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“... Enquanto temos tempo, façamos bem a todos...” 

– Paulo (Gálatas, 6:10)

Às vezes, o ambiente surge tão perturbado que o único meio 
de auxiliar é fazer silêncio com a luz íntima da prece. 

Em muitas circunstâncias, o companheiro se mostra sob o 
domínio de enganos tão extensos que a forma de ajudá-lo é es-
perar que a vida lhe renove o campo do espírito. 

Aparecem ocasiões em que determinado acontecimento surge 
tão deturpado que não dispomos de outro recurso senão con-
temporizar com a dificuldade, aguardando melhores dias para o 
trabalho esclarecedor. 

Repontam males na estrada com tanta força de expansão 
que, em muitos casos, não há remédio senão entregar os que se 
acumpliciam com eles às consequências deploráveis que se lhes 
fazem seguidas. 

Entretanto, as ocasiões de construir o bem se destacam às 
dezenas, nas horas do dia a dia. 

Uma indicação prestada com paciência... 
Uma palavra que inspire bom ânimo... 
Um gesto que dissipe a tristeza... 
Um favor que renove a aflição... 
Analisemos a trilha cotidiana. 
A paz e o concurso fraterno, a explicação e o contentamento 

são obras morais que pedem serviço edificante como as realiza-
ções da esfera física. 

Ergue-se a casa, elemento a elemento. 
Constrói-se a oportunidade para a vitória do bem, esforço a 

esforço. 
E, tanto numa quanto noutra, a diligência é indispensável. 
Não vale esperança com inércia. 
O tijolo serve na obra, mas nossas mãos devem buscá-lo.

Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. In: Palavras de Vida 
Eterna, capítulo 145, p. 306-7. Ed. CEC, 4. Ed., 1978. Uberaba/MG.

EN QUANTO TEMOS TEMPO“Pregamos a Unificação, expomos diretrizes, mas não buscamos 
aprofundar-nos nas realizações unificadoras.(...) Aumentemos os nos-
sos recursos e realizemos as tarefas que nos aguardam. A Doutrina 
Espírita, na atualidade, não se reveste apenas de lapidares conceitos, 
antes se constitui parte essencial para o nosso modus vivendi na 
Terra. Não é apenas uma mensagem nobre, mas um programa de 
ação.”¹

O lúcido e sempre atual repto de Francisco Spinelli convoca-
-nos à reflexão nesta hora importante para a tarefa que o Cristo 
nos incumbiu de realizar.

À medida que presenciamos as necessidades se multiplicarem 
em torno dos nossos postos de trabalho, enquanto a visão se 
dilata, desvendando novos terrenos que reclamam a semeadura 
do Evangelho, também crescem as ervas daninhas, os espinhei-
ros que ameaçam sufocar os trabalhadores valorosos, que  se 
afeiçoam às lides da difusão do Consolador Prometido.

Disse-nos o venerando Codificador, ao escrever sobre os 
desertores, que o Espiritismo não podia escapar aos efeitos da 
fraqueza humana.  Essa constatação feita nos albores da Terceira 
Revelação se confirma a cada dia.

Observamos a deserção de seareiros, que se dá acobertada 
pelas mais diversas roupagens, quando os desafios tão comuns 
ao cotidiano e as lutas que fortaleceriam o caráter são utilizadas 
para justificá-la. 

Também, surpreendemos, sem muito esforço, a deserção 
velada nos discursos fartos de conhecimento, laudas inteiras 
de críticas que enxameiam nos meios de comunicação e que de 
forma mordaz atacam os que permanecem no trabalho simples 
de consolar corações, amenizar sofrimentos, acolher aflições. São 
os sepulcros caiados por fora e cheios de podridão por dentro. É 
a loquacidade brilhante, mas balda de realizações. 

Assim, a fraqueza moral vai fazendo suas vítimas e requisi-
tando-nos a sorver o antídoto do Evangelho Redivivo para que 
não nos tornemos sua presa. Urge neutralizar o inimigo interior 
a fim de que ele não faça aliança com os que sucumbem na treva 
da própria ignorância.

