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Se desejas extinguir
A sombra que aflige e atrasa,

Não olvides acender
A luz do Evangelho em casa.

Quando possível, nas horas
De doce união no lar,

Estende a Lição Divina
Ao grupo familiar.

Na chama viva da prece,
O culto nobre inicia,

Rogando discernimento
À Eterna Sabedoria.

Logo após, lê, meditando
O Texto Renovador

Da Boa Nova sublime,
Que é fonte de todo o amor.

Verás a tranquilidade,
Vestida em suave brilho,

Irradiando esperança
Em todo o teu domicílio.

Ante a palavra do Mestre,
Generosa, clara e boa,
A experiência na Terra
É luta que aperfeiçoa.

Mentiras da vaidade,
Velhos crimes da avidez,
Calúnia e maledicência
Desaparecem de vez...

Serpentes envenenadas
Do orgulho torvo e escarninho,

Sob o clarão da verdade,
Esquecem-nos o caminho.

Dificuldades e provas,
Na dor amargosa e lenta,
São recursos salvadores

Com que o Céu nos apascenta.

E o trabalho por mais rude,
No campo de cada dia,

É dádiva edificante
Do bem que nos alivia.

É que, na Bênção do Cristo,
Clareia-se-nos a estrada
E a nossa vida ressurge,

Luminosa e transformada.

Conduze, pois, tua casa
À inspiração de Jesus.

O Evangelho em tua mesa
É pão da Divina Luz.

CRISTO EM CASA
Casimiro Cunha

Francisco Cândido Xavier. Espírito Casimiro Cunha.
Extraído da obra “Luz no Lar”, ed. FEB, 7.Ed., pág. 109/111.

Aos brasileiros, meus irmãos:

Sois um povo de incomparável beleza, que tráz no 
coração a riqueza da fraternidade que pondes ao alcance 
de todas as demais nações.

O coração do mundo prepara-se para irrigar a Terra 
com o sangue abençoado das ideias espiritualizadas que 
fluem das suas instituições, leis e ações desenvolvidas 
em todos os campos: científico, social e religioso.

Somente os olhos afeitos a descobrir o verdadeiro 
significado dos fatos e os sentimentos que os inspiram 
percebem a grande missão dessa Terra.

Suas belezas mil trazem como matiz acentuado a ín-
dole pacífica e pacificadora da sua gente.

Os que dizem não haver nesta Terra o controle que 
impeça os que têm impulsos inferiores de se aproveita-
rem da impunidade para o cometimento de crimes não 
vislumbram a sua providencial vocação para permitir o 
exaurimento da chance de redenção das almas que aqui 
renascem ou aportam.

Nenhum outro recanto do orbe é capaz de conviver 
com esse limite extremo de liberdade sem fragmentar o 
ambiente de relativa e duradoura paz; somente o Brasil.

Aqui, todos os nacionalismos, mesmo que sejam cul-
tuados pelos imigrantes, diluem-se esmaecendo contor-
nos ao toque irresistível da atmosfera fraterna dessa Na-
ção.

Das mazelas, guerras e perseguições sofridas em to-
dos os tempos, ergueu-se o Brasil em pedestal que ace-
nava aos aflitos como o páramo seguro onde poderiam 
abrigar-se.

É a Pátria de todos os exilados, o chão de todos os 
sem terra, o amparo de todos os desvalidos.

Agora, prepara-se para levar ao mundo formas de 
completude à civilização que se esvazia no afã de acumu-
lar os bens terrenos.

Como no passado longínquo, essa Terra, que abriu 
seu território para o saque desenfreado dos 
que cobiçavam seus tesouros incalculáveis, 
abrirá o seu coração para curar as feridas do 
saqueador que volta combalido para nutrir-se 
do remédio abençoado aqui elaborado por lon-
gos anos de sofrimento, trabalho e vivência do 
Evangelho de Jesus.

Sereis os servidores fiéis, iluminando o 
caminho dos navegadores à deriva no oceano 
das incertezas do materialismo.

Salve o Brasil! Farol de luz para acolher to-
dos os povos.

Pedro de Alcântara.
Mensagem recebida no HEPA

Grupo Yvonne Pereira



Rogério Coelho
Escritor, expositor e articulista espírita de Muriaé (MG)
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A abnegação, o devotamento e os sacrifícios movimenta-
dos pelo verdadeiro cristão em favor dos semelhantes menos 
favorecidos não têm preço e tampouco se lhes podem avaliar 
pelos valores amoedados...

Quem anseia pela moeda terrena da gratidão ou pelo es-
corregadio e traiçoeiro alcance das expressões encomiásticas 
próprias ao enaltecimento da vaidade, não fará jus aos créditos 
na contabilidade divina.

Quando Jesus expulsou os vendilhões do Templo de Jerusa-
lém, Ele mostrou que os Seus discípulos não podem traficar com 
as coisas santas e tampouco se perderem no desregramento da 
simonia de qualquer jaez.

Afirma o psicólogo espírita Adenáuer Novaes1:
“(...) a gratuidade é uma forma de se viver melhor e num es-
tado de espírito harmônico e preparado para as dificuldades 
naturais da vida. Dar de graça não significa ser perdulário ou 
premiar a ociosidade alheia; é, em realidade, predispor o psi-
quismo a aprender a lidar com as perdas e limites do Espírito.
Dar de graça o que de graça recebeu é utilizar a energia psí-
quica que temos em favor do nosso crescimento, em favor do 
semelhante e em favor do próprio Universo. Essa energia a 
serviço da cura é fator que contribui para a felicidade pessoal 
e do outro em nossa vida.
Em sua trajetória evolutiva o ser humano acumula o potencial 
de curar-se a si mesmo e o de auxiliar seu próximo a crescer.
Quando endereçamos algo para alguém, receberemos de volta 
o que emitimos de acordo com o objetivo que empregamos ini-
cialmente. Assim, quando usamos a malícia nas relações 
que estabelecemos com o mundo teremos de volta, 
em resposta, a mesma malícia que empregamos.
Dar de graça o que de graça recebeu é agir na 
vida como gostaria que o Universo respondesse 
para comigo; é atuar no mundo com certa dose de 
inocência e ingenuidade características de quem tem 
puro o coração. Não é a inocência e a ingenuidade dos tolos, 

mas a pureza e consciência de quem sabe o que quer para si 
sem subtrair do outro.
Quem ama liberta, desejando a felicidade própria e – principal-
mente – a do outro. O desejo de posse ou a vontade de obter 
vantagens aprisiona o psiquismo num processo de autopreser-
vação que dificulta a percepção da vida, alienando o “ego” da 
possibilidade de desenvolver-se. Buscar o progresso pessoal é 
dever de todos e tarefa inalienável, porém, deve-se receber da 
vida o que ela oferece em troca dessa atitude.
Dar de graça o que de graça recebeu é objetivar que a lei de Deus 
aja conosco como estamos agindo com a vida que Ele nos deu.
Não há mérito em ganhar e não aprendermos a obter; e não há 
sentido em obter algo senão para aprender alguma lei de Deus. 
Obter por obter, mesmo por meios lícitos, não é o sentido de 
viver. O bem que se tem é o bem que se faz. 
A gratuidade que recebemos da vida é aquela que nós mesmos 
fizemos nas reencarnações passadas, como também a que 
fazemos hoje.
Fazer o bem gratuitamente alicerça no psiquismo o sentido de 
viver a vida como um dom de Deus. 

