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O mundo lembra, nesses dias em especial, a Sua veneranda 
presença entre as criaturas.

As luzes e acordes de Natal, conquanto obscurecidos pelo 
contexto de materialidade que impera, tocam corações, tangendo
-os ao encontro do semelhante, em confraternizações ruidosas ou 
apenas em expansões discretas, que se expressam na afetividade 
verdadeira no recesso dos lares ou entre as almas generosas que 
socorrem os que estagiam na carne em situações afligentes.

O Mestre Incomparável ainda não logrou abrigar-se em 
todos os corações que ele, amorosamente, cultiva ao longo dos 
séculos, buscando fazê-los crescer no rumo do encontro inevitável 
com o Pai de todos nós.

Sua missão de Sublime Pastor, encarregado de reunir as ove-
lhas para o aprisco divino ainda jaz esquecida em muito templos 
interiores, fechados à Sua luz e à Sua voz.

Nas fileiras do Espiritismo Ele é conhecido, seu nome é 
repetido muitas vezes e Sua mensagem é o próprio Consolador, 
apregoado como o roteiro para felicitação do homem.

Os adeptos, em todos os recantos do Orbe, atêm-se às 
passagens narradas pelos tradutores da Boa Nova, os quatro 
evangelistas, para extraírem de cada vocábulo trazido do idioma 
cantado pela Sua figura inesquecível, a essência para comporem 
caminhos no rumo que Ele traçou,

Embora todas as moradas na casa do Pai, aquela a que todos 
nós aspiramos é o lugar, adredemente, preparado por Ele para 
habitarmos juntos.

Estar com Ele, o Cristo, é estarmos com Deus, porquanto 
Ele nos afiançou: “Eu e o Pai somos Um.” 

Aos seareiros que cuidam da messe, anotamos a oportuna 
lembrança, tantas vezes compartilhada em uníssono pelos que 
já vos precederam na viagem de volta.

As lides unificadoras do Movimento Espírita são exercícios 
permanentes para aprimorarmos a capacidade de ver e ouvir a 
presença e a voz do Divino Amigo.

Elas nos concitam às atitudes exemplificadas por Ele, em to-
dos os passos da trilha estabelecida quando Ele habitou entre nós.

Requerem o brilho da humildade, do silêncio, da discrição 
que o Rei Solar expressou, renascendo na noite escura, abrigando-
se na palha simples, tendo por testemunha a natureza majestosa.

Suas mãos augustas, que modelaram a Terra, trabalharam 
com a mesma eficiência e devotamento na modesta carpintaria 
paterna em Nazaré.

Sua alma pura, detentora de conhecimentos inatingíveis 
até hoje no mundo, acolheu-se no regaço Daquela que não tinha 

nenhum brilho ou expressão da nobreza terrena ou dos dotes 
que o saber humano valoriza e aplaude.

É a luz da simplicidade que necessitamos nas interlocu-
ções com as diferentes ovelhas do rebanho do Pai, a mesma 
demonstrada pelo Sábio dos Sábios que ao dialogar com os 
doutores do templo fez-se criança, calçando as sandálias da 
ternura e da inocência.

Vezes tantas, os obreiros da Unificação experimentarão 
as dores atrozes da subida ao Gólgota das paixões humanas, 
dos interesses mesquinhos, da indiferença criminosa, tal qual 
Aquele que curava todas as dores, pensava todas as feridas e 
teve como testemunho para que a sua passagem ficasse inde-
lével, luzindo sobre as trajetórias das civilizações, as chagas 
da coroa de espinhos, dos cravos e do tripalho impiedoso da 
perversidade transitória dos homens.

É preciso reconduzir o coração às águas límpidas da 
paciência, a fim de dessedentar os lobos da ignorância, imitan-
do-o entre os homens simples da Galiléia distante no tempo, 
mas tão próxima dos dias turbulentos que vivemos.

A Unificação é a cátedra onde oficia o Mestre da Luz, 
fazendo-nos archotes para iluminar o rebanho a caminho do 
redil. É a fileira onde o Senhor da Paz oferta-nos as armas que 
utilizaremos para reunir os combatentes do Reino, a fim de 
rumarmos para a Unidade Divina.

“ E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para 
mim.” Jo. 12:32

Ergamos sobre as nossas diferenças, sobre as nossas 
visões e opiniões, sobre as nossas carências e deficiências, 
o “Homem” que nos chamou para residir consigo e assim 
residiremos todos sob a grande bandeira do Reino dos Céus.

Roberto Pedro Michelena
Reunião mediúnica realizada na FERGS

no dia 15 de dezembro de 2015. Médium: Elisabeth Barbieri

Luzes de Unificação
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O Movimento Espírita gaúcho elegeu, no dia 
28 de novembro de 2015, o novo presidente da 
Federação Espírita do Rio Grande do Sul (FERGS), 
para o triênio 2016/2018, o amigo e irmão Gabriel 
Nogueira Salum, atual vice-presidente administra-
tivo da FERGS.

Gabriel Salum é trabalhador do Centro Espírita Léon Denis, 
de Porto Alegre/RS, palestrante, facilitador de grupos de estudos 
sistematizado e aprofundado do Espiritismo, de grupos de estu-
do e educação da mediunidade, colaborador do Hospital Espírita 
de Porto Alegre, evangelizador da infância e juventude e da área 
de comunicação social espírita do Conselho Federativo Nacional 
(CFN) e co-autor do livro O Líder Espírita da editora Francisco 
Spinelli, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul (FERGS). 
Bacharel em Direito, profissionalmente atua como advogado.

1) DIÁLOGO ESPÍRITA - Logo após a comissão eleitoral declarar 
eleita a diretoria e o conselho fiscal para o triênio 2016/2018, 
durante a reunião do Conselho Federativo Estadual (CFE), em 
novembro de 2015, você citou Isaac Newton: “Se eu vi mais 
longe, foi por estar sobre ombros de gigantes.” Por que esco-
lheu essa frase?

Em razão de que estamos obrando na Seara do Cristo, 
uma vez que são dEle as concepções do Movimento Espírita 
e da difusão do Espiritismo.

