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A longa vigília consome as almas que anseiam pelo amanhecer.

A medicação amarga, sorvida com sofreguidão, começa a fazer efeito, 
expungindo a enfermidade para promover a recuperação do organismo 
social, corroído pelos vírus do egoísmo e do orgulho.

Vivemos a hora decisiva em que os reflexos do trabalho desenvolvido 
ao longo dos séculos pelos discípulos da Luz do Mundo tendem a se con-
cretizar e estabelecer significativo progresso no Orbe.

A iminência da sedimentação desse avanço das forças crísticas é per-
cebida pelas hostes ainda devotadas ao estabelecimento da sombra, que, 
sentindo o anseio da turba pela quebra dos milenares grilhões que a re-
têm, reagem com vigor para manter o jugo sobre as suas presas.

Dentre as ações que desferem para a preservação de seus domínios 
está a influência sutil, urdida de forma sorrateira e, muitas vezes, imper-
ceptível, porquanto acobertada pela invigilância.

É tempo de amor e renúncia. De trabalho e perseverança.

O Cristo legou-nos o exemplo que não devemos olvidar, para que pos-
samos identificar o adversário mesmo que disfarçado de amigo.

Afasta-te de mim, Satanás! Ele rebateu com energia o convite à deser-
ção, que se apresentava como uma inocente preocupação de amigo.

Quantas vezes esse convite nos busca sob o capuz falso de uma dig-
nidade forjada. 

A porta larga se tem aberto convidativa ao longo das nossas trajetó-
rias, descerrando paisagens que requisitam lucidez e comprometimento 
estabelecido com as tarefas assumidas.

O solo das nossas messes de trabalho encontra-se juncado de almas 
desfalecidas que capitularam ante os testemunhos que se avolumaram.

Defrontados pelo mundo, não souberam arrimar-se no Mestre Jesus 
para a vitória, mas cederam ante as tramas da sombra.

Quão poucos resistem aos apelos dos caprichos afetivos, das solicita-
ções desmedidas do que se convenciona como necessário, das disputas do 
poder transitório.

Observemos, pois, que, se fomos chamados para servir na vanguarda 
da humanidade, tudo o quanto trazemos para a vida se traduz como bên-
ção do Alto para que continuemos e não entrave para que nos demoremos 
na retaguarda da evolução.

Lembrando a bela lição de Humberto de Campos, na obra Boa Nova, 
quando leciona sobre Amor e Renúncia: “Por essa razão, os discípulos neces-
sitam aprender a partir e a esperar onde as determinações de Deus os condu-
zam, porque a edificação do Reino do Céu no coração dos homens deve consti-
tuir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças 
centrais do Espírito!...”.
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João Alessandro Müller
Coordenador de Publicações da FERGS e Presidente da 10ª Região Federativa

O Semeador Saiu a Semear...
A Parábola do Semeador e a
Divulgação do Espiritismo

A nobre tarefa de divulgar a Doutrina Espírita encontra a sua base de sus-
tentação e fundamento de validade evangélica na belíssima Parábola do Semea-
dor.

Em sua missão evangélica, o Cristo, compreendendo a simplicidade do povo 
que o ouvia, muitas vezes preferiu ensinar por parábolas, embalando em histó-
rias da vida comum daquelas criaturas simples os preciosos ensinamentos que 
estariam destinados a modificar por completo o panorama da vida humana no 
Orbe Terrestre. 

Ainda que jamais descurasse da simplicidade em suas histórias, é raro ver-
mos o Mestre interpretar ou explicar as suas parábolas; preferia Ele, ante a dúvida 
daqueles que eventualmente não as compreendessem, dizer apenas “quem tiver 
ouvidos de ouvir, ouça”. 

Diferente ocorre com a Parábola do Semeador, onde detalha Jesus as nuanças 
de sua história, referindo inclusive a interpretação a ser dada para ela. Por que esse 
tratamento diferenciado em relação a esta parábola especificamente?
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Talvez esse tratamento se explique na medida 
em que o próprio Cristo entenda esta parábola como 
fundamental para a compreensão de todo o seu ensi-
namento, como vemos em Marcos 4:13: “Não entendeis 
esta parábola e como compreendereis todas as parábo-
las?”. Poucos se apercebem dessa passagem, em que o 
Cristo parece sublinhar a Parábola do Semeador como 
base fundamental para a implantação do Evangelho 
no Orbe Terrestre. Por certo, por mais bela que seja a 
mensagem, perderá ela sua razão de existência se não 
puder chegar aos corações aos quais ela se destina.

Compreende-se, assim, que a tarefa do divulga-
dor do Evangelho (e hoje do divulgador da Doutrina 
Espírita) é anterior e fundamental à própria mensa-
gem, pois sem a divulgação o ensinamento não che-
gará ao seu destinatário. De que adiantarão tão belas 
verdades, se elas não puderem atingir os corações se-
quiosos por elas?

Além de consagrar a importância da função do 
divulgador, figura que encontrará em Paulo de Tarso 
sua máxima exponencialidade, a Parábola do Semea-
dor traz em si um pequeno repositório de lições es-
senciais a todo aquele que se candidate ao ministério 
de espalhar a Boa-Nova, em especial revivida em sua 
original pureza pela Doutrina Espírita.

A mesma parábola está em Mateus 13:1-23, Mar-
cos 4:1-20 e Lucas 8:4-15, o que mostra a importância 
que lhe deram os evangelistas. 

Relatam-nos os evangelistas que naquele dia Je-
sus deixou a casa e assentou-se às margens do mar da 
Galileia. Como as pessoas fossem se aproximando em 
quantidade cada vez maior para ouvir-Lhe os ensina-
mentos, Jesus subiu em uma barca, ensinando a partir 
das águas para a multidão que esperava às margens, 
sequiosa por Suas palavras imortais. Dentre tão belos 
ensinamentos estava a Parábola do Semeador.

A parábola em si é simples. Ei-la nas palavras de 
Lucas (Lucas 8:5-8): “Eis que o semeador saiu a semear. 
E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho; foi pi-
sada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pe-
dra; e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra 
caiu no meio dos espinhos; e, estes, ao crescerem com ela, 
a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra; cresceu e 
produziu a cento por um”. 

A fim de sublinhar a importância de tal pará-
bola, Jesus então a explica: “A semente é a palavra de 
Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouvi-
ram; vem, a seguir, o diabo e arrebata-lhes do coração a 
palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A 
que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a 
recebem com alegria; estes não têm raiz, creem apenas 
por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A 
que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer 
dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e 
deleites da vida; os seus frutos não chegam a amadurecer. 
A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom 
e reto coração, retêm a palavra; estes frutificam com per-
severança” (Lucas 8:11-15). 

Em linhas gerais, temos a figura de alguém que 
ensina as Escrituras a várias pessoas; a resposta des-
sas pessoas depende de sua receptividade, do “solo” 
de que se constitui o seu coração, tendo cada qual rea-
ção diferente em relação ao ensino divulgado.  

Da parábola emergem três figuras principais: o 
semeador, a semente e o solo. Para os objetivos desse 
nosso estudo, nos focaremos apenas no semeador, jus-
tamente a figura menos estudada dentre os três.

Mesmo assim, cumpre destacar de início que 
salta da parábola a importância da semente – ou seja, 
da mensagem, do Evangelho e, hoje, da Doutrina Es-
pírita em relação à figura do semeador. 
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É a semente o componente mais importante, 
razão única de existir do semeador, e é a semente a 
única capaz de transformar o solo, os campos em que 
é lançada. 

A propósito, observe-se o poder transformador 
dessa semente: ela é a única capaz de emprestar sen-
tido e utilidade ao solo, modificando-lhe as perspec-
tivas. 

Merece destaque ainda o fato de que a semente 
desinteressa o tipo de solo em que caia; ela será capaz 
de mostrar utilidade mesmo quando jogada em solo 
que lhe é adverso, como no exemplo das sementes que 
caíram à beira da estrada, mas que mesmo assim ser-
viram de alimento às aves do céu. Quantas vezes não 
vemos ocorrer isso em nossas vidas, quando lançamos 
nossas sementes e elas frutificam em pessoas que não 
imaginávamos a princípio?

Do poder e da importância da semente decorre 
a primeira característica do semeador, do divulgador: 
ele tem absoluta confiança na semente que lança. Não 
se preocupa em nenhum momento se os solos (os cora-
ções, as pessoas a quem destina a divulgação) irão aco-
lher as sementes, o que farão com ela, ou mesmo se ela 
irá frutificar. Ele confia nas sementes e sabe que sua ta-
refa é simplesmente semear da hora primeira ao anoi-
tecer. Já dizia o Cristo: “o semeador saiu a semear...”; 
essa é sua única função, sua única ação, sua razão de 
existir. Não nos informa o Cristo que o semeador tenha 
ascultado os solos, ou mesmo as condições climáticas, 
ele apenas saiu a fim de cumprir sua tarefa de semear. 
E isso lhe basta e o completa.

Essa postura do divulgador, de cumprir sua ta-
refa sem outras preocupações, sem retardar por um 
único instante seu agir por conta de dúvidas e perqui-
rições sobre o fruto das sementes que lança é carac-
terística essencial ao divulgador da Doutrina Espírita. 

Com efeito, a fé é uma das principais caracterís-
ticas de que se deve revestir o divulgador da Doutrina 
e do Evangelho. Merece nota o fato de que o semeador 
em nenhum momento se questiona sobre a colheita 
das sementes que lança; ele sabe que a colheita não 
é assunto que lhe compete, pois que a colheita é de 
Deus e ao semeador não é dado adivinhar o fruto que 
advirá das sementes lançadas, nem o ciclo que delas 
advirá.

O semeador também demonstra sua fé em outra 
dimensão: na confiança irrestrita que possui em Deus, 
a quem serve em sua semeadura. Nada lhe pode atin-
gir se permanecer fiel à sua tarefa de semear. Ao con-
trário, pelo simples fato de portar consigo as semen-
tes do Evangelho elas frutificam mesmo sem serem 
semeadas, como no caso das sementes que caíram de 
seus alforjes e que, ficando à beira do caminho, ainda 
serviram de alimento aos pássaros do céu. Podemos 
estender essa confiança também aos bons Espíritos, 
prepostos de Jesus que sempre nos assistem na tarefa 
da divulgação.

Outro aspecto de grande importância a ser con-
siderado é o caráter proativo do semeador. O semea-
dor saiu a semear, ou seja, ele não permaneceu em sua 
casa, nem é seu o campo onde semeia. Como dizia Pau-
lo de Tarso, “o campo é o mundo inteiro”. Na própria 
parábola verificamos isso, pois, se o semeador deixou 
cair sementes à beira do caminho, podemos subenten-
der que ele estava em deslocamento, entre um campo 
e outro, em cumprimento à sua tarefa de semear.

Portanto, ao semeador cumpre deixar o conforto 
do que é seu e partir em tarefa, semeando em todas as 
partes, dando assim cumprimento a sua missão.

6 A Re e n c A R n A ç ã o  2/2012
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Por fim, ainda que aponte como fundamental a 
tarefa do semeador, cuida ele de despersonalizá-lo por 
completo. Não menciona Jesus o nome, a origem, as 
roupas que veste, se possui ou não uma casa ou cam-
po próprio, se é servidor ou senhor de vinha, não tem 
ele biografia alguma, o que ressalta em importância 
é única e exclusivamente a sua missão, a sua tarefa. 
Assim também nós, enquanto divulgadores, precisa-
mos destacar a semente, apagando-nos por completo. 
Ao divulgador jamais será cabível pleitear que as lu-
zes caiam sobre sua pessoa. Apenas a semente merece 
destaque, o semeador é apenas um instrumento.

A propósito, precisa compreender o semeador 
que ele é um servo a serviço da difusão da mensagem 
do Cristo e dos Espíritos. Apego à prece, à meditação, 
ao estudo e ao aprimoramento moral e espiritual são 
valiosos instrumentos para se desincumbir o divulga-
dor de tarefa tão bela e tão gratificante como a de lan-
çar sementes de luz aos corações humanos.

Nestes tempos, em que poucas vezes houve 
tanta necessidade de luz nos corações humanos, as 
sementes luminosas do Consolador Prometido, do 
Evangelho redivivo pelo Espiritismo, aguardam no ce-
leiro os semeadores que as tomem em seus alforjes e 
partam para os todos os campos do mundo a semear 
a boa semente.

O convite do Cristo é mais atual do que nunca e 
se dirige a todos nós: semeador, sai a semear!

7Fe d e R A ç ã o es p í R i tA d o Ri o GR A n d e d o su l
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Antônio Nascimento
Trabalhador espírita, 8ª Região Federativa
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Atendendo a essa recomendação do Espírito Bezerra de Menezes, 
entre outras tantas, os trabalhadores do Grupo Espírita Seara do Mestre 
(GESM) compartilham com os confrades de ideal algumas das experiên-
cias de divulgação da Doutrina Espírita, que têm procurado realizar ao 
longo de seus 23 anos de existência.

O GESM está situado em Santo Ângelo, noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul, cidade com cerca de 80 mil habitantes e distante cerca 
de 450km da Capital - Porto Alegre. Integra a União Municipal Espírita 
(UME) Santo Ângelo, que, por sua vez, compõe o CRE 8 (Conselho Regio-
nal Espírita da 8ª Região Federativa). 

Iniciaremos com um breve relato histórico da instituição: em junho 
de 1989, iniciaram-se as atividades com um grupo de estudo da Doutri-
na Espírita. O compromisso perante a Espiritualidade de fundar-se uma 
Casa Espírita foi assumido em 3 de agosto de 1989, quando começaram 
as palestras e demais atividades ao público. A assembleia de fundação e 
aprovação do Estatuto ocorreu em 10 de janeiro de 1990. Todas as ativi-
dades desenvolvidas na Casa são realizadas buscando torná-la uma Es-
cola de Almas e um núcleo de renovação, que contribua com a promoção 
humana e para a melhoria social, à luz da Doutrina Espírita.

O Centro Espírita e 
seu compromisso com 

a divulgação

“Efetivamente, as nossas responsabilidades no plano terrestre vos concitam ao trabalho árduo 
no que se refere à implantação das ideias libertadoras da Doutrina Espírita, que fomos trazidos 
a servir. Em verdade, nós outros, os amigos desencarnados, até certo ponto, nos erigimos em 
companheiros da inspiração, mas as realidades objetivas são vossas, enquanto desfrutardes as 
prerrogativas da encarnação.

Compreendamos, assim, que a vossa tarefa na divulgação do Espiritismo é ação gigantesca, de 
que vos não será lícito retirar a atenção.

Nesse aspecto do assunto, urge considerarmos o impositivo da distribuição equitativa e plena dos 
valores espirituais, tanto quanto possível, a benefício de todos.”

Bezerra de Menezes – Francisco Cândido Xavier – Reformador, abril de 1977.

Reencarnação 444 Alterada.indd   8 15/05/2013   18:18:40



Assim que as atividades iniciais de estudos dou-
trinários e evangelização foram estruturadas, senti-
mos a necessidade de ampliar os horizontes do Grupo 
e buscamos aprender com a troca de experiências com 
os confrades de outros Centros Espíritas. 

Começamos, lentamente e sem imaginarmos a 
dimensão, a fomentar o projeto do que seria o Seara 
Espírita. Como todo ideal, iniciou com um sonho: o 
desejo incessante de divulgarmos a Doutrina Espírita 
de uma forma acessível e agradável, mas contínua e 
responsável, possibilitando compartilhar os esforços 
de evolução espiritual.

Anelávamos, há algum tempo, a criação de um 
instrumento de divulgação do Espiritismo, intentando 
junto a companheiros da cidade a criação de um grupo 
para tal mister. Após verificarmos que não teríamos a 
equipe necessária, mantivemos os planos arquivados, 
inclusive com orçamentos de gráficas, e aguardamos 
o tempo passar...

Em novembro de 1998, alguns trabalhadores 
nos solicitaram apoio para iniciar a divulgação, ao pú-
blico, da Evangelização Infantil e de outras atividades 
do Grupo Espírita Seara do Mestre, na forma de um 

Boletim, organizado no computador e depois fotoco-
piado. Ressurgia, assim, o ideal adormecido. O primei-
ro número do BIS (Boletim Informativo Seara), com os 
primeiros 200 exemplares, estava nas mãos dos fre-
quentadores já em dezembro de 1998. 

Em abril de 1999, para distribuí-lo ao público de 
uma conferência espírita com Izaias Claro (SP), após 
momentos de reflexão quanto à nossa responsabili-
dade e a oportunidade que nos era oferecida, demos 
significativo passo ao iniciarmos a impressão de 2 mil 
exemplares na Gráfica Venâncio Ayres.

Durante o ano de 2000, enviamos exemplares a 
todos os Centros Espíritas do Rio Grande do Sul e a di-
versas instituições, de vários estados do Brasil. Anexo 
ao BIS, remetíamos uma ficha cadastral, que deveria 
ser preenchida e devolvida por todos que desejassem 
recebê-lo gratuitamente. Diante dos intercâmbios que 
estabelecemos, das críticas e cartas de retorno, verifi-
camos que havia um espaço que poderia ser ocupado. 
Ampliamos os contornos do sonho, planejamos, tra-
balhamos, oramos e tivemos uma orientação de um 
Amigo Espiritual que nos incentivou na tarefa. 

Reencarnação 444 Alterada.indd   9 15/05/2013   18:18:40



Em agosto de 2001, na 33ª edição, o BIS transfor-
mou-se no periódico Seara Espírita e iniciamos, com a 
tiragem de 6 mil exemplares, o Projeto Seara Espírita, 
que consiste em estabelecer parcerias de distribuição 
com Instituições Espíritas e pessoas comprometidas 
com a divulgação, levando-o ao maior número de lares 
possíveis e aumentando gradativamente sua tiragem. 
Nesse intento, rompemos a barreira dos 10 mil exem-
plares em novembro de 2001, passamos a distribuir 
15 mil em agosto de 2002, 20 mil em junho de 2004, 
30 mil em dezembro de 2005, 40 mil em abril de 2007 
e 50 mil a partir de abril de 2008. A tarefa ganhou 
envergadura e, ao mesmo tempo em que percebíamos 
o contínuo auxílio da Espiritualidade, mais servidores 
encontravam a sua forma de colaborar. Firmamos con-
trato de distribuição com a ECT. Aprimoramos a lis-
ta de cadastro e emissão de etiquetas. Com os custos 
aumentando a cada mês, definimos um planejamento 
estratégico para a estruturação financeira. 

Atualmente, em função do esforço financeiro 
que empreendemos na ampliação das instalações do 
GESM, com a construção de mais 1.250m² de área, 
diminuímos a tiragem do Seara Espírita para 10 mil 
exemplares/mês. Concentramos o envio para as assi-
naturas pagas e, como contribuição à divulgação do 
Espiritismo, mantemos o envio alternado a diversas 
Instituições Espíritas em todo o Brasil, sendo que, até 
abril de 2013, já foram distribuídos 4.350.000 exem-
plares. Todas as edições, desde a primeira, estão res-
gatadas e conservadas em meio digital e disponíveis 
na nossa página para download no formato pdf: http://
www.searadomestre.com.br/seara.htm.

O grupo de trabalhadores voluntários, através 
dos diversos departamentos e setores, mantêm expo-
sições doutrinárias diárias e diversas atividades com-
plementares como: 36 grupos de estudos, atividades 
específicas com gestantes, crianças, jovens, pais, ido-
sos, enfermos e de assistência e promoção social, vi-
sitas semanais a lares para implantação do Evangelho 
no Lar, aos hospitais, aos asilos e ao Presídio Regional. 
Mantemos, ainda, o Disque Esperança (55) 3313-1553, 
um serviço de mensagens 24 horas, iniciado em no-
vembro de 1997, como recurso de valorização da vida. 
Destacamos ainda, nessas atividades, o grupo de mú-
tua ajuda à dependência química, que realizou 1.400 
atendimentos durante o ano de 2012. 

Outra iniciativa exitosa de divulgação 
que gostaríamos de compartilhar é a do Clu-
be do Livro Espírita “Chico Xavier”, criado, 
por sugestão de nosso amigo Orson Peter 
Carrara de Matão/SP, para fomentar a lei-
tura regular de livros espíritas, diminuindo 
seu custo de aquisição e, ao mesmo tempo, 
proporcionando renda regular para a manu-
tenção das atividades dos Centros Espíritas, 
com obras variadas e coerentes com a Dou-
trina Espírita. Iniciamos essa nova frente de 
divulgação em julho de 2010, já com 150 
sócios, numa parceria com alguns centros 
da nossa região, e atingimos em 2013 mais 
de 2.100 sócios, sendo 1.600 do segmento 
adulto, 400 crianças e 100 jovens. Já so-
mos uma parceria com cerca de 50 institui-
ções, abrangendo cidades distantes como 
Uruguaiana, Itaqui, São Sepé, Três Passos, 
Caxias do Sul, Farroupilha, Cruz Alta, Ijuí, 
Panambi, Porto Alegre, Espumoso, Tapera, 
Carazinho, Sarandi, São Luiz Gonzaga, San-
ta Rosa, Eugênio de Castro, Catuípe, Giruá, 
Três de Maio, Cerro Largo, Tupanciretã, Ibi-
rubá, Salto do Jacuí, Condor, Palmeira das 
Missões, Selbach, Joia e Horizontina. Conti-
nuamos a crescer mês a mês, tanto no nú-
mero de sócios quanto no das instituições 
que se tornam parceiras do Clube do Livro 
Espírita “Chico Xavier”, já que destinamos 
o superávit ao Clube da instituição parcei-
ra, proporcionalmente ao seu número de 
sócios. Maiores informações pelo e-mail 
searadomestre@searadomestre.com.br ou 
pelo fone (55)3313-2553.