Emmanuel aconselha-nos a reajustar o conceito do Bem em 
nosso entendimento, ensinando2:

“(...) toda criatura que obtém qualquer parcela mais expressiva 
de responsabilidade e destaque, mostra-se realmente muito 
bem para combater o mal e liquidá-lo; entretanto, caso venha 
utilizar-se dos bens com que a vida lhe enriquece as mãos 
apenas para cuidar do bem de si mesma, sem qualquer preo-
cupação na garantia do bem devido aos outros, seja onde seja, 
semelhante criatura estará simplesmente bem mal.

A GRATUIDADE É UMA
FORMA DE SE VIVER MELHOR

O bem que se tem é O bem que se faz

“(...) Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido”.
Jesus. (Mt., 10:8.)

1 NOVAES, Adenáuer. Psicologia do Evangelho. Salvador: FLH, 
1999, cap. 26.
2 XAVIER, F. Cândido. Livro da Esperança. 20.ed. Rio [de Janei-
ro]: FEB, 20008, cap. 50.

REFERÊNCIAS



Roosevelt A. Tiago
Palestrante e escritor espírita. www.roosevelt.net.br

A Doutrina Espírita, quando bem estudada, provoca o en-
tendimento de que todos somos preparados para a indepen-
dência espiritual, portanto, não tem a finalidade de resolver os 
problemas das pessoas, e sim conferir a cada um as bases para 
a compreensão das situações que o envolvem.

Com relação aos casos de perturbação espiritual, em que 
somos envolvidos por influências dos Espíritos perversos, al-
gumas observações merecem especial atenção.

Geralmente, diante dessas situações, nos sentimos como 
vítimas dos seres invisíveis, no entanto, não somos tão ino-
centes assim, afinal, esses Espíritos são, na maioria das vezes, 
convidados daqueles que sofrem as perturbações.

Esses Espíritos desprovidos de paz sentem-se atraídos pe-
las nossas emanações mentais, como aprendemos em O Evan-
gelho Segundo o Espiritismo, no capítulo "Coletâneas de preces 
II – Para Afastar Os Maus Espíritos", no item 16 – Prefácio:

Os maus Espíritos só estão onde podem satisfazer a sua perversi-
dade. Para afastá-los, não basta pedir, nem mesmo ordenar que 
se retirem: é necessário eliminar em nós aquilo que os atrai. Os 
Espíritos maus descobrem as chagas da alma, como as moscas 
descobrem as do corpo. Assim, pois, como limpais o corpo para 
evitar as bicheiras, limpai também a alma das suas impurezas, 
para evitar as obsessões. Como vivemos num mundo em que os 
maus Espíritos pululam, as boas qualidades do coração nem 
sempre nos livram das suas tentativas, mas nos dão a força ne-
cessária para resistir-lhes.

Das afirmações acima, destacamos “só estão aonde podem 
satisfazer a sua perversidade”, ou seja, apenas ficam onde encon-
tram ambiente propício para produzir o mal que trazem em si. 

Dessa forma, são nossas imperfeições morais que os atraem e 
os mantêm próximos de nós. 

Todo pensamento e atitude de agressão, violência, egoísmo, 
maledicência e de irritabilidade proporcionam a nossa ligação 
com Espíritos infelizes e que passam a comungar das nossas 
emoções e sentimentos. Mas é justamente isso que fazem deles, 
não intrusos, mas sim, convidados. 

Na sequencia da análise do texto acima, está a base de 
todo o processo de desobsessão e de edificação moral, quando 
lemos: “é necessário eliminar em nós aquilo que os atrai”, co-
locando novamente em nossas mãos o processo de cura ou de 
restabelecimento do equilíbrio emocional.

São as nossas imperfeições morais que nos mantêm cativos 
dos Espíritos perversos e mergulhados em dores e sofrimentos. 
Assim, a questão não é afastá-los, mas sim, parar de atraí-los. 
Quando renovamos o nosso mundo mental, com pensamentos 
nobres, atitudes retas e oração, deixamos de atrair e começa-
mos a repeli-los. Paramos de representar uma zona confortável 
para as suas manifestações, simplesmente mudando nossa 
polaridade mental. É dessa forma que, para o êxito de qualquer 
processo de reabilitação psicológica e espiritual, a cura sempre 
encontra-se nas mãos do doente.

Cada sentimento negativo eliminado ou vencido representa 
um ponto a menos de fixação com entidades mesquinhas e in-
felizes. Da mesma forma, cada virtude adquirida se transforma 
em luz a iluminar o próprio caminho, dissipando a escuridão 
da própria alma. A única maneira de livrar-se do mal é abraçar, 
sem restrições, as propostas do bem.

Convidados indesejáveis

ACEITAMOS:
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As mudanças sempre foram parceiras evolutivas em nossa 
dinâmica de Espíritos “jornadeiros” na execução em nós do 
projeto Divino da transformação Átomo-Arcanjo, que nos guin-
dará um dia à condição de espíritos puros. Mas o que vemos 
nos tempos atuais é um processo mais dinâmico e rápido na 
forma como elas operam em nosso mundo interior e exterior. 
Estes são realmente tempos de mudanças; o tema, principal-
mente nas organizações, tem tido prioridade de pauta, sendo 
temática para seminários, palestras, e até cursos de extensão 
universitária.

Na singela opinião deste articulista, temos nos equivocado 
no foco dado ao estudo das transformações. Irrompemos numa 
propensão imediatista de mudar aquilo de errado que está fora 
de nós. Somos mestres na arte de identificação dos pontos 
de mudança ou melhoria nos outros ou nas coisas externas a 
nós, mas nossa imperfeição nos impede o mergulho dentro de 
nós, lugar este onde a reforma fundamental: a íntima, precisa 
imediatamente de nossa atenção e cuidado.