Trata-se de uma obra de solidariedade, de continuidade, 
em que a gratidão aos que nos proporcionaram esta oportu-
nidade de servir toca muito especialmente o nosso coração.

Nossos irmãos que já entregaram suas vidas e seus ta-
lentos ao Movimento Espírita laboraram em tempos difíceis 
e edificaram tudo quanto temos hoje, endireitando veredas, 
semeando o solo dos corações e legando-nos testemunhos de 
abnegação e humildade.

Entre Jesus e nós, na progressão do exemplo e na cami-
nhada para Deus, situam-se estas almas queridas que muito 
nos inspiram a trabalhar, em nossa condição simples, com 
devoção ao dever, conclamando-nos ontem e hoje a “diminuir 
para que Ele cresça” no mundo e nos corações.

2) DIÁLOGO ESPÍRITA - Aos 34 anos de idade, você é a pessoa 
mais jovem a assumir a presidência da FERGS, "superando" o 
general Roberto Pedro Michelena, que assumiu a presidência 
da federativa aos 38 anos. Isso serve de estímulo ou será um 
desafio?

Estímulo e desafio.

Estímulo a entregar os recursos da juventude, emprés-
timo divino de relevante valor em nossas encarnações, para 
habitarmos o ideal que o Espiritismo nos descerra; estímulo 
a empenhar o tempo, a energia, a coragem e a alegria de 
servir, buscando sempre a união e o entendimento em nossas 
fileiras.

Desafio de concretizar o protagonismo juvenil no seio de 
nosso Movimento, inspirando e auxiliando os nossos jovens, 
juntamente com nossas equipes, a servirem de modo cada 
vez mais consistente, maduro e legando resultados efetivos 
nos Centros Espíritas, nos órgãos de unificação, nos lares e na 
sociedade como um todo; desafio de estreitarmos mais e mais 
os laços de união laboriosa e fraterna entre “velhos e moços”, 
entre instituições e corações, entre irmãos que todos somos.

3) DIÁLOGO ESPÍRITA - Percebemos o crescimento e o fortaleci-
mento de todas as áreas do Movimento Espírita gaúcho. Qual a 
tua visão sobre o atual momento do Movimento?

Temos avançado em muitos aspectos, sempre na perspec-
tiva de servir ao Centro Espírita, qualificar e fortalecer as suas 
ações de acolhimento, orientação, esclarecimento e consolo.

O momento é de perseverança e constância no servir, 
guardando-nos do fermento da desunião e do personalismo, 
para que os liames de trabalho e sentimento havidos entre 
nós sejam capazes de dar trânsito a tudo quanto nos cabe 
na condição de líderes e de trabalhadores espíritas.

Há muitos elementos de qualificação doutrinária e de 
estruturação administrativa e institucional extremamente 
relevantes que demandam ainda mais união e unificação 
para se tornarem realidades concretas.

Os frutos que precisamos “sazonar” e colher são os da 
união, do trabalho comum, impessoal e abnegado.

Desta maneira, estes tempos férteis para o cumprimento 
da Missão do Espiritismo, em que o materialismo estertora, 
serão instantes de trabalho oportuno e profícuo de nossas 
instituições.

PERFIL

Gabriel
Nogueira 
Salum
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4) DIÁLOGO ESPÍRITA - Quais os grandes desafios vistos para o 
Movimento Espírita no estado e como superá-los?

As chagas do egoísmo e do orgulho afetam ainda nossas 
estruturas íntimas, familiares e de trabalho, traduzindo-se 
em conflitos improdutivos, deserções lamentáveis e retardo 
na marcha.

Nossos desafios situam-se no terreno da sustentabili-
dade ética, espiritual, econômica, sóciopolítico-cultural e 
ambiental, conforme discorremos na edição 448 da revista 
A Reencarnação.

Precisamos atribuir vigor material e espiritual às nossas 
instituições e às nossas relações, renovando a cada dia a visão 
e o compromisso de servirmos a Deus e a Jesus.

A resposta, a solução está sempre no Evangelho, em cuja 
vivência está o meio de unirmos as instituições que ainda 
seguem isoladas ou desgarradas e, por isso mesmo, fragili-
zadas e guardando para si a contribuição que podem dar a 
toda a família espírita.

5) DIÁLOGO ESPÍRITA - Foi criada e aprovada pelo Movimento 
Espírita do RS a vice-presidência de relações institucionais da 
FERGS. Qual a importância desta vice-presidência e quais ações 
você pretende desenvolver junto com a equipe para aproximar 
a FERGS de outras instituições e organizações não-espírita?

Trata-se de uma nova célula de trabalho, com foco espe-
cífico na participação da FERGS como um todo (dos Centros 
Espíritas que a integram) na sociedade.

Através desta área intensificaremos as ações com vistas 
a difundir a ética cristã e a caridade verdadeira no seio das 
nossas comunidades.

A participação em conselhos com vistas à construção de 
políticas públicas alinhadas com os princípios do Espiritismo, 
as parcerias com o primeiro, segundo e terceiro setores, o com-
partilhamento de ações de educação integral, a preparação 
dos centros espíritas para melhor agirem em suas comuni-
dades, a qualificação de projetos e programas institucionais, 
etc., são e serão nossos esforços neste particular.

6) DIÁLOGO ESPÍRITA - Percebemos que os laços entre a Federa-
ção Espírita Brasileira (FEB) e a Federação Espírita do Rio Grande 
do Sul (FERGS) têm se estreitado cada vez mais fortalecendo a 
unificação do Movimento Espírita Nacional. Quais as perspec-
tivas na relação FEB/FERGS para os próximos anos?

A Casa de Ismael é a casa de todos nós. A FERGS é parte 
da FEB assim como os Centros Espíritas são partes da FERGS.

É natural e necessárias que nos vejamos e nos sintamos 
assim para, então, agirmos com esta consciência.

Juntamente com a FEB e com as demais federativas, pa-
recem-nos serem desafios relevantes e atuais a estruturação 
da atividade livreira no Movimento Espírita em alinhamento 
com os princípios de unificação e de divulgação doutrinária, 
além do estabelecimento de uma metodologia adequada de 
formação de lideranças para a continuidade e o progresso 
do trabalho liderado por Ismael e por Jesus.