Na internet, estreamos em junho de 
1999 com o site do Grupo – www.seara-
domestre.com.br. Para isso contamos com 
uma equipe de servidores voluntários que 
o mantêm. Procuramos, além das informa-
ções sobre as atividades do GESM e do Movi-
mento Espírita, estruturá-lo com subsídios 
aos que desejam conhecer o Espiritismo e 
auxiliar aos trabalhadores das Casas Espí-
ritas, principalmente na área da Evangeli-
zação Infanto-Juvenil – www.searadomes-
tre.com.br/evangelizacao. Como a equipe 
do Departamento de Infância e Juventude 
(DIJ) esmerava-se na elaboração das aulas, 
pensamos em oferecê-las como subsídio aos 
que se ocupam dessa atividade. A facilida-
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de da internet e a presença de trabalhadores volun-
tários com conhecimento na área possibilitaram que, 
desde abril de 2003, estejamos construindo esse espa-
ço. Lá se encontram aulas de evangelização prontas, 
separadas por assunto e por faixa etária, que podem 
ser baixadas, inclusive com os recursos sugeridos (his-
tórias, desenhos etc.).

Inclusive com aulas vertidas para o inglês, o es-
panhol e o alemão. 

Desde o segundo semestre de 2012, estimula-

dos pela experiência da web TV FERGS, iniciamos a 
web TV Seara do Mestre - http://www.tvseara.blogs-
pot.com.br/, com a transmissão ao vivo de todas as 
exposições doutrinárias diárias e a construção de um 
banco de palestras gravadas que podem ser acessadas 
no site da web TV a qualquer momento. O quadro a 
seguir demonstra a audiência do mês de fevereiro/13 
e o alcance global que estamos registrando com esta 
notável ferramenta que é a internet e suas novas pos-
sibilidades de divulgação. 

Encontramos na enciclopédia virtual Wikipédia a afirmativa 
de que: “A comunicação humana é um processo que envolve 
a troca de informações, e utiliza os sistemas simbólicos 

como suporte para este fim. Está envolvida 
neste processo uma infinidade de ma-
neiras de se comunicar: duas pesso-
as tendo uma conversa face a face, 
ou através de gestos com as mãos, 
mensagens enviadas utilizando a 
rede global de telecomunicações, 
a fala e a escrita que permitem 
interagir com as outras pessoas 
e efetuar algum tipo de troca in-
formacional”.

Entendemos, portanto, 
que o termo Comunicação 
Social denomina o proces-
so de expressão de men-
sagens dirigidas a um 
grande público, anô-

ENTRADA VISUALIZAÇÕES DE PÁGINA

Brasil 8866

Estados Unidos 348

Alemanha 203

Rússia 134

Letônia 23

Holanda 10

Argentina 7

França 5

Emirados Árabes Unidos 3

Reino Unido 3
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nimo, heterogêneo, através de vários 
veículos, entre os quais destacamos: 
livros, jornais, revistas, filmes, progra-
mas de rádio e de televisão e a internet. 

A Comunicação Social Espírita, 
como colaboradora no processo de me-
lhoria do organismo social, tem como 
prioridade apontar a meta da Doutrina 
dos Espíritos, que é a de melhorar o 
homem para que o homem melhore a 
instituição humana. Para tanto, é preci-
so que se comunique ao homem, pelos 
meios disponíveis, sobre a necessidade 
para o despertamento dos valores da 
vida, aplicáveis em todas as circunstân-
cias, isto é, como lidar com os valores 
materiais, vitais, estéticos, éticos e mo-
rais no relacionamento humano, nos 
testes de cada dia, informando-lhe que 
o conhecimento e a vivência dos princí-
pios espíritas podem oferecer-lhe valio-
sos recursos para a melhora gradativa, 
no seu desempenho como candidato da 
sabedoria do viver com o mundo. 

A divulgação espírita tem contri-
buição valiosa para oferecer ao ser en-
carnado, no tocante ao aperfeiçoamen-
to espiritual da humanidade, quando 
sugere a aplicação da Lei do Amor 
como base para a fraternidade entre 
os homens, no desafio permanente e 
constante contra o egoísmo, orgulho, 
vaidade, ódio, inveja e violência, pois a 
pedra angular da nova ordem social é a 
fraternidade.

Por isso, merece demorada refle-
xão a recomendação que encontramos 
no livro Estude e Viva, ditado pelos Es-
píritos Emmanuel e André Luiz, psico-
grafado por Chico Xavier e Waldo Viei-
ra, constante do capítulo 40 da referi-
da obra, intitulado Socorro Oportuno: 
“(...) Lembra-te deles, os quase loucos 
de sofrimento, e trabalha para que 
a Doutrina Espírita lhes estenda so-
corro oportuno. Para isso, estudemos 
Allan Kardec, ao clarão da mensagem 
de Jesus Cristo, e, seja no exemplo ou 
na atitude, na ação ou na palavra, re-
cordemos que o Espiritismo nos solici-

ta uma espécie permanente de caridade – a carida-
de da sua própria divulgação”.(1)     

A Federação Espírita Brasileira oferece, aos diri-
gentes e comunicadores espíritas, o Manual Prático de 
Comunicação Social, para facilitar a operacionalização 
dessas importantes atividades destacadas pelo Espí-
rito Bezerra de Menezes. Pode-se baixar o mesmo no 
link: http://www.febnet.org.br/ba/file/CFN/Manualde-
ComunicacaoSocialEspirita.pdf 

É dele que destacamos as seguintes recomen-
dações: “Tão importante quanto criar ideias para a 
divulgação e a difusão da Doutrina Espírita é execu-
tá-las, dando-lhes formas perceptíveis ao público a 
quem a mensagem se destina.

Embora seja uma atividade centenária em nos-
so meio, a comunicação social por ser multidiscipli-
nar, apresenta-se complexa em certas situações, exi-
gindo para a sua aplicação uma análise mais apro-
fundada.

A partir do momento em que uma instituição 
espírita, independente de seu nível e porte, passa a 
se comunicar com o público, seja interno ou externo 
com relação ao movimento espírita, ela passa tam-
bém a assumir a responsabilidade pelo conteúdo da 
mensagem e, automaticamente, por toda ordem de 
consequências que esse ato pode gerar.

Isto porque, comunicar implica em responsa-
bilidade, não apenas doutrinária, mas também legal 
e ética. Por esta razão, toda entidade que lança mão 
desse expediente necessita conhecer os princípios, 
diretrizes, normas e leis que norteiam esses proce-
dimentos, tanto no que se refere ao conteúdo como 
quanto à forma”.

Caros irmãos de ideal: colocarmos ao alcance e 
a serviço de todos a mensagem esclarecedora e conso-
ladora que a Doutrina Espírita oferece exige a contri-
buição e o trabalho de todos nós. Multipliquemos os 
resultados somando os nossos esforços. Cristo espera 
o nosso melhor, pois a seara do Senhor é grande. Por-
tanto, prossigamos intimoratos!    

Referências:

1. 1. Estude e Viva – FEB. 9ª edição, cap. 40, pelos Es-
píritos Emmanuel/André Luiz, médiuns: Chico Xa-
vier/Waldo Vieira.
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Efetivamente, as vossas responsabilidades no plano ter-
restre vos concitam a trabalho árduo no que se refere à im-
plantação das ideias libertadoras da Doutrina Espírita a que 
fomos traduzidos a servir.

Em verdade, nós outros, os amigos desencarnados, até 
certo ponto, nos erigimos nos companheiros da inspiração, 
mas as realidades objetivas são vossas, enquanto desfrutar-
des as prerrogativas da encarnação.

Compreendamos que a vossa tarefa na divulgação do 
Espiritismo é ação gigantesca, de que não vos será licito de-
sertar.

Nesse aspecto do assunto, urge considerarmos o impo-
sitivo da distribuição equitativa e plena dos valores espiri-
tuais, tanto quanto possível, em benefício de todos.

Devotemo-nos à cúpula, de vez que em qualquer edifi-
cação o teto é a garantia da obra, no entanto, é forçoso re-
cordar que a estrutura e o piso são de serventia preciosa, 
cabendo-lhes atender à vivência de quantos integram no lar 
a composição doméstica.

Em Doutrina Espírita, encontramos a Terra toda por lar 
de nossas realizações comunitárias, e, por isso mesmo, a 
cúpula das ideias é conclamada e benéfica, em auxílio da 
coletividade.

Não vos isoleis em quaisquer pontos de vista, sejam eles 
quais forem.

Estudai todos os temas da Humanidade e ajustai-vos ao 
progresso cujo carro prossegue em marcha irreversível.

Observai tudo e selecionai os ingredientes que vos pare-
çam necessários ao bem geral.

Nem segregação sistemática na cultura acadêmica, nem 
reclusão absoluta nas afirmativas do sentimento.

Vivemos um grande minuto na existência planetária no 
qual a civilização para sobreviver há de alçar o coração ao 
nível do cérebro e controlar o cérebro, de tal modo que o 
coração não seja sufocado pelas aventuras da inteligência.

Equilíbrio e justiça.
Harmonia e compreensão.
Nesse sentido, saibamos orientar a palavra espírita, no 

rumo do entendimento fraternal.
Todos necessitamos de luz renovadora.
Imperioso saber conduzi-la, através das tempestades que 

sacodem o mundo de hoje, em todos os distritos da opinião.
Congreguemo-nos todos na mesma formação de traba-

lho, conquanto se faça imprescindível a sustentação de cada 
um no encargo que lhe compete.

Nenhuma inclinação à desordem, a pretexto de manter 
coesão, e nenhum endosso à violência sob a desculpa de pro-
gresso.

Todos precisamos penetrar no conhecimento da respon-
sabilidade de viver e sentir, pensar e fazer.

Os melhores necessitam do Espiritismo para não perder 
o seu próprio gabarito nos domínios da elevação.

Os companheiros da retaguarda evolutiva necessitam 
dele para se alterarem de condição.

Os felizes reclamam-lhe o amparo, a fim de não se des-
mandarem nas facilidades que transitoriamente lhes enfei-
tam as horas.

Os menos felizes pedem-lhe o socorro, a fim de se apoia-
rem na certeza do futuro melhor.

Os mais jovens solicitam-lhe os avisos para se organi-
zarem perante a experiência que lhes acena ao porvir e os 
companheiros amadurecidos na idade física esperam-lhe o 
auxílio para suportarem com denodo e proveito as lições 
que o mundo lhes reserva na hora crepuscular.

Tendes convosco todo um mundo de realizações a men-
talizar, preparar, levantar, construir.

Não nos iludamos.
Hoje dispondes da ação, do corpo que envergais; amanhã 

seremos nós, os amigos desencarnados, que vos substituire-
mos na arena do serviço.

A nossa interdependência é total.
Ante a imortalidade, estejamos convencidos de que vol-

taremos sempre à retaguarda para corrigir-nos, retificando 
os erros que tenhamos, acaso, perpetrado.

Mantenhamo-nos vigilantes.
Jesus na Revelação e Kardec no Esclarecimento resumem 

para nós códigos numerosos de orientação e conduta.
Estamos ainda muito longe de qualquer superação, à 

frente de um e de outro, porque, realmente, os objetivos es-
senciais do Evangelho e da Codificação do Espiritismo exi-
gem ainda muito esforço de nossa parte para serem, por 
fim, atingidos.

Reflitamos: sem comunicação não teremos caminho.
Estudemos e revisemos todos os ensinos da Verdade, 

aprendendo a criar estradas espirituais de uns para os ou-
tros.

Estradas que se pavimentem na compreensão de nos-
sas necessidades e problemas em comum, a fim de que to-
das as nossas indagações e questões sejam solucionadas 
com eficiência e segurança.

Sem intercâmbio não evoluiremos: sem debate, a lição 
estanque no poço da inexperiência, até que o tempo lhe 
imponha a renovação.

Trabalhemos servindo e sirvamos estudando e apren-
dendo. E guardemos a convicção de que, na Bênção do Se-
nhor, estamos e estaremos todos reunidos uns com os ou-
tros, hoje quanto amanhã, agora e sempre.

DIVULGAÇÃO
ESPÍRITA

(Espírito Bezerra de Menezes, mensagem recebida em 6.12.1969, psicografia Chico Xavier – Livro: Bezerra, Chico e Você).
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A Espiritualidade como
Suporte Social na

Assistência ao Cuidador

Carlos Eduardo Accioly Durgante
Médico Geriatra, Trabalhador Espírita e Autor da Editora Francisco Spinelli.
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O significado da palavra cuidar deriva do latim e quer dizer “cura”. 
Cuidar, curar. Cuidador, curador! 

O maior exemplo de amar e cuidar do próximo foi-nos dado pelo Cristo 
há mais de 2 milênios. Ele não nos ensinou apenas a amar a nós próprios, 
mas à nossa família e especialmente aos irmãos de caminhada. Nesses, in-
cluiu os necessitados de amparo, de solidariedade, de carinho e de afeto. Ele 
incluiu aqui os doentes do corpo e da alma.

Muitos séculos após a Sua mensagem de Amor, o Espírito de Verdade, 
revelado ao mundo por Allan Kardec1, nos diz o seguinte: 

“Sede bons e caridosos, essa a chave dos céus que tendes em vossas 
mãos; toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima: Amai-vos 
uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão 
pelo desenvolvimento ao próximo; ela não encontra felicidade e consola-
ção senão nos impulsos da caridade; sede bons, sustentai vossos irmãos, 
deixai de lado a horrível chaga do egoísmo; esse dever cumprido deve vos 
abrir o caminho da felicidade eterna.”

No decorrer da nossa história, durante e no intercurso de guerras e ba-
talhas, por várias vezes o Homem civilizado se viu diante da necessidade de 
cuidar dos seus semelhantes.

Apesar de a civilização moderna ainda enfrentar conflitos armados em 
algumas partes do globo, vivemos um período de relativa paz. As novas de-
mandas de cuidados não são mais direcionadas a sobreviventes de guerras ou 
refugiados de todo tipo, mas aos  que enfrentam doenças e/ou limitações fun-
cionais relacionadas a enfermidades físicas ou mentais. Para essas demandas 
da era moderna, todo ser humano precisa se preparar para cuidar de outro 
ser humano. 

Há muitas definições para o ato de cuidar ou para a expressão cuidador. 
Para as enfermeiras e pesquisadoras Glória Leitão e Diva Almeida2, cuidador 
é quem assume a responsabilidade de cuidar, dar suporte ou assistir alguma 
necessidade da pessoa cuidada, visando à melhoria de sua saúde.

Os cuidadores são indivíduos que dividem a experiência de doença dos 
pacientes, oferecendo suporte para os cuidados vitais e apoio emocional, po-
dendo ou não serem membros da família3. O cuidador poderá ser um profis-
sional da área e passar a receber um pagamento pelo trabalho prestado, ou, o 
que mais comumente se vê na prática, ser o próprio familiar.

Independente de serem profissionais ou familiares, os “bons” cuidado-
res devem fundamentalmente combinar tempo, paciência e carinho para bem 
exercer o ato de cuidar. E devem estar sempre atentos se a atividade que es-
tão exercendo está ocasionando irritabilidade, impaciência e até sofrimento 
a si próprios.
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Muitos estudiosos dessa temática escla-
recem que todos nós possuímos uma realidade 
interior que se manifesta no comportamento 
que apresentamos no dia a dia das nossas vidas. 
Esta realidade interna é individual e depende dos 
mecanismos pelos quais o indivíduo interpreta o 
mundo. A perturbação no seu equilíbrio interno 
provoca um sofrimento na esfera emocional e 
causa um estado de desassossego íntimo, de de-
samor a si próprio e de insatisfação interior4.

Quando isso acontece, o cuidado não se 
processa e o cuidador adoece. Para que situações 
como essa não se tornem frequentes, é necessá-
ria uma rede de suporte adequada, compreendi-
da aqui por uma equipe de saúde, uma estrutura 
familiar e uma rede social.

Sabe-se, por inúmeros estudos já realiza-
dos, que o suporte social alivia os efeitos de es-
tressores psicológicos, da depressão e de outros 
distúrbios emocionais5. Quando as fontes de su-
porte social são adequadamente aplicadas, os re-
sultados benéficos na saúde física e mental dos 
cuidadores são nitidamente percebidos, transfor-
mando o ato de cuidar em um gesto de amor e 
caridade ao próximo.

Uma das fontes mais sólidas e efetivas de 
suporte social é o envolvimento religioso e espiri-
tual, pois as pessoas religiosas e espiritualizadas 
oferecem suporte social aos outros, porque senti-
mentos como os de “amar ao próximo” e “cuidar 
de quem passa por necessidades” de toda ordem 
é parte do sistema de crença internalizado por 
cada um6.

Os ensinamentos religiosos com frequên-
cia promovem uma visão positiva do mundo que 
engloba esta vida e a vida após a morte. As es-
crituras religiosas oferecem a esperança de que 
coisas boas podem surgir de qualquer situação 
difícil e que todas as coisas são possíveis. A Reli-
gião pode levar a maior bem-estar por uma série 
de caminhos, como pela promoção da Esperança, 
do Otimismo e da Alegria, aumentando o suporte 
social, dando significado e propósito à vida e pro-
porcionando um enfrentamento positivo7.

A Espiritualidade, como uma dimensão hu-
mana, busca entender as questões relacionadas à 
vida, ao seu sentido, sobre as relações com o sa-
grado e o transcendente. Essa dimensão, inerente 
a todo ser humano, é capaz de despertar em cada 
um de nós nobres sentimentos no cuidado a si 
próprio e aos semelhantes, despertando a capaci-
dade de ultrapassar sentimentos negativos como 
a rejeição, a depressão, a raiva, a hostilidade e o 
medo da finitude.
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Muitos estudos têm evidenciado a relação be-
néfica entre a espiritualidade como suporte social na 
assistência ao cuidador, e um dos mais relevantes foi 
publicado em 2007 no periódico norte-americano de 
Psiquiatria Geriátrica8. Nesse, foram acompanhados 
por 18 meses 1.229 cuidadores de portadores de mo-
derada a severa demência. Os resultados evidencia-
ram que as crenças e práticas religiosas foram impor-
tantes para a maioria dos cuidadores. Estas crenças e 
a participação em serviços religiosos prestados foram 
associados com melhores condições de saúde mental 
dos familiares de portadores de demência senil.

Em um outro estudo que envolveu cuidadores 
de familiares com câncer, os pesquisadores levaram 
em consideração os riscos de depressão e do estres-
se diário que eles enfrentavam 24 horas por dia, con-
vivendo e cuidando de entes queridos com doenças 
graves e progressivas. Encontraram uma probabilida-
de significativamente menor de depressão nos cuida-
dores que se utilizavam da sua crença religiosa para 
enfrentarem essa situação pessoal9.

Indiscutivelmente a espiritualidade, como di-
mensão humana fundamental, pode ser fonte de alí-
vio e de conforto, e pode oferecer ao indivíduo um 
sentido de significado, controle e crescimento pessoal 
diante do compromisso moral no ato de cuidar. 

O espiritismo vem ampliar a compreensão a res-
peito dos nossos compromissos morais na evolução 
do nosso Espírito, especialmente à luz das Leis de Cau-
sa e Efeito, da Reencarnação e do Livre-Arbítrio.

Chico Xavier, ao nos afirmar que “ninguém cru-
za nosso caminho por acaso e que nós não entramos 
na vida de alguém sem nenhuma razão”, estava nos 
falando da lei que atua nas questões morais, respon-
dendo às ações humanas, a Lei de Causa e Efeito. 

Essa nos esclarece que tudo que realizamos na 
vida, seja em palavras, pensamentos ou atitudes, gera 
efeitos correspondentes. Se a nossa ação é positiva, o 
efeito produzido é do mesmo teor, assim como para as 
ações negativas.

A Reencarnação está estritamente relacionada 
com a Lei de Causa e Efeito. Somos, hoje, o resultado 
do que fizemos ontem. Seremos, amanhã, o produto 
do nosso esforço atual. Somos os construtores do nos-
so destino10. 

Allan Kardec, faz a seguinte indagação na per-
gunta 843 do Livro dos Espíritos11:

Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos?