Realmente não é nada fácil romper os comportamentos se-
culares, cristalizados em nós! Por isso, parafraseando Einstein: 
“Não se muda uma consciência com a mesma consciência. É 
preciso uma outra consciência para se promover uma mudan-
ça”. A nova consciência cristão-espírita trazida pelos espíritos 
luminares a Kardec apresenta-se como sendo essa nova ordem 
de ideias, que promoverá progresso no homem comum, ainda 
imperfeito, arraigado aos velhos conceitos e padrões, inválidos 
e inoperantes nos tempos modernos, o que o tem levado à infe-
licidade, com a depressão ombreando estatisticamente doenças 
como o câncer e as disfunções cardíacas.

O conhecimento das múltiplas existências, para ficarmos 
tão somente em um dos diversos pontos trazidos pela espiritua-
lidade maior, já é o suficiente para nos despertar a vontade de 
mudar. Que motivações trazem o propósito da reforma íntima 
para aqueles que têm a crença de que a vida é única e ponto 
final? Portanto a reencarnação, de braços dados com a Lei do 
Progresso, nos dá o divino entendimento de que nossas ações 
perpetuam na eternidade e que somos os herdeiros daquilo que 
de bom ou mal fizermos a nós ou aos nossos irmãos no passado. 
Transformando-nos hoje moralmente para o bem, passaremos 
a produzir em nós os elementos causadores da nossa paz, feli-
cidade e plenitude futura.

Mudar significa tornar-se diferente do que era, física e 
moralmente. Temos ao longo dos séculos investido toda nossa 
energia e inteligência em tornar o físico diferente do que é. 
Construímos ou reformamos nossas casas, aderimos a um novo 
corte ou cor de cabelo, adotamos essa ou aquela tendência de 
moda. No entanto, temos tornado nossa moral diferente do 

que era? Onde estão nossos empreendimentos no sentido de 
alcançar um estágio moralmente melhor?

O querido codificador da doutrina dos espíritos vai nos 
sinalizar que “Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua 
transformação moral, e pelos esforços que faz para domar 
as suas más inclinações”.

Portanto esforços e transformações e não perfeição e 
impecabilidade são os requisitos apontados por Kardec na 
identificação do verdadeiro espírita. Ele é reconhecido não pela 
santidade aparente, pela frequência a eventos ou por estatística 
que enumerem freneticamente a quantidade de seguidores, 
passes, romances lidos ou sacolas de alimentos distribuídas 
aos pobres, mas pelos esforços que emprega para educar suas 
más tendências. Assim sendo, trabalhemos para que a nossa 
adesão ao Espiritismo signifique mudança de atitude perante 
a vida e perante nós mesmos.

Fabian de Souza
Trabalhador Espírita. Diretor do DTI/FERGS
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O ser humano adquire muitas crenças ao longo das exis-
tências. Muitas delas, inquestionáveis, impedindo a criatura de 
vivências mais tranquilas, respeitosas e fraternas. Entre essas, a 
certeza da inferioridade feminina, ainda na atualidade, persegue 
a homem materialista, que se comporta como se a sua superio-
ridade estivesse no gênero e não na moralidade. 

Certamente que é necessário viajar na história para enten-
der esta construção que foi reforçada a cada época por figuras 
renomadas, que na sua maioria eram do sexo masculino.

Os gregos, por exemplo, acreditavam que era o macho o rei 
da colmeia, no entanto é a abelha a rainha. Outra crença ancestral 
é de que o leão é o rei dos animais. Entretanto, a crença deixa de 
existir pelo fato de que é a leoa quem ataca para obter a comida 
para os filhotes. Assim, o rei da selva é dependente da leoa, e não 
o contrário. Entre os insetos, quem pica não é o macho, e sim a 
fêmea, que necessita do sangue para manter os ovos.

Já nas escrituras, a mulher é responsável pela perdição do 
homem: É a mulher que faz Adão, se perder e junto toda a hu-
manidade; Ela é submissa porque sai da costela de Adão e não 
do ventre. Para a psicologia, esse é um mecanismo de desloca-
mento. A partir disso, muitas aberrações foram criadas em torno 
do sexo feminino: Eclesiastes dizia: "Que a mulher é uma coisa 
mais amarga que a morte"; Um provérbio chinês: "Uma mulher 
nunca deveria governar a si mesmo"; Pitágoras afirmava que "em 
cada dez mulheres existia apenas uma alma"; O teólogo Tomás de 
Aquino considerava que "a mulher era um homem incompleto, 
um ser ocasional".

Dadas essas circunstâncias, a mulher vem a séculos lutando 
por um espaço na sociedade, ainda não alcançado. Em 1781, foi 
feita a declaração dos direitos da mulher pela pensadora Olympe 
Gauger, que fora guilhotinada em 1793, pela sua petulância. Na 
Psicologia, sempre existiram grandes mulheres que escreviam 
artigos científicos, mas que não lhes era permitido assinar-lhes. 
Eram apenas coautoras dos textos dos eméritos psicólogos que 
fizeram a história do psiquismo humano. 

Em 1848, acontece o movimento de emancipação feminina. 
A partir disto a mulher passou de um extremo ao outro, na busca 
da igualdade, passando a ser uma paródia do homem, quando 
consegue se igualar nos vícios e não nas oportunidades. Assim, 
a luta continuou com as operárias da fábrica de tecidos em 
Nova York, que, por fazerem greve e lutarem por seus direitos 
trabalhistas, foram cruelmente mortas - após serem trancadas e 
incendiadas, morreram carbonizadas. Entretanto, somente foram 
reconhecidas em 1910, em uma conferência na Dinamarca, que 
instituiu o Dia Internacional da Mulher em homenagem as 130 
tecelãs mortas. Mas somente no ano de 1975, através de um 
decreto, a data foi oficializada pela ONU. 

Em 1857, no mesmo ano em que as tecelãs foram queima-
das, Kardec, em O Livro dos Espíritos - questão 817, questiona os 
espíritos sobre a igualdade de homens e mulheres, no que os 

espíritos respondem que homens e mulheres são iguais, pois 
ambos conhecem o bem e o mal. Portanto, iguais perante Deus, 
com as mesmas responsabilidades.

