser servir com paciência e 
bondade, ajudando a cada um sem reclamar retribuição, 
embora pouco a pouco, passarão todos eles a conhecer-lhe 
os princípios, através de seus atos, convertendo-se-lhe o lar 
em ninho de bênçãos.”

1. Maria Berenice Dias; Manual de Direito das Famílias;
2. Allan Kardec; Revista Espírita; Março de 1865. Espírito André Luiz; 
3. O Espírito da Verdade; Chico Xavier e Waldo Vieira.

REFERÊNCIAS
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O Espiritismo é um conjunto de ideias, essencialmente filosófico, 
com bases na comprovação científica e de consequências morais-reli-
giosas.

Seu aspecto eminentemente religioso está patenteado na primeira 
pergunta feita por Allan Kardec ao Espírito Verdade, em O Livro dos 
Espíritos, de referência à Divindade: “O que é Deus?”. Atente-se bem: 
não quem é Deus? A resposta modificou totalmente a concepção vi-
gente no tradicionalismo religioso. “Deus é a inteligência suprema, 
causa primária de todas as coisas.” Naquele momento, ruía na base o 
antropomorfismo, doutrina segundo a qual Deus tem forma humana 
e, consequentemente, humanas paixões.

Seus pontos basilares são: a existência de Deus, a imortalidade da 
alma ou do espírito, a comunicabilidade dos Espíritos, a reencarnação 
– lei universal – e a pluralidade dos mundos habitados, entre outros. 
Confirma as máximas morais, constantes no Evangelho de Jesus Cristo, 
interpretando-as em concordância com os seus postulados.

Revela que a morte é apenas uma transferência de posição vibrató-
ria, pondo fim à falsa afirmativa de que tudo termina na sepultura. O 
homem e a mulher, são no além-túmulo, aquilo que hajam construído 
durante a sua existência no corpo físico. Não há transformações mila-
grosas de indivíduos em anjos ou em santos. Normalmente, o Espírito 
desencarna conforme viveu no corpo. Ao se livrar da roupagem carnal, 
aquele que cultivou os sentimentos superiores fixa tais realizações no 
seu mundo íntimo. O frívolo deixa-se dominar pelas paixões absor-
ventes e, ao despertar no Mundo Espiritual, sente as sensações a que 
se prendeu, demorando-se por um período invariavelmente longo em 
perturbação.

Oferece a prova da continuidade da vida após a morte através 
da fenomenologia mediúnica. São os próprios mortos que retornam, 
quebrando o silêncio das sepulturas para atestarem a vitória da vida 
sobre a morte. Embora uma corrente de parapsicólogos assevere que 
as comunicações são todas de origem psíquica e na linguagem mo-
derna tidas como fenômeno da hiperestesia indireta do inconsciente, 
vale lembrar que, na primeira manifestação de natureza paranormal, 
o comunicante poderia ter dito: aqui está o inconsciente, quando, em 
vez disso, informou: “sou a alma de alguém que viveu na Terra”, e até 
os nossos dias continuando a fazer a mesma afirmativa.

Existem casos em que vão mais além: provam a sua identidade, 
comprovando-se verdadeira depois de pesquisas demoradas. Os fenô-
menos dos “raps”, que iniciaram o moderno espiritualismo, na América 
do Norte, através da mediunidade das irmãs Fox, revela que o Espírito 
batedor, na noite de 3l de março de 1848, se identificou diante da famí-
lia protestante como sendo Charles B. Rosma. Havia sido assassinado e 
fora inumado ali no porão daquela residência. Procuraram o cadáver e 
não o encontraram. Vários anos depois (1905), houve uma tempestade 
na cidade de Hydesville e lá encontraram o esqueleto ósseo, conforme 
asseverara o ser desencarnado. Conclusão: ninguém sabia que o esque-
leto estava no porão, senão o próprio Espírito.

FUNDAMENTOS DO ESPIRITISMO
Vem aí!