Também há outro tipo de desertor, aquele que permanece à 
espreita, e sobre o qual Kardec também se manifestou dizendo: 
“Outros ainda são mais habilidosos: pregando a união, semeiam 
a separação; destramente levantam questões irritantes e ferinas; 
despertam o ciúme da preponderância entre os diferentes grupos; 
deleitar-se-iam, vendo-os apedrejar-se e erguer bandeira 
contra bandeira, a propósito de algumas divergências de 
opiniões sobre certas questões de forma ou de fundo, as 
mais das vezes provocadas intencionalmente. Todas as 
doutrinas têm tido seu Judas; o Espiritismo não poderia 
deixar de ter os seus e eles ainda não lhe faltaram. Esses 
são espíritas de contrabando, mas que também foram de 
alguma utilidade: ensinaram ao verdadeiro espírita a ser 
prudente, circunspecto e a não se fiar nas aparências.”²

Em guarda, pois, companheiros, e, lembrando mais 
uma vez Spinelli, tenhamos a atitude correta ante os 
tempos que vivemos: “Não olhemos para baixo – a luz 
vem de Cima”.¹

¹ Aos espíritas – Trabalho Unificador. Francisco Spinelli – Divaldo Franco por 
Álvaro Chrispino – Ed. Alvorada, 2005.

² Os desertores – Obras Póstumas, Allan Kardec Ed. FEB.   
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Negócios de grande monta são celebrados a cada minuto entre grandes nações. Os homens 
utilizam-se, diariamente, de maravilhosas atividades do intelecto para viverem incessantemente 
conectados a cotações de bolsas de valores e compenetrados no estudo dos mercados, esquecendo 
que as bolsas mais fortes sofrerão crises e que o comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato.

Infelizmente, as pessoas vivem cada vez mais iludidas com as conquistas efêmeras que o mundo 
pode proporcionar, permanecendo assim por toda a vida, quando não por várias encarnações.

Todas essas questões, num determinado momento, fazem com que os homens adquiram a rom-
pância do ser superior, do ser infalível, tornando-se semideuses, o que contraria frontalmente as 
várias lições de amor e humildade ministradas pelo Salvador Nazareno.

Allan Kardec, na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, refere (cap. 7, item 6): “Ele 
(Jesus) toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz: Será o maior 
no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança; quer 
dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade”.

A pessoa não admitir que ela mesma ou o seu semelhante possa estar 
equivocado é assumir para si esse ar superior e elevar-se na Terra, oferecendo 
glória aos negócios terrenos em detrimento dos sentimentos eternos.

O Espírito Emmanuel, na obra psicografada pelo médium Francisco Cân-
dido Xavier, Caminho, Verdade e Vida, assevera (cap. 27) que “são muito raros os 
homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente, lembram-se disso 
muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento 
fatal”.

O Espiritismo, como o próprio Allan Kardec ressalta, sanciona tal teoria 
com o exemplo de grandes no mundo dos Espíritos aqueles que eram peque-
nos na Terrena e, repetidas vezes, bem pequenos aqueles que nela eram os 
maiores e os mais poderosos.

Segundo o Codificador Lionês (O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. 7, item 6), 
“é que os primeiros levaram, em morrendo, aquilo que, unicamente, faz a verdadeira grandeza no 
céu e não se perde: as virtudes; enquanto que os outros deveriam deixar o que fazia sua grandeza na 
Terra, e não se leva: a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento; não tendo nenhuma outra coisa, eles 
chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até suas vestes; não 
conservaram senão o orgulho que torna sua nova posição mais humilhante, porque veem acima deles, 
e resplandecentes de glória, aqueles que espezinharam na Terra”.

Que possamos ser, desde já, como os simples e os pequenos a que Jesus se referia, para 
que rendamos glórias apenas ao nosso Pai, observando virtudes eternas como a humildade, 
condição essencial para a felicidade, mesmo que assim tenhamos que oferecer um teste-
munho solitário aos olhos do mundo, mas iluminado para a vida eterna.

José Artur M. Maruri dos Santos
Colaborador da União Espírita Bageense

Comente: josearturmaruri@hotmail.com

A HUMILDADE COMO
VIRTUDE IMPERECÍVEL

“Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da Terra, por haverdes ocultado essas coisas aos 
sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos.” (São Mateus, cap. 11, v. 25)
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“A EDUCAÇÃO moral depende de uma multi-
dão de causas que parecem minuciosas e que no 
entanto têm uma grande influência, principalmen-
te numa idade em que o caráter, semelhante à cera 
mole, é suscetível de receber todas as impressões. 
Frequentemente um vício se manifesta numa 
criança sem que possamos conhecer-lhe a causa; 
então jogamos a falta sobre a natureza, enquanto 
ela provém, talvez, de uma impressão que recebeu, 
e que se poderia ter evitado com mais precaução. 