“Pois que tem a liberdade de pensar, tem igual-
mente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria 
máquina.”

Da mesma forma que o homem tem a liberdade 
de pensar, tem de agir. O livre-arbítrio portanto é uma 
condição humana, mas obviamente que a criatura não 
possui uma liberdade absoluta, pois o destino de to-
dos nós é o mesmo: o de evoluir.
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Os nossos compromissos morais podem até ser 
adiados e remarcados, mas as implicações desse ato 
à luz da Lei de Causa e Efeito são imprevisíveis. Por 
isso, se hoje estamos inseridos em um contexto fami-
liar, social ou religioso onde, entre as mais variadas 
demandas e necessidades evolutivas desse Espírito, 
estiver a do ato de cuidar, especialmente de um fami-
liar, possivelmente é por que a “vida” está nos dando 
a oportunidade de um resgate ou uma reparação.

É esse o convite que o ser humano recebe da Es-
piritualidade Maior para se refazer perante as Leis Di-
vinas, para que possa reconstruir a sua vida por meio 
de novas decisões, novas posturas, ou como provas 
determinadas pela bondade divina, ou mesmo esco-
lhidas pelo próprio Espírito.  

O ato nobre de amparar ou cuidar de alguém, 
na quase totalidade das vezes, é árduo, sim, a dedica-
ção, e outros sentimentos elevados, como o carinho, o 
amor, o desprendimento, a compaixão e acima de tudo 
a caridade, precisam ser diariamente reabastecidos. 

O cuidador também precisa se cuidar e se forta-
lecer fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, 
nesse que é um dos desafios existenciais mais digni-
ficantes do ser humano. Os recursos de suporte social 
são vários e a espiritualidade traz significado e senti-
do à dor e ao sofrimento, expandindo a compreensão 
dos Problemas e dos Destinos do Ser.

Léon Denis12 já nos aconselhava para sermos um 
exemplo aos olhos dos outros, um exemplo de cora-
gem, especialmente nas nossas atitudes perante a dor 
e aos desafios evolutivos do nosso Espírito.

É isso, Coragem e Fé, afinal de contas:

“Cada um de nós vem para uma breve visita. Do 
ponto de vista da vida cotidiana, entretanto, existe uma 
coisa que precisamos saber: o homem está aqui para o 
bem dos homens. Acima de tudo, por aqueles de cujo sor-
riso depende a nossa própria felicidade. E também pelas 
intocáveis almas desconhecidas com quem nossos desti-
nos estão ligados pelos laços de simpatia”. (Albert Eins-
tein)13
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Kardec, a Construção do
Conhecimento e a Fé Racional 

nos Estudos Espíritas

Aquele que estuda a forma como as coisas 
se originaram e passaram a existir, que se 
trate do estado ou de qualquer outra coisa, 
terá delas a mais clara visão. (Aristóteles, 
Política, 1252 a, 24-5)
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Encarando a razão

No século XIX, a cultura europeia estava sob pro-
funda influência do racionalismo cartesiano e da física 
newtoniana do século XVII. A cultura e o pensamento 
moderno nascem sob a égide da razão que se libertava 
dos grilhões ancestrais da dominação religiosa.

A modernidade se insere no contexto do pensa-
mento filosófico através do forte debate entre raciona-
lismo e empirismo. Os racionalistas confiavam na ca-
pacidade do homem em atingir as verdades universais 
por meio do pensamento racional, que consistiria na 
faculdade humana de bem julgar, de discernir o certo 
do errado, o verdadeiro do falso, de forma lógica, na 
compreensão da própria natureza. Os empiristas, por 
sua vez, defendiam que o conhecimento é produto da 
experiência, ou seja, para eles não haveriam verdades 
absolutas legadas somente pela razão, mas conheci-
mentos relativos, a partir de uma realidade que está 
em constante movimento e, portanto, em transforma-
ção.

O século XVII legou, assim, todo um debate 
metodológico e epistemológico sobre a apreensão do 
conhecimento. No século seguinte, o pensamento eu-
ropeu se volta, sobretudo, para a ilustração francesa. 
O período das luzes se impunha na cultura europeia 
do século XVIII, de forma mais radical do que os de-
bates entre razão e experiência. Tratava-se, agora, de 
depositar na razão um otimismo fundador, uma pro-
funda convicção de que os problemas humanos se-
riam resolvidos por ela. O iluminismo, que servirá de 
fundamento teórico para a Revolução de 1789, vê na 
razão humana o instrumento que liberta os grilhões 
da ignorância e da superstição, ao mesmo tempo em 
que oferece ao homem, a autonomia necessária para 
administrar e construir o próprio destino.

A radicalização da racionalidade levou a um pro-
cesso de marginalização da religião e de seu dogma-
tismo. Os séculos seguintes herdaram uma mentali-
dade profundamente entranhada no absolutismo da 
razão, que servirá para sustentar o desenvolvimento 
tecnológico/industrial, ensejando o culto à ciência, 
como garantia de uma nova salvação.

No exame de sua obra, principalmente no que 
tange aos seus comentários, percebemos que Kardec 

foi um homem de seu tempo. Possuía uma visão pro-
fundamente influenciada pelo pensamento raciona-
lista, mas, também, por pressupostos empiristas e 
positivistas. Dois aspectos, nesse sentido, podem ser 
destacados. Primeiro, a postura de que a razão deve 
ser o suporte inalienável na busca do conhecimento. 
Postura tipicamente racionalista. Segundo, a defesa 
adotada de que os fatos falam por si, independentes 
do pensamento construído sobre eles, ou seja, uma 
espécie de objetivismo epistemológico.

Há, sem dúvida, uma forte influência do Ilumi-
nismo francês no pensamento kardequiano. Entre-
tanto, devemos lembrar que, na época de Kardec, o 
pensamento filosófico na França sofria, também, o 
impacto das ideias de Augusto Comte. Comte (1798-
1857) desenvolve os fundamentos daquilo que ficou 
conhecido por “positivismo”. Para ele, o positivismo 
não seria mais uma entre tantas correntes filosóficas, 
mas o último dos três estágios que a humanidade te-
ria atingido.

No primeiro estágio, a humanidade passou pelo 
que Comte chamou de “teológico” e compreendia o 
período em que a religião era a forma mais concorri-
da para explicar o mundo. O ser humano dirigia suas 
investigações essencialmente para a natureza íntima, 
para as causas primeiras, para “os fenômenos (...) pro-
duzidos pela ação direta e contínua de agentes sobre-
naturais (...)”. Esse seria o mais “atrasado” (SIMON, 
2005, p. 146-147).

O segundo, o “metafísico”, implicou o pensa-
mento filosófico, ainda muito abstrato, no tocante a 
uma explicação mais coerente da realidade. O tercei-
ro e último estágio ele denominou de “positivo” ou 
científico. Nesse estágio, o espírito humano, conforme 
pensava Comte, renunciaria em descobrir verdades 
absolutas “(...) para preocupar-se unicamente em des-
cobrir, graças ao uso bem combinado do raciocínio e 
da observação, suas leis efetivas (...)” (SIMON, 2005, p. 
146-147). 
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A rigor, o pensamento comtiano conquista mais 
espaço no meio intelectual francês na primeira meta-
de do século XIX, período em que Kardec realiza sua 
formação intelectual e, posteriormente, seus estudos 
sobre os fenômenos espirituais. Essa influência é bas-
tante clara na introdução que ele escreve no primeiro 
número da Revista Espírita, em janeiro de 1858:

Toda ciência deve basear-se em 
fatos; mas estes, por si sós, não consti-
tuem a Ciência; ela nasce da coordena-
ção e da dedução lógica dos fatos; é o 
conjunto de leis que os regem. Chegou 
o Espiritismo ao estado de Ciência? 
Se se trata de uma Ciência acabada, 
sem dúvida será prematuro responder 
afirmativamente; mas as observações 
já são hoje bastante numerosas para 
permitirem pelo menos deduzir os 
princípios gerais, onde começa a Ciên-
cia.

O exame raciocinado dos fatos e 
das consequências deles decorrentes 
é, pois, um complemento sem o qual 
nossa publicação seria de medíocre 
utilidade e apenas ofereceria um inte-
resse secundário a quem reflete e quer 
dar-se conta do que vê. Contudo, como 
nosso objetivo é chegar à verdade, 
acolheremos todas as observações que 
nos forem dirigidas e, tanto quanto o 
permitir o estado dos conhecimentos 
adquiridos, procuraremos resolver as 
dúvidas e esclarecer os pontos ainda 
obscuros. (KARDEC, 1858, Introdução)  

Temos, aqui, vários elementos para concluirmos 
que, apesar da influência que o positivismo possa ter 
exercido em suas investigações, Kardec jamais despre-
zou, ao contrario de Comte, a articulação entre diver-
sas áreas do conhecimento, numa convergência meto-
dológica para a aproximação da “verdade”. Kardec foi 
cauteloso, sob alguns aspectos, com os conceitos uti-
lizados para se definir o Espiritismo. No texto citado, 
mantém precaução em afirmar ser o Espiritismo uma 
“ciência acabada”, pois reconhecia que a apreensão do 
conhecimento é um processo dinâmico que está em 
constante movimento.

O Espiritismo nasceu da análise meticulosa de 
Kardec sobre os fenômenos das mesas girantes. O con-
junto dos conhecimentos obtidos dos espíritos, apli-
cando a eles o princípio da universalidade do ensino, 
do livre exame e da coerência com a razão, abriu novos 
horizontes para o entendimento da vida. A Doutrina 
Espírita desantropomorfiza Deus, apurando reflexões 
sobre a Causa Primeira de todas as coisas. Deus como 
o Ser Supremo nos compreende sob os parâmetros de 
seu amor absoluto, com o qual nos oportuniza múlti-
plas experiências evolutivas. Fomos criados pelo Per-
feito, logo, somos perfectíveis! 

Deus oportuniza sempre, não castiga (por que é 
amor) e não perdoa (pelo fato de não se magoar). Espi-
ritualmente, passamos por fases de aprendizado, prin-
cipalmente, sobre nossas potencialidades internas. Um 
dos grandes aprendizados é quando descobrimos que 
as leis divinas estão arquivadas em nossa consciên-
cia. Como afirmou Dora Incontri: “Pode-se dizer que 
entramos em novo diapasão, numa compreensão mais 
vasta, mais nítida da conexão perfeita e bela de todas 
as coisas, do sentido e do propósito da existência e do 
universo...” (INCONTRI, 2004, p.107).
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O Espiritismo não subjuga a consciência de nin-
guém! Pelo contrário, liberta-a das crendices e dos me-
dos construídos pelas religiões. Todavia, no seu amplo 
horizonte doutrinário, esclarece sobre as responsabi-
lidades no uso do livre-arbítrio, na medida em que o 
sujeito é cocriador de seu próprio destino. Os efeitos 
éticos e morais do Espiritismo decorrem dessa nova 
cosmovisão da vida. 

A imortalidade da alma e a reencarnação, por 
exemplo, deixaram os pressupostos de uma mera 
crença, sendo elevadas ao patamar das evidências 
científicas. Allan Kardec, escrevendo na Revista Espí-
rita de 1862 sobre as consequências da doutrina da 
reencarnação, afirmou o seguinte: 

Mas pretender impor a fé cega 
neste século é desconhecer a época em 
que vivemos. A gente reflete, queira 
ou não queira; a gente examina, pela 
mesma força das coisas; quer saber 
como e por quê. O desenvolvimento 
das indústrias e das ciências exatas 
ensina a olhar o terreno onde se põe 
o pé e, por isso, a gente sonda aquele 
onde marcharemos, segundo dizem, 
depois da morte. E se não o encontra-
mos sólido, isto é, lógico e racional, 
dele não nos ocuparemos. (...) Certa-
mente, a vida futura não é uma coisa 
palpável, como uma estrada de ferro 
e uma máquina a vapor; mas pode 
ser compreendida pelo raciocínio. (...) 
Interroguem-se aqueles que negam a 
vida futura e todos dirão que foram 
conduzidos à incredulidade pelo pró-
prio quadro que lhes era apresentado, 
com seu cortejo de diabos, de labare-
das e de sofrimentos sem fim. (1862, 
p. 104-105)

A rigor, Kardec enfatiza o roteiro de reflexão que 
todo adepto do Espiritismo deveria seguir para a con-
quista da fé racional, além de atribuir a incredulidade 
de muitos aos ensinamentos da tradição religiosa, por 
vezes infantis, diante dos novos tempos. Aquilo que 
denominamos de “pilares ancestrais da fé”: revelação, 
temor, submissão e fidelidade, são elementos revisi-
tados pela crítica espírita. Apelando para a razão e 
agregando novos conhecimentos, Kardec não descon-
siderou o papel da “revelação”, uma vez que tratou 
do tema com profundidade em A Gênese, Cap. 1, sob o 
título: “Caráter da revelação espírita”.

“Mas pretender impor 
a fé cega neste século 
é desconhecer a época 

em que vivemos.”
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o dirEito dE análisE

O insigne investigador que foi Allan Kardec, sem 
perder o brilho da sensibilidade, soube articular o du-
plo caráter da revelação espírita: divina e científica. 
Se fosse apenas uma revelação divina ou espiritual, 
implicaria manter o homem num estado de passivi-
dade, impondo-lhe verdades sem o direito de exame, 
verificação ou discussão. Isso retomaria as antigas re-
velações verticalizadas do profetismo hebraico. Toda-
via, o Espiritismo representa, também, uma revelação 
científica, pois, no dizer de Kardec:

Participa da segunda, por não 
ser esse ensino privilégio de indivíduo 
algum, mas ministrado a todos do 
mesmo modo; por não serem os que 
o transmitem e os que o recebem se-
res passivos, dispensados do trabalho 
da observação e da pesquisa, por não 
renunciarem ao raciocínio e ao livre-
-arbítrio; porque não lhes é interdito 
o exame, mas, ao contrário, recomen-
dado; enfim, porque a doutrina não 
foi ditada completa, nem imposta à 
crença cega; porque é deduzida, pelo 
trabalho do homem, da observação 
dos fatos que os Espíritos lhe põem 
sob os olhos e das instruções que lhe 
dão, instruções que ele estuda, comen-
ta, compara, a fim de tirar ele próprio 
as ilações e aplicações. (A Gênese, Cap. 
1, item 13)

Logo, o Espiritismo não segue o 
princípio da fé cega ou da simples cren-
ça. A liberdade de análise é inerente à 
condição humana. No entanto, os ho-
rizontes de conhecimentos se alargam 
com o tempo, em razão do desenvolvi-
mento intelectual e moral da humani-
dade. Dessa forma o “temor” ou o medo 
teológico construído no passado cede 
lugar a um sentimento de responsabili-
dade diante da própria evolução. Não se 
trata de nenhum castigo divino, ou coisa 
do gênero, mas de aprofundar a compre-
ensão sobre as leis universais e morais 
que regem nossa dimensão evolutiva. O 
ser torna-se artífice da própria desdita 
ou edifica dentro de si o “reino de Deus” 
conforme suas opções pelas veredas do 
Bem e do Amor. 

A rigor, a noção de “submissão” 
e de “fidelidade” muda de foco. Se, no 
olhar das teologias ortodoxas do passa-
do e do presente, o indivíduo deve ser 
submisso e fiel aos ensinos religiosos 
dogmatizados, agora, sob o ensino espí-
rita, trata-se de guardarmos submissão e 
fidelidade, racionalizada, aos princípios 
afirmativos da vida, ao Bem e ao Amor. A 
fé cega, por vezes pervertida e desvirtu-
ada pelo fanatismo, tem levado à nega-
ção da vida, ao crime e ao desamor. 

O direito de análise é uma das 
mais importantes prerrogativas do ser 
humano. Escrevendo na Revista Espírita 
(outubro de 1863), num texto denomi-
nado “Reação das ideias espiritualistas”, 
Kardec escreveu: 

“O ser torna-se artífice da própria 
desdita ou edifica dentro de si o ‘reino 
de Deus’ conforme suas opções pelas 

veredas do Bem e do Amor.”
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Mas o homem chegou às culmi-
nâncias da inteligência. Ora, essa ida-
de em que a faculdade de compreender 
está adulta não mais pode ser condu-
zida como na infância ou na adoles-
cência. O positivismo da vida lhe ensi-
nou a procurar, dizemos mais, tornou-
-lhe necessário o porquê e o como de 
cada coisa, pois em nosso século mate-
mático há necessidade de nos darmos 
conta de tudo, de tudo calcular, tudo 
medir, para saber onde pomos o pé. 
Quer-se certeza, senão materiais, ao 
menos moral, até na abstração; não 
basta dizer que uma coisa é boa ou 
má, quer-se saber por que o é, e se se 
tem ou não razão de a prescrever ou a 
proibir; porque a fé cega não mais tem 
curso em nosso século raciocinador. 
(KARDEC, 1863, p. 294)

Ainda hoje, mesmo com os denominados gru-
pos de estudo da Doutrina Espírita, persiste um signi-
ficativo desconhecimento entre os adeptos do Espiri-
tismo do pensamento de Allan Kardec. Para o correto 
entendimento da fé na visão espírita, é fundamental 
nos respaldarmos nas ponderações, orientações e ad-
vertências de Kardec. A inobservância de seu méto-
do racionalista e dialético termina gerando mais uma 
crença superficial do que, propriamente, uma fé ra-
cional. 

Não raras vezes nos deparamos com estudos, 
em certas Sociedades Espíritas, distantes do que pre-
conizava Kardec, pois aos participantes são vedadas 
a análise e a discussão dos textos. Todavia, o estudo 
correto do Espiritismo deve permitir o espaço do de-
bate fundamentado, da análise estruturada em argu-
mentos lógicos, em vez de leituras intermináveis e 
cansativas sem nenhum aproveitamento. Tal modelo 
de estudo, se é que possamos chamar isso de estudo, 
somente colabora para o enraizamento de crenças e, 
portanto, de uma fé também dogmatizada e superfi-
cial. Vejamos que Kardec é um defensor da dialética, 
ou seja, de um fluxo argumentativo de ideias, que por 
vezes gera divergências necessárias ao aprimoramen-
to do próprio conhecimento. Em suas palavras:

Por outro lado, o Espiritismo 
(...) não impõe uma crença cega; quer 
que a fé se apoie na compreensão. (...) 
Assim, a cada um deixa ele [o Espiri-
tismo] inteira liberdade de exame, em 
virtude deste princípio que, sendo a 
verdade uma, mais cedo ou mais tar-
de, deve sobrepô-lo ao que é falso, e um 
princípio baseado no erro cai pela for-
ça das coisas. As ideias falsas, postas 
em discussão, mostram seu lado fraco 
e se apagam ante o poder da lógica. 
Essas divergências são inevitáveis no 
começo; são mesmo necessárias, por-
que ajudam a depuração e o assento 
da ideia fundamental; e é preferível 
que se produzam desde o começo, pois 
a doutrina verdadeira delas se desem-
baraça mais cedo. Eis por que sempre 
dissemos aos adeptos: Não vos inquie-
teis com as ideias contraditórias, que 
podem ser emitidas ou publicadas. 
Vêde já quantas morreram no nasce-
douro; quantos escritos dos quais não 
mais se fala! Que buscamos? O triun-
fo, de qualquer jeito, de nossas ideias? 
Não, mas o da verdade. Se, no número 
das ideias contrárias, algumas forem 
mais verdadeiras que as nossas, elas 
vencerão e deveremos adotá-las; se 
forem falsas, não poderão suportar a 
prova decisiva do controle do ensino 
universal dos Espíritos, único critério 
da ideias que sobreviverá. (KARDEC, 
1865, p. 295)

Revestido de seu conhecido bom senso, Kardec 
assinala que deveremos buscar a verdade, sem temer-
mos o contraditório, lembrando, no entanto, que o 
grande critério está no controle do ensino universal 
dos espíritos. O direito de análise rompe com a ideia 
do “sagrado”.
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Estudo sistEmatizado

O mundo contemporâneo, vivendo os seus gran-
des dilemas – onde a questão da miséria, da corrup-
ção, dos desvarios do comportamento, da violência, 
tem originado multidões de depressivos e melancó-
licos, além das insidiosas doenças avassaladoras-, 
atesta a necessidade de repensarmos nossa condição 
humana e os valores que nutrem, historicamente, a 
civilização terrena.  

Não se trata de buscarmos medidas ou discur-
sos salvacionistas e, tampouco, moralistas. A criatura 
humana, nesse grave momento histórico-espiritual 
por que passa o planeta, necessita de mais profundos 
esclarecimentos, permeados de consolo e motivação 
para o Bem. É justamente por isso que o conhecimen-
to espírita é valioso instrumento capaz de produzir, 
naqueles que o absorvem, uma nova forma de pensar 
e se relacionar com a vida.

Allan Kardec, no importante estudo, já citado, 
sobre o “Caráter da Revelação Espírita”, assevera que 
“revelar” é retirar o véu que encobria uma determina-
da realidade; ele está considerando que a ignorância 
– não no sentido pejorativo do termo –, mas a própria 
falta de conhecimento, é um grande obstáculo para o 
crescimento espiritual. 