Divaldo
Pereira Franco

Haroldo
Dutra Dias

Alberto
Almeida

Sandra 
Borba Pereira

André
Trigueiro

Sérgio Luis
da Silva Lopes

8º CONGRESSO ESPÍRITA
DO RIO GRANDE DO SUL

em 2015

Em breve 
mais informações!
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José Ferraz
Expositor e escritor espírita, membro do Projeto Manoel Philomeno de Miranda/BA

Na Bíblia, na História, na Religião, na Filosofia existe uma 
quantidade apreciável de fatos, comprovando o contato entre 
personagens de vulto com os considerados mortos. Moisés 
e Elias aparecem a Jesus Cristo no Tabor, depois de mortos, 
mantendo um diálogo transcendental. Joana D’Arc manteve 
conversação com os Espíritos, que a induziram a lutar pela 
libertação da França. Saulo vê Jesus Cristo, às portas de Da-
masco, depois de morto. Sócrates recebia orientação do seu 
daimon, que significa gênio ou Espírito protetor.

Populariza a crença na reencarnação excluída das religiões 
tradicionais do Ocidente. É no conhecimento geral que a dou-
trina das vidas sucessivas em corpos diferenciados constitui 
a alma da filosofia da antiguidade oriental. Por exemplo: 
os egípcios, em O Livro dos Mortos, falam das sucessivas 
idas e voltas do Espírito à 
indumentária carnal hu-
mana. Não confundir com 
o conceito da metemp-
sicose, através do qual o 
homem e a mulher voltam 
a tomar formas animais. 
A reencarnação não está 
enquadrada dentro do que 
ensina a metempsicose, 
porque a Lei é de evolu-
ção e não oferece recuos. 
O Bhagavad-gita da Índia 
apresenta a linda história 
de Krishna, o fundador do 
hinduísmo, cuja doutrina 
se fundamenta na palin-
genesia ou reencarnação. 
Na mesma ordem, assírios 
e caldeus, medos e persas, 
babilônios e gregos pos-
teriormente, aceitaram e 
divulgaram a doutrina da 
reencarnação. Platão dela 
nos falou, dizendo com 
muita lucidez que “viver 
é recordar”.

Também Allan Kardec 
bebeu na informação dos 
Espíritos Superiores a realidade de que o homem e a mu-
lher não têm somente uma vida única na roupagem carnal. 
Toda vez que se equivoca, volta ao palco do mundo terrestre 
animando novo corpo, com a finalidade de refazer os erros 
cometidos e progredir moral-espiritualmente. 

Deus não condena nem perdoa os transgressores das suas 
leis, oferece a oportunidade feliz da reparação. É lei de amor 
e também de justiça divina.

Confirma a revelação feita por Jesus Cristo e anotada no 
Evangelho de João, cap. XIV, de que “há muitas moradas na 
casa do meu Pai”. Acrescenta, mais: todos os mundos são, 
serão ou já foram habitados por seres inteligentes, a exemplo 
do que ocorre com a Terra.

Finalmente, convida o ser humano a levantar-se dos es-
combros das suas imperfeições rumo à transformação moral, 
à vivência do amor e do bem, seguindo, paulatinamente, as 
pegadas de Jesus Cristo até atingir a religação com o Criador, 
finalidade precípua da religião.

FUNDAMENTOS DO ESPIRITISMO
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A tribo indígena os Xamãs, que viveu na América do Nor-
te, utilizava-se de um ritual ao se deparar com uma situação 
difícil. Com desejo de solução, reuniam-se numa tenda, todos 
sentados formando um círculo. Mas, antes de entrarem, cada 
um dos participantes deveria deixar seus mocassins no lado de 
fora e calçar o que havia sido deixado pelo que o antecedera. 
Quando o último chegava, o primeiro que havia entrado na 
tenda, retornava e calçava os seus mocassins, e davam início 
à reunião. Acreditavam que, assim, poderiam colocar-se um na 
pele do outro. 

Dias atrás, o Brasil tomou conhecimento da postura de 
uma torcedora, que no impulso do grupo proferiu palavras 
pejorativas ao goleiro do time adversário. Até então, um ato 
chamado de normal nos estádios de futebol, sem consequências 
maiores. No entanto, o flagrante do ato permite que seja evi-
denciado que não há normalidade quando existe desrespeito ao 
outro. Independente de cor, religião, identidade sexual, partido, 
agremiação, status e outras, a condição humana é a mesma. 
Ainda que comum às torcidas fazerem provocações, normalizar 
a descriminação é perpetuar comportamentos que só levam a 
mais agressão e violência.