7) DIÁLOGO ESPÍRITA - O aumento dos lançamentos e a qualida-
de dos conteúdos doutrinários, das ilustrações e diagramação 
dos livros da editora Francisco Spinelli da FERGS é uma realidade 
que tem alcançado, com sucesso, diversas regiões do Brasil. Qual 
será o perfil e a política da editora na sua gestão?

Exatamente os mesmos da gestão atual: qualidade dou-
trinária, inovação editorial, aumento do número de títulos 
e autores, união e unificação através do livro espírita, posi-
cionamento da nossa Editora com higidez e sustentabilidade 
no Estado, no Brasil e no mundo.

8) DIÁLOGO ESPÍRITA - Nos seis anos em que a Maria Elisabeth 
Barbieri esteve na presidência da Federação Espírita do Rio 
Grande do Sul foi desenvolvido um trabalho voltado à formação 
de lideranças Espíritas que culminou, com êxito, no lançamen-
to do livro “O Líder Espírita”, do qual você é co-autor. Na sua 
gestão, será dada ênfase a esse tema ou a outro?

A liderança é um tema para a vida, para a nossa vida 
e para a vida das nossas instituições. Consiste em uma ne-
cessidade de nosso Movimento e estamos ainda em passos 
iniciais nesta caminhada; é preciso continuar, aprofundando 
entendimento e qualificando ações de modo adequado aos 
desafios que virão.

9) DIÁLOGO ESPÍRITA - Você foi diretor da área de comunicação 
social Espírita da FERGS. Na sequência, assumiu a vice-presi-
dência administrativa da casa máter do Espiritismo no Rio 
Grande do Sul e hoje a presidência. Com a experiência adquirida 
ao longo dos anos na direção de diversas frentes de trabalho, 
quais ações pretende desenvolver para sustentabilidade do 
Movimento Espírita em todos os seus pilares?

Os recursos para o cumprimento de nossa missão foram 
aportados em nosso meio pela Providência Divina: tanto os 
de natureza material quanto os de natureza espiritual, já que 
tudo procede de Deus e a Ele há de retornar pelo emprego dos 
talentos na condição pretendida por nós de servidores fiéis.

Reportamo-nos novamente à edição de número 448 da 
revista A Reencarnação, em que juntamente com a Beth 
tratamos de sustentabilidade, porquanto lá constaram as 
aspirações e necessidades coletivas de nosso Movimento 
nesta Seara.

Qualificar lideranças, unificar esforços e recursos, poten-
cializar ações de divulgação do Espiritismo são necessidades 
prementes e ações urgentes (não apressadas, como bem 
esclarece Bezerra de Menezes).

10) DIÁLOGO ESPÍRITA - Suas palavras finais

“Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços para 
que o Senhor, ao voltar, encontre a obra acabada.”

Estamos todos no momento de vivermos com inten-
sidade, inteireza de propósitos e corações, tudo quanto o 
Espiritismo nos tem ensinado.

Estamos no auge de nossas trajetórias espirituais, já que 
a Lei é de progresso e nunca fomos no passado melhores do 
que somos hoje. Isto significa que, longe do comodismo ou da 
soberba, precisamos reconhecer em nós e na nossa coletivi-
dade as condições de vencermos todos os desafios que ainda 
jazem em nosso meio e nos impedem de sermos servidores 
mais fiéis, discípulos que se amem verdadeiramente, fileira 
inquebrantável a disseminar o bem e a paz.

Com gratidão e carinho aos nossos companheiros de 
jornada, entregamos o nosso abraço, o nosso compromisso 
e o nosso coração de irmão para que tenhamos uns aos 
outros e, então, êxito na tarefa que a misericórdia divina 
ora nos permite.
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Reforma do prédio adquirido no último dia útil de 2014, no dia 30 
de dezembro.

Entrega da edificação da Avenida Desembargador André da Rocha, 
49, até o dia 31 de outubro de 2015.

No dia 28 de novembro de 2015 inauguramos, como atividade in-
tegrante da reunião do Conselho Federativo Estadual, as dependências 
da nova sede na Travessa Azevedo, 88, com a presença do Presidente da 
Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho Barreto Nery, que proferiu 
a palestra de inauguração, de mais de 200 convidados, representantes 
do Movimento Espírita, da sociedade civil, do Poder Judiciário Federal, 
Ministério Público Estadual e Poder Legislativo Municipal. 

Das obras previstas restam fazer a edificação da escada externa, cuja 
aprovação do projeto está em tramitação na Prefeitura de Porto Alegre, 
bem como a obra para a colocação do elevador, que já está adquirido, 
pago e acondicionado na nossa sede.

Valor de doações computado até o dia 22/12/2015 – R$ 584.490,00.

Procedimentos jurídicos e administrativos realizados perante o Mu-
nicípio de Porto Alegre com vistas a garantir a imunidade tributária da 
federativa, especificamente quanto a ITBI e IPTU.

Avaliação do imóvel da sede FERGS: O imóvel objeto da avaliação é 
constituído de terreno com 1.277,76m² de superfície e mais as edifica-
ções, em alvenaria, de padrão médio a elevado, que perfazem 1.635m² 
de área construída.

Rela t ó r io          2 0 1 5

Adequação do espaço físico às atividades federativas

Rela t ó r io          2 0 1 5

Diálogo 109.indd   5 22/01/2016   15:22:07



6    DIÁLOGO ESPÍRITA, edição 109

VALOR DE MERCADO:

Baseados nas características do imóvel, na 
qualidade dos materiais utilizados na reforma 
recentemente executada, no valor do metro qua-
drado de construção, do valor do metro quadrado 
de terreno naquele local e em análises complemen-
tares, indicamos o valor de R$ 7.575.000,00 (Sete 
milhões, quinhentos e setenta e cinco mil reais) 
para venda do imóvel como um todo.