Mas para que possam cumprir adequadamente 
com esse relevante serviço os Grupos de Estudo da 
Doutrina Espírita, necessitam instrumentalizar-se 
adequadamente quanto às fontes de estudo e a dinâ-
mica da reunião. Significa dizer, portanto, que os faci-
litadores ou coordenadores do ESDE, longe de serem 
pessoas de “absoluto saber”, necessitam estar, perio-
dicamente, estudando e aprofundando seus conheci-
mentos doutrinários e culturais. Houve época em que 
a questão da “boa vontade” era tudo. Hoje sabemos 
que, embora fundamental, a “boa vontade” deve estar 
associada à capacidade de aprimoramento constante.

Nada mais desmotivador do que uma reunião de 
estudo onde as pessoas sentam-se em torno de uma 
mesa, limitando-se a leituras cansativas, sem aprofun-
damento teórico. O monitor, muitas vezes por não ter 
feito o devido planejamento, simplesmente ignora os 
valiosos recursos didáticos (projetor multimídia, qua-
dro, vídeo...) e as dinâmicas de grupos. Dessa forma, o 
Estudo Sistematizado torna-se enfadonho, cansativo 
e termina por gerar evasões dos participantes. Mas é 
também necessário darmos significados práticos aos 
nossos estudos, sem que com isso o estudo seja trans-
formado numa “terapia de grupo” onde cada partici-
pante termine, ciclicamente, se reportando à sua vida 
pessoal. 

A habilidade do coordenador ensejará o planeja-
mento, a diretriz e a flexibilidade nos estudos, no sen-
tido de poder administrar o conteúdo a ser trabalhado 
com as aspirações, vivências e contribuições pessoais 
dos participantes. Tudo isso, num clima de absoluta 
fraternidade, cordialidade, respeito e dinamicidade. 

Assim sendo, o estudo espírita não é tarefa sim-
plista, pois a Doutrina, como afirmou Bezerra de Me-
nezes, é “simples mas não é vulgar”. A simplificação 
dos estudos, se assim podemos referir, somente se 
sustenta na dinâmica de uma aula produtiva, onde os 
conteúdos foram adequadamente analisados, refleti-
dos e discutidos, através de suportes didáticos, faci-
litadores da apreensão do conhecimento espírita em 
seu tríplice aspecto.

“...o estudo espírita não 
é tarefa simplista, pois 
a Doutrina, como afir-
mou Bezerra de Me-
nezes, é ‘simples mas 

não é vulgar’.”
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FinalmEntE

O Espiritismo tem muito a nos dizer, mas para 
isso é necessário estudá-lo adequadamente em seus 
postulados básicos e complementares. Com essa refle-
xão não pretendemos defender qualquer “intelectua-
lismo espírita,” pois a Doutrina não se presta a isso. O 
Espiritismo possui um manancial inesgotável de co-
nhecimentos para fortalecer em nós a fé racional, cujo 
suporte é capaz de permitir ao ser humano transitar 
pela vida consciente de sua mais profunda significa-
ção. 

Sendo assim, os grupos de estudo inserem-se na 
tarefa grandiosa de promover o contato metódico do 
neófito com as estruturas mais profundas do conheci-
mento espírita, de forma racional e crítica. Esse con-
tato, quando bem planejado, poderá fazer a grande 
diferença na vida de quem ensina e de quem aprende. 
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Quanto mais se aperfeiçoam no mundo as normas técnicas da civiliza-
ção, mais imperiosas se fazem as necessidades do intercâmbio espiritual.

À vista disso, nos mecanismos de propaganda, em toda parte, os mos-
truários do bem e do mal se misturam, estabelecendo facilitários para a 
aquisição de sombra e luz.

Nesse concerto de forças que se entrechocam nas praias da divulgação, 
em maré crescente de novidades ideológicas, através das ondas de violen-
tas transformações, a Doutrina Espírita é o mais seguro raciocínio, garan-
tindo a alfândega da lógica destinada à triagem correta dos produtos do 
cérebro humano com vistas ao proveito comum.

Daí a necessidade da divulgação constante dos valores espirituais, sem 
o ruído da indiscrição, mas sem o torpor do comodismo.

Serviço de sustentação do progresso renovador.

Quanto puderes, auxilia essa iniciativa benemérita de preservação e sal-
vamento.

Auxilia a página espírita esclarecedora a transitar no veículo das cir-
cunstâncias, a caminho dos corações desocupados de fé, à maneira de se-
mente bendita que o vento instala no solo devoluto e que amanhã se trans-
formará em árvore benfeitora.

Ampara o livro espírita em sua função de mentor da alma, na cátedra 
do silêncio.

Prestigia o templo espírita com o respeito e a presença, com o enten-
dimento e a cooperação, valorizando-lhe cada vez mais a missão de escola 
para a Vida Superior.

Como possas e quanto possas, relaciona as bênçãos que já recebeste da 
Nova Revelação, reanimando e orientando os irmãos do caminho.

Disse-nos Jesus: “Não coloques a lâmpada sob o alqueire”.

Podes e deves expor a tua ideia espírita, através da vitrine do exemplo 
e da palavra, na loja de tua própria vida, para fazê-la brilhar.

DIVULGAÇÃO ESPÍRITA
Emmanuel

(Do livro Cura - Espíritos Diversos - Psicografia de Francisco Cândido Xavier)
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Queixumes contra a violência, a aparente falência da sociedade e 
de seus valores morais, a banalização da vida e das relações humanas, 
são comuns por parte de algumas pessoas, e são o fruto de uma análise 
superficial dos fatos. Contudo, este engano não persiste quando passa-
mos a analisar a história, os acontecimentos e a evolução dos costumes 
da sociedade considerando períodos mais prolongados e não apenas o 
intervalo de uma breve existência corporal. Em Obras Póstumas, no ca-
pítulo intitulado “As aristocracias”, Kardec, após constatar que nenhu-
ma forma de organização humana, devido à diversidade de aptidões e 
a interesses de seus constituintes, pode prescindir de chefes, inicia uma 

A Democracia,
a Aristocracia Intelecto-Moral

e as Lideranças Espíritas

Rodrigo Cavalcanti de Azambuja
Trabalhador da União Espírita Francisco de Assis de Canela/RS, vice-presidente da União 

Municipal Espírita de Taquara e coordenador de unificação do CRE2.
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atenta e detalhada análise sobre a evolução de um dos 
aspectos da sociedade humana, que são as elites do-
minantes e os fatores onde se assentou a fonte de seu 
poder e chefia. Se hoje, em alguns momentos, pode-
mos aparentemente nos sentir desprotegidos ou in-
justiçados pelas instituições de nossa sociedade que 
deveriam proteger nossos direitos, lembremo-nos de 
que em épocas nem tão remotas o direito vigente era 
baseado na força, no prestígio, no poder econômico, 
na influência de famílias ilustres, e não raramente os 
fortes dispunham de poder de vida e morte sobre seus 
comandados.

No artigo citado, Kardec nos fala que a primei-
ra forma de organização que surgiu nas sociedades 
primitivas foi o patriarcado, que foi a primeira forma 
de chefia e proteção, a dos pais perante seus filhos. 
Contudo, o crescimento dos agrupamentos humanos, 
suas relações e os crescentes e inevitáveis conflitos de 
interesses entre os grupos, logo provocaram a mudan-
ça do centro de poder do patriarcado para uma elite 
“da força bruta”, e surgiam então os grandes líderes 
militares. Uma terceira etapa deste processo foi o na-
tural desejo desta aristocracia da força em transmitir 
à sua descendência as vantagens e os privilégios, e 
nascia assim a aristocracia do nascimento, bem re-
presentada pela nobreza e mais modernamente pelo 
prestígio e poder de famílias e seus tradicionais so-
brenomes. Segundo Kardec, a aristocracia do nasci-
mento teria perdurado muito mais tempo se a classe 
dominada tivesse permanecido na ignorância, o que 
não ocorreu, pois para sobreviver a necessidade do 
trabalho propiciou o acúmulo de riquezas nas mãos 
de uma nova aristocracia baseada no dinheiro. Mas, 
assim como herdar o dinheiro é mais fácil que obtê-lo 
ou mantê-lo, a inexorável lei de progresso novamente 
substituiu uma aristocracia por outra, nascia agora a 
aristocracia da inteligência, se aproximando da ideia 
de aristocracia que Aristóteles possuía, afirmando que 
seria o poder outorgado 54

aos melhores cidadãos, sem distinções de nasci-
mento ou riqueza.

 Somos obrigados a admitir que, apesar de ainda 
não termos atingido uma situação ideal em nossas re-
lações com a eliminação de desigualdades e injustiças, 
já progredimos muito. Vivemos em uma sociedade de-
mocrática, onde somos periodicamente convocados a 
refletir e decidir sobre os rumos de nossa sociedade, 
escolhendo dentre diversas propostas e ideologias re-
presentadas por diferentes postulantes a representan-
tes da coletividade. Uma sociedade ideal, como a ima-
ginada por Platão, seria aquela governada por seus 
melhores cidadãos, uma aristocracia (do grego aristos, 
melhores, e kratos, poder) baseada na virtude e na sa-
bedoria que exerceria o poder, dirigindo o Estado de 
forma a produzir a maior soma de bem-estar possível 
à coletividade, em suas palavras: 

“... nenhum chefe, em qualquer lugar de co-
mando, na medida em que é chefe, examina 
ou prescreve o que é vantajoso a ele mesmo, 
mas o que o é para o seu subordinado, para 
o qual exerce a sua profissão, e é tendo esse 
homem a atenção, e o que lhe é vantajoso 
e conveniente, que diz o que diz e faz tudo 
quanto faz”.

A República - Platão

“O Centro Espírita 
tem o dever de ofe-

recer à sociedade um 
exemplo de conduta, 
de justiça e harmonia 

em perfeito acordo 
com a lei de amor, 
justiça e caridade.”
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A aplicação das noções do que deveriam ser as 
aristocracias humanas por parte de Aristóteles e Pla-
tão vem corroborar com a proposição de Kardec de que 
a evolução das lideranças humanas culminaria com a 
formação de uma aristocracia intelecto-moral que re-
presentaria a realização na prática e em plenitude do 
significado da política quando entendida como a arte 
de promover o bem-estar da comunidade, conforme 
as palavras de Bezerra de Menezes:

“A política, como eu a compreendo, não é 
uma especulação dos homens, é uma reli-
gião, a religião da pátria, tão sagrada e obri-
gatória como o culto das verdades eternas 
que constitui a religião de Deus.” 

André Luís, em Nosso Lar nos fornece valiosas 
informações a respeito da organização administrativa 
da cidade espiritual, onde podemos observar que em 
momento algum é citada uma disputa por um cargo 
diretivo, mas, sim, uma natural ascensão aos cargos 
daqueles mais preparados moralmente e intelectual-
mente para as funções, uma verdadeira meritocracia 
intelecto-moral, onde os mais aptos são promovidos, 
determinando-se a hierarquia através do mérito pes-
soal. Um modelo que deveria nos servir de referência 
para a formação de nossas lideranças no movimento 
espírita. 

Dois trechos com uma breve descrição do gover-
nador de Nosso Lar, feita por Lísias à André Luis, deve-
riam servir de inspiração para nós Espíritas e nossas 
lideranças:

Ali vive o nosso abnegado orientador. 
Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a 
colaboração de três mil funcionários; entre-
tanto, é ele o trabalhador mais infatigável e 
mais fiel que todos nós reunidos. Os Minis-
tros costumam excursionar noutras esferas, 
renovando energias e valorizando conheci-
mentos; nós outros gozamos entretenimen-
tos habituais, mas o Governador nunca dis-
põe de tempo para isso. Faz questão que des-
cansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao 
passo que, ele mesmo, quase nunca repousa, 
mesmo no que concerne às horas de sono. Pa-
rece-me que a glória dele é o serviço perene. 
Basta lembrar que estou aqui há quarenta 
anos e, com exceção das assembleias referen-
tes às preces coletivas, raramente o tenho vis-
to em festividades públicas. Seu pensamento, 
porém, abrange todos os círculos de serviço, 
sua assistência carinhosa a tudo e a todos 
atinge.

Aqui, em verdade, a lei do descanso é 
rigorosamente observada, para que determi-
nados servidores não fiquem mais sobrecar-
regados que outros; mas a lei do trabalho é 
também rigorosamente cumprida. No que 
concerne ao repouso, a única exceção é o pró-
prio Governador, que nunca aproveita o que 
lhe toca, nesse terreno.

Nossa sociedade vive um momento delicado, em 
que os imensos progressos tecnológicos não se fizeram 
acompanhar pelo desenvolvimento de nossa morali-
dade, confirmando a informação constante das obras 
básicas de que o progresso intelectual normalmente 
precede o progresso moral. E é dentro desta realidade 
que, no âmbito das instituições, o Centro Espírita tem 
o dever de oferecer à sociedade um exemplo de con-
duta, de justiça e harmonia em perfeito acordo com a 
lei de amor, justiça e caridade, para que assim possa 
servir de modelo e paradigma para a reforma destas 
instituições. É inequívoco que necessitamos de mui-
to estudo e reflexão sobre a boa nova, mas é urgente 
que deixemos de nos restringir ao trabalho intelectual 
sobre a mensagem do Mestre e passemos simultanea-
mente à prática, exercitando a tolerância, o desapego, 
a caridade em todas as suas formas, e combatendo os 
personalismos e vaidades. 
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É urgente que realizemos um esforço de autoa-
nálise que nos fornecerá os subsídios necessários para 
iniciarmos um verdadeiro processo de moralização e 
evangelização, para que não recapitulemos a história 
e nos tornemos a versão moderna dos fariseus com 
suas demonstrações públicas e ostensivas de “religio-
sidade” que, no entanto, não refletem uma genuína 
moralização do espírito. Este esforço de evangelização 
resultará em Espíritas mais conscientes do real signifi-
cado da boa nova e de sua aplicação prática em todas 
as ocasiões e momentos, formará espíritos impregna-
dos de verdadeira religiosidade, cujas atitudes sejam 
idênticas, no templo ou na oficina, como disse Emma-
nuel na introdução de Caminho, Verdade e Vida. Este 
processo, naturalmente, originará lideranças imbuí-
das dos mais elevados valores éticos e morais e aptos 
a conduzir o Centro Espírita aos seus objetivos. Simul-
taneamente surgirão trabalhadores mais conscien-
tes, disciplinados, proativos e comprometidos com a 
Causa Espírita, lembrando a famosa recomendação de 
Emmanuel a Chico Xavier de que lhe seria 
necessário disciplina, disciplina e discipli-
na.

No âmbito pessoal, nós Espíritas 
sabemos que a reforma de nossa socieda-
de e de suas instituições dependem, em 
última análise, de nossa própria melho-
ria, através da óbvia constatação de que 
as qualidades do todo nada mais são que 
o resultado do somatório das partes. Afi-
nal, presidentes, políticos, dirigentes, mi-
litares, profissionais liberais, a sociedade 
de forma geral, é moldada inicialmente 
dentro da primeira forma de interação 
que encontramos ao reencarnar, que é a 
família. Uma sociedade mais justa e digna 
depende de famílias melhores, de pais e 
mães mais dedicados, da transmissão de 
valores éticos e morais desde a mais tenra 
idade, quando os espíritos reencarnantes 
encontram-se mais acessíveis à influência 
dos pais.

Esta educação, que, de acordo com 
Kardec, é a arte de formar caracteres mo-
rais, será a base fundamental, a matéria-
-prima do mundo de regeneração que tão 
ansiosamente aguardamos e sobre o qual 
falamos incessantemente, sem muitas ve-
zes dar nosso quinhão para o seu adven-
to. Trabalhemos incessantemente para 

realizar a grande missão da Doutrina Espírita, que é 
uma doutrina essencialmente educativa, que consola 
e liberta o espírito através de seu esclarecimento. Se-
jamos nós, ainda hoje, o protótipo de um futuro mais 
feliz e justo.
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O Que 
Desejas?

Luis Roberto Scholl
Trabalhador do Grupo Espírita Seara do Mestre – Santo Ângelo/RS.

Colaborador do periódico Seara Espírita; dirigente da FERGS (CRE 8).
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No primeiro capítulo do livro Entre a Terra e o Céu¹, o autor espiritual 
André Luiz apresenta uma explanação que o venerável ministro Clarêncio de 
Nosso Lar faz para alguns colaboradores com o título “Em torno da prece”, 
que merece um estudo mais detalhado.

Clarêncio introduz a conversa afirmando da sublimidade da prece, des-
tacando a sua ligação com os nossos mais profundos desejos: “Todo desejo (...) 
é manancial de poder”. 

Ao afirmar que o desejo é uma fonte inesgotável de poder, ele nos aler-
ta que devemos ter cuidado com o que desejamos, pois, de alguma forma, 
somos atendidos em nossas rogativas, as quais nem sempre são de elevadas 
intenções.

“Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criatu-
ras (...)”, afirma o benfeitor.

Deste modo, no universo de encarnados e desencarnados da infinita 
escala evolutiva (“da luz superior à treva total, e vice-versa”) ocorre o fluxo e o 
refluxo dessa corrente de atenção aos desejos que partem tanto dos seres que 
se encontram ainda na fase instintiva como os da angelitude.

Confirma o ministro: “(...) A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando 
a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que 
foi emitida ou eleva-se mais, ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, 
segundo as finalidades a que se destina”.

A resposta sempre vem, às vezes de forma muito rápida, às vezes mais 
tardia. Se os desejos são banais, as reações se darão muito próximo à esfera do 
emissor; se são impulsos nobres, com ideais de desenvolvimento, alcançam 
altas paragens no mundo espiritual, recebendo as bênçãos dos benfeitores 
espirituais.

Isso se torna claro quando entendemos que somos seres inteligentes 
cercados por inteligências que sintonizam conosco de acordo com a nossa 
faixa vibratória. Ao mesmo tempo, agimos como uma estação emissora e re-
ceptora, na movimentação de energias com o intuito de atender e sermos 
atendidos em os nossos apelos.

E quando os desejos são perniciosos - como a vontade de cometer cri-
mes ou de prejudicar alguém -, também seremos atendidos? Eles também 
podem ser considerados preces?

O benfeitor nos esclarece que, neste caso, não utilizamos o termo prece, 
mas invocação, e acrescenta: “Quando alguém nutre o desejo de perpetuar na 
falta está invocando forças inferiores e mobiliza recursos pelos quais se responsa-
bilizará”. Continua Clarêncio: “Todas nossas aspirações movimentam energias 
para o bem ou para o mal”.
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Dependendo do que desejamos, assim como a 
direção dessas forças, as ligações e os resultados são 
de nossa intransferível responsabilidade. Percebemos, 
então, a importância de analisarmos com muito cui-
dado o teor dos nossos desejos e das nossas escolhas, 
pois o pensamento não tem barreira, podendo atrair 
energias e seres que fomentarão condições para que 
eles sejam atendidos, dentro dos limites do nosso 
livre-arbítrio e da nossa liberdade de ação. Perceba-
mos que, mesmo quando não atendidos, podemos nos 
comprometer frente à lei divina, somente pelo sim-
ples fato de desejar - dependendo do que se deseja -, 
ligando-nos com deploráveis forças das sombras.

O nobre Espírito diz ainda que “o mal é sempre 
um círculo fechado sobre si mesmo”, elucidando assim 
que ele só poderá atingir aqueles que, temporaria-
mente, pendem nessa mesma faixa vibratória.

Todos somos senhores de nossas criações men-
tais e materiais, escravos dos desejos infelizes ou fe-
lizes cooperadores do bem: “(...) a responsabilidade é 
princípio divino a que ninguém pode fugir”, afirma Cla-
rêncio.

Jesus disse: “Seja o que peçais na prece, crede que 
obtereis” (Mc 11:24), demonstrando claramente a liber-
dade de pedir, mas com a responsabilidade de arcar 
com os custos de nossos petitórios.

Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritis-
mo², no capítulo 27, afirma que a eficiência de nossa 
prece, aquilo em que invariavelmente seremos atendi-
dos, é quando solicitamos à Providência Divina recur-
sos de coragem, paciência e resignação. Quando assim 
oramos, com confiança no Pai Maior, certamente rece-
beremos, por inspiração do Alto e através do auxílio 
dos bons Espíritos, os meios para superarmos as difi-
culdades, provas e expiações.

O ser ainda muito apegado à matéria, natural-
mente, tem seus desejos mais ligados às questões ma-
teriais. Quando o indivíduo já se encontra mais espiri-
tualizado, suas aspirações são mais elevadas. A busca 
da felicidade está na superação das próprias imperfei-
ções, de vencer-se a si mesmo, na aquisição das virtu-
des e na prática da caridade – a verdadeira moeda de 
valor imperecível. 