Na maioria de nossas instituições, as punições 
que são empregadas, quase sempre muito severas, 
quase sempre infligidas com parcialidade e num 
momento de impaciência, irritam a criança; ela 
se revolta, se enraivece contra a autoridade, e é 
assim que lhe damos ocasião de ser mentirosa, 
colérica, desrespeitosa, insubordinada, etc.: oca-
siões que poderiam ter sido evitadas. Devemos 
nos surpreender ao ver os jovens experimentarem 
desgosto por seus estudos, quando nas classes 
tudo respira tristeza, tudo é feito para desgostar 
do trabalho, eu diria mesmo para fazer odiá-lo? 
Com efeito, como as crianças podem amar uma 
coisa da qual não se lhes mostra senão o lado mais 
desagradável, de que se servem mesmo para as 
punir? Como elas poderiam amar as pessoas que 
estão sempre ocupadas em lhes atormentar, sob 
os caprichos das quais elas estão continuamente 
em luta? Como podem elas estimar essas pessoas, 
quando frequentemente vêm suas ações contrariar 
seus preceitos? Como podem elas se tornar justas, 
se se é parcial com elas? Como podem ser boas se 
são tratadas com crueldade? O espírito da criança, 
naturalmente pouco preocupado, observa todas as 
nuances, mesmo as mais delicadas, do caráter do 
seu mestre e sabe aproveitá-las com habilidade. Eu 
vi uma criança de dez anos empregar a bajulação 
com tanta arte quanto o mais hábil cortesão. O 
caráter frágil de um mestre a havia feito tal. Eis 
como havia cumprido sua tarefa de professor, sem 
ter, no entanto, a mínima má intenção.

Toda prudência se faz necessária quanto à 
conduta que temos diante das crianças, pois facil-
mente criamos nelas uma boa ou má impressão. 
Tudo, até o próprio tom com que lhes falamos, em 
certas circunstâncias, pode influenciá-las. Deve 
causar surpresa o fato de nelas se desenvolverem 
vícios dos quais se ignora a fonte? Uma criança 
pode aprender a doçura com homens que se dei-
xam dominar por suas paixões? Pode adquirir 
sentimentos nobres com almas vis? Pode aprender 

Sobre a Educação
Discurso feito pelo jovem Hippolyte-Léon Denizard Rival, futuro Allan Kardec (1804-1869) em 1825, 
ao Le Petit Album de la jeunesse, par Alexandre de Villiers. Paris, 1825. Traduzido do francês pela 

equipe do GEAK – Grupo de Estudos Allan Kardec (www.geak.com.br)

a ser boa com aqueles que a maltratam? Pode se 
tornar polida com um homem que não o é? Pode, 
em uma palavra, adquirir as virtudes sociais com 
aquele que não as possui? Sem falar dos vícios 
mais palpáveis, estão aí uma série de observações 
minuciosas que contribuem essencialmente para a 
formação do moral da criança. São essas atenções 
que se negligencia na maioria das instituições, e 
outras bem maiores, as quais se pode perceber sem 
esforços. Mas, dir-se-á, qual é o homem bastante 
paciente para entrar nesses pequenos detalhes? 
Quem é que tem suficiente império sobre si mes-
mo, para atentar sobre suas pequenas falas, sobre 
suas mínimas ações? Quem é que sacrificará, por 
assim dizer, sua existência, para não se ocupar 
senão em ser útil a seu aluno? Esse homem seria 
o ser por excelência. Eu respondo: O professor, tal 
como eu o entendo, e não um mercenário cujo 
objetivo é ganhar dinheiro, e que sacrifica tudo 
ao seu próprio interesse. A reunião de todas essas 
qualidades no mesmo indivíduo é difícil, eu o 
confesso; mas se ele não pode aspirar à perfeição, 
deve tratar de, pelo menos, dela se aproximar o 
máximo possível. A obrigação que um professor se 
impõe é bem difícil de preencher, é uma obrigação 
sagrada quando se quer fazer honrado. 