Seguidamente, a mídia divulga a violência e a sociedade se 
diz saturada desse tipo de informação. A morte de uma menina 
de catorze anos no metrô em São Paulo. O assassinato de um 
índio, cuja justificativa para o ato era por ser um mendigo. 
Homens e mulheres bombas espalhando o terror em nome de 
uma crença. CTG queimado para inibir uniões afetivas. Crianças 
abusadas, outras mortas pelos cuidadores. E tantos outros.

Ao ouvir quase que diariamente notícias como essas, o indi-
víduo trata do assunto como se tudo isso fosse normal. É a ba-
nalização da vida humana. O desconhecimento da imortalidade 
da alma leva as criaturas à massificação dos comportamentos, 
sem juízo de valor, embora dizendo o contrário. 

É comum morrer gente, pois faz parte da evolução. Mas não 
é normal morrer nas circunstâncias em que se apresentam. É 
comum assaltos e roubos, mas não é normal viver enjaulado e 
com medo. É comum as pessoas adoecerem, mas não é normal 
morrerem por falta de atendimento. É comum usar ônibus 
para se deslocar, mas não é normal que sirvam de crematório. 
É comum falar no outro, mas não é normal ser maledicente e 
perverso. É comum as pessoas ganharem salário mínimo, mas 
não é normal alguém que não trabalha ganhar vinte vezes mais. 

É comum pobres roubarem e serem presos, mas não é normal 
governantes “desviarem” fortunas e ficarem impunes.

Quando o homem fica horas à frente de um aparelho de 
televisão, torna-se apenas expectador da vida, e é comum. É 
necessário sair do comum e fazer algo na vida e pela vida. Quan-
tas pessoas precisarão ser agredidas, excluídas, promovendo 
a agressão e a violência, para que os homens se posicionem? 
Se todos esses fatos veiculados pela mídia são comuns, é com-
preensível que se torne normal uma educação de indiferença e 
as gerações perpetuem comportamentos preconceituosos como 
consequência. Entretanto, as pessoas esquecem que também 
elas sofrerão diante do inevitável. 

Assim, ao perder o poder de indignação, o indivíduo com-
pactua para que as coisas comuns se tornem normais. Mas isso 
também não é normal, e sim comum. É necessário se deixar 
afetar para a tomada de atitudes, que não necessitam ser vio-
lentas, modificando esse contexto na sociedade. Ter coragem de 
sair da acomodação e participar de ações de paz é compromisso 
daquele que já se esclareceu. 

Acreditar que o comum é normal nada mais é que a per-
petuação da barbárie. Estamos no terceiro milênio, portanto 
é de se esperar que o homem tenha comportamentos mais 
ajustados, tendo em vista que evoluiu ao longo da história. O 
normal é que as pessoas sejam empáticas umas com as outras. 
Que se olhem nos olhos. Que não percam a vida por serem índio 
ou mendigo. Que não sejam desrespeitados por serem negros 
ou pobres. Lembrando que as leis são para todos, embora os 
homens ainda não as reconheçam. 

A Doutrina Espírita vem nos esclarecer através de O Livro 
dos Espíritos, no capítulo IX, cujo conteúdo versa sobre a lei de 
igualdade. Dizendo que perante Deus todos são iguais, posto 
que estejam submetidos às mesmas leis. Dessa forma, ao com-
preender o processo reencarnatório, o indivíduo que hoje tem 
preconceito poderá amanhã passar por condição equivalente. 
Ainda em um mundo de provas e expiações, o homem deixa-se 
dominar pelo orgulho e o egoísmo, minimizando ações sociais, 
que deixam sequelas por existências. 

Lázaro, em O Evangelho Segundo o Espiritismo, assevera: 
“Deixai que vossos corações se enterneçam”, fazendo um con-
vite ao exercício da cidadania, que é imprescindível, para entrar 
na tenda e numa ação conjunta trocar os mocassins; assim, o 
principal não será a cor e, sim, a atitude.