Assim, avaliar com esmero os nossos desejos, 
direcionando-os às reais necessidades do Espírito 
imortal, é algo que não pode ser negligenciado. Mes-
mo nos desejos de melhorias materiais devemos colo-
car em frente da nossa vontade a vontade do Pai, que 
deve ser sempre soberana. 

Referências:

1. XAVIER, Francisco Cândido. Entre a Terra e o Céu. 
Pelo Espírito Andre Luiz. 5 ed. Rio de Janeiro: FEB, 
1972.

2. KARDEC, Allan. O Evangelho segundo o Espiritismo. 
127 ed. Rio de Janeiro: FEB, 2007. 

“O mal é sempre 
um círculo fechado 
sobre si mesmo.”
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No final de 1847, em um povoado denominado 
Hydesville, estado de Nova York, Estados Unidos da 
América, a família Fox, de origem canadense, instalou 
sua residência em uma casa modesta para os padrões 
da época, e logo no ano seguinte a atenção de toda 
a população foi chamada sobre diversos fenômenos 
estranhos, consistentes em ruídos, pancadas e movi-
mento de objetos com causas até então desconheci-
das.

Esses fenômenos ocorriam espontaneamente 
com intensidade e persistência, tornando a vida das 
senhoras Fox um verdadeiro tormento.

“Dois meses de perturbação diárias se passaram 
até que, em uma noite de angústia e pouco sono, a 
filha da Srª Margareth Fox, a menina Kate Fox, inda-
gou: ‘Senhor Pé-Rachado, faça o que eu faço’. Imedia-
tamente seguiu-se o som, com o mesmo número de 
palmadas. Quando ela parou, o som logo parou. Então, 
Margareth disse, brincando: ‘Agora faça exatamente 
como eu. Conte um, dois, três, quatro’, e bateu pal-
mas. Então, os ruídos se produziram como antes. Ela 
teve medo de repetir o ensaio. Então Kate disse, na 
sua simplicidade infantil: ‘Oh! mamãe! eu já sei o que 
é. Amanhã é primeiro de abril e alguém quer nos pre-

gar uma mentira’. Então pensei em fazer um teste que 
ninguém seria capaz de responder. Pedi que fossem 
indicadas as idades de meus filhos, sucessivamente. 
Instantaneamente, foi dada a exata idade de cada um, 
fazendo uma pausa de um para o outro, a fim de os 
separar até o sétimo, depois do que se fez uma pausa 
maior e três batidas mais fortes foram dadas, corres-
pondendo à idade do menor, que havia morrido” (tre-
cho extraído da obra História do Espiritismo de Arthur 
Conan Doyle).

Esse é um trecho do primeiro diálogo registrado 
entre os seres humanos encarnados e os Espíritos.

Em 23 de novembro de 1904, segundo o Boston 
Journal, foi encontrado na casa abandonada pelas Ir-
mãs Fox, supostamente mal assombrada, o esqueleto 
de um homem que aferiu veracidade aos registros dei-
xados pelas Irmãs Fox, visto que o esqueleto pertencia 
ao Espírito causador dos ruídos.

Esse foi o marco inicial do Espiritismo, que, mais 
tarde, rumou para a França e o resto da Europa onde, 
durante alguns anos, as mesas girantes e falantes fo-
ram a moda, e se tornaram o divertimento dos salões 
(vide a obra cinematográfica intitulada O Ilusionista); 

O CONSOLADOR 
PROMETIDO

“Se vós me amais, guardai os meus mandamentos; e eu pedirei a meu 
Pai, e ele vos enviará um outro consolador, a fim de que permaneça 
eternamente convosco: o Espírito de Verdade que o mundo não pode 
receber, porque não o vê e não o conhece.” (São João, cap. 24, v. 15, 16 e 17)

José Artur M. Maruri dos Santos
Advogado e colaborador da União Espírita Bageense

Comente: josearturmaruri@hotmail.com
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depois, quando delas se usou bastante, foram deixa-
das de lado, para passar a outra distração.

Agora, de tudo isso, restou evidente, segundo 
Allan Kardec, pesquisador de excelência e que teve sé-
rias dificuldades íntimas para atestar veracidade aos 
fenômenos com os quais se deparou, que a causa não 
era puramente física, e, partindo desse princípio, as-
severou: “Se todo efeito tem uma 
causa, todo 
o efeito inte-
ligente deve 
ter uma causa 
inteligente”. 
Assim, con-
cluiu-se que 
a causa desse 
fenômeno de-
veria ser uma 
inteligência.

Não se pre-
tende com este 
apanhando de 
informações his-
toriar completa-
mente a Doutrina 
Espírita. O que se 
quer, sim, é reme-
morar o seu mar-
co inicial, o qual 
se deu nos Estados 
Unidos da América, 
e esclarecer que a 
comunicação com os 
Espíritos não perten-
ce ao sobrenatural, ao 
contrário, trata-se do 
descobrimento de leis 
divinas e muito natu-
rais que sempre existi-
ram e apenas vieram à 
tona para oferecer tes-
temunho às verdades que já haviam sido ensinadas 
por Jesus de Nazaré e que, infelizmente, caíram no 
esquecimento comum, graças à ação nefasta e propo-

sital de diversos líderes religiosos ocupados apenas 
em se perpetuarem no poder, restringindo o acesso 
das populações ao conhecimento.

Segundo Allan Kardec em O Evangelho Segundo 
o Espiritismo (cap. 4, item 4), “o Espiritismo vem, no 
tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo: o Es-
pírito de Verdade preside a 

sua instituição, cha-
ma os homens à ob-
servância da lei e en-
sina todas as coisas 
em fazendo compre-
ender o que o Cristo 
não disse senão por 
parábolas. O Cristo 
disse: ‘Que ouçam 
os que têm ouvi-
dos para ouvir’; o 
Espiritismo vem 
abrir os olhos e os 
ouvidos, porque 
fala sem figuras 
e sem alegorias”.

Enfim, o 
Espiritismo, dos 
idos tempos das 
Irmãs Fox até 
os dias de hoje, 
realiza o que 
Jesus disse do 
C o n s o l a d o r 
P ro m e t i d o : 
conhecimen-
to das coisas, 
que faz o 
homem sa-
ber de onde 
vem, para 
onde vai e 

por que está na Terra, pondo 
um fim na incredulidade e realizando um chamamen-
to aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consola-
ção pela fé e pela esperança.
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Nestes tempos de alta tecnologia, em que a no-
tícia ultrapassa os continentes em segundos, a gra-
ve preocupação da qualidade da informação parece 
perder força, e o imediatismo, associado ao desejo de 
autopromoção e benefício próprio, compromete o im-
prescindível vínculo com a verdade e a realidade.

O movimento espírita, que deve estar inserido 
e progredindo junto com a sociedade, não pode fugir 
dos avanços tecnológicos e, sob a pena de estar sendo 
omisso, deve aproveitar todos os meios lícitos para a 
divulgação do Espiritismo. Entendendo esse compro-
misso, jamais poderemos esquecer de outros ainda 
maiores: qualidade, veracidade, bondade e utilidade 
da informação. 

O nobre codificador da Doutrina Espírita, em 
um artigo publicado na Revista Espírita² faz importan-
tes considerações neste tema com o título: Deve-se 
publicar tudo quanto dizem os Espíritos?

No início ele já aprofunda a questão: Seria bom 
publicar tudo quanto dizem e pensam os homens? 

O Que Divulgar?
“Na dúvida, abstém-te, diz um dos vossos velhos provérbios. Não 
admitais, portanto, senão o que não seja para vós de inegável evi-
dência. Quando aparecer uma ideia nova, por menos duvidosa que 
vos pareça, fazei-a passar pelo crivo da razão e da lógica, e rejeitai 
o que a razão e o bom reprovarem. É melhor repelir dez verdades 
do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea”.¹

Erasto

Luis Roberto Scholl
Presidente da 8ª Região Federativa e colaborador do DECOM/FERGS.

“Lembra-nos ain-
da o mestre francês 

que, tanto no mundo 
invisível como na 

Terra, não faltam es-
critores, mas os bons 

são raros. “
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Allan Kardec alerta 
que essas publicações têm o 
inconveniente de induzir ao 
erro as pessoas que não es-
tão em condições de aprofun-
dar esses assuntos, nem dis-
cernir o verdadeiro do falso, 
provocando um desserviço 
à causa espírita. Ao mesmo 
tempo, fornecem armas aos 
adversários, que se utilizam 
desse fato para argumentar 
contra o Espiritismo. 

Publicar sem exame, ou sem correção, tudo quanto 
vem dessa(s) fonte(s) seria, em nossa opinião, dar prova 
de pouco discernimento”², afirma Kardec.

Outra questão importante levantada pelo Co-
dificador é a publicação de assuntos que não foram 
aprofundados suficientemente de forma segura pelo 
autor, ou sobre o qual ele não tenha domínio, dando 
assim espaço para a crítica fundamentada e para o ri-
dículo. A associação da Doutrina às outras ciências só 
deverá ser feita por alguém que domine também esse 
outro ramo do conhecimento humano.

A resposta obviamente é não, pois sabemos que 
nem tudo merece ser divulgado. Vemos o descuido de 
alguns companheiros espíritas, que por falta de co-
nhecimento, análise mais profunda ou até má-fé espa-
lham por todos os meios textos, mensagens, psicogra-
fias, que nada mais são que apontamentos pessoais 
deles mesmos ou dos Espíritos, muitos sem qualquer 
embasamento racional ou em franca contradição com 
princípios elementares da Doutrina, que chocam o 
bom senso e a razão. Outros incautos divulgam textos 
doutrinários com o intuito de esclarecer ou consolar, 
mas que, fora de um contexto, provocam mais dúvi-
das e impressões erradas sobre o Espiritismo.
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O Que Publicar?

Também na Revista² ele nos orienta como deve ser feita a divulgação espírita:

•	 O isolamento favorece a fascinação. As reuniões encontram controle da 
pluralidade das opiniões: a importância do trabalho em grupo e da apre-
ciação dos companheiros;

•	 Considerar o que publicar, especialmente do ponto de vista do público que 
se pretende atingir;

•	 Ideias “inovadoras” são materiais para estudo e pesquisa e não para publi-
cações para as massas;

•	 O aprofundamento do estudo espírita torna o leitor mais exigente, dificul-
tando o trabalho do divulgador: é necessário ter qualidade;

•	 Utilidade das publicações locais: espalhar nas massas o ensino e demons-
trar a concordância que existe nos seus diversos pontos;

•	 Afastar tudo quanto seja de interesse privado;

•	 Não publicar tudo quanto é vulgar no estilo e nas ideias, ou pueril pelo 
assunto;

•	 Uma coisa pode ser excelente em si mesma, muito boa para servir de ins-
trução pessoal, mas o que deve ser entregue ao público exige condições 
especiais; 

•	 Infelizmente, o homem é propenso a achar que tudo o que lhe agrada deve 
agradar ao outro.

Naquela época, Allan Kardec faz uma estatística impres-
sionante demonstrando a intensa seriedade que devemos ter 
com esta atividade: de 3.600 comunicações que lhes foram 
enviadas, há mais de 3 mil que são de uma moralidade irre-
prochável e excelente como fundo; dessas, nem 300 merecem 
publicidade, e apenas 100 têm mérito fora do comum.

Lembra-nos ainda o mestre francês de que tanto no 
mundo invisível como na Terra não faltam escritores, mas os 
bons são raros.  Mesmo ao lado de bons pensamentos, encon-
tram-se, muitas vezes, ideias excêntricas e traços inequívocos 
de profunda ignorância, e, assim, deve-se proceder a um exa-
me escrupuloso do texto a ser publicado, porque toda precau-
ção é pouca para evitar as publicações lamentáveis; mais vale 
a pena pecar por excesso de prudência no interesse da causa.

39
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Objetivos da Revista Espírita e suas 
Relações com outros Jornais Espíritas

Ao ler e conhecer a Revista Espírita – Jornal de Es-
tudos Psicológicos, teremos um intenso aprendizado com 
aquele que foi, nas palavras do eminente cientista Camil-
le Flamarion, o bom senso encarnado. 

“É uma obra pessoal, cuja responsabilidade assumi-
mos sozinho (...) concebida segundo um plano determinado 
para concorrer ao objetivo que devemos atingir.”² Quando 
afirma textualmente isso, Kardec tinha firme na mente 
a responsabilidade e a gravidade de sua missão, jamais 
abandonando nenhum dos princípios que o nortearam.

•	 Periodicidade mensal: por causa de suas muitas 
ocupações e para não perder em qualidade;

•	 Natureza de uma revista, não propriamente um 
jornal – serve como complemento e desenvolvi-
mento de suas obras doutrinárias;

•	 A periodicidade permite introduzir mais varie-
dades que num livro e aproveitar as atualida-
des;

•	 Agrupar fatos mais interessantes, as refutações, 
as instruções dos Espíritos;

•	 Apresentar as diferentes fases do progresso da 
Ciência Espírita;

•	 Ensaiar novas teorias, que só podem ser aceitas 
depois de haverem recebido a sansão do contro-
le universal.

Lembremos sempre que a Revue Spirite serviu, de 
janeiro de 1858 a abril de 1869, como laboratório de pes-
quisas, trocas de informações com outros periódicos, in-
serção de novas teorias para futuras comprovações, que 
somente ganhavam o status de princípios doutrinários 
quando devidamente comprovadas, e, somente então, 
eram inseridas nas obras básicas da codificação.
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Uma recomendação notável dada pelos Espíri-
tos benfeitores a Allan Kardec a respeito da publicação 
deste periódico está inserida em Obras Póstumas³: “(...) 
de começo, deves cuidar de satisfazer a curiosidade; reu-
nir o sério ao agradável: o sério para atrair os homens de 
Ciência, o agradável para deleitar o vulgo. Esta parte é es-
sencial, porém a outra é mais importante, visto que sem 
ela o jornal careceria de fundamento sólido. Em suma é 
preciso evitar a monotonia por meio de variedade, con-
gregar a instrução sólida ao interesse que, para os traba-
lhos ulteriores, será poderoso auxiliar”.

Cuidados necessários na redação de 
textos

Buscando o exemplo do admirável Codificador, 
teremos sempre cuidados em o que divulgar, como di-
vulgar e porque divulgar. Alguns tópicos servem de 
introdução ao tema:

•	 Público alvo que se deseja atingir;

•	 Tema de interesse comum;

•	 Prestar atenção à inspiração;

•	 Perceber as necessidades mais urgentes do 
público leitor;

•	 Escolha do título é importante atrativo para 
incentivar a leitura;

•	 O título pode ser uma pergunta ou uma afir-
mação estimulante, sem apelação;

•	 Dicas de redação: buscar informações em 
obras ou profissionais da área (livros de reda-
ção, professores, jornalistas, etc.); 

•	 Introdução/Desenvolvimento/Conclusão;

•	 Aprofundamento do tema depende do públi-
co-alvo;

•	 Visão sempre otimista e edificadora;

•	 Esclarecimento e consolo;

•	 Jamais atacar pessoas ou instituições;

•	 Somente apresentar ou defender ideias;

•	 Sempre promover o bem;

•	 Estímulo à renovação moral;

•	 Não entrar em polêmicas inúteis e improdu-
tivas;

•	 Ter claro na mente qual é o objetivo e os efei-
tos do texto;

•	 Expor, quando possível, exemplos práticos 
de como vivenciar o ensinamento;

•	 Ser sucinto e claro;

•	 Não deixar margens para dúvidas quanto aos 
conceitos espíritas;

•	 Ao citar ou transcrever outros autores, citar 
de forma correta e completa a fonte original.

Com certeza haveria muito mais a ser discutido 
neste artigo, mas para não nos alongarmos encerra-
mos com a sabedoria de Allan Kardec:

“Como todo mundo, temos o direito de externar a 
nossa maneira de pensar sobre a ciência que constitui o 
objeto de nossos estudos, e de tratá-la à nossa maneira, 
sem pretender impor nossas ideias a quem quer que seja, 
nem apresentá-las como leis. Os que partilham a nossa 
maneira de ver é porque creem, como nós, estar com a 
verdade. O futuro mostrará quem está errado ou quem 
tem razão.”²

Referências:

1. KARDEC, Allan. O Livro dos Médiuns. Rio de Janeiro: 
Ed FEB. Tradução Evandro N. Bezerra. 2008. Cap. 
XX, item 230. (grifo nosso)

2. ______. A Revista Espírita – Jornal de Estudos Psi-
cológicos. Rio de Janeiro: Editora FEB, Ano II/1859 
(novembro); ano VI/1863 (maio); ano VI/1864 (no-
vembro).2005.

3. ______. Obras Póstumas. Rio de Janeiro: Editora 
FEB. (Material compilado pelos seus seguidores e 
publicado após o seu desencarne), 1990.
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Conte mais, conte mais 

As crianças pedem bis 

As crianças pedem bis 

Das páginas de um livro infantil 

Se constrói um mundo mais feliz 

Tem Estrelinha e Biscoitão 

Cores e alegria 

Um livro quando aberto 

São asas de sabedoria 

Conte mais, conte mais 

Todos precisam aprender 

Filhos, avós e os papais 

Na ciranda cirandinha de se ler 

Se esta rua se esta rua fosse minha 

Eu mandava eu mandava enfeitar 

Com muitos livros infantis e coloridos 

Contando estórias pras crianças alegrar 

O livro aberto lembra uma casa 

Onde toda criança devia viver 

Abrigada de toda maldade 

Crescendo em paz com direito de aprender 

Adeilson Salles

Maria Elisabeth da Silva Barbieri
Presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul

Conte Mais
Um Projeto de Luz

para a Humanidade

Conte Mais 
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O programa de contação de histórias da Fede-
ração Espírita do Rio Grande do Sul traduz, hoje, um 
grupo de projetos, relacionados entre si e coordena-
dos de maneira articulada.

A Presidência da FERGS possui a gestão e o con-
trole do conjunto de projetos centralizados, a fim de 
facilitar a operacionalização de cada um e a manuten-
ção da visão em conjunto dos seus objetivos.

Gerenciam o programa de forma voluntária Vera 
Lúcia Rodrigues e Paulo Hippen, que coordenam todas 
as atividades e respondem pela área administrativa. 

O programa é estruturado pelo agrupamento 
dos projetos e ações rotineiras executados em duas 
grandes áreas de atuação:

a) no Movimento Espírita, como ferra-
menta de ensino e prática da Doutrina Espírita nos 
encontros semanais de evangelização, nos centros es-
píritas do Rio Grande do Sul e  em outros estados do 
Brasil.

b) na Sociedade:
b.1) como método pedagógico nas escolas da 

rede estadual, municipal e particulares, que são par-
ceiras do programa como uma forma de ensinar temas 
éticos e cidadania e de propiciar um mundo imaginá-
rio que encanta a criança, estimulando o desenvolvi-
mento da criatividade, a observação e a linguagem 
oral e escrita, assim como o prazer pela arte, a habili-
dade de dar lógica aos acontecimentos e aumentar o 
interesse pela leitura;

b.2) como auxílio a pacientes internos em unida-
des hospitalares, despertando emoções que auxiliem 
a recuperação, estimulando o sentimento de gratidão 
a Deus e à valorização da vida;

b.3) como atividades de fortalecimento de vín-
culos e da autoestima nas creches, que acolhem crian-
ças em vulnerabilidade social, trabalhando histórias 
que levam a criança a verbalizar e construir caminhos 
para o enfrentamento de conflitos familiares, bem 
como auxiliando o desenvolvimento cognitivo;

b.4) oficinas de capacitação para voluntários e 
educadores que desejam integrar-se à equipe de cola-
boradores ou queiram implantar projetos de contação 
de histórias em suas casas espíritas, comunidades e 
escolas. 
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ProjEtos Em ExEcução:

1. POD Criança:
Distribuição de coleções para escolas;
Aparelhamento do Espaço Conte Mais.

2. Edificação do Refeitório - Projeto em avaliação pelo 
CMDCA.

1. Resgate, adaptação e atualização de histórias;
2. Edição da coleção (4 livros);
3. Edição de livros ilustrados (14 livros);
4. Participação das Bienais do Livro de São Paulo, Rio 

de Janeiro e Pernambuco e Feira do Livro de Matão/
SP e outros;

5. Ressocialização de Crianças e Adolescentes através 
da Contação de Histórias - apoio à área administra-
tiva e material das ações - CMDCA - FUNCRIANÇA;

6. Construção do Espaço Conte Mais - Cartão IHS do 
HSBC Bamerindus;

7. Projeto Iara - Apoio à rede escolar no Espaço Conte 
Mais - CMDCA - FUNCRIANÇA;

8. Adequação do Ônibus - espaço móvel;
9. Parceria Movimento Você e a Paz;
10. Presença no Território de Paz.

ProjEtos ExEcutados:

Reencarnação 444 Alterada.indd   43 15/05/2013   18:18:59



os ElEmEntos Básicos do Programa contE mais são:

1. O desejo de compartilhar com a sociedade a 
excelência dos resultados obtidos pelas ações desen-
volvidas pelas contadoras de histórias e evangelizado-
ras ao longo de meio século de aprimoramento na arte 
de contar histórias nos encontros de evangelização da 
infância e da juventude no Rio Grande do Sul.