Alguém me perguntou um dia se existe um 
homem, tal como o que acabo de descrever, e se 
esse não seria um ser quimérico para o nosso sé-
culo; pois eu não conheço, dizia ele, ninguém que 
não seja dominado por um espírito de interesse e 
de egoísmo, mesmo aqueles que querem parecer 
filantropos. Respondi que não censurava que se 
tivesse em vista um pouco o seu interesse, nessa 
parte, porque cada um deve assegurar seus meios 
de existência; mas que se faça disso um ramo de 
comércio, uma especulação; que se sacrifique o 
interesse (físico, moral ou intelectual) de seus 
alunos ao seu próprio interesse, eis o que censuro. 
Existem, no entanto, homens como os que des-
crevi, mesmo em nosso século; existem poucos, é 
verdade, mas é o que os torna ainda mais estimá-
veis. Provavelmente terei oportunidade de voltar a 
falar sobre este artigo, e aí darei a conhecer alguns 
desse homens.”

H. L. D. RIVAIL (Diretor de escola, membro da Academia da In-
dústria, da Sociedade Universal de Estatística, do Instituto Histórico, 
da Sociedade Gramatical, da Sociedade de Métodos, Correspondente 
da Sociedade de Emulação de Ain, etc. etc. Rivail assumiu, em 18 
de abril de 1857, o pseudônimo de Allan Kardec, por ocasião da 
publicação da primeira obra fundamental da Ciência Espírita, em 
Paris, França, intitulada O Livro dos Espíritos.) 
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Diante dos inegáveis avanços das ciências médicas, provedo-
ra de recursos valiosíssimos na suavização de nossas fragilidades 
orgânicas e psicológicas, deparamo-nos com uma questão in-
quietante: estamos mais saudáveis do que nossos antepassados? 
Vivemos com mais saúde do que os povos antigos?

Uma primeira resposta nos incita a responder positivamente. 
E temos bons argumentos para sustentá-la: vivemos a época da 
anestesia, dos antibióticos, das microcirurgias e da prevenção 
de agravos mediante cuidados profiláticos e de intervenções 
precoces. E vivemos mais: a expectativa de vida atualmente mais 
do que dobra em relação à realidade de poucas décadas atrás.

No entanto e apesar disso, permanecemos inquietos. Há como 
que uma intuição coletiva a nos apontar que ainda tangenciamos 
o verdadeiro problema da doença e da cura. Problemas clínicos 
inquietantes ainda desafiam as populações. Novas doenças sur-
gem, os micro-organismos, de modo inteligente, desenvolvem 
cada vez mais resistência aos antibióticos, e o envelhecimento 
da população e os hábitos de vida modernos trouxeram outra 
leva de patologias antes pouco conhecidas, como certos tipos de 
câncer e doenças degenerativas, como o Mal de Alzheimer. Parece 
que apenas postergamos, para mais tarde na vida, o encontro 
com a dor e a doença física.

O benfeitor Emmanuel vem ao nosso encontro, com suas 
orientações: “...os investigadores puderam vislumbrar o mundo 
microbiano sem saber eliminá-lo. Se foi possível devassar o mistério 
da Natureza, a mentalidade humana ainda não conseguiu apreender 
o mecanismo das suas leis. É que os estudiosos, com poucas exceções, 
se satisfazem com o mundo aparente das formas, demorando-se 
nas expressões exteriores, incapazes de uma excursão espiritual 
no domínio das origens profundas. Sondam os fenômenos sem lhes 
auscultarem as causas divinas”.

Nada a se desprezar quanto às conquistas realizadas até o 
momento. A evolução não se dá por saltos e transitamos rumo 
a maiores realizações no caminho da saúde. Mas novas rotas 
reclamam por atenção. Emanuel nos informa que o homem terá 
de voltar os olhos para a terapêutica natural, que reside em si 
mesmo, na sua personalidade e no seu meio ambiente.

Esse equilíbrio orgânico começa invariavelmente pelo equi-
líbrio psíquico. Impossível pretender saúde física sem o domínio 
da mente. Impossível dominarmos os milhões de seres celulares 
que nos compõem a estrutura se não dominamos a nós mesmos, 
nossos impulsos e nossa sombra. A Medicina do Futuro terá de 
ser eminentemente espiritual, como nos assevera Emmanuel. 
Mas isso não se obtém prematuramente, à custa de terapias ditas 
alternativas ou de negação das doenças que nos caracterizam. É 
conquista do tempo e das profundezas de nosso espírito, e, como 
toda realização espiritual, requer o tempo certo de maturação. 
“...os apóstolos dessas realidades grandiosas não tardarão a surgir 
nos horizontes acadêmicos do mundo, testemunhando o novo ciclo 
evolutivo da humanidade. O estado precário da saúde dos homens...
tem o seu ascendente na longa série de abusos individuais e coletivos 
das criaturas, desviadas da lei sábia e justa da Natureza.”