No Brasil, em 24 de fevereiro de 1932, foi instituído o voto 
feminino. Após muitos anos de reinvindicações e discussões, 
conquistaram o direito de votar e serem votadas para cargos do 
legislativo e executivo.

Percebe-se que, embora a mulher por séculos de repressão, 
tenha conseguido a igualdade nos aspectos negativos do homem, 
atualmente busca desconstruir essa deturpação, assumindo o 
seu papel social. 

Esse papel já era reconhecido há muito tempo por um homem 
de olhos serenos, que falava por parábolas e compreendia bem a 
alma humana. Estava sempre rodeado de mulheres. No calvário, 
os homens fugiram, mas as mulheres permaneceram lá, a seus 
pés. E uma delas era presença constante, chamava-se Maria, da 
cidade de Magdala.

Divaldo Pereira Franco discorre sobre essa personagem: 
“Era uma casa muito linda”. Um homem com suas vestes de 
mendigo bate incessantemente à porta. Um jovem serviçal vem 
atender e o velho mendigo diz: - Desejo falar a senhora. A serviçal 
abre o enorme portão de madeira e deixa-o em um pátio cercado 
de flores junto a um belo chafariz. A moça retorna dizendo: - Hoje 
a senhora não está atendendo, e riu-se dizendo: - Imagine só, ela 
hoje desprezou a companhia de um rei e de um jovem e belo poeta, 
por acaso pensas que irá falar com um velho mendigo? O velho 
ferido, humilhado, alterou a voz e reafirmou: - Preciso falar à se-
nhora. A mulher assustada entrou na intimidade da casa e quando 
chegou ao quarto de sua senhora deu-se conta de que o mendigo 
havia entrado junto com ela. O homem então começou a sacudir 
a senhora dizendo: - Senhora, eu o encontrei, acorde senhora, eu 
o encontrei. A jovem ainda sonolenta abriu os olhos e deu-se com 
aquele velho desconhecido, até então para ela, a gritar na volta 
de seu leito. – Senhora, veja o meu corpo, olhe as chagas de meu 
corpo, não existem mais. E aquele homem gritava dizendo: – Se-
nhora, eu encontrei Jesus de Nazaré, ele está aqui bem próximo, 
vai falar com ele, senhora. A mulher então se lembrou daquele 
homem que ela havia encontrado há algum tempo atrás, quando 
andava passeando com um de seus amantes e foi abordada por 
um leproso que pedia: "uma esmola, por favor, senhora, ajuda-me 
a ir ver Jesus". Ela então gargalhou e perguntou: - quem é Jesus? 
O homem leproso respondeu: - Dizem que ele cura as doenças 
de qualquer espécie, ajuda-me, senhora. Ela então deu algumas 
moedas ao mendigo e disse-lhe: - Se ele te curar, venha me dizer 
para curar as doenças de minha alma. E saiu rindo-se. Esta foi a 
segunda vez que havia ouvido falar do Messias, pois a primeira 
vez foi quando tinha apenas quinze anos. Andava em Jerusalém 
quando pelos caminhos da vida escutou um profeta a contar estó-
rias na porta do templo dizendo: - Dia virá em que dores e feridas 
aliviarão e cicatrizarão com a chegada do Messias. Maria havia 
tido uma desilusão amorosa, encontrou aquele que a enchera de 
promessas e sonhos, ela apaixonou-se e entregara-se no seu sonho 
de menina a um homem que ontem era só amor e ternura, mas 
que ao acordar já o desconhecia, pois partira sem deixar vestígios. 

A MULHER E O EVANGELHO
“Maria, cuida dos teus filhos do mundo” Jesus.

Mariane de Macedo
Psicóloga e Trabalhadora do CEIVE – Caçapava do Sul

E-mail: marianedemacedo@hotmail.com
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Ela chorou, revoltou-se e desde este dia tornara-se uma meretriz 
de luxo. E ficou conhecida como Maria de Magdala, entregava-se 
à luxuria à noite, e ao desencanto ao amanhecer. O mendigo no-
vamente fala: - Vamos, senhora, ele está aqui em Cafarnaum bem 
próximo de Magdala, ele a espera. A mulher tomada de esperanças 
pergunta: - Mas eu sou uma pecadora, ele me receberá? – Sim, Se-
nhora, ele diz que são os doentes que precisam de médico. Maria, 
com o coração cheio de esperanças, pede à serviçal para chamar o 
barqueiro e, em pouco tempo, à luz do luar ilumina um mendigo, 
um barqueiro e uma meretriz. Após uma hora de viagem, chegam 
os três à beira da praia de cafarnaum. O mendigo então aponta: – 
Veja, senhora, é naquela casa. Vá, ele a espera. Chegando à porta da 
casa, a meretriz para e consegue pela claridade da lua observar a 
silhueta daquele homem, belo e sereno. Jesus então se vira e com a 
voz doce diz: - Venha, Maria. A mulher emocionada atira-se aos pés 
do mestre, dizendo: Rabone, tu sabes o meu nome? – Sim, Maria, o 
bom pastor conhece todo o seu rebanho. – Mas o senhor sabe quem 
eu sou? Sabe que sou uma mulher de má vida? – Ó, Maria, o bom 
pastor é aquele que não descansa enquanto não encontra todas as 
ovelhas desgarradas. – Vá, Maria, cuida dos teus filhos! – Mas eu 
não tenho filhos senhor, nunca pude ter filhos. Eu quero entregar 
a minha vida a ti senhor. – Maria, no tempo certo eu te pedirei o 
testemunho. Vá e cuida dos teus filhos, do mundo. No outro dia, 
a cidade de Magdala acorda com a notícia que Maria de Magdala 
havia enlouquecido. Deu tudo o que tinha, jogou pela janela roupas 
e joias. Entregou a sua casa para os que não tinham teto e saiu só 
com a roupa do corpo e um jarro de bálsamo. A partir daquele dia, 
onde estivesse Jesus, aparecia no meio da multidão aquela mulher. 
Quando Jesus foi para o calvário, Maria, agora Madalena, estava 
lá, e quando o mestre morreu, Maria de Nazaré, sua mãe, chorou 
abraçada em Maria Madalena, a antiga pecadora. E foi para ela 
que Jesus apareceu. – Não me toques! Eu ainda não subi ao meu 
pai, vai e avisa aos outros. Eles não acreditaram. Somente sua mãe 
Maria de Nazaré. Após a morte, separaram-se os discípulos e não 
quiseram levar Maria Madalena. Assim, começou sua missão no 
vale dos leprosos, que foram os seus filhos do mundo, como lhe dizia 
Jesus. Maria de Madalena morreu nos braços de Maria de Nazaré, 
mãe de seu mestre Jesus. “E, quando, em espírito, despertou, Jesus 
a esperava de braços abertos”. 