2. A metodologia, que atravessa os tempos e per-
mite uma aproximação entre o contador de histórias e 
a criança ou o jovem que o escuta, vai ampliando o es-
paço de convivência, provocando o despertamento da 
compreensão da realidade que nos cerca e iluminando 
o Espírito, acordando-lhe as potencialidades que traz 
consigo e que favorecem a significação da sua existên-
cia como protagonista na transformação do mundo 
em que vive.

3. A responsabilidade na execução do programa 
Conte Mais é da Federação Espírita do Rio Grande do 
Sul, por se tratar de uma ação institucional, vinculada 
à Presidência da FERGS.

4. As ações desenvolvidas se constituem em:

- Encontros semanais realizados na FERGS com 
alunos das escolas públicas de Porto Alegre;

- Encontros Semanais nas instituições espíritas 
do Estado, durante as aulas de evangelização;

- Oficinas quadrimestrais de capacitação; 

- Participação em Bienais de Livros e Feiras no 
Estado e no Brasil, dentre elas; A Bienal internacional 
do Livro do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Feira do 
Livro de Porto Alegre, Canela, Matão/SP.

5. A estratégia do programa por meio dos seus 
projetos visa, além do desenvolvimento de ações di-
retas junto à infância e à juventude, também cativar 
os segmentos sociais para a adoção do método como 
uma via de resgate da capacidade de diálogo entre os 
pais e filhos, professores e alunos, vitalizando o pro-
cesso saudável de relacionamento interpessoal.

Por esta razão, os voluntários do programa são 
acionados, diariamente, de vários pontos do Estado e 
do Brasil para se fazerem presentes em eventos, esco-
las, organizações do terceiro setor, as mais diversas, 
a fim de demonstrarem a simplicidade e a excelência 
da arte de contar histórias, despertando nos corações 
que educam o desejo de dar continuidade à prática 
milenar que requisita o trabalho intenso no campo da 
afetividade.

os rEgistros das atividadEs:

A contar do ano de 2010, pela necessidade de prestação de contas 
aos inúmeros parceiros que vieram contribuir com destinação de valores 
do Imposto de Renda de Pessoas Físicas e Jurídicas, todas as atividades 
dos projetos são registradas, minuciosamente, pela equipe administra-
tiva, formada exclusivamente para esse fim, que controla com precisão 
milimétrica os agendamentos, os termos de parceria firmados com as 
instituições que recebem ações dos projetos, o preparo do material peda-
gógico e de recreação, o registro das listas de presenças dos participan-
tes, a confecção das planilhas de dados, conforme a necessidade de cada 
investidor, a elaboração de gráficos e a compilação das entrevistas que 
compõem as avaliações qualitativas.

A aprovação do relatório dos projetos integra, desde o ano de 2010, 
a pauta de reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo e 
Fiscal da FERGS.
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ParcErias:

Hoje o Programa está cadastrado no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Porto Alegre, nº 2010-005, tendo os seus projetos a 
autorização para captarem recursos oriundos do Im-
posto de Renda de Pessoas Físicas e Jurídicas.

Outro Projeto do Conte Mais está cadastrado no 
POD-Criança, administrado pelo Conselho Estadual 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, através do 
qual também pode receber destinações do IR. 

o EsPaço contE mais:

No ano de 2010, concorremos com projetos de 
todo o Brasil em edital aberto pelo Cartão IHS do Ban-
co HSBC e fomos contemplados com o valor que per-
mitiu adaptarmos na sede da nossa instituição o es-
paço Conte Mais, o qual serve de campo experimental 
para novas ações dos projetos e, também, para permi-
tir a continuidade da observação dos resultados que a 
metodologia produz nas crianças e nos jovens. 

Algumas instituições no Rio Grande do Sul já es-
tão adotando a ideia de, também, adaptar em suas se-
des o espaço Conte Mais, sendo pioneira a Sociedade 
Espírita Bezerra de Menezes em Porto Alegre.

A etapa construção da obra foi concluída em 
novembro de 2011. O espaço físico Conte Mais con-
ta com ambiente confortável para receber cerca de 20 
crianças/jovens em cada horário e está adequadamen-
te decorado com elementos lúdicos que incentivam a 
imaginação e a criatividade dos pequenos. Com clima-
tização, paisagismo e acessibilidade, o espaço físico 
é um palco perfeito para as oficinas de contação de 
histórias. 

4.1 maPa dE rEgistros dE atividadEs 
do contE mais no rio grandE do sul:

O Conte Mais é utilizado sistemática e oficial-
mente em vinte e nove (29) cidades gaúchas. Extrao-
ficialmente, sabe-se que o programa tem adesão em 
muitas escolas, instituições, eventos e entidades de 
quase todas as cidades do Rio Grande do Sul. Entre-
tanto, em virtude da seriedade e de transparência do 
Conte Mais/FERGS, para efeito de confecção do Relató-
rio Administrativo Anual de 2013, foram considerados 
apenas os registros oficiais.
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4.2 maPa dE rEgistros dE atividadEs do contE mais no Brasil:

A equipe administrativa registrou dados oficiais de atividades do Conte Mais nos seguintes estados bra-
sileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Goiânia.
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as Histórias:

O projeto tem como base das contações de his-
tórias a coleção que lhe empresta o nome: a coleção 
Conte Mais, que possui 4 volumes, contendo 239 his-
tórias distribuídas por faixas etárias.

Destas histórias, 13 já estão em livros ilustra-
dos.

Mas, também, vitalizam as nossas contações, as 
belas histórias infantis editadas pela Federação Espí-
rita Brasileira, os livros escritos pelo autor da Editora 
Francisco Spinelli, Adeilson Salles, as histórias do livro 
“Universo Infantil”, escrito por Cláudia Schmidt para 
realização do Evangelho no Lar pelas crianças, e de-
mais histórias cujos princípios se insiram nas diretri-
zes do programa.

Nas reuniões regionais de 2010, contando com 
o trabalho importante da nossa pedagoga Denise Gar-
cia, que começou o árduo trabalho de sistematização 
e registro das atividades, levamos ao Estado inteiro de 
forma pedagógica os instrumentos para que o Conte 
Mais ganhasse amplitude no seio da comunidade es-
pírita.

Dentro da nossa federativa, inúmeras reuniões 
foram realizadas a fim de que cada área desenvolvesse 
ações de apoio e disseminação do programa.

FEB, cEi E contE mais

Por derradeiro, firmamos em 2012, com a Fede-
ração Espírita Brasileira, a parceria para que a con-
tação de histórias fosse realizada na parte nobre da 
Bienal de São Paulo, quando o Projeto Conte Mais na 
Bienal foi desenvolvido no estande da Casa-Máter do 
Espiritismo.

Os livros infantis da Editora Francisco Spinelli 
estão em “ebooks” nas maiores plataformas do mun-
do a fim de encantarem a imaginação infantil e serem 
utilizados pelos educadores radicados em vários paí-
ses do mundo.

Os Pintinhos de Beatriz, obra ilustrada da coleção 
Conte Mais, e Paulo e Estevão para Jovens Leitores são 
livros que selaram a parceria editorial FEB/ FERGS.

No 10º ano de aniversário da coleção Conte 
Mais, um lançamento: Que Coisa Esquisita também 
este sendo lançado pela parceria FEB/FERGS.

o voluntariado:

As contadoras de histórias dos projetos são vo-
luntárias. A área de apoio administrativo na institui-
ção é composta por funcionários. 

“O tecido social não se sustenta pelas institui-
ções, mas pelas relações”, diz Heloísa Coelho, diretora 
da ONG Rio PROVOLUNTARIADO.

O programa Conte Mais, nesses anos, formou 
uma rede parceira, da qual fazem parte dezenas de 
voluntários, instituições do primeiro setor, como o Mi-
nistério Público Estadual, do segundo setor, com inú-
meras empresas apoiadoras e um contingente sempre 
em expansão de pessoas decididas a disponibilizarem 
o seu tempo, talentos e emoções para o exercício da 
solidariedade. Como refere Maria Elena Johannpeter, 
presidente da ONG Parceiros Voluntários, no seu Livro 
O Quinto Poder: “realizam da forma mais plena possível 
o principal fundamento da solidariedade; “ser-com-o-
-outro”, “ser-em-comum” e “ser-para-o-outro”. Assim 
pode ser definido o voluntariado do Conte Mais, cum-
prindo o objetivo de, a cada dia, comprovar que Deus 
é a presença constante no mundo, a cada sorriso colhi-
do no olhar atento de uma criança ou na expressão do 
jovem que presencia a musicalidade das histórias que 
encantam almas e rendem corações.  
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um Programa Para a HumanidadE:

Ouvimos, muitas vezes, a nossa contadora Gladis Pedersen de Oliveira, organizadora da coleção e ide-
alizadora do programa, repetir essa frase que se insculpiu na nossa mente e no coração. “O Conte Mais é um 
projeto para a humanidade”.

Por essa razão, ao longo destes quatro anos à frente da gestão federativa buscamos consolidar o pro-
grama como uma proposta institucional, para que as gerações futuras encontrem registros claros, acessíveis 
e, o mais importante, que muitas pessoas se comprometam com a sua execução. Que ele permeie as veias da 
nossa instituição e se agregue a cada tarefa em cada área. Que o Movimento Espírita se aproprie desse valor, 
construído ao longo dos anos e que traz no seu cerne o trabalho de incontáveis almas que a ele se dedicaram 
ao longo do tempo.

O voluntariado com resultado está expresso na estatística que ora registramos:

PERÍODO Atividades de divulgação e 
capacitação

Atividades de contação 
de histórias 

2010 1226 10.618
2011 1431 36.537
2012 3228 84.330

oFicinas E livraria móvEl:

O Conte Mais pelos caminhos do Rio Grande do Sul - Comemorando os 10 anos da coleção e coroando as 
festividades, está em via de lançamento o mais recente projeto do Programa Conte Mais, que se materializou 
graças à doação de um ônibus que foi todo adaptado para servir de Livraria e Espaço de Contação de Histórias 
em feiras, praças e escolas. Iremos aonde as crianças estão, levando-lhes alegria e conhecimento com as belas 
histórias contadas pelo nosso grupo de voluntários.

Sua estreia foi na Reunião Regional da 12ª Região, em Viamão, no dia 04 de maio de 2013.

O sábio rei Salomão de Israel, que viveu há mais 
de 2.900 anos, escreveu em Eclesiastes 3, 15: “O que 
é já foi, e o que há de ser também já foi; Deus fará 
renovar-se o que se passou”.

A magia da contação de histórias é, foi e será 
uma estrada que todos devemos tornar perene, dei-

xando que a ela se acheguem todos os que se unem 
para que ela não desapareça do nosso cotidiano e que 
o brilho nos olhos das crianças sejam estrelas a pon-
tilhar o caminho da humanidade, que também volta 
a ser criança quando ouve, com o coração, a história 
que lhe faz relembrar a voz que as dobras do tempo 
não lograram apagar. 
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Muito se falou e se escreveu sobre o Pacto Áureo do Mo-
vimento Espírita Brasileiro, firmado na sede da FEB no dia 5 de 
outubro de 19491, e sobre o período imediatamente posterior à 
sua assinatura, no qual a Caravana da Fraternidade representou 
o passo seguinte e mais concreto no esforço para a Unificação da 
Grande Família Espírita Brasileira. Contudo, parecem insuficiente-
mente explorados e estudados por nós Espíritas quais foram os fa-
tores e conjunturas que passo a passo propiciaram a consolidação 
deste processo, que concretizou um antigo anseio de unificação e 
que aparentemente se fortaleceu e se acelerou de forma simultâ-
nea nestas lideranças, culminando naquela memorável data. 

Pensando no pacto áureo como o ápice de um processo, a 
ponta visível de um enorme iceberg, torna-se imprescindível son-
darmos a enorme e “invisível” parte submersa. Precisamos e de-
vemos estudar quais foram as circunstâncias que propiciaram 
campo fértil para o amadurecimento do ideal de unificação. Quem 
eram estas lideranças do Movimento Espírita? Que relações man-
tinham entre si? Quais eram suas raízes? Enfim, que circunstân-
cias e que pessoas influenciaram e inspiraram os protagonistas do 
Pacto Áureo? O que temos a aprender com este processo?

A Federação Espírita do Rio Grande do Sul teve um papel de 
destaque neste processo de unificação, e se fez representar por 
cinco signatários: Francisco Spinelli pela Comissão Executiva do 
Congresso Brasileiro de Unificação Espírita e pela FERGS, Roberto 
Pedro Michelena, Felisberto do Amaral Peixoto, Marcírio Cardoso 
de Oliveira e Jardelino Ramos. Três destes representantes do RS, 
Spinelli, Jardelino e Marcírio, possuíam antigas e profundas rela-
ções entre si, sendo todos provenientes do dinâmico e admirável 
Movimento Espírita existente na Serra Gaúcha, nos fornecendo 
um valioso material para reflexão e estudo.

Rodrigo Cavalcanti de Azambuja
Trabalhador da União Espírita Francisco de Assis de Canela/RS, vice-presidente da União 

Municipal Espírita de Taquara e coordenador de unificação do CRE2.

MARCÍRIO CARDOSO 
DE OLIVEIRA
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É com este intuito que este artigo busca reali-
zar um breve resgate da história de Marcírio Cardoso 
de Oliveira, que parece ter desempenhado, ao menos 
em algum momento da história, um papel central, na 
medida em que era filho do iniciador do Movimento 
Espírita na Serra Gaúcha e integrante de uma numero-
sa e operosa família espírita, da qual Jardelino Ramos 
fazia parte.

Marcírio encarnou em 7 de abril de 18801 em 
Santo Antônio da Patrulha, e emigrou com seu pai 
(Manoel Cardoso de Oliveira Sobrinho) e toda a família 
para a região de Jaquirana no Morro do Chapéu, na 
época distrito de São Francisco de Paula, aproxima-
damente em 18863, juntamente com diversos outros 
integrantes da família Cardoso, todos provenientes 
de Santo Antônio da Patrulha. Dentre eles, Manoel 

Ramos de Oliveira (tio de Manoel Cardoso de Oliveira 
Sobrinho), que parece ter se estabelecido nos arredo-
res da localidade conhecida como Juá (São Francisco 
de Paula). Tio e sobrinho tiveram, cada um deles, nu-
merosa descendência quase inteiramente dedicada ao 
Movimento Espírita de Caxias do Sul, Bom Jesus, São 
Francisco de Paula e região.

Um dos filhos de Manoel Ramos de Oliveira, por-
tanto primo do pai de Marcírio, encarnou já em São 
Francisco de Paula (na localidade do Juá), com o nome 
de Jardelino Ramos, e alcançou enorme destaque no 
Movimento Espírita de Caxias do Sul. Uma nota na re-
vista A Reincarnação de outubro de 1956 sobre o seu 
desencarne o definia como “o centro de gravidade do 
meio espírita naquela cidade serrana”.

Legenda:
1 – Jardelino C. Ramos.
2 – Francisco Spinelli.
3 – Décio Vianna.
Fotografia de arquivo da FERGS
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Marcírio casou com Francisca Gomes Cardoso, 
com quem teve os seguintes filhos4: Hermínia Cardo-
so Moojem, Elina Cardoso Finger, Diva e Eugênio Car-
doso. Foi professor e exerceu cargos públicos em São 
Francisco de Paula5 no distrito de Campo Bom6 (hoje 
município de Cambará do Sul). Em abril de 1914, se 
transferiu para Bom Jesus, onde foi agente postal até o 
ano de 19267, e depois disso atuou como notário e ofi-
cial do registro geral até se aposentar. Foi um cidadão 
de destaque em Bom Jesus, onde foi eleito vereador 
em 1934, com grande número de votos, e novamente 
em 1952. Dedicado à comunidade, cedeu um imóvel 
de sua propriedade, que serviu durante muito tempo 
como Tabelionato e Posto de Saúde do município. 

Sua atuação no Movimento Espírita já se fez 
sentir quando ainda residia em São Fransciso de Paula, 
e, ao mudar-se para Bom Jesus, foi um dos fundadores, 
em 1915, do GE Amor de Jesus8, do qual foi presidente 
em diversas oportunidades (ao menos em 1922, 1923, 
1949 e 1950), e presidente da Escola Particular Edu-
ardo Gans, que funcionou nas dependências do Gru-
po Espírita Amor de Jesus. Também viria a dirigir a 
revista espírita A Verdade, que durante algum tempo 
editou-se em Bom Jesus9. 

Farta documentação prova que a família de Mar-
círio se dispersou pela região serrana do Rio Grande 
do Sul, originando núcleos espíritas em diversas ci-
dades e localidades, formando uma verdadeira rede, 
e que, apesar das distâncias e das dificuldades de 
comunicação que se apresentavam na época, manti-
nham contato frequente. Um bom exemplo disso é o 
próprio Jardelino Ramos, que manteve relação com o 
Movimento Espírita de Bom Jesus, além de conviver 
diariamente com diversos irmãos, irmãs, sobrinhas e 
sobrinhos de Marcírio, residentes e engajados no Mo-
vimento Espírita de Caxias do Sul.  

Foi ao redor deste núcleo central que diversas 
outras famílias foram se aglutinando e juntando for-
ças na propagação do ideal espírita, e foi também 
neste ambiente que Francisco Spinelli veio a conhecer 
sua futura esposa Adolcina, que já fazia parte desta 
grande família espírita de Bom Jesus. O primeiro con-
tato com a Doutrina Espírita teria se dado através da 
leitura das revistas O Reformador de propriedade de 
seu futuro sogro, Frutuoso Araújo (um dos fundadores 
do GE Amor de Jesus, juntamente com Marcírio). Spi-
nelli, que até então era católico, aproveitava a leitura 
sob o pretexto de treinar o idioma, contudo, a semen-
te estava plantada e encontraria terreno fértil, sendo 
necessário apenas um período de maturação para as 
novas ideias.

Após este contato inicial, Spinelli e sua agora es-
posa Adolcina transferiram residência para Encanta-
do, por ocasião de uma oportunidade profissional, mas 
após curto período retornaram a Bom Jesus, quando 
então, com o incentivo e o apoio de Marcírio, Spinelli 
passou a estudar a Doutrina Espírita mais a fundo e de 
uma forma mais sistematizada. Nascia, ou renascia, 
uma grande amizade e parceria, tornaram-se grandes 
companheiros na divulgação do Espiritismo, partici-
pando com outros colaboradores de diversas viagens 
de divulgação da Doutrina Espírita através dos Cam-
pos de Cima da Serra e até mesmo até Santa Catarina, 
numa atividade que resolveram denominar de “Cara-
vanas de Divulgação”. Estas atividades resultaram na 
fundação de diversos grupamentos espíritas na Serra 
Gaúcha, parecendo respeitar um padrão de dissemina-
ção que “aproveitava” a presença prévia na localidade 
de um simpatizante (na maior parte das ocasiões, se 
tratava de integrante da família Cardoso), que servia 
de contato local e referência para os caravaneiros, ao 
qual se fornecia um modelo de estatuto, livros e assis-
tência na forma de palestras e visitas periódicas. As 
viagens e iniciativas, assim como a receptividade local 
e as impressões dos caravaneiros e presentes, eram 
documentadas em relatórios que eram prontamente 
encaminhados à FERGS, demonstrando uma nítida 
preocupação de trocar informações e unificar.
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Os pioneiros da Caravana da Divulgação – da esquerda para a direita: Simeão Varella, 
Marcírio Cardoso, um senhor não identificado, Narbal Vianna e Francisco Spinelli. Fotografia 

gentilmente cedida por Eduardo Borges e identificação das pessoas realizada por Linda Braghini

Estes esforços, além de criarem novas 
Casas Espíritas, tiveram o diferencial de criar 
uma sólida rede de contatos e de amizades, 
criando de forma natural uma cultura de uni-
ficação e de cooperação mútua, sem persona-
lismos ou sectarismos, um verdadeiro modelo 
de sucesso em termos de unificação e Movi-
mento Espírita. As atividades e os relatos so-
bre esta época de caravanas deixam transpa-
recer que aquilo que estava em evidência era 
a Doutrina Espírita como a causa comum de 
todos, acima mesmo do interesse de cada uma 
das Casas Espíritas fundadas, na medida em 
que todos trabalhavam por todos e pela Dou-
trina Espírita.
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Uma carta de Spinelli dirigida a Waldomi-
ro Ramos Pacheco parece representar uma pro-
va material da pujança e do grau de consciência 
em termos de unificação do Movimento Espírita 
existente na Serra Gaúcha e do nível de partici-
pação e contribuição dos familiares de Marcírio 
neste Movimento. Nesta carta, Spinelli, que se 
encontra em Bom Jesus, combina com Waldomi-
ro Ramos Pacheco, que era egresso do Movimen-
to Espírita de Canela e residente então em Caxias 
do Sul, sobre a realização de um possível Con-
gresso Espírita a ser realizado em São Francisco 
de Paula, necessitando apenas de uma resposta 
positiva dos confrades de Vacaria. São citados 
ainda Dorval, originário de São Francisco de Pau-
la e residente em Caxias do Sul, o próprio Mar-
círio, que se encontrava em viagem, e Jardelino 
Ramos. Todos, à exceção do próprio Francisco 
Spinelli, familiares de Marcírio.