Mariane de Macedo
Neuropsicóloga e TSP da SUSEPE

Trabalhadora do C. E. Ismael Vivian Eillers de Caçapava do Sul.
Colaboradora da AJERS em Defesa dos Direitos das Crianças e da FERGS 

no jornal Diálogo Espírita, na revista A Reencarnação, Projeto Cuide Mais e 
Área da Mediunidade.

TROCANDO 
MOCASSINS
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A Federação Espírita do Rio Grande do Sul (FERGS), representada por sua Diretoria Executiva, percorreu 14 regiões do 
solo gaúcho, com uma grande proposta de intensificar a unificação espírita, por meio das Reuniões Regionais.

Ao longo de quase sete meses de intenso trabalho e gratidão, foram visitadas as seguintes regiões:

dia 9 de março a 8ª Região, na cidade de Ijuí. dia 17 de março a 1ª Região, na cidade de Porto Alegre.

dia 27 de abril a 7ª Região, na cidade de Itaqui. dia 17 de maio a 6ª Região, na cidade de São Gabriel.

dia 24 de maio a 4ª Região, na cidade de Santiago. dia 1º de junho a 11ª Região, na cidade de Camaquã.

dia 28 de junho a 2ª Região, na cidade de Taquara. dia 19 de julho a 10ª Região, na cidade de Santo 
Antônio da Patrulha.
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Juventude Espírita do Rio Grande do Sul mobilizada
para a XXV CONJERGS! - Conectados com Jesus
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10    DIÁLOGO ESPÍRITA, edição 104

As reuniões regionais tiveram como temas a Missão dos 
Espíritas, o Evangelho, a Unificação e a Sustentabilidade, além 
do desenvolvimento de atividades de integração das áreas 
dos Centros Espíritas. 

O objetivo das temáticas foi aprofundar a consciência 
espírita para o compromisso com a união e a 
unificação do movimento, estimulando a atua-
ção das lideranças na construção de ambientes 
sustentáveis, como ferramentas essenciais 
à sedimentação e à difusão do Espiritismo. 
Para tanto, foram desenvolvidas atividades 
de reflexão sobre o papel do espírita e sua 
relação no cumprimento da missão, visão e 
valores institucionais da FERGS, a unificação 
e os pilares que contribuem para a sustenta-
bilidade do movimento, buscando nas obras 
espíritas as fundamentações para a vivência 
do Evangelho. Cinco pilares de sustentabili-
dade do movimento espírita foram abordados: 
a sustentabilidade ética, a sustentabilidade 
sóciopolítica e cultural, a sustentabilidade 
ambiental, a sustentabilidade econômica e a 
sustentabilidade espiritual.

A existência de Deus, a existência e a sobrevivência do 
espirito e o livre-arbítrio foram os três eixos trabalhados em 
um formato dinâmico de oficinas, contribuindo para a inte-
gração das diversas áreas dos Centros Espíritas e na formação 
de novas lideranças.

dia 28 de setembro a 14ª Região, na cidade de Triunfo.

dia 9 de agosto a 5ª Região, na cidade de Rio Grande. dia 17 de agosto a 9ª Região, na cidade de Passo Fundo.

dia 30 de agosto a 3ª Região, na cidade de Caxias do Sul. dia 13 de setembro a 13ª Região, na cidade de Rio Pardo.

dia 20 de setembro a 12ª Região, na cidade de Viamão.
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Juventude Espírita do Rio Grande do Sul mobilizada
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Durante o ano de 2014 vários eventos foram realizados 
como preparação para a XXV CONJERGS possibilitando aos 
jovens trabalhar nestes encontros a temática do evento: O 
CÓDIGO DO MONTE; INFLUÊNCIAS ESPIRITUAIS e A PRECE; O 
EVANGELHO EM NOSSAS VIDAS.

Inúmeras Tardes, Dias e Manhãs Juvenis nas Confrater-
nizações Regionais e Municipais, além das atividades nos 
próprios Centros Espíritas, nos Encontros de Evangelização 
da Juventude mobilizaram e oportunizaram o Protagonismo 
Juvenil nos preparativos para a XXV CONJERGS. 