Essa estória reabilita a mulher, que faz a transformação moral 
pelos caminhos do amor, posto que o sentimento modela a alma, 
transformando-a. As más interpretações judaico-cristãs deram 
punições à mulher, fazendo-a submissa e pecadora. As adúlteras 
eram apedrejadas. Jesus questionava onde estavam aqueles que 
as adulterou. Demonstrava assim que, independentemente da 
vestimenta carnal, todos são responsáveis pelas escolhas, bus-
cando a justiça nos comportamentos, não apenas das mulheres, 
e trazendo à tona a conduta masculina, que as subjugavam e 
posteriormente adulteravam os fatos. 

A superioridade do espírito não está no gênero, e sim na 
sua condição moral. A mulher de hoje poderá amanhã habitar 
um corpo masculino, se for preciso para sua evolução espiritual, 
pois o Espirito não tem sexo. Leon Denis diz que: “O homem e a 
mulher nasceram para funções diferentes, mas complementares. 
No ponto de vista da ação social, são equivalentes e insepará-
veis”. Entretanto, com a sensibilidade feminina, necessária para 
carregar o filho no ventre, a mulher conta com a mediunidade 
como contributo na sua existência. 

Já na antiguidade, a sensibilidade feminina era conhecida e 
usada nos templos. As pitonisas permaneciam atrás das cortinas, 
fazendo previsões, que eram atribuídas aos profetas.

E esta é uma das missões da mulher, de profetizar e, tam-
bém, de amar. Utilizando da mediunidade para ser mediadora 
das almas sofredoras, ajudando-as, qual mãe na sua evolução 
espiritual através do amor. Por isso, o Cristo disse a Madalena: 
"– Maria, cuida dos teus filhos do mundo!".

Depois do encontro com Jesus, a vida de Maria de Magdala 
se transformou, e Madalena assumiu o compromisso com o 
Mestre. Muitas mulheres ainda não tiveram a possibilidade desse 
encontro com o Messias e ainda permanecem utilizando o corpo 
e a sensualidade como meio para atingir seus objetivos. A busca 
do prazer desmedido, equivalendo-se ao homem transviado, sem 
objetivo algum. A renúncia das imperfeições morais é imprescin-
dível para a evolução espiritual da criatura, que está ao alcance 
de todos, pois o virtuoso de hoje é o vicioso de ontem. 

Assim, para aquelas que já acordaram e remaram de 
Magdala em direção ao Mestre, assumir o seu papel junto 

ao Evangelho de Jesus, como outrora, é inadiável. Não 
com agressividade, revanche e competição, mas com 

amorosidade e compromisso.

Compromisso este assumido na praia de Ca-
farnaum, onde as únicas testemunhas foram a 
luz do luar e Jesus. Que todas as Marias de hoje 
relembrem esse chamado, arregacem as mangas 
e iniciem o cuidado com seus filhos do mundo, 
debruçadas no evangelho rumo à regeneração. 
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José Artur M. Maruri dos Santos
josearturmaruri@hotmail.com

Colaborador da União Espírita Bageense

MEDIUNIDADE
GRATUITA

A obra O Espírito de Verdade traz em seu quinto item uma 
mensagem de autoria do Espírito André Luiz, em que ele, com 
sua maestria peculiar, enumera o chamado Decálogo para 
Médiuns. Vejamos:

1) Rende culto ao dever;

2) Trabalha espontaneamente;

3) Não te creias maior ou menor; 

4) Não esperes recompensas no mundo; 

5) Não centralizes a ação; 

6) Não te encarceres na dúvida; 

7) Estuda sempre; 

8) Não te irrites; 

9) Desculpa incessantemente; e 

10) Não temas perseguidores.

Todas as instruções citadas por André Luiz são importantes. 
No entanto, separamos a quarta para trabalharmos mais deti-
damente, justamente por ser a geradora de maiores embates.

A mediunidade, como qualquer dádiva do Senhor, não tem 
preço na Terra.

Todas as pessoas trazem consigo a semente da mediuni-
dade, independentemente de ser ateu ou pertencer a esta ou 
aquela religião ou seita. É uma faculdade inerente ao ser huma-
no, assim como a audição ou a visão, por exemplo. Ocorre que 

1 Allan Kardec. O Evangelho Segundo o Espiritismo. IDE Editora. Capítulo 26. item 07. p. 227.
2 Chico Xavier e Waldo Viera por Espíritos diversos. O Espírito da Verdade. FEB Editora. p. 27-29.
3. Revista Superinteressante. Maio de 2008. http://super.abril.com.br/religiao/mediuns-447506.shtml).

REFERÊNCIAS

algumas pessoas têm o dom tão desenvolvido que se tornam 
intérpretes dos Espíritos.

A edição de maio de 2008 da Revista Superinteressante, 
Editora Abril, trouxe uma reportagem especial sobre os médiuns 
e, especificamente, um caso envolvendo Noreen Reiner, ocor-
rido em 1993, na Flórida. A médium Noreen, na oportunidade, 
recebeu o investigador de polícia Joe Uribe, que trabalhava 
no assassinato de um auditor fiscal, morto quatro anos antes.

Noreen pegou o cinto e o relógio que a vítima usava quando 
morreu e fechou os olhos. De repente, começou a convulsionar, 
em uma espécie de transe, e falou: “Estão batendo em mim, 
estou muito machucado, acho que atiraram na minha nuca”. 
Quando voltou a si, ela sabia descrever com detalhes o rosto 
do assassino, o de sua mulher, o local da morte e o esconderijo 
da arma do crime. O investigador, apesar de cético, reconheceu 
que ela tinha acertado até o último detalhe. O culpado, Eugene 
Moore, confessou o crime e só não acabou atrás das grades 
porque foi morto enquanto tentava fugir da polícia.

Entretanto, como bem asseverou André Luiz, não deve o 
médium esperar recompensas no mundo, e esse é o ponto ne-
vrálgico. O médium, aquele que recebeu de Deus a dádiva de 
ser intérprete dos Espíritos, assim o recebeu para a instrução 
dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los 
à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhe pertencem, 
porque não são o produto de sua concepção, de suas pesquisas 
ou de seu trabalho pessoal.