As Caravanas de Divulgação que ocorre-
ram, ao menos a partir de 1930, parecem ter ser-
vido de modelo, e mais que isso, se enraizado 
como um hábito, um modus operandi, servindo 
como uma experiência de sucesso para as inicia-
tivas em nível estadual (RS) ocorridas na segun-
da metade da década de 40, quando Spinelli já 
se encontrava residindo em Porto Alegre e inte-
grado às atividades da FERGS, e que se conven-
cionou chamar de “Caravanas de Fraternidade”, 
onde prosseguia o esforço de unificação. 

Trecho do artigo da revista A 
Reincarnação de março de 1950
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Diante deste crescente, era natural e esperado que Marcírio, ao lado de seu 
amigo Spinelli, participassem ativamente nos Congressos realizados em SP em 1948 
em prol da unificação e no Congresso Espírita Pan Americano em 1949, integran-
do a delegação da FERGS, culminando com a assinatura do Pacto Áureo pelos dois 
amigos de Bom Jesus e pelo companheiro de Caxias do Sul, Jardelino. Também era 
esperada e natural a participação de Spinelli na Caravana da Fraternidade em 1950.

Marcírio vinha apresentando problemas de saúde durante alguns anos, e em 
8/07/1953, aos 73 anos de idade, desencarnou repentinamente na sala de sua resi-
dência enquando conversava com seus familiares. Na ocasião, ocupava as presidên-
cias da Câmara de Vereadores de Bom Jesus e do CE Amor de Jesus. Seu velório ocor-
reu na Câmara Municipal, e, exatamente na hora em que seria transportado para o 
cemitério local, desabou um enorme temporal que não impediu o comparecimento 
em massa ao seu sepultamento da população local, amigos, parentes e companhei-
ros de Movimento Espírita, vindos de Vacaria, Caxias do Sul, São Francisco de Paula, 
Canela e Arroio do Meio.

Os relatos sobre Marcírio descrevem um homem de caráter e conduta irre-
prensíveis, firme em sua fé, incansável, probo, figura de reputação respeitável em 
todos os seus ramos de atuação, lutador sereno mas de atitudes desassombradas, 
chefe de família exemplar e incondicional amigo dos humildes e dos sofredores. Foi 
um pregador incansável da terceira revelação, mesmo enfrentando as dificuldades 
normais em se pregar o espiritismo naquela época e em cidades pequenas, finan-
ciando com recursos próprios as viagens de divulgação que realizava. Esteve, junto 
com outros confrades, em Belo Horizonte, e foi até Pedro Leopoldo abraçar Francis-
co Cândido Xavier, que o recebeu com especial e merecido carinho.

Marcírio Cardoso em dois momentos de sua vida. A foto-
grafia da esquerda foi gentilmente cedida pelo CE Amor de 
Jesus de Bom Jesus (RS), e a da direita, por Eduardo Borges.
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Referências:

1. Localizada na Avenida Passos nº 30, na então capi-
tal federal, a cidade do Rio de Janeiro.

2. O jornal Sentinela (de Canela/RS), em um especial 
sobre o município de Bom Jesus, traz a informação 
de que a data de nascimento de Marcírio era 7 
(sete) de abril de 1880, e muito provavelmente 
seja esta a data correta, já que a matéria do jornal 
foi escrita com a entrevista de seus familiares.

3. O livro Caravanas de Divulgação traz a data de 
1888, contudo, pesquisas posteriores baseadas em 
documentos permitiram recuar a data mais dois 
anos até 1886.

4. Segundo Linda Braghini, a primogênita de Marcí-
rio teria sido uma menina desencarnada precoce-
mente e da qual não teria restado nenhum regis-
tro.

5. Há relatos de que teria atuado em Jaquirana até o 
ano de 1913.

6. Foi nomeado escrivão distrital quando tinha 22 
anos de idade, casando-se no ano seguinte e sendo 
transferido para Campo Bom, atuando no mesmo 
ofício (segundo o jornal Sentinela).

7. Diário Oficial da União edições de 10/10/1926 e 
26/8/1928.

8. Que, em 1949, passaria de Grupo Espírita para 
Centro Espírita Amor de Jesus.

9. Informações deste parágrafo retiradas da revista A 
Reincarnação de jul/ago de 1953.

A coragem, a determinação e a iniciativa de 
Marcírio Cardoso de Oliveira e de seus familiares nos 
Campos de Cima da Serra podem e devem nos servir 
de material de reflexão e inspiração. Precisamos ur-
gentemente buscar realizar na prática, cotidianamen-
te, um projeto de paz, concórdia e união em todos os 
campos de nossas vidas.

Penso que talvez nos seja necessário resgatar o 
espírito prático, caravaneiro e desbravador dos pio-
neiros do Movimento Espírita, entre eles Marcírio e 
sua família, que demonstraram um senso aglutinador 
que acolheu a todos, reunindo os elementos dispersos 
numa grande rede ou família, tão bem compreendido 
e assimilado pelo “Peregrino” Francisco Spinelli. 

Neste sentido vejo com alegria um revigora-
mento de movimentos de caravanas de visitação e de 
apoio mútuo que parecem surgir em diversos pontos 
do Movimento Espírita Brasileiro, de forma um tan-
to quanto simultânea e espontânea. Permito-me nes-
te ponto citar, a título de ilustração, um dos muitos 
exemplos deste florescimento, que é a Caravana da 
Fraternidade do Instituto Espírita Bezerra de Menezes 
(Niterói/RJ), que conta com a organização de Hélio Ri-
beiro Loureiro, e já atinge sua oitava edição percor-
rendo o Estado do RJ promovendo a união da família 
espírita fluminense. E num esforço para ampliar ainda 
mais o alcance da iniciativa, buscou estender estes la-
ços ainda mais longe, até o RS, visto que em 2013 terá 
como orador nosso querido Gabriel Salum, colabora-
dor da FERGS.

Talvez sejam indícios de que a ideia esteja ma-
dura, de que o terreno encontra-se fértil e tenha che-
gado o momento de cada um de nós, dentro de nossas 
possibilidades, retornarmos de maneira decidida às 
“Caravanas de Divulgação”.
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“Desde os tempos de Francisco Spinelli - e antes ainda -, 
a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, por seus caravanei-
ros, visita o Estado inteiro, levando sempre a palavra amorosa 
e esclarecedora do Consolador, pacificando corações, indirei-
tando veredas, semeando o amor, o estudo e a união entre os 
Espíritas gaúchos. 

Enfrentando estradas, intempéries do tempo, frio, chu-
va, seguem felizes para todos os recantos do Estado os cara-
vaneiros da Unificação, missão primordial da FERGS. Esses en-
contros, pontilhados sempre de reencontros, são verdadeiros 
oásis de paz e de luz, onde a legítima fraternidade é o ar que 
se respira.

O ano de 2012 foi mais um ano riquíssimo de experiên-
cias luminosas nas regionais pelo Estado do Rio Grande do 
Sul. Parece-nos, assim, muito importante registrarmos aqui 
alguns desses momentos especiais.”
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No dia 4 de março, ocorreu na cidade 
de Ijuí o encontro da 8ª Região Federativa 
do Estado do Rio Grande do Sul nas depen-
dências da E. E. Rui Barbosa, reunindo mais 
de 200 Espíritas daquela região. 

Em clima de muita fraternidade, a 
presidente da FERGS, Maria Elisabeth Bar-
bieri, conduziu a programação do encontro 
no período da manhã, dando ênfase ao tra-
balho de liderança e à integração das áreas 
de atividade dos Centros Espíritas. Relem-
brou com muita emoção o aniversário de 70 
anos da primeira edição da obra Paulo e Es-
tevão pelo Espírito Emmanuel, psicografia 
de Chico Xavier. 

No período da tarde, foram feitos os 
estudos de casos de acordo com a proposta 
elaborada pelo Conselho Federativo Nacio-
nal (CFN) e as setoriais de departamentos, 

ambas com o intuito de melhorar o atendi-
mento ao público nas casas espíritas bem 
como de qualificar os trabalhadores para a 
realização da tarefa.

O relógio se aproximava das 18h 
quando o encontro chegava ao fim. Era hora 
de a equipe de colaboradores da Federação 
Espírita do Rio Grande do Sul – FERGS retor-
nar à capital dos gaúchos. A emoção estava 
estampada na face de cada participante. 

Os integrantes da UME-Ijuí e do CRE 
8º, organizadores do evento junto à FERGS, 
despediram-se, agradecendo a presença de 
todos. Os 395 quilômetros que separam 
Porto Alegre de Ijuí não serão obstáculo 
para novo encontro. Os laços de amizade 
e fraternidade estão mais estreitos. IJUÍ É 
LOGO ALI!

Iju
í

8ª
Região Federativa

Março de 2012
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Nas primeiras horas da manhã do dia 
24 de março, colaboradores espíritas dos mu-
nicípios de Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí 
e Viamão reuniram-se nas dependências da 
Sociedade Espírita Simão Pedro (Alvorada), 
para o encontro da 12ª Região Federativa do 
Estado, promovido pela FERGS – Federação 
Espírita do Rio Grande do Sul.

Seguindo as diretrizes de trabalhos 
propostas pelo Conselho Federativo Nacional 
(CFN), foram realizadas atividades de inte-
gração de áreas, bem como acerca da impor-
tância da formação de novas lideranças e a 
qualificação do trabalhador no Movimento 
Espírita.

Em momentos de alegria e fraternida-
de, a presidente da FERGS, Maria Elisabeth 
Barbieri, junto aos vice-presidentes e demais 
integrantes da diretoria executiva, emocio-
naram os mais de 130 participantes do en-
contro, relembrando a trajetória e os desafios 
dos primeiros cristãos e a importância da 
constante divulgação da Doutrina dos Espíri-
tos nos dias atuais.

Ao final do evento, o pôr do sol fazia 
convite à reflexão. A esperança no porvir es-
tava estampada no semblante de cada um, 
fazendo-nos renovar o ânimo para seguir o 
labor na Seara do Cristo.

12ª
Região Federativa

Al
vo

ra
da

59Fe d e R A ç ã o es p í R i tA d o Ri o GR A n d e d o su l

Reencarnação 444 Alterada.indd   59 15/05/2013   18:19:17



Ocorreu no dia 14 de Abril, na cidade 
de Uruguaiana, em clima de fraternidade e 
união entre os irmãos Espíritas, a Reunião da 
7ª Região Federativa do Rio Grande do Sul. 
O prestigiado evento foi sediado no Colégio 
Laura Vicuña, entre 8h30min e 17h30min.

Foram debatidos os temas propostos 
pelo Conselho Federativo Nacional (CFN) da 
FEB, que pleiteia uma unificação pela inte-
gração de áreas nos Centros Espíritas, bem 
como os aspectos jurídicos, administrativos 
e de liderança relativos à unificação. 

O evento também foi muito bem su-
cedido graças à importante ajuda do Depar-
tamento de Tecnologia da Informação (DTI) 
da FERGS, que montou toda a infraestrutura 
relativa à sua área colaborando com os de-

mais departamentos nas realizações de seus 
objetivos.

E como é passível de ocorrer nas cida-
des de fronteira, o encontro da 7ª Região foi 
considerado internacional porque a cidade 
de Paso de los Libres (ARG) integra a União 
Municipal Espírita (UME) de Uruguaiana. Os 
nossos “hermanos” recebem o auxílio de co-
laboradores brasileiros na formação de gru-
pos de estudos e atividades relacionadas ao 
Movimento Espírita.

Os municípios que compõem a 7ª Re-
gião  e que estiveram representados por tra-
balhadores de diversos centros espíritas são 
Alegrete, Itaqui, Quaraí, Barra do Quaraí, São 
Borja e Uruguaiana.

7ª
Região Federativa
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Conforme o plano de atividades apro-
vado pelo Conselho Deliberativo da Federa-
ção Espírita do Rio Grande do Sul, ocorreu 
no dia 26 de maio a reunião da 5ª Região Fe-
derativa do Estado, na cidade de Jaguarão.

O evento foi realizado nas dependên-
cias da Escola Nelsom Wortmann, onde os 
mais de 200 participantes acompanharam 
a programação das atividades em clima de 
muita alegria e fraternidade.

Com o propósito de unificação do 
Movimento Espírita, foram trabalhadas as 
questões de liderança e integração de áre-
as, aproximando as casas espíritas e qualifi-
cando o colaborador espírita para realizar a 
tarefa com excelência.

A 5ª Região agrega as cidades de 
Canguçu, Capão do Leão, Jaguarão, Pedro 
Osório, Pelotas, Piratini, Rio Grande, Santa 
Vitória do Palmar, São José do Norte e São 
Lourenço do Sul. Unindo cidades e corações 
para o trabalho no bem.  

No encerramento das atividades, to-
dos os presentes emocionaram-se com o cli-
ma de harmonia e fraternidade e com a pre-
sença amorosa dos benfeitores espirituais.

5ª
Região Federativa

Maio de 2012
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No dia 7 de junho, ocorreu a reunião 
da 2ª Região Federativa do Rio Grande do Sul 
na cidade de Sapucaia do Sul, contando com 
a participação de mais de 100 colaboradores 
Espíritas de toda a região.

Grande emoção se fez presente nos co-
rações de todos quando a presidente da FER-
GS, Maria Elizabeth Barbieri, relatou sobre o 
aniversário de 70 anos da obra Paulo e Estê-
vão pelo Espírito Emmanuel, psicografada 

por Chico Xavier e o lançamento da obra Pau-
lo e Estêvão para Jovens Leitores, de Adeilson 
Salles, primeira edição conjunta realizada 
pela FEB e pela FERGS – através da Editora e 
Livraria Francisco Spinelli, lançada no dia 30 
de junho na sede da Federação Espírita Brasi-
leira, em Brasília.

As atividades desenvolvidas da reunião 
regional foram direcionadas para a integra-
ção das áreas do Centro Espírita e a impor-
tância da unificação do Movimento Espírita. 
A 2ª Região Federativa agrega as seguintes 
cidades: Canoas, Canela, Esteio, Gramado, 
Igrejinha, Novo Hamburgo, São Francisco de 
Paula, São Sebastião do Caí, Sapiranga, Sapu-
caia do Sul, Taquara e Três Coroas, trabalhan-
do juntas pela felicidade e a fraternidade de 
todos.

2ª
Região Federativa
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No dia 9 de junho, ocorreu na cidade de 
São Sepé a reunião da 4ª Região Federativa do 
Estado do Rio Grande do Sul. As atividades 
foram realizadas nas dependências da Asso-
ciação Espírita Jesus Nazareno, contando com 
a participação de colaboradores espíritas de 
toda a região.

Na véspera da reunião regional, Gabriel 
Salum, diretor do Departamento de Comuni-
cação Social Espírita da FERGS, proferiu pales-
tra falando sobre a missão do espiritismo e o 
desapego material, baseado nas parábolas do 
Cristo e nos ensinamentos de Kardec.

Em conformidade com a proposta do 
CFN (Conselho Federativo Nacional), foram 
desenvolvidas questões sobre liderança, moti-
vação, integração de áreas e a capacitação do 
colaborador espírita para o cumprimento da 
tarefa com excelência.  

A alegria se fez presente no coração de 
todos. Unidos e comprometidos com o tra-
balho na Seara do Senhor. Na terra que leva 
o nome de Sepé, o Anjo Guerreiro, cantavam 
com alegria as melodias de gratidão que bro-
tavam no coração de cada um. Com fé e espe-
rança na felicidade do porvir.

4ª
Região Federativa
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Ocorreu em Eldorado do Sul, no dia 23 
de junho, a reunião da 11ª Região Federativa 
do Estado, que agrega as seguintes cidades: 
Guaíba, Camaquã, Barra do Ribeiro e Eldora-
do do Sul.

Seguindo a proposta do Conselho Fe-
derativo Nacional de integração das áreas 
do Centro Espírita, foram desenvolvidas as 
atividades com o objetivo de orientar o co-
laborador Espírita na execução da tarefa de 
consolar e esclarecer a todos que procuram 

as instituições Espíritas com seus corações 
sobrecarregados e aflitos. 

A reunião contou com a presença de 
Francisco Ferraz Batista, presidente da Re-
gião Sul da Federação Espírita Brasileira e 
vice-presidente da Federação Espírita do Pa-
raná, que está realizando um roteiro de vi-
sitas ao Rio Grande do Sul, estreitando cada 
vez mais os laços de fraternidade que unem 
as Federativas estaduais.

11ª
Região Federativa
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Ocorreu no dia 14 de julho a reunião 
da 13ª Região Federativa, que agrega as 
cidades de Candelária, Encruzilhada do 
Sul, Pantano Grande, Rio Pardo, Santa Cruz 
do Sul, Sobradinho, Venâncio Aires e Vera 
Cruz. 

A acolhida fraterna dos confrades 
da região aqueceu o coração de todos. O 

frio característico nesta época do ano não 
espantou os participantes da regional que 
compareceram em grande número, traba-
lhando juntos pela união e difusão do Mo-
vimento Espírita ao alcance de todos.  
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Julho de 2012
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No domingo, dia 22 de julho, o Sol trou-
xe alegria aos corações dos participantes da 
Reunião do Conselho Regional Espírita da 1ª 
Região Federativa da Federação Espírita do 
Rio Grande do Sul – FERGS, realizada na sede 
da Federação e na Sociedade Espírita Paz e 
Amor. Durante o dia, foram desenvolvidas pa-
lestras e oficinas para presidentes e diretores 
das Uniões Distritais Espíritas – UDEs e das 
Casas Espíritas de Porto Alegre.

A abertura do evento ocorreu com a pre-
sença de Maria Elisabeth Barbieri, presiden-
te da FERGS, Rosi Possebon, vice-presidente 
doutrinária, Lea Bos Duarte, vice-presidente 
de unificação, Valmor Valente, coordenador 
do Conselho Regional Espírita – CRE – da 1ª 
Região, além de 150 participantes das UDEs 
Passo da Areia, Navegantes, Tristeza, Centro, 
Santana, Partenon e Glória.

Durante a manhã, todos participaram 
da plenária, quando foi apresentado o vídeo 
“A FERGS somos nós”. Valmor Valente fez a 
prece de abertura e falou sobre a importância 
da unificação do Movimento Espírita e da in-
tegração entre os trabalhadores Espíritas. Em 
sequência, foram apresentados os diretores 
executivos e trabalhadores da FERGS.

Com atenção e emoção, a plateia ouviu 
a exposição de Elisabeth Barbieri sobre os 70 
anos de lançamento da obra literária Paulo 
e Estêvão, de autoria de Emmanuel pela psi-
cografia de Francisco Cândido Xavier. A obra 
descreve a vida e a conversão de Saulo de Tar-
so ao Cristianismo, assim como a formação 
dos primeiros núcleos cristãos, trazendo pro-
fundas reflexões sobre problemas e desafios 
das atividades religiosas, principalmente com 
relação à unificação do Movimento Espírita. 
Paulo escrevia cartas para orientar as igrejas 
por ele implantadas, documentos estes que 
servem para toda a cristandade. Hoje, os Es-
píritas contam com orientações preciosas, en-
tre elas as obras básicas codificadas por Allan 
Kardec e demais orientações editadas para o 
Movimento Espírita.

O papel do divulgador do Espiritismo 
foi apresentado por Guilherme del Valle da 

1ª
Região Federativa
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Silva, do Decom da FERGS. Após, foi trabalhada a im-
portância da realização de tarefas integradas e harmo-
nizadas na Casa Espírita, onde todos os trabalhado-
res devem compreender as atividades e ter uma visão 
sistêmica dos departamentos. Para acolher, esclarecer 
e consolar amorosamente todos que chegam à Casa 
Espírita, é indispensável a qualificação contínua do 
trabalhador e o estímulo à formação de novos líderes.

O diretor do Departamento de Tecnologia da In-
formação – DTI, Luiz Claudio Azambuja, apresentou 
o uso de tecnologia a favor do Movimento Espírita. 
A FERGS está trabalhando nesta área, e as ferramen-
tas que oferece às Casas Espíritas visam uma melhor 
eficácia da divulgação e da integração do Movimento 
Espírita.

A vice-presidente de unificação, Lea Bos Duarte, 
falou sobre o trabalho integrado e em equipe, objeti-
vando dar condições de universalidade à mensagem a 
ser divulgada com simplicidade e humildade.