AVALIADORES:

André Luiz Walendorff Borowski

Corretor de imóveis: CRECI 12.433

José Alexandre Marques Seadi 

Corretor de imóveis: CRECI 31.479
AUDITÓRIO

SALA DA PRESIDÊNCIA

COZINHA

REFEITÓRIO
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Recursos humanos alinhados com

a proposta institucional

A Federação Espírita do Rio Grande do Sul é uma organização 
complexa, misto de terceiro e segundo setor, pelas implicações 
e submissão a regramentos legais norteadores da atividade 
comercial, que é o meio para atingir e custear as suas ações 
finalísticas de divulgação da Doutrina Espírita.

Promover a participação dos colaboradores nas decisões, 
oportunizando o compartilhamento de visão.

A gestão de Recursos Humanos da FERGS teve nesse biênio 
o foco em quatro objetivos estratégicos:

a. Ajudar a organização a alcançar os seus objetivos e a 
realizar a sua missão, disseminando a visão e os valores;

b. Proporcionar à organização que atue com colaboradores 
competentes, motivados e comprometidos com a estratégia 
institucional.

c. Contratação de empresa de TI e infraestrutura para qua-
lificar a atividade permanente da federativa e a realização de 
eventos.

d. Atuação junto ao CFN e à FEB para a construção de políti-
cas comerciais adequadas aos princípios de unificação e à higidez 
da divulgação doutrinária, com participação em três reuniões 
durante o ano de 2015.
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CAPACITAÇÃO:

Cursos para as gerências sobre 
Resiliência 

Treinamento de funcionários 
e voluntários para a utilização do 
sistema Versa e do módulo Versa 
feira, e customização do sistema 
para novas operações. 

Participação da gerente edi-
torial em jornada e qualificação 
sindical.

Ampliar a oferta e a comercialização de produtos

(100 títulos da Editora Francisco Spinelli em 5 anos)

Diversificamos o quadro de autores, propiciando o surgimento de novos talentos, 
como Luis Roberto Scholl, Janina Trapp e Mariane de Macedo. Também agregamos o ta-
lento reconhecido de Adeilson Salles e continuamos a publicação de obras de autores já 
consagrados como Jason de Camargo e Sérgio L. da Silva Lopes. Continuamos a edição das 
obras em parceria com a Federação Espírita Brasileira e com a Associação Médico-Espírita 
do Rio Grande do Sul.

Obras publicadas em 2015

Total de obras Editora

ISBN TÍTULO
978-85-61520-46-5 Cotidiano & felicidade
978-85-61520-48-9 Na mochila
978-85-61520-49-6 IEDE: introdução ao estudo da doutrina espírita
978-85-61520-50-2 Orientação à área da família no centro espírita
978-85-61520-51-9 A corrida dos coelhinhos
978-85-61520-52-6 Conectando ciência, saúde e espiritualidade: volume 3
978-85-61520-53-3 O líder espírita
978-85-61520-54-0 Os ângulos do cristianismo - admoestações de Jesus e os ângulos do Espiritismo
978-85-61520-55-7 Abelhinha Dulcinéia
978-85-61520-56-4 Colorindo a vida: livro de colorir
978-85-61520-57-1 O espetáculo das águas
978-85-61520-58-8 Só a reencarnação explica...
978-85-61520-59-5 ABC de histórias
978-85-61520-60-1 O evangelho em histórias infantis: volume 1
978-85-61520-61-8 A estante de livros

NO PERÍODO DE 2010 A 2015
A EDITORA FRANCISCO SPINELLI 

EDITOU 52 TÍTULOS, TOTALIZANDO 
207 MIL EXEMPLARES.

Intensificadas as parcerias para reali-
zação de eventos com as Uniões e Centros 
Espíritas, as feiras de livro, palestras e 
seminários, a fim de estimular a adoção 
do Livro Espírita como fator de sustenta-
bilidade das ações do Movimento Espírita.

Os livros do Programa Conte Mais têm 
sua comercialização intensificada junto às 
escolas com a parceria do Movimento Sepé 
Tiaraju e com as tratativas junto à Rede 
Municipal e Estadual de Ensino, parceria 
consolidada com a visita do Secretário 
Estadual de Educação, Vieira da Cunha, 
a esta Federativa, acompanhando a ação 
desenvolvida no Espaço Conte Mais, com 
a presença de alunos da Escola Estadual

Airton Senna, e da 1ª Coordenadoria 
Regional de Ensino, representada pela 
coordenadora Sônia D’Avila.

O Clube do Livro, mantido pelo Grupo 
Espírita Seara do Mestre em Santo Ânge-
lo, incrementou a parceria com a Editora 
Francisco Spinelli, adquirindo 4.000 livros 
de cada edição adulto e, em média, 500 
livros de cada edição infantil.
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Ampliar a rede e cuidar dos 

parceiros institucionais

Foi criada a vice-presidência de Relações Institu-
cionais.

Realizamos a contratação da colaboradora Rudáia 
Correia para prestar Assessoria Institucional à Presidên-
cia, na área institucional e projetos.

Novas fontes de receita

Modernização do sistema de gestão de cobrança de men-
salidades da FERGS permitindo a integração com a instituição 
bancária tanto na remessa de boletos como na baixa e na 
emissão de relatórios gerenciais.

A campanha permanente de sócio-contribuinte atingiu o 
valor de R$ 50.988,65.

Tivemos aprovado o Projeto Conte Mais junto ao Fundo 
Estadual da Criança e do Adolescente (FECA) no valor de RS 
59.248,00 em fase de conveniamento.

A captação de recursos no CMDCA atingiu o montante de 
R$ 63.764,00.

Em 2014, sem Congresso, faturamos R$ 2.086.105,80, com 
a venda de 159.123 livros.

Em 2015, sem o Congresso, faturamos R$ 2.311.816,64 com 
a venda de 167.777 livros.

Em 2015, somando o Congresso, vendemos R$ 2.769.732,14 
com a venda de 185.765 livros.

Tivemos um aumento real em vendas de 32,25%.

EDITORA FRANCISCO SPINELLI

Em 2014, R$ 646.800,17, com 64.855 livros vendidos.

Em 2015, R$ 927.701,78, com 77.301 livros vendidos.