Como bem relatado por Allan Kardec,

“Deus quer que a luz alcance a todos; não quer que o mais 
pobre dela seja deserdado e possa dizer: "eu não tenho fé 
porque não pude pagá-la; não tive a consolação de receber 
os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por 
quem choro, porque sou pobre". Eis porque a mediunidade 
não é um privilégio, e se encontra por toda a parte; fazê-la 
pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial”.
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Na oportunidade de viajar na lida das palestras, conhecemos inúmeros Centros 
Espíritas, e mesmo respeitando as particularidades de cada um, é difícil não reparar 
em algumas situações.

A principal finalidade de um Centro Espírita é a divulgação da mensagem dos 
Espíritos, que promove o crescimento moral e espiritual dos seus trabalhadores e 
frequentadores. 

Porém, definições equivocadas conduzem a entendimentos distorcidos, levando 
a práticas e comportamentos destituídos de bom senso.

Visitando algumas Casas Espíritas, vemos a sua situação física pautada por vi-
sível abandono, com paredes sujas, caixas empilhadas, livros desorganizados e em 
mau estado, banheiros cujas portas não fecham, cadeiras quebradas e até copos para 
água trincados...

Tudo isso passaria sem problema nenhum, se não fosse a justificativa dos Diri-
gentes dessas Casas: eles dizem que o Centro é HUMILDE...

Relembramos que dificuldades são naturais, mas o que falta não é dinheiro, e 
sim cuidados básicos. Afinal, se afirmamos que o Centro Espírita é a casa de Jesus, 
ele deve receber nosso cuidado em respeito e atenção proporcionais a essa impor-
tância.

Nesse caso, nada existe com relação à humildade, pois podemos encontrar Cen-
tros Espíritas bem estruturados fisicamente e humildes e outros pequenos e deixa-
dos ao desleixo.

Humildade é a situação da alma. Quando o assunto é a materialidade, podemos 
perfeitamente encontrar Casas Espíritas pobres material e profundamente cuidadas, 
com simplicidade, mas zelo. Pois a simplicidade, quando bem compreendida, faz 
com que não exista a necessidade de mais nada.

Segundo os grandes dicionaristas, humildade é a virtude que consiste em conhe-
cer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. 
Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, 
nem mostrar ser superior a elas.

Quando o Centro Espírita encontra-se em condições precárias de higiene e cui-
dados, na verdade é sinal de abandono mesmo.

Alguns chegam a dizer que os Centros Espíritas não precisam de nada, porque 
Jesus não tinha nada... O que não é verdade, Jesus tinha o necessário, e hoje as ne-
cessidades são outras. 

Pela grande finalidade que as Instituições Espíritas possuem, merecem a aten-
ção dos seus Dirigentes, Trabalhadores e mesmo dos frequentadores, que se benefi-
ciam e ficam com o dever moral de garantir sua manutenção e constante melhora.

Aprendemos em O Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo "Cristo Consola-
dor", no item 8: “Tomai, pois, por divisa estas duas palavras: devotamento e abnegação, 
e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos 
impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação”. 

Nos atentemos a expressão: “dever cumprido”, pois ela deve basilar a reflexão 
dos Dirigentes com relação as Casas Espíritas, e não se pode ter essa sensação, en-
quanto ainda existe muito a fazer.

Dessa forma, as dificuldades físicas ou necessidades materiais apenas pedem 
mais trabalho e dedicação, afinal, disposição e empenho são sinais de humildade.

Devemos ter humildade para entender que humildade é outra coisa...

Roosevelt A. Tiago
Palestrante e escritor espírita. www.roosevelt.net.br

Será que isso é um Centro 
Espírita humilde?



Reunião Interregional Polo C

FERGS CELEBRA 94 ANOS DE SUA FUNDAÇÃO
no

tíc
ia

s 
 n

ot
íc

ia
s 

 n
ot

íc
ia

s 
 n

ot
íc

ia
s

10    DIÁLOGO ESPÍRITA, edição 106

Com o objetivo de trabalhar a unificação do Movi-
mento Espírita no Estado, a equipe diretiva da Federação 
Espírita do Rio Grande do Sul (FERGS) esteve em Passo 
Fundo neste último domingo (12/04/2015) onde realizou 
a reunião interregional, polo C. Participaram do encontro 
quarenta e oito casas espíritas pertencentes as 8ª e a 9ª 
Regiões. Durante o dia foram trabalhados, através de ofi-
cinas e dinâmicas, as diretrizes federativas, o trabalho em 
equipe, a formação de lideranças, a sustentabilidade do 
centro espírita e do trabalhador, entre outros assuntos. 
Conforme Maria Elisabeth Barbieri, presidente da FERGS, 
o momento é de extrema importância, pois promove a tro-
ca de experiências, a confraternização entre os trabalha-
dores e fortalece os laços da família espírita. O Centro 
Espírita de Caridade Dias da Cruz sediou o evento.

Para celebrar os 94 anos de trabalho 
na unificação e divulgação do espiritis-
mo no estado, a FERGS realizou o Semi-
nário Comemorativo “Vida: Quedas e 
Triunfos”, no dia 22 de fevereiro, no Mi-
nistério Público, com, aproximadamen-
te, 600 participantes.

O evento teve a participação dos ex-
positores Sérgio Lopes e Haroldo Dutra 
Dias, que apresentaram, respectivamen-
te, os painéis: “Influências sutis, as ob-
sessões e os trabalhadores espíritas” e “A 
Origem das Tentações”.

A mesa inicial foi composta pela Di-
retoria Executiva da FERGS, que, atual-
mente, é constituída por Maria Elisabeth da Silva Barbieri, 
Presidente, por Gabriel Nogueira Salum, Vice-Presidente Ad-
ministrativo, por Rosi Possebon, Vice-Presidente Doutrinária 
e por Lea Bos Duarte, Vice-Presidente de Unificação.

O palestrante Sérgio Lopes, declarou grande satisfação 
de participar do aniversário da FERGS e chamou a atenção 
para a relevância da temática que apresentou sobre as in-
fluências imperceptíveis aos trabalhadores espíritas. “As 
obsessões que nos preocupam não são exatamente as que 
nos agridem de forma visível, e sim aquelas que não perce-
bemos, pois essas são capazes de alterar a nossa rota, de ter 
influência sobre nós de modo que interfira na nossa cami-
nhada”, disse Lopes.