A seguir, os participantes foram divididos em 
quatro grupos para estudar casos que podem ocor-
rer nas Casas Espíritas. Após as discussões, os grupos 
apresentaram soluções para as problemáticas levanta-
das. Em outro momento, os participantes foram divi-
didos, de acordo com suas atividades na Casa Espírita, 
em: presidentes, Estudo Sistematizado da Doutrina 
Espírita - Esde, Departamento da Infância e Juventude 
- DIJ, Departamento de Assuntos da Família - Dafa, De-
partamento de Assistência e Promoção Social Espírita 
- Dapse, Departamento Doutrinário - Dedo, Departa-
mento de Tecnologia da Informação - DTI e Departa-
mento de Comunicação Social Espírita - Decom. Para 
os grupos setoriais foram apresentadas informações 
para serem debatidas, aprofundadas, e realizadas con-
clusões.

O dia foi de integração e de aprendizado, os ga-
nhos foram muitos, e, para finalizar, Valmor Valente 
agradeceu a presença e desejou que as informações 
divulgadas na Reunião pudessem suprir as necessida-
des do Movimento Espírita. Elisabeth Barbieri e Lea 
Bos Duarte agradeceram a todos e solicitaram aos par-
ticipantes que divulguem as informações recebidas e 
que motivem a participação de todos os trabalhadores 
para a reunião do próximo ano.
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A Capital do Planalto, Passo Fundo, 
engalanou-se em festa de luz para receber a 
equipe diretiva da Federação Espírita do Rio 
Grande do Sul, além de dirigentes e traba-
lhadores das Casas Espíritas da 9ª Região Fe-
derativa do Estado. A Reunião Regional ocor-
reu no dia 4 de agosto, no Centro Espírita de 
Caridade Dias da Cruz. Fazem parte desta re-
gião os municípios: Carazinho, Constantina, 
Erechim, Espumoso, Fontoura Xavier, Fre-
derico Westphalen, Lagoa Vermelha, Passo 
Fundo, São José do Ouro, Sarandi, Soledade, 
Tapejara e Tapera.

Para iniciar a reunião, foi apresentado 
o vídeo institucional da FERGS, e, a seguir, 
Paulo Afonso Eberardth, presidente do Con-
selho Regional Espírita da 9ª Região, deu 
boas-vindas aos participantes do evento, e a 
vice-presidente de Unificação da FERGS, Lea 
Bos Duarte, fez a apresentação dos partici-
pantes da equipe da FERGS.

Em sequência, Maria Elisabeth Barbie-
ri, presidente da FERGS, falou aos presentes, 
ressaltando a importância da unificação, 
sendo que esta passa pela união das pessoas, 
a qual resulta do trabalho interior de cada 
um. Para exemplificar, ela relatou a vida de 
Paulo e de Estevão, a qual demonstra a gran-
deza da proposta de Jesus para a Humani-
dade. Ressaltou a impossibilidade de Paulo 
estar presente em todas as igrejas por ele 
fundadas e o quanto este fato o preocupava, 
até que o próprio Cristo o visita e o orienta a 

Pa
ss

o 
Fu

nd
o

9ª
Região Federativa

Agosto de 2012

68 A Re e n c A R n A ç ã o  2/2012

Reencarnação 444 Alterada.indd   68 15/05/2013   18:19:58



escrever a todos em seu nome. Surgem, então, as Epís-
tolas, que até os dias de hoje orientam os cristãos. Ci-
tou, ainda, Bezerra de Menezes, a grande voz da uni-
ficação. Para finalizar, discorreu sobre a importância 
da equipe e a necessidade de aprender a silenciar e a 
recuar para conviver e respeitar as diferenças entre os 
trabalhadores Espíritas.

A seguir, o vice-diretor do Decom da FERGS, Gui-
lherme del Valle da Silva, apresentou as publicações 
da FERGS, como o jornal O Diálogo e a revista A Reen-
carnação. Foi, também, exibido um vídeo do programa 
“Aconteceu, informe-se”, da TVFERGS, sobre o Encon-
tro Estadual de Trabalhadores e Dirigentes Espíritas. 
Maria Elisabeth Barbieri falou sobre as mais recentes 
publicações da Editora Francisco Spinelli, como: Es-
conde Esconde; Os Últimos Dias do Sábio; Conectando: 
Ciência, Saúde e Espiritualidade; e Paulo e Estevão para 
Jovens Leitores.

Durante a tarde, após o desenvolvimento de 
uma dinâmica que visa desenvolver o senso de equipe 
e a importância do trabalho organizado e sincroniza-
do, os participantes foram divididos em quatro gru-
pos para estudo de casos, os quais envolvem situações 
ocorrentes nas Casas Espíritas. Para cada caso foram 
discutidas ações interligadas entre os departamentos 
para solucionar a problemática apresentada. 

Como parte da programação, os participantes 
foram divididos segundo suas atividades na Casa Es-
pírita, totalizando oito oficinas sobre: passe, exposi-
tor, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita - Esde, 
Departamento de Assuntos da Família - Dafa, Depar-
tamento da Infância e Juventude - DIJ, Departamen-
to de Assistência e Promoção Social Espírita - Dapse, 
Departamento de Tecnologia da Informação - DTI, De-
partamento de Comunicação Social Espírita - Decom 
e presidentes de Casas Espíritas. Nas oficinas, foram 
discutidas ações pertinentes a cada trabalho e ouvidas 
as dificuldades que as casas enfrentam na realização 
do esforço de acolher, esclarecer e consolar aqueles 
que chegam às suas portas.

Para finalizar, Maria Elisabeth destacou a inte-
gração entre os departamentos da Casa Espírita, onde 
todas as tarefas são importantes, principalmente para 
cumprir com a máxima: “Ide e pregai”, preconizada 
por Jesus, a qual é um chamamento para todo o traba-
lhador da Seara de Jesus. O grande desafio dos dias de 
hoje é o pensar e o agir de forma integrada, pois esta 
é a condição para a universalidade da mensagem que 
prega a humildade e a simplicidade como condição 
para o sucesso do trabalho. Em um último momento, 
Luiz Claudio Azambuja, diretor do DTI da FERGS, apre-
sentou um vídeo com trecho do filme Nosso Lar onde 
é mostrado o uso da tecnologia no Plano Espiritual. 
Azambuja chamou a atenção para a necessidade do 
uso da tecnologia como ferramenta de divulgação da 
Doutrina Espírita.

Ao finalizar a reunião, após os agradecimentos 
aos participantes, foi proferida uma prece de agrade-
cimento ao Pai e solicitado o amparo devido para o 
Movimento Espírita gaúcho.
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A leitura de um trecho do Evangelho Se-
gundo o Espiritismo e uma sentida prece, rea-
lizadas pela coordenadora do Conselho Regio-
nal Espírita (CRE) da 14ª Região, Nani Keppler, 
deu início aos trabalhos.

Primeiramente, Gabriel Salum, diretor 
do Departamento de Comunicação Social Es-
pírita – Decom, da FERGS, explanou sobre os 
70 anos de edição da obra Paulo e Estevão, de 
autoria de Emmanuel através da psicografia 
de Francisco Cândido Xavier. Salum ressaltou 
que a obra, através do exemplo de Paulo de 
Tarso, é um chamamento atual para os traba-
lhadores da Seara do Cristo, e à medida que o 
espírito evolui ele gravita para Deus. Está no 
querer de cada um aproveitar o momento de 
luz ou, então, aguardar para daqui a milênios 
para então atender ao chamado do Jesus. Ga-
briel Salum também falou sobre os veículos de 
comunicação da FERGS, citando o jornal Diálo-
go Espírita e a revista A Reencarnação.

A seguir, foi realizada uma dinâmica 
onde, em um momento lúdico, os participan-
tes da reunião tiveram a oportunidade de 
reflexionar, sob a coordenação das diretoras 
Marlise Ribeiro do DIJ e Marlene Bertoldo do 
Dapse, sobre o trabalho na Casa Espírita, a im-
portância da sintonia entre os trabalhadores, 
a integração entre os grupos, a conscientiza-
ção sobre as metas a serem atingidas, o papel 
das lideranças, o planejamento, o respeito às 
diferenças e aos limites de cada um, salien-
tando que os trabalhadores devem esquecer 
o individual para agir em função do coletivo.

Lea Bos Duarte, vice-presidente de Uni-
ficação da FERGS, apresentou um vídeo, o 
qual mostra o chamamento de Jesus aos 12 
Apóstolos. Com este exemplo, ficou evidente 
a necessidade de integração entre as áreas de 
trabalho, a retomada da linguagem simples 
do Cristo e a unificação de princípios e propó-
sitos. Para tanto, é imprescindível desenvolver 
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qualidades como: humildade, simplicidade, flexibilidade, acolhimento e fra-
ternidade, e assim, em uma ação integrada, saber acolher, consolar e escla-
recer.

Os e-mails institucionais, o portal TVFERGS, o mapa com a localização 
de todas as Casas Espíritas federadas do Rio Grande do Sul e a plataforma 
Google APPs e seu aplicativos foram apresentados pelo colaborador do Depar-
tamento de Tecnologia da Informação – DTI, da FERGS, Orlei Almeida.

Na parte da tarde, em um primeiro momento, os participantes da reu-
nião foram divididos em quatro grupos para realizar estudo de caso com base 
nas realidades das Casas Espíritas e seu público, assim como foi discutido 
como os departamentos, agindo de forma integrada, podem ajudar a solucio-
nar as demandas dos frequentadores.

Para finalizar, ocorreram reuniões setoriais, com os participantes divi-
didos segundo suas atividades na casa espírita. Assim, foram desenvolvidas 
atividades do Departamento de Comunicação Social Espírita – Decom, Área 
de Atendimento Espiritual na Casa Espírita – Aece, Expositor Espírita, De-
partamento de Assuntos da Família – Dafa, Departamento de Assistência e 
Promoção Social Espírita – Dapse, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 
– Esde, Departamento de Infância e Juventude – DIJ e Presidentes.

Desta forma, com os corações repletos de alegria e vontade de traba-
lhar na Seara do Cristo, o grupo encerrou as atividades cantando a música 
“Alegria Cristã” e formando um grande círculo onde as mãos dadas represen-
tavam a união e o amor.
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Ocorreu no dia 1 de setembro, nas de-
pendências da S. E. Bezerra de Menezes, em 
Caxias do Sul, a reunião da 3ª Região Fede-
rativa do Estado. As cidades que integram 
esta região são: Bento Gonçalves, Bom Jesus, 
Caxias do Sul, Esmeralda, Farroupilha, Pinhal 
da Serra, São Marcos e Vacaria.

Após a prece de abertura proferida 
pela coordenadora do Conselho Regional Es-
pírita, Clementina Berno, a presidente da Fe-
deração Espírita do Rio Grande do Sul, Maria 
Elisabeth Barbieri, relatou sobre os 70 anos 
da publicação da obra Paulo e Estêvão - pelo 
Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xa-
vier -, utilizando trechos do livro como ver-
dadeiras lições de unificação realizadas pelo 
Apóstolo dos Gentios.

Em seguida, Gabriel Salum, diretor do 
Departamento de Comunicação Social Es-

pírita da FERGS, apresentou as publicações 
da Federativa e os lançamentos da Editora 
e Livraria Francisco Spinelli. Falou sobre a 
importância da divulgação da Doutrina Espí-
rita, sendo o Espiritismo o mais terrível an-
tagonista do materialismo como consta na 
conclusão de O Livro dos Espíritos.

A oficina “Liderança na Era de Regene-
ração” foi conduzida pela diretora do Depar-
tamento Doutrinário da FERGS, Helena Ber-
toldo, dando sequência ao trabalho iniciado 
no Movimento Espírita em 2009. Helena ci-
tou a passagem da obra Boa Nova – pelo Es-
pírito Humberto de Campos, psicografia de 
Chico Xavier –, que fala sobre os Quinhen-
tos da Galileia. A alegria se fez presente no 
coração de todos. As lágrimas desciam pela 
face de cada participante como verdadeiras 
pérolas, relembrando a Caravana que jamais 
se dissolverá.
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Luiz Cláudio Azambuja, diretor do Departamen-
to de Tecnologia da Informação, falou sobre as facili-
dades que as ferramentas da TI proporcionam na exe-
cução da tarefa. Apresentou o projeto de grupos de 
e-mails que está em fase de teste em algumas cidades, 
fortalecendo cada vez mais os laços entre as regiões 
do Estado com a Federação Espírita do Rio Grande do 
Sul.

Momentos antes do intervalo para o almoço, a 
presidente da FERGS, Maria Elisabeth Barbieri, reto-
mou a palavra para  compartilhar com o público refle-
xões sobre a importância das Livrarias Espíritas como 
ferramentas de sustentabilidade para os Centros Espí-
ritas (quando bem administrados), pois com essa ação 
estaríamos divulgando o Espiritismo e angariando re-
cursos para os núcleos espíritas.

Nas primeiras horas da tarde, iniciou-se o Estu-
do de Casos, conforme a proposta do Conselho Federa-
tivo Nacional (CFN) de integração das áreas do Centro 
Espírita. Logo após, ocorreram as reuniões setoriais, 
em que os participantes se reuniram com seus res-
pectivos departamentos para colherem informações e 
compartilharem experiências da sua região.

No encerramento da reunião regional, Maria 
Elisabeth Barbieri apresentou uma psicografia ditada 
pelo Espírito Francisco Spinelli, recebida em uma reu-
nião mediúnica na casa-máter dos espíritas gaúchos, 
que fala sobre as responsabilidades da tarefa e as ale-
grias de colaborar na Seara de Jesus. A prece final foi 
proferida por José Gilmar Vieira, presidente da UME-
-Vacaria, agradecendo a oportunidade daqueles mo-
mentos de união, reflexão e de trabalho no bem.
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O cantar dos pássaros misturou-se às 
vozes dos corais do Grupo Musical Harmo-
nia, de Santana do Livramento, e de Bagé, na 
abertura da Reunião Regional da 6ª Região 
Federativa, na Escola Estadual de Ensino 
Médio Dr. Silvio Ribeiro, em Santana do Li-
vramento, no dia 22 de setembro de 2012. A 
acolhida foi carinhosa, e logo companheiros 
da Federação Espírita do Rio Grande do Sul – 
FERGS e das Uniões Municipais Espíritas das 
cidades de Bagé, Dom Pedrito, Livramento, 
Rosário do Sul, São Gabriel e Candiota esta-
vam unidos em busca do mesmo objetivo de 
unificar o Movimento Espírita no Estado.

A presidente da FERGS, Maria Elisabeth 
Barbieri, deu as boas-vindas aos presentes e 
formou a mesa com a participação da presi-
dente da Federação Espírita do Uruguai, Mir-
ta Ataides; a vice-presidente de Unificação 
da FERGS, Lea Bos Duarte; a vice-presidente 

Doutrinária da FERGS, Rosi Possebon; o pre-
sidente do Conselho Regional Espírita da 
6ª Região, Pedro Peçanha; e presidentes das 
UMEs presentes. 

Após a apresentação do vídeo institu-
cional “A FERGS somos nós”, a presidente 
da UME - Santana do Livramento, Néry de 
Lima Pereira, proferiu a prece de abertura do 
evento. A seguir, a presidente da Federação 
uruguaia, Mirta Ataides, falou sobre a impor-
tância da integração entre os dois países para 
uma caminhada conjunta visando ao cresci-
mento da Doutrina Espírita. Relatou, emo-
cionada, o auxílio que os irmãos brasileiros 
estão dando ao incentivar o Movimento Es-
pírita do Uruguai para que este também seja 
um país Espírita.

Maria Elisabeth Barbieri proferiu pa-
lestra sobre os 70 anos da edição da obra li-
terária Paulo e Estevão, de Emmanuel, psico-
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grafada por Francisco Cândido Xavier, relatando que 
modificamos nossas vidas a partir do encontro com 
o Cristo em nosso coração. Na obra citada, a cada pá-
gina, identificamos nossas lutas, quedas, tristezas, 
alegrias e realizações. Também percebemos a impor-
tância da solidariedade, pois somos um elo na grande 
cadeia dos seres, em todas as ocasiões da vida. Ao fa-
lar sobre as Epístolas de Paulo, comparou-as às atuais 
cartas de orientação que temos hoje no Movimento 
Espírita, como: Orientação ao Centro Espírita, Orien-
tação aos Órgãos de Unificação e Manual de Comuni-
cação Social Espírita, entre  outros.

Ao citar a frase de Bezerra de Menezes – “Sem 
comunicação não temos caminhos” – Gabriel Salum, 
diretor do Departamento de Comunicação Social da 
FERGS, falou sobre a importância da comunicação, 
pois sem intercâmbio não evoluiremos. Também apre-
sentou as publicações da FERGS, como a revista A Re-
encarnação e o jornal Diálogo Espírita.

Para exemplificar a importância do trabalho em 
equipe, foi desenvolvida a dinâmica Escravos de Jó, 
quando ficou claro para todos a necessidade de identi-
ficar e absorver as diferenças entre as pessoas, desen-
volver a tolerância, compartilhar a visão, incentivar as 
potencialidades, o respeito e a humildade.

À tarde, em um primeiro momento, os parti-
cipantes da reunião foram divididos em três grupos 
para estudar e discutir casos comuns de serem viven-
ciados nas Casas Espíritas. Nestas discussões, foram 
apresentadas diretrizes de como os diversos departa-
mentos devem agir de forma integrada para acolher e 
esclarecer ao público que chega à Casa Espírita.

Em sequência, foram desenvolvidas oficinas, vi-
sando capacitar e orientar os trabalhadores Espíritas 
das seguintes áreas: Departamento de Comunicação 
Social Espírita - Decom, Departamento de Assistência 
e Promoção Social Espírita – Dapse, Departamento de 
Assuntos da Família – Dafa, Departamento de Infân-
cia e Juventude – DIJ, Departamento de Tecnologia da 
Informação – DTI, Departamento Doutrinário – Dedo, 
Administração, Estudo Sistematizado da Doutrina Es-
pírita – Esde, Atendimento Espiritual na Casa Espírita 
– Aece.

Em um ambiente de paz e confraternização, 
com muita emoção em todos os corações, a reunião 
da 6ª Região foi encerrada. Em todos ficou o sentimen-
to da necessidade de integrar e compartilhar conheci-
mentos e experiências, procurando sempre maior efi-
ciência no atendimento na Casa Espírita e tendo como 
norte os ensinamentos contidos nas obras básicas co-
dificadas por Allan Kardec.
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Sábado, 29 de setembro de 2012. O ven-
to soprava forte, fazendo com que as turbinas 
do parque eólico de Osório trabalhassem in-
tensamente. As pás dos aerogeradores movi-
mentavam-se vertiginosamente, lembrando 
os ponteiros de um relógio, dando a impres-
são de que o tempo passou depressa. Sim, a 
Diretoria Executiva e colaboradores da Federa-
ção Espírita do Rio Grande do Sul se dirigiam 
a Tramandaí para a reunião regional da 10ª 
Região Federativa do Estado. O Litoral Norte 
foi o ponto final do ciclo de regionais de 2012. 

O encontro foi realizado na Prefeitura 
de Tramandaí contando com a participação de 
mais de 110 colaboradores Espíritas daquela 
região, que agrega as cidades de Balneário Pi-
nhal, Capão da Canoa, Caraá, Cidreira, Osório, 
Palmares do Sul, Santo Antônio da Patrulha, 
Torres e Tramandaí.

A reunião iniciou com a prece de aber-
tura de João Alessandro Müller, presidente 
do Conselho Regional Espírita (CRE) daquela 
região. Em seguida, a presidente da FERGS, 
Maria Elisabeth Barbieri, falou sobre as Lições 
de Unificação contidas na obra Paulo e Estêvão 
pelo Espírito Emmanuel, psicografada pelo 
médium Chico Xavier, que comemora 70 anos 
de sua publicação em 2012.

O diretor do Departamento de Comuni-
cação Social Espírita da FERGS, Gabriel Salum, 
apresentou as publicações e algumas ações de 
divulgação da federativa. Lembrou fatos da 
vida de Bezerra de Menezes, incansável cola-
borador na difusão da Doutrina dos Espíritos, 
que disse: “Sem comunicação não teremos ca-
minhos”. 

No período da tarde, foram desenvolvi-
dos os estudos de casos, proposta de ação do 
Conselho Federativo Nacional – CFN/FEB, de 
integração das áreas do centro espírita. Em 
seguida, ocorreram as setoriais dos departa-
mentos com o objetivo de qualificar e integrar 
os colaboradores Espíritas para o cumprimen-
to da tarefa.

O Sol se despedia, anunciando que era 
hora de dizer “até logo” para os confrades da 
10ª Região. A alegria estava estampada no 
semblante de cada um. Os laços de amizade 
e união estão ainda mais apertados. E foi as-
sim... Entre abraços e lágrimas, com humilda-
de e carinho, características de Francisco Spi-
nelli, o Espírito incansável, caravaneiro que 
labuta em favor da unificação do Movimento 
Espírita, encerrou a última das 14 reuniões re-
gionais do Estado do ano 2012. 
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