Juventude Conectada com Jesus

Coordenações dos Polos
Nossos coordenadores dos Polos com suas equipes tra-

balhando ativamente nos preparativos para a XXV CONJER-
GS! Muitos desafios e excelentes resultados neste processo 
de construção de uma nova forma de se fazer CONJERGS! 
Entre eles o fortalecimento da Unificação do nosso Movi-

mento Espírita na Interregionalização e a dinamização da 
Evangelização Espírita de Juventude em todas as regiões do 
nosso Estado através do trabalho dedicado e comprometido 
das nossas lideranças federativas. 

Reunião de Diretores de DIJ das regiões federativas
e coordenadores de Polos

Saiba maiS: 
A XXV CONJERGS – CONFRATERNIZAÇÃO DE JUVENTUDES 

ESPÍRITAS DO RIO GRANDE DO SUL será realizada pela pri-
meira vez no RS em polos (05), conforme a interregionaliza-
ção da FERGS, de forma simultânea nos dias 18 e 19/10/2014.

Cada polo recebeu uma denominação: Polo A - Amor (6ª e 
7ª) Polo B - Bondade (4ª, 5ª e 13ª) Polo C - Caridade (8ª e 9ª) Polo 
D - Doação (2ª, 3ª e 14ª) e Polo E - Esperança (1ª,10ª,11ª e 12ª).

Acesse as páginas dos Polos pelo blog conjergs.fergs.org.br

A XXV CONJERGS FAZ TAMBÉM SUA HOMENAGEM AOS 150 
ANOS DO EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO!

2ª Região Federativa 3ª Região Federativa 8ª Região Federativa

Equipe Polo A Equipe Polo C Equipe Polo D

Polo D Polo E Polo A
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25 Anos de Luz

Foi com muita alegria e luz que, na noite de 20/9/2014, a 
Sociedade Espírita “Os Mensageiros de Jesus” do Parque São 
Sebastião – Porto Alegre/RS, comemorou os seus 25 anos de 
fundação, sensibilizando o público presente com as belas 
canções espíritas apresentadas por seus grupos de idosos, 
de pais, de jovens e do coral misto, seguido da conferência 
proferida pela Irmã Elisabeth Barbieri, presidente da FERGS, 
com o tema: “Espiritualidade, caminho para a felicidade”.

O público presente teve, ainda, a oportunidade de 
apreciar a grande beleza dos artigos expostos no seu bazar, 
confeccionados pelo grupo de oficineiras desta instituição.

Divulgue o Jornal DiÁlogo eSpírita
Carimbe abaixo o nome e o enDereço De Sua SoCieDaDe eSpírita

no
tíc

ia
s 

 n
ot

íc
ia

s 
 n

ot
íc

ia
s 

 n
ot

íc
ia

s

A AJE-RS promoveu na noite de 19 de setembro, no au-
ditório da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, mais um 
ciclo de debates de temas jurídico-espíritas. 

O palestrante, na ocasião, foi o trabalhador da Federação 
Espírita Catarinense, Gerson Luis Tavares, que exerce ativi-
dade pofissional de Auditor Público Externo do Tribunal de 
Contas. Gerson é também ex-presidente da FEC. 

Durante sua exposição, o palestrante fez-nos refletir so-
bre as armadilhas do exercício da autoridade quando ainda 
nos encontramos dominados pelo ego infantil, onde tudo gira 
em torno de constantes jogos de poder. Agindo assim, ferimos 

AJE-RS Promove Debate sobre "O Exercício da
Autoridade com Humildade" com Gerson Tavares

e somos feridos, quando somente então as dores evolutivas 
vão abrindo espaço para o nascimento da humildade nas 
longas jornadas reencarnatórias. 

Antes do encerramento, os presentes puderam compar-
tilhar com o debatedor suas impressões sobre o tema, ense-
jando mais um momento de proveitosos ensinamentos. Ao 
término, a prece em tom de agradecimento envolveu a todos, 
com especial reconhecimento pela esclarecedora lição que 
nos proporcionou "o mais gaúcho dos catarinenses espíritas".
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