A academia do mundo parece já ter, na aplicação dos méto-
dos de pesquisa convencionais, compreendido uma lição trazida 
pela Espiritualidade Maior: viver a vida de acordo com princí-
pios espirituais, de modo coerente e sincero, com profundidade 
de sentimentos, com justeza de caráter, sem tentar adaptar a 
religião aos interesses amesquinhados do ego, se relaciona de 
modo contundente à maior qualidade de vida. A essa postura 
os acadêmicos denominam “religiosidade intrínseca”, aquela, 
portanto, sem as máculas do interesse pessoal. Mas sabemos 
que nem todos os irmãos de jornada se mantêm fiéis ao ideal 
que esposam. O uso da religiosidade de modo parcial, com inte-
resses sociais, com adaptações aos interesses particulares, já se 
mostrou, nas pesquisas do mundo, estar associado com piora da 
saúde física. Nossa consciência profunda, onde estão inscritas as 
leis soberanas do universo, não se deixa nunca enganar e cobra o 
preço de nossas escolhas, reação natural da lei de causa e efeito. [

Perante as enfermidades, não olvidemos a sabia orientação do 
benfeitor: “Aproveitar a moléstia como período de lições, sobretudo 
como tempo de aplicação dos valores alusivos à convicção religiosa. 
A enfermidade pode ser considerada por termômetro da fé”.  

Os desafios da saúde humana

Paulo Rogério Aguiar,
médico psiquiatra da AMERGS.
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Essa expressão intitula a mensagem ditada por Francisco Spinelli a Divaldo Pereira Franco. Sua 
leitura é oportuna e seu conteúdo constitui-se numa convocação veemente aos espíritas-cristãos.

Diz o venerando autor espiritual: Revivendo a pureza primitiva da Boa-Nova, o Espiritismo traz Jesus 
de volta às praças e ruas movimentadas do mundo, a fim de conviver com os padecimentos ultrizes que 
vergastam as multidões atônitas da atualidade. Sem quaisquer atavios, Sua presença comove e conquista 
os que anelam por paz e aguardam a mensagem da esperança.¹

Ao convivermos, cotidianamente, com as manifestações que tomam as ruas do nosso país, pre-
senciamos um período de grandes transformações, uma revolução social cuja intensidade nos atesta 
a realidade do ensinamento dos Espíritos, registrado na obra A Gênese, no capítulo "São Chegados os 
Tempos". É o Espírito Arago quem fala: A efervescência que por vezes se manifesta em toda uma popu-
lação, entre os homens de uma mesma raça, não é coisa fortuita, nem resultado de um capricho; tem sua 
causa nas leis da Natureza. Essa efervescência, inconsciente a princípio, não passando de vago desejo, de 
aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, traduz-se por uma surda 
agitação, depois por atos que levam às revoluções sociais, que, acreditai-o, também têm sua periodicidade, 
como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Se não tivésseis a visão espiritual limitada pelo véu 
da matéria, veríeis as correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo 
espiritual às do mundo material.  

"Jesus
está nas ruas..."

Maria Elisabeth Barbieri
Presidente da Federação

Espírita do Rio Grande do Sul
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(...) A Humanidade é um ser coletivo em quem se operam as 
mesmas revoluções morais por que passa todo ser individual, com 
a diferença de que umas se realizam de ano em ano e as outras de 
século em século. Acompanhe-se a Humanidade em suas evoluções 
através dos tempos e ver-se-á a vida das diversas raças marcada 
por períodos que dão a cada época uma fisionomia especial. (...) 
É a um desses períodos de transformação, ou, se o preferirem, de 
crescimento moral, que ora chega a Humanidade. Da adolescên-
cia chega ao estado viril. O passado já não pode bastar às suas 
novas aspirações, às suas novas necessidades; ela já não pode ser 
conduzida pelos mesmos métodos; não mais se deixa levar por 
ilusões, nem fantasmagorias; sua razão amadurecida reclama 
alimentos mais substanciosos.²

Observando as manifestações que congregam milhares 
de pessoas nas ruas, identificamos a fisionomia especial da 
massa que protesta. Não são mobilizados por líderes. Erguem 
bandeiras apartidárias, não direcionam suas manifestações 
a um único foco. Utilizam as redes sociais para arregimentar-se 
e marcar as concentrações públicas. São, na sua maioria, jovens, 
mas que contagiam, com sua coragem, outras faixas etárias que 
a eles se unem.