O expositor Haroldo Dutra Dias manifestou gratidão 
em poder fazer parte do aniversário da FERGS, e destacou 
a importância e a integridade da federativa. “Eu me sinto 
muito feliz de poder fazer parte do aniversário da Federação 
Espírita do RS, por várias razões, dentre elas, a seriedade 
dessa federativa, o alinhamento com as propostas da espiri-

tualidade superior e 
a forma altiva, co-
rajosa com que ela 
se mantém fiel aos 
princípios da codifi-
cação e do evange-
lho de Jesus”, rela-
tou o palestrante.

Durante o semi-
nário foram divulga-
dos os lançamentos 
da Editora Francisco 
Spinelli: “Cotidia-
no e Felicidade”, de 
Luis Roberto Scholl; 

“A Formiguinha Irada”, de Mariane de Macedo; “A Dona Rati-
nha”, da coleção Conte Mais; “Na Mochila”, de Adeilson Salles; a 
3ª Edição atualizada da obra “Velhice – Culpada ou Inocente?”, 
de Carlos Eduardo Durgante; Edição da Revista “A Reencarnação” 
e o DVD “Sustentabilidade no Movimento Espírita”, por Maria 
Elisabeth da Silva Barbieri e Gabriel Nogueira Salum. Adeilson 
Salles, Mariane de Macedo, Carlos Eduardo Durgante estiveram 
presentes nas sessões de autógrafo de suas obras, propiciando 
uma tarde agradável de diálogos com o público presente.

Na oportunidade, foi destacada a Campanha Contra a Propa-
ganda de Álcool, iniciativa criada pela FEEGO – Federação Espí-
rita do Estado de Goiás, ação aprovada em 2014 pelo Conselho 
Federativo Nacional da FEB.

O seminário foi transmitido ao vivo pela Web Radio Frater-
nidade e acompanhado por mais de 2000 pessoas dos mais va-
riados países, tais como: Japão, Estados Unidos, Itália, Portugal, 
Alemanha, Suíça, Canadá, México, Espanha, França, Noruega, 
Argentina, Áustria, Israel, República Islâmica do Irã, Finlândia, 
Bélgica, Grécia, Reino Unido e Holanda.

Trocando Ideias

No dia 28 de fevereiro de 2015, 
o tradicional evento de verão 
promovido pela FERGS, teve uma 
dinâmica diferente: O evento 
Trocando Ideias 2015 foi plane-

jado e executado 100% pelos Jovens, 
sedimentando desta forma o protagonismo juvenil 

no Movimento Espírita do Rio Grande do Sul. Foi um dia de arte, 
oficinas, reflexões, aprendizado e confraternização proporciona-
do pelo trabalho dos Grupos de Programações Juvenis de varas 
regiões do Estado. 



Edmundo César, artista e membro do Conselho Doutriná-
rio da Associação Brasileira de Artistas Espíritas (ABRARTE), 
esteve em Porto Alegre, nos dias 18 e 19 de abril, período em 
que ministrou uma capacitação aos voluntários da Diretoria 
Executiva da FERGS, em seu auditório, facilitou a oficina so-
bre “Elementos do Trabalho do Artista Espírita”, realizada 
na Sociedade Espírita Caminho da Luz, em Porto Alegre (RS), 
com público-alvo de artistas espíritas.

Também, conduziu o evento SensiblizArte, no Atheneu 
Espírita Cruzeiro do Sul, nesta capital, destinado a evange-
li-zadores, coordenadores e diretores de Departamentos e 
Áreas da infância e juventude espírita, bem como à Grupos 
de Programações Juvenis (GPJ´s). O SensibilizArte contou 
com a participação de representantes de inúmeras institui-
ções espíritas das cidades de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sa-
pucaia do Sul, Caxias do Sul, Gravataí, Viamão, Osório, Bento 
Gonçalves, Ijuí, Passo Fundo e Santa Cruz do Sul. Durante a 
atividade ainda ocorreram momentos artísticos, sob a res-
ponsabilidade do Grupo Musical + Amor, Grupo Pétala, Dani 
Ângelo (Evangelizar é Amar) e Grupo Sol.

2º Encontro Estadual de Evangelização de Bebês
notícias  notícias  notícias  notícias
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Objetivando a implantação da Evangelização Espírita des-
de o nascimento, o Núcleo de Bebês do Setor Infância da Área 
de Infância e Juventude da FERGS realizou o 2º Encontro Esta-
dual de Evangelização de Bebês em 22 de Março.

O encontro teve como objetivo compartilhar práticas 
sobre o tema “Evangelização de Bebês” incentivando o apri-
moramento e Despertando a motivação para o trabalho de 
evangelização da infância, incentivando a estruturação das 
atividades de evangelização com bebês, seus pais e familiares 
na Casa Espírita, que irão semear e fortalecer o amor do Cristo 
nos corações dos pequenos.

Foram Apresentados os subsídios de se evangelizar desde 
o nascimento e orientar trabalhadores, famílias e a equipe do 
DIJ dos Centros Espíritas quanto à importância desta tarefa. 
Oportunizando o Encontro entre os trabalhadores já ativos 
desta área possibilitando a troca de experiências e o cresci-
mento de todas as equipes.

Fortalecendo a unificação das Áreas foram realizadas 
oficinas para orientar o desenvolvimento da evangelização 
de bebês junto às famílias em situação de vulnerabilidade 
social, realizando os encaminhamentos necessários em tra-
balho integrado com a Área de Assistência e Promoção Social 
Espírita.

Incentivar o estudo da Doutrina Espírita, indispensável à 
atividade evangelizadora apresentado pela Área Doutrinaria. 
E ainda destacar a importância da relação dos evangelizado-
res de bebês na convivência com as suas famílias, através de 
capacitação integrada com a Área de Assuntos da Família.

A estrutura do Evento contou na abertura com a Conta-
ção de história “A Mulher da Caverna realizada pela Ange-
la Dautd e Eva Laurentina. No Painel de Abertura - Por que 
evangelizar bebês? Carolina Renz e na Troca de Saberes as 
convidadas Evangelizadoras de Bebês Cris Brito (Gabriel Del-
lane - Esteio) Carla Bortolini (Seara do Mestre - Santo Ange-
lo), Eva Laurentina (Fraternidade - Canoas), Theresa Medeiros 
(Gabriel Dellane - Esteio), Carolina Renz (Leon Denis - Porto 
Alegre) responderam as questões e dúvidas dos participan-
tes quanto as suas experiência na Evangelização de bebês. 
Na parte da tarde Recepção com Música para bebês - Alexan-
dre Fiuza (Allan Kardec – Canoas) e participação em Oficinas 
na integração com a Área de Assistência e Promoção Social 
Espírita com Marlene Bertoldo, Dionara Espindola e Angela 
Dautd na Área de Assuntos da Família com Carla Bortolini e 
Liamara e ainda na Área Doutrinaria com Cris Brito, Theresa 
Medeiros e Roger.