Mensalidades arrecadadas nas casas federadas: R$ 
202.803,57.

DEMAIS INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS:

Renovado o registro no INPI da Revista A Reencarnação.

Imóvel de Alvorada: Em reunião com o Prefeito Municipal 
de Alvorada, Sérgio Maciel Bertoldi, a Diretora Geral do Ga-
binete do Prefeito, Nair Ribeiro, e o Procurador do Município 
de Alvorada, no dia 14 de dezembro de 2015, foi aventada a 
possibilidade de a Prefeitura realizar um levantamento para 
verificar o número de pessoas na área e voltarmos a conversar 
sobre a destinação do terreno. 

A FERGS possui ação de reintegração de posse, ajuizada 
com ordem de desocupação deferida, a ser promovida pela 
Prefeitura de Alvorada às suas expensas. 

Adquirido novo espaço de comercialização e divulgação no 
Shopping Total - Livraria instala na Loja 1102.

Atualizar e Modernizar

a Legislação 

Organizacional da FERGS, 

de modo a torná-la ágil

e efi caz em suas

fi nalidades

O Estatuto e o Regimento Interno foram alte-
rados para implantar a nova vice-presidência de 
Relações Institucionais, e também para mudança 
do endereço da sede e da filial do Shopping Total.
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ÁREA DOUTRINÁRIA

Sedimentar e multiplicar as ações integradas entre as áreas, 

fortalecendo a visão sistêmica de modo a atender e a valorizar as 

demandas da área doutrinária

As Diretrizes das áreas doutrinárias foram apresentadas nas 
cinco reuniões inter-regionais.

Início de elaboração do Projeto de Pesquisa sobre as metodo-
logias utilizadas no Estudo das Obras Básicas.

Participação na construção coletiva e em especial da Comissão 
Doutrinária da COMITIVA FERGS na CONBRAJE SUL.

Participação efetiva na construção coletiva das Diretrizes e 
Subsídios para a Área de Infância e Juventude CFN/FEB.

Auxílio e acompanhamento da Assessoria Pedagógica junto a 
todas as áreas doutrinárias.

Construção coletiva do temário dos eventos federativos.

Produção do Programa “Vida, Desafios e Soluções”, que vai 
ao ar semanalmente.

Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados 
pela FERGS.

Cobertura jornalística, fotográfica e videográfica das reuniões 
do Conselho Federativo Estadual.

Cobertura jornalística e fotográfica de todas as Reuniões 
Inter-Regionais realizadas em 2015.

Cobertura videográfica de eventos realizados pela FERGS.

A Área Pesquisa e Documentação realizou pesquisa em 
fotos de eventos com participação de Divaldo Pereira Franco 
no Rio Grande do Sul.

Pesquisa Revista A Reencarnação para Curso de Doutorado 
estudante Bruno Scherer Universidade de Santa Maria.

Pesquisa para Dalvan Lins mestrando do curso de História 
da Universidade Federal de Santa Maria.

Solicitação de pesquisa de Angela Camargo Brascher da 
cidade de Blumenau que não foi atendida devido a mudança 
para nova sede.

Envio de duas Revistas Espíritas para fins de higienização 
e pequenos reparos em Laboratório de Restauração do IFRS 
- Campus Porto Alegre.

Acompanhamento da dissertação de Mestrado em Pa-
trimônio Cultural, da Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), sob o título “A Preservação do Patrimônio Documental 
Arquivístico da Federação Espírita do Rio Grande do Sul”, 
desenvolvido pelo Prof. William Gontijo.

Desenvolvimento do Projeto de Extensão “A Gestão Do-
cumental na FERGS_2015”, coordenado pelo Prof. William 
Gontijo, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Sul (IFRS) e executado por alunos e bolsistas 
do curso Técnico em Biblioteconomia do IFRS.

Continuidade no cadastramento dos livros no sistema 
Sophia.

A Assessoria de Arte na Difusão Espírita participou das 
cinco reuniões inter-regionais com o objetivo de apresentar 
suas diretrizes de trabalho e as diretrizes da Resolução do 
CFN 05/2014 que trata da “Orientação para o uso da Arte na 
Atividade Espírita”.

Capacitar os trabalhadores nas diferentes áreas de atuação

Continuidade do 
Projeto Amigos da 
FERGS, possibilitan-
do a ampliação do 
número de voluntá-
rios federativos. 
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Capacitação e qualificação de todas as equipes doutrinárias 
com realização de reuniões e elaboração de materiais para as 
atividades federativas previstas no PAF 2015.

Capacitação e qualificação dos multiplicadores das inter-re-
giões federativas realizados na FERGS.  

Participação nos Encontros Nacionais da Área de Infância 
e Juventude, Área do Estudo do Espiritismo Área da Mediuni-
dade, Área de Assistência e Promoção Social Espírita, Área de 
Comunicação Social Espírita - Área de Atendimento Espiritual no 
Centro Espírita, como sede. A Presidência participou da Reunião 
da Comissão Regional Sul, Norte e Centro.

Assessoria de arte -

CÍRCULO DE ESTUDOS ARTE E ESPIRITISMO

OFICINA ELEMENTOS DO TRABALHO DO ARTISTA ESPÍRITA

SENSIBILIZARTE 

Orientar e supervisionar a divulgação de novos títulos pela 

distribuidora, editora e pelas livrarias

Aprimoramento e digitalização das análises de obras para a 
comercialização e distribuição das mesmas junto ao Movimento 
Espírita.

Fortalecer o Programa Conte Mais 

como forma de participação ativa 

na sociedade

O Programa está habilitado 
tanto no Conselho Municipal de Direitos 
da Criança e do Adolescente quanto no Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
Participação na ação comemorativa aos 25 anos do Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, no Parque Farroupilha 
com a Livraria e Biblioteca para as crianças e contação de 
histórias. Nas cidades de Tapes e Camaquã, com atividades 
de contação de histórias para a rede escolar; no Shopping Total, 
nas comemorações alusivas ao Dia da Criança, com a presença dos 
bonecões e contação de histórias tanto no espaço interno quanto no 
ônibus, que ficou no estacionamento durante uma semana. A convite 
da Secretaria Estadual da Educação estivemos presentes numa ação 
conjunta no Parque Farroupilha para a divulgação de iniciativas edu-
cativas e culturais da nossa cidade. Totalizamos no ano de 2015, 70291 
pessoas atendidas, contemplando crianças, jovens, pais e educadores.