O que a princípio parecia ser uma situação de desordem e 
caos evidencia outra realidade, onde os indivíduos protagonizam 
a transformação que desejam, tornando-se artífices de uma nova 
ordem social, independente do estímulo de figuras carismáticas 
ou de ídolos que os conduzam. Da mesma forma, a gama mul-
tifacetária das bandeiras de protesto revelam a maturidade de 
uma sociedade ciente de que a justiça social não se estriba em 
questões pontuais, mas no conjunto de ações que representem 
uma mudança de estágio civilizatório. Também, o repetido refrão 
de que as mídias sociais alienavam seus usuários, servindo para 
ocultá-los das vistas dos semelhantes, produzindo misantropos, 
ficou sem sentido ao revelar que estes consumidores do mundo 
digital estão nas ruas, experimentando todas as agruras das 
relações interpessoais no mundo real que afirmávamos não lhes 
interessar. 

Verifica-se que há uma certeza da necessidade de mudança 
nas estruturas das instituições, no cerne dos poderes e nas suas 
engrenagens, que produzem um nutriente social que não mais 
interessa à humanidade. Diante desse quadro conturbado e de 
potencialidades ímpares para a realização de um progresso geral, 
necessitamos Dele.

Jesus é o protagonista da maior de todas as mudanças que 
a Terra conheceu. Ele viveu e testemunhou a força do amor e 
dos reflexos que a sua vivência produz. O que há no clamor das 
massas que se agitam é o anseio pelo caminho que conduza a 
uma vida pautada pelos valores verdadeiros e, nesse instante, é 
imperioso lembrar que Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida. Todas 
as demandas, conquanto tragam em si a busca de satisfação às 
necessidades materiais, revelam a fragilidade da vida moral em 
nosso mundo, onde o egoísmo engendra a exclusão, a miséria, 
a corrupção e as explorações de todos os matizes. 

Jesus necessita, pois, estar nas ruas, como afirma Spinelli, e 
nós somos aqueles que devemos refletir e propagar às multidões 
a sua mensagem. (...) Jesus volveu, sim, às ruas do mundo, sem 
abandonar os lares onde se agasalham as aflições... (...) Ele espera 
que a acústica das almas, embora viciada pelos ruídos desconexos 
do momento, registre-lhe a mensagem, deixando-a penetrar no imo 
dos teus sentimentos. (...) Se já travaste conhecimento com Jesus, 
mediante a Revelação Espírita, não te detenhas na inanição, nos 
receios injustificados, no rol das queixas, na urdidura de planos 
intermináveis. Leva-O às ruas da Terra, aos homens, nossos irmãos. 
(...) Urge que O apresentes aos outros e te apresses na construção do 
mundo melhor que já podes pressentir.¹

Todos somos emissores e receptores de ondas mentais que 
arremessamos na direção dos nossos irmãos. Cuidemos, pois, a 

nossa vinculação mental, nesses instantes em que a indignação 
se externa com vigor diante das injustiças suportadas em silêncio 
por longo tempo e que ora espoucam no cenário evolutivo das 
almas. Equilíbrio no falar, no pensar e no agir. Lucidez no “com-
partilhar, curtir, comentar”. Espírita seja o nome do teu nome.³

(...) A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social; 
mas, não há fraternidade real, sólida, efetiva, senão assente em 
base inabalável, e essa base é a fé, não a fé em tais ou tais dogmas 
particulares, que mudam com os tempos e os povos e que mutua-
mente se apedrejam, porquanto, anatematizando-se uns aos outros, 
alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais 
que toda a gente pode aceitar e aceitará.