A Arte na Difusão Espírita - Capacitação
Estes treinamentos foram promovidos pela Federação 

Espírita do Rio Grande do Sul como atividades integrantes 
do Plano de Trabalho da recém criada Assessoria de Arte na 
Difusão Espírita, que tem como objetivo promover capacita-
ção técnico-pedagógica e doutrinária dos trabalhadores da 
arte no Movimento Espírita e orientar o uso da arte nas ins-
tituições espíritas e órgãos de unificação. A referida Asses-
soria é vinculada à Vice-Presidência Doutrinária da FERGS e 
dirigida pela voluntária Márcia Albuquerque.

contato: assessoriadearte@fergs.org.br

Os recursos captados das destinações de Imposto de 
Renda, através da Carta de Captação aprovada pelo CMDCA – 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
permitiram a revisão e adesivação do ônibus dos projetos Con-
te Mais e Cuide Mais, que é o espaço móvel para a realização 
da arte de contar histórias e das oficinas da gestão do saber 
ambiental nas comunidades e instituições parceiras da FERGS.

CONTE MAIS e CUIDE MAIS 
- Espaço Móvel



Encontro Nacional da Área de 
Assistência e Promoção Social

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

no
tíc

ia
s 

 n
ot

íc
ia

s 
 n

ot
íc

ia
s 

 n
ot

íc
ia

s

A Federação Espírita do Rio Grande do Sul, em parceria 
com a União Municipal Espírita de Erechim, esteve presente 
na XVII Feira Municipal do Livro de Erechim, realizada no 
período de 08 a 12 de abril.

O público presente pode conferir várias atrações, en-
tre elas: hora do conto espírita, palestra com o expositor 
espírita Carlos Eduardo Durgante, médico integrante da 
Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul e autor de 
obras editadas pela FERGS, além de adquirir livros espíritas 
que consistem em leitura cada vez mais procurada pelo 
público das feiras.

Também a Livraria da FERGS esteve na 2ª Festa da Lei-
tura, realizada na Usina do Gasômetro em Porto Alegre, de 
18 a 22 de abril, a convite dos organizadores, participando 
assim pela primeira vez deste evento, selando parcerias im-
portantes e abrindo espaço para a divulgação do Espiritismo.

Na bela cidade de Santos-SP realizou-se o XVI Congresso Es-
tadual de Espiritismo, cujo tema central é “Para onde Caminha 
a Humanidade - Amor, Educação e Ética”.

A Federação Espírita do Rio Grande do Sul participou do 
evento, convidada para a realização de duas Oficinas sobre Lide-
rança Servidora. Ministraram esse trabalho a presidente Maria 
Elisabeth Barbieri e o vice-presidente administrativo da FERGS, 
Gabriel Nogueira Salum.

O Congresso transcorreu num clima de espiritualidade e 
convivência fraterna, estimulando o processo de Unificação, 
porquanto a Federação Espírita do Paraná, Conselho Espírita do 
Rio de Janeiro, Federação Espírita de Goiás, Federação Espírita de 
Mato Grosso do Sul e a Secretaria Geral do CFN também realiza-
ram oficinas no evento, pioneiro nessa proposta em Congressos.

A FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO RIO GRANDE DO SUL sediará, nos 
dias 24, 25 e 26 de abril do corrente ano, o Encontro Nacional 
da Área do Atendimen-
to Espiritual no Centro 
Espírita, com a presença 
das 27 federativas esta-
duais, dos Coordenado-
res Regionais da Área, 
do Presidente da FEB, 
Jorge Godinho Barreto 
Nery, da vice-presidente 
Marta Antunes de Mou-
ra e do Secretário Geral 
do Conselho Federativo 
Nacional, Roberto Fuina 
Versiani.

Também a convite 
da FERGS, estarão pre-
sentes Maria Euni Her-
rera Masotti e Miriam 
Lúcia Masotti Dusi

Transcorrerá, ainda, no mesmo período, a Reunião dos 
Dirigentes das Federativas que compõem a Comissão Regional 
Sul do CFN/FEB - Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São 
Paulo e Rio de Janeiro e Mato Groso do Sul.

XVI Congresso da União das
Sociedades Espíritas de São Paulo

Encontro Nacional do AECE

A FERGS participou, nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2015, da 
XVII Caravana Baiana da Fraternidade, representada pela Direto-
ra da Área do Atendimento Espiritual no Centro Espírita, Helena 
Bertoldo da Silva, como palestrante convidada para o Seminário 
CONSTRUINDO A CONSCIÊNCIA DA IMORTALIDADE

O evento homenageou os 150 anos da Obra "O Céu e o Inferno" 
e a abordagem de Helena teve como base a obra Atendimento Espi-
ritual no Centro Espírita, publicada pela Editora Francisco Spinelli 
e que hoje é referência nacional para o trabalho da referida Área.

A Federação Espírita do Rio Grande do Sul, representada 
por Marlene Bertoldo da Silva – Diretora da Área de Assis-
tência e Promoção Social Espírita, participou do Encontro 
Nacional da área da Assistência e Promoção Social Espírita 
do CFN/FEB, realizado no Centro de Convenções, em Salva-
dor Bahia, nos dias 10, 11 e 12 de abril. Marlene fez breve 
exposição na abertura do evento sobre a comemoração dos 
150 da obra "O Céu e o Inferno" e sua importante contribui-
ção para reflexão do trabalhador espírita nas ações da Área 
de Assistência e Promoção Social Espírita do Movimento 
Espírita Brasileiro. O tema central do Encontro foi a proposta 
de utilização e avaliação da metodologia do Espaço de Con-
vivência, Criatividade e Educação pelo Trabalho (ECCET) nas 
federativas, os seus avanços e desafios. Essa metodologia 
é baseada no trabalho desenvolvido por Mário Barbosa na 
obra Conviver para Amar e Servir, organizado por Helder 
Boska de Moraes Sarmento, Reinaldo Nobre Pontes e Sonia 
Regina Hierro Parolin, como sugestão de aplicação nos 
grupos de trabalhadores dos Centros Espíritas, editada pela 
Federação Espírita Brasileira.

XVII Caravana Baiana
da Fraternidade

Feira de Livros - Ofertando
Saber e Construindo Sonhos