Participação da coordenação do Fórum de Entidades e fomos desig-
nados para representar o CMDCA no Gabinete de Gestão Integrada da 
Secretaria Municipal de Segurança, na Câmara Temática que elaborou 
o Plano Municipal de Segurança para a cidade de Porto Alegre, Câmara 
Temática dos Shoppings que visa desenvolver um projeto para aco-
lher os jovens em vulnerabilidade social nesse ambiente, oferecendo 
alternativas lúdicas e educativas. Participamos também das reuniões 
do CAO (Centro de Apoio Operacional) Infância com ações preventivas 
ao uso de álcool e drogas e NOICA (Núcleo Operacional de Inclusão 
da Criança e do Adolescente) com ações destinadas a promover 
a inclusão social deste público em vulnerabilidade do Ministério 
Público.

Diálogo 109.indd   11 22/01/2016   15:22:14



O projeto de inter-regionalização foi implantado com pleno êxito. A realização 
das reuniões inter-regionais, seu planejamento e execução aproximaram as diferentes 
realidades de nosso estado, proporcionando troca de experiências, integração e for-
talecendo as lideranças regionais. Os encontros regionais dirigidos pelos presidentes 
dos conselhos regionais foram produtivos e deixaram nas regiões um sentimento 
de pertencimento e protagonismo nas lides de unificação. A inter-regionalização é 
um conjunto de esforços, sem estruturas burocráticas e sem cargos, apenas com 
atribuições e comprometimento efetivo das lideranças e dos trabalhadores de cada 
polo. Durante o ano realizamos cinco reuniões inter-regionais

Reunião inter-regional polo A - Amor, realizada 
em maio, reunindo a 6ª Região, Bagé, e 7ª Região, 
Uruguaiana, sendo que a reunião aconteceu em 
Santana do Livramento, que pertence à 6ª 
Região e com a presença de trabalhadores 
de ambas.  

Reunião inter-regional polo B - 
Bondade, reunindo a 4ª Região, Santa 
Maria, 5ª Região, Rio Grande, e 13ª 
Região Santa Cruz do Sul, realizada 
em Vera Cruz, município perten-
cente à 13ª Região

Reunião inter-regional polo C 
- Caridade, realizada em abril reu-
nindo a 8ª Região, Santo Ângelo, e 
9ª Região Passo Fundo, que sediou 
o evento reunindo municípios de 
ambas regiões.

Reunião inter-regional polo D - 
Doação, realizada em junho reunindo 
trabalhadores espíritas da 2ª Região, 
Novo Hamburgo, 3ª Região, Caxias do Sul, 
14ª Região, Triunfo, realizada em Campo 
Bom, cidade pertencente à 2ª Região.

Reunião inter-regional polo E - Esperança, 
realizada em maio reunindo trabalhadores da 
1ª Região, Porto Alegre, 10ª Região, Osório, 
11ª Região, Guaíba e 12ª Região, Gravataí, 
realizada em Porto Alegre, com a presença de 
representantes e multiplicadores de todas as 
Regiões.

um conjunto de esforços, sem estruturas burocráticas e sem cargos, apenas com 
atribuições e comprometimento efetivo das lideranças e dos trabalhadores de cada 
polo. Durante o ano realizamos cinco reuniões inter-regionais

Reunião inter-regional polo A - Amor, realizada 
em maio, reunindo a 6ª Região, Bagé, e 7ª Região, 
Uruguaiana, sendo que a reunião aconteceu em 
Santana do Livramento, que pertence à 6ª 
Região e com a presença de trabalhadores 

Reunião inter-regional polo B - 
Bondade, reunindo a 4ª Região, Santa 
Maria, 5ª Região, Rio Grande, e 13ª 
Região Santa Cruz do Sul, realizada 
em Vera Cruz, município perten-

9ª Região Passo Fundo, que sediou 
o evento reunindo municípios de 

Reunião inter-regional polo D - 
Doação, realizada em junho reunindo 
trabalhadores espíritas da 2ª Região, 
Novo Hamburgo, 3ª Região, Caxias do Sul, 
14ª Região, Triunfo, realizada em Campo 
Bom, cidade pertencente à 2ª Região.

Reunião inter-regional polo E - Esperança, 
realizada em maio reunindo trabalhadores da 
1ª Região, Porto Alegre, 10ª Região, Osório, 
11ª Região, Guaíba e 12ª Região, Gravataí, 
realizada em Porto Alegre, com a presença de 
representantes e multiplicadores de todas as 

Produzir material

de estudo e apoio às

atividades do

Centro Espírita

Foram publicadas: Orientação à Área da Fa-
mília no Centro Espírita e Introdução ao Estudo 
da Doutrina Espírita.

.ÁREA DE UNIFICAÇÃO
Contribuir com a sustentabilidade ética,

sociopolítico-cultural, econômica, ambiental e

espiritual do Movimento Espírita e do Centro Espírita
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Conferir efetividade à comunicação

institucional com a rede federativa

Os emails institucionais estão, gradativamente, sendo 
acolhidos e utilizados pelas instituições como o meio de comu-
nicação oficial entre a diretoria executiva, lideranças e centros 
espíritas. 

Foi criado um grupo de Whatssap, do Conselho Federativo 
Estadual.

Prestar assessoramento

permanente ao Centro 

Espírita

A delegação para a organização e realização 
dos Encontros Regionais, nas 14 Regiões, pro-
moveu o protagonismo e o empoderamento dos 
presidentes de CRES e de Uniões.