Essa é a visão da Terra Prometida que está impressa nas 
nossas retinas espirituais. É o sonho que alimentamos e para 
cuja concretização convém lembrar o magistério de André Luiz: 

(...) – Nossa vida pode ser comparada a grande curso educativo, 
em cujas classes inumeráveis damos e recebemos, ajudamos e somos 
ajudados. A serenidade, em todas as circunstâncias, será sempre a 
nossa melhor conselheira, mas, em alguns aspectos de nossa luta, a 
indignação é necessária para marcar a nossa repulsa contra os atos 
deliberados de rebelião ante as leis do Senhor. Essa elevada tensão 
de espírito, porém, nunca deve arrojar-se à violência e jamais deve 
perder a dignidade de que fomos investidos, recebendo da Divina 
Confiança a graça do conhecimento superior. Basta, dentro dela, a 
nossa abstenção dos atos que intimamente reprovamos, porque a 
nossa atitude é uma corrente de indução magnética. Em torno de 
nós, quem simpatiza conosco geralmente faz aquilo que nos vê fazer. 
Nosso exemplo, em razão disso, é um fulcro de atração. Precisamos, 
assim, de muita cautela com a palavra, nos momentos de tensão alta 
do nosso mundo emotivo, a fim de que a nossa voz não se desmande 
em gritos selvagens ou em considerações cruéis que não passam de 
choques mortíferos que infligimos aos outros, semeando espinheiros 
de antipatia e revolta que nos prejudicarão a própria tarefa.4 

Quando nos alinhamos aos movimentos que revolvem as en-
tranhas da humanidade, exemplificando a nossa postura íntegra 
e comedida, consolando os aflitos, orientando e compreendendo 
a dor alheia, Jesus está nas ruas buscando auxiliar as criaturas 
humanas. (...) Renovando-te, modificarás a psicosfera ambiental 
e auxiliarás o próximo que se localize mais próximo de ti. (...) Já 
pensaste em que posição te encontras em relação a Ele?  (...) Seja qual 
for, porém, a tua situação, não olvides que este é o teu momento de 
estar com Ele, e não tens o direito de malbaratar o ensejo ou perder 
a oportunidade, porquanto, nas ruas da Terra atual, Ele seguirá 
adiante, contigo ou sem ti, mesmo que seja a sós...¹

REFERÊNCIAS
1. Sementes de Vida Eterna – Diversos Espíritos – Divaldo Pereira Franco 

2. A Gênese – Allan Kardec – Sinais dos Tempos
3. Emmanuel – Religião dos Espíritos – Cap. 80

4. Entre a Terra e o Céu – André Luiz – Francisco Cândido Xavier – Cap. 22

(...) A Humanidade é um ser coletivo em quem se operam as 
mesmas revoluções morais por que passa todo ser individual, com 
a diferença de que umas se realizam de ano em ano e as outras de 
século em século. Acompanhe-se a Humanidade em suas evoluções 
através dos tempos e ver-se-á a vida das diversas raças marcada 
por períodos que dão a cada época uma fisionomia especial. (...) 
É a um desses períodos de transformação, ou, se o preferirem, de 
crescimento moral, que ora chega a Humanidade. Da adolescên-
cia chega ao estado viril. O passado já não pode bastar às suas 
novas aspirações, às suas novas necessidades; ela já não pode ser 

a um único foco. Utilizam as redes sociais para arregimentar-se 
e marcar as concentrações públicas. São, na sua maioria, jovens, 
mas que contagiam, com sua coragem, outras faixas etárias que nossa vinculação mental, nesses instantes em que a indignação 
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Enquanto – farisaicamente – se discute sobre a conveniência 
ou não de delegar às escolas a delicada tarefa de nortear os jovens 
com relação ao sexo, aparecem, cada vez com mais frequência, 
casos de gravidez prematura, registrando-se, não raro, com me-
ninas de até dez anos de idade ou menos...

Paralelamente a essas estéreis e intermináveis discussões, 
os meios de comunicação em massa, através das novelas, fil-
mes, programas chulos, etc., vão se encarregando de deformar 
as poucas noções que restaram da tradição de respeitabilidade 
(embora mesclada de tabus) em torno do assunto.

As crianças, cujas personalidades estão em formação, estão 
sendo “bombardeadas” com os “modernismos” malsãos, deixando-
-se influenciar por eles debaixo da negligência de seus respon-
sáveis diretos que se omitem nessa área. O que podemos, então, 
esperar senão os despautérios e desregramentos que a cada dia 
aumentam?!...

Diz Emmanuel, o venerando e lúcido Mentor de Chico Xavier: 
“Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleives”.

Quando escreveu aos romanos o versículo acima, Paulo de 
Tarso referia-se à alimentação que, na época, representava, tam-
bém, objeto de áridas discussões entre gentios e judeus.

Hodiernamente o ato de comer já não desperta polêmicas 
perigosas, entretanto, podemos tomar o veículo e projetá-lo no 
setor da área sexual onde campeiam as falsas opiniões. Assim, 
passemos a palavra a Emmanuel1: “Fundamente cego 
de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não 
consegue descobrir no sexo um dos motivos mais 
sublimes da existência. Realizações das mais 
belas, na luta planetária, quais sejam as da 
aproximação das almas na paternidade e 
maternidade, a criação e a reprodução das 
formas, a extensão da vida e preciosos 
estímulos ao trabalho e à regeneração, 
foram proporcionados pelo Senhor às 

criaturas, por intermédio das emoções sexuais; todavia, os homens 
menoscabam o “lugar-santo”, povoando-lhe os altares com os fan-
tasmas do desregramento.

O sexo fez o lar e criou o nome de mãe, contudo, o egoísmo hu-
mano deu-lhe, em troca, absurdas experimentações de animalidade, 
organizando para si mesmo provações cruéis.

O Pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão 
se constituiu em oferta deles. É por isso que romances dolorosos e 
aflitivos se estendem, através de todos os continentes da Terra.

Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta 
o homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, 
semelhantes programas poderão ser úteis; todavia, apenas quando 
espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador, porque, 
enquanto houver imundície no coração de quem analise ou de quem 
ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas”.

Sob pena de carpirmos dolorosas 
experiências, não negligenciemos 
a orientação aos jovens nessa 
área, onde os adultos se en-
tregam a tantos despauté-
rios em virtude mesmo da 
ausência de orientação 
quando jovens então.

SEXO & ATUALIDADE

Rogério Coelho
Escritor, expositor e articulista

espírita de Muriaé/MG

“Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa 
é de si mesma imunda a não ser para aquele que a tem 

por imunda.” Paulo (Ro., 14:14)

1 XAVIER, F. Cândido. Pão Nosso. 17.ed. Rio [de 
Janeiro]: FEB, 1996, cap. 94.

REFERÊNCIA

O sexo fez o lar e criou o nome de mãe, contudo,
o egoísmo humano deu-lhe lamentáveis conotações.
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Diante das águas calmas, Jesus refletia. 

Afastara-se da multidão, momentos antes. 

Ouvira remoques e sarcasmos. 

Vira chagas e aflições. 

O Mestre pensava... 

*

Tadeu e Tiago, o moço, João e Bartolomeu aproximaram-se. Não era aquele um momento 
raro? E ensaiaram perguntas. 

– Senhor – disse João –, qual é o mais importante aviso da Lei na vida dos homens? 

– E o Divino passou a responder: 

– Amemos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. 

– E qual a virtude mais preciosa? – indagou Tadeu. 

– A humildade. 

– Qual o talento mais nobre, Senhor? – falou Tiago. 

– O trabalho. 

– E a norma de triunfo mais elevada? – indagou Bartolomeu. 

– A persistência no bem. 

– Mestre, qual é, para nós todos, o mais alto dever? – aventurou Tadeu novamente. 

– Amar a todos, a todos servindo sem distinção. 

– Oh! Isso é quase impossível – gemeu o aprendiz. 

– A maldade é atributo de todos – clamou Tiago – faço o bem quanto posso, mas apenas 
recolho espinhos de ingratidão.

– Vejo homens bons sofrendo calúnias por toda parte – acentuou outro discípulo. 

– Tenho encontrado mãos criminosas toda vez que estendo as mãos para auxiliar – 
disse outro. 

E as mágoas desfilaram diante do Mestre silencioso. 

João, contudo, voltou a interrogá-lo: 

– Senhor, que é mais difícil? Qual a aquisição mais difícil? 

Jesus sorriu e declarou: 

– A resposta está aqui mesmo em vossas lamentações. O mais difícil é ajudar em silên-
cio, amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar... A aquisição mais difícil para 
nós todos chama-se paciência.

In.: “A Vida Escreve”, Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira.
Pelo Espírito Hilário Silva. FEB, 7. Ed., 1992, cap. 10, p. 49-50.

O mais difícil

PRESENÇA ESPIRITUAL