 As demandas e aspirações dos Centros Espí-
ritas têm sido atendidas com prontidão, a fim de 
que cada centro sinta que é a FERGS, cumprindo 
assim a sua missão institucional. O Setor de As-
sessoramento ao Centro Espírita, no decorrer do 
ano, prestou esclarecimentos, sobretudo àquelas 
instituições que desejavam filiar-se, bem como 
esclareceu dúvidas, sempre se reportando às lide-
ranças responsáveis pelos órgãos de Unificação, 
a quem sempre orientavam que as instituições 
espíritas deveriam se reportar, bem como fazendo 
o encaminhamento à área Doutrinária, quando o 
assunto era pertinente.

Participar e ter maior 

representatividade no Movimento

Espírita Brasileiro e Internacional 

A FERGS sediou o I ENCONTRO NACIONAL DO ATENDIMENTO ESPIRITUAL 
(I ENAE) realizado nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2015 em Porto Alegre.

A Presidente, e os três vice-presidentes participaram da reunião Extraor-
dinária do CFN/FEB e juntamente com o 1º Tesoureiro participaram da reunião 
ordinária do CFN/FEB.

A FERGS integrou a Comissão para estudo da adequação do Mercado 
Livreiro ao Programa de Ismael, tendo participado de várias reuniões na FEB.

A então Presidente da FERGS, Maria Elisabeth da Silva Barbieri foi eleita 
pela Comissão Regional Sul para exercer a função de Secretária dessa mesma 
Comissão.

A FERGS integrou juntamente com a Federação Espírita do Amazonas, 
Federação Espírita do Estado de Goiás, Federação Espírita do Rio Grande do 
Norte e Coordenação da Área de Juventude da FEB a comissão que apresentou 
o Estudo para a Implantação da Área da Família no CFN, que foi aprovada na 
Reunião Ordinária desse órgão em novembro de 2015.

A FERGS foi mantida, também, na Comissão de Apoio Jurídico ao CFN, 
representada pelo confrade Gabriel Salum, vice-presidente administrativo.
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EVENTOS MARCANTES

Encontro de Evangelização
Espírita de Bebês

(Parceria FERGS-FEEGO-Instituto SER)

O I ENCONTRO DE EVANGELIZAÇÃO ESPÍRITA DE BEBÊS foi 
realizado em Goiânia nos dias 24 a 26 de julho de 2015 pela 
Federação Espírita de Goiás (FEEGO), pela Federação Espírita 
do Rio Grande do Sul (FERGS) e pelo SER. 

Na programação "Como Evangelizar Bebês", destacaram-
se as evangelizadoras de bebês e suas equipes: Cíntia Vieira 
(FEEGO), Sheila Passos (Minas Gerais) e do Núcleo de Bebês da 
FERGS Carolina Renz, Bibiana Garcia, Carla Bortolini, Cris Britto 
e Janja Backaus.

8º Congresso Espírita do
Rio Grande do Sul

Promovido e realizado pela Federação Espírita do Rio Grande 
do Sul (FERGS), teve como tema este ano O amanhecer de uma 
nova era: colhendo esperanças e consolações. O evento ocorreu 
de 1º a 4 de outubro de 2015, no Serra Park, em Gramado, na 
Serra Gaúcha, e contou com a presença de, aproximadamente, 
cinco mil inscritos e dos palestrantes: Divaldo Pereira Franco 
(BA), Haroldo Dutra Dias, Sandra Maria Borba Pereira (RN), Sérgio 
Lopes (RS), André Trigueiro (RJ) e Alberto Almeida (PA).

A preparação do evento iniciou no dia 1º de outubro, com 
a 2ª Feira do Livro Espírita do Rio Grande do Sul e momentos 
de autógrafos com diversos autores, entre eles Divaldo Pereira 
Franco, que realizou um seminário em conferência pública, 
com entrada franca, com o tema "O Céu e o Inferno à Luz do 
Espiritismo", no mesmo dia, no Palácio dos Festivais.

Diferente dos outros Congressos, esse teve uma particulari-
dade. Contou com um espaço destinado aos jovens, proporcio-
nando um ambiente específico para que desenvolvam atividades 
e se integrem, valorizando o protagonismo juvenil e a presença 
nas atividades do Movimento Espírita.

O evento foi transmitido ao vivo pela FEBtv (webtv da Fede-
ração Espírita Brasileira), com 58.610 acessos, em 25 países, e 
pela web rádio Fraternidade, com audiência de 35.185 acessos, 
em 37 países, alcançando 463 cidades.

Feira do Livro – 13 de novembro de 2015

Divaldo Franco esteve em Porto Alegre/RS para participar da 
61ª Feira do Livro na Capital dos Gaúchos, em 13 de novembro. 
Em uma promoção da Câmara Rio-grandense do Livro e com 
o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Divaldo 
Franco esteve no Teatro Carlos Urbim para proferir uma con-
ferência, onde abordou as questões relativas aos avanços dos 
conhecimentos científicos e tecnológicos, notadamente a partir 
do Século XVII e o florescimento de ideias novas trazidas por 
eminentes pesquisadores. Antes da sessão de autógrafos, que 
se prolongou por mais de uma hora, com várias centenas de 
pessoas, juntamente com a jornalista Ana Landi.

Excertos da Nota elaborada por Paulo Gilmar Salerno (ínte-
gra publicada no site da FERGS).
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FERGS inaugura nova Sede e anuncia novo Presidente

A Federação Espírita do Rio Grande do Sul inaugurou sua nova 
sede no sábado, dia 28 de novembro de 2015, que foi marcado por 
intensa atividade no prédio localizado na Travessa Azevedo, 88, 
no Bairro Floresta, em Porto Alegre. Durante todo o sábado acon-
teceu no local a terceira reunião do Conselho Federativo Estadual 
do ano de 2015, com a participação de representantes de todos os 
treze Conselhos Regionais Espíritas, das UDES, UMES e UNIME.

No encerramento desta reunião, a comissão eleitoral anun-
ciou o resultado das eleições que escolheu a diretoria para con-
duzir a entidade nos próximos três anos. A eleita foi a chapa 
única, liderada por Gabriel Salum, que fez um pronunciamento 
emocionado logo após a divulgação. Destacou a união e a dis-
posição dos novos diretores em levar adiante o trabalho desen-
volvido na federação. Lembrou que estes serão tempos de colher 
os frutos da união e concluiu com a frase otimista: “Que venha 
o centenário da nossa federativa”.

No final da tarde foi realizada a solenidade de inauguração 
da nova sede, que contou com a presença de autoridades como 
o Juiz Federal Diretor do Foro da Sessão Judiciária do Rio Gran-
de do Sul, Eduardo Tonetto Picarelli, o Procurador de Justiça do 
Rio Grande do Sul, Roberto Bandeira Pereira, e o presidente da 

Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho Barreto Nery, além 
da presidente da FERGS, Maria Elisabeth da Silva Barbieri, e o 
presidente eleito da entidade, Gabriel Salum. O evento finalizou 
com o descerramento de um placa no hall do prédio que abriga 
as amplas e modernas instalações da federação, que até então 
tinha sua sede na Avenida Desembargador André da Rocha, no 
centro da capital gaúcha.

9º Congresso Espírita do Rio Grande do SulComitiva CONBRAJE

ESPIRITUALIDADE NAS RELAÇÕES - para viver e conviver em Paz

“Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga” (Marcos, 4:28)

As três últimas edições dos Congressos Espíritas do Rio Grande do Sul 
contemplaram o ciclo do cultivo da terra para a produção.

O 6º Congresso (2011) trazia a imagem da campina nua para a sementei-
ra, a terra preparada ao longo do tempo pelo trabalho dos nossos valorosos 
antecessores, que percorreram todo o périplo apontado por Jesus.

Em 2013, o 7º Congresso apresentava a gleba em flor, cuidada pelas al-
mas que já se deixaram banhar pelo Sol de Amor que é Jesus e que, nos dois 
planos da existência, continuam a faina de semear o Evangelho para reflorir 
a campina dos corações.

No 8º Congresso Espírita do RS, o amanhecer de uma nova era trouxe a 
colheita do fruto maduro, das esperanças e das consolações.

Agora, com o celeiro abarrotado das claridades espirituais, advindas da 
Bondade Divina e da multiplicação dos talentos recebidos cabe-nos reunir os 
ceifeiros para celebrar a messe, confraternizar e investir no aprimoramento 
dos regadores, na ampliação do campo a ser cultivado a fim de aumentar os 
limites do Reino, fazendo-nos recordar a celebração da festa das ceifas - “A 
festa dos Tabernáculos”.

Após três edições consecutivas em Gramado/RS, o Congresso Espírita gaú-
cho retornará a Porto Alegre em 2017.

Com a proposta de auxiliar a edificação de relações familiares, sociais, 
profissionais, inter-religiosas, políticas, internacionais à luz do Evan-
gelho de Jesus, com base nos conteúdos da Codificação Kardequiana, 
estruturada na obra “O Livro dos Espíritos”, a pedra angular do edifício, 
no 160º aniversário de sua publicação.

O formato do 9º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul será diferen-
te das edições anteriores. Teremos uma oficina para cada tema de painel, 
totalizando 6 oficinas, dentre as quais os oficineiros serão distribuídos. 
O público será alocado em salas fixas e os oficineiros irão circular.

Os expositores Divaldo Franco, Sandra Borba, Roosevelt Andolphato 
Tiago, Alberto Almeida, Sérgio Lopes, André Trigueiro e Haroldo Dutra 
Dias já confirmaram presença. Confirme também a sua.

Em breve abriremos as inscrições. 

Com mais de 120 integrantes, entre jovens 
e evangelizadores de diversas regiões do estado 
do Rio Grande do Sul, a comitiva Espírita gaúcha 
que participou da CONBRAJE – confraternização 
brasileira de juventudes Espíritas – embarcou 
na manhã do dia 4 de setembro de 2015 rumo a 
Guarulhos/SP, cidade sede do evento.

Conhecer, aprender, conviver, integrar, 
compartilhar e confraternizar foram alguns dos 
objetivos da Confraternização Brasileira de Ju-
ventudes Espíritas – Regional Sul, evento pro-
movido pelo Conselho Federativo Nacional da 
FEB e organizado pela Área de Infância e Juven-
tude das Comissões Regionais e das Entidades 
Federativas Estaduais que integram a região.

A CONBRAJE visa proporcionar a jovens e 
coordenadores de juventude/mocidade espírita 
a oportunidade de estudar e vivenciar a Doutri-
na Espírita com amigos de ideal que residem em 
outros Estados do Brasil. A CONBRAJE-Sul con-
tou com a participação de jovens e coordena-
dores de juventude/mocidade espírita de Mato 
Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Gran-
de do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
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DIVULGUE O JORNAL DIÁLOGO ESPÍRITA
CARIMBE ABAIXO O NOME E O ENDEREÇO DE SUA SOCIEDADE ESPÍRITA

ESPIRITUALIDADE NAS RELAÇÕES
Para viver e conviver em Paz 

2017, em Porto Alegre!
9º CONGRESSO ESPÍRITA DO RIO GRANDE DO SUL

• A FERGS possui uma campanha permanente de só-
cios contribuintes, visando à união de esforços em 
torno da Divulgação do Espiritismo e da promoção 
do bem. Você pode ser mais um agente de transfor-
mação do mundo, ajudando-nos a construir uma so-
ciedade mais fraterna e feliz e tornando-se um sócio 
contribuinte de nossa federativa.

• Além de viabilizar as ações da FERGS, você também 
poderá ter acesso a palestras, entrevistas e muitos 
conteúdos online, postados em nosso canal exclu-
sivo para assinantes no Youtube para sócios contri-
buintes com mensalidades a partir de R$ 25,00. 

Você já é Sócio Contribuinte da FERGS?
• Os sócios contribuintes com mensalidades a partir de 

R$ 100,00, além do acesso o nosso canal exclusivo, 
ainda recebem em sua casa os novos lançamentos 
de nossa Editora, o jornal Diálogo Espírita, a revista 
A Reencarnação e possuem acesso gratuito a todos 
os eventos promovidos pela FERGS.

• Informe-se em www.fergs.org.br ou pelo telefone 
051.3224.1493 e una-se a nós!

Seja parte desta família que trabalha
unida pela felicidade humana e pela

fraternidade universal.

www.espiritismors.org.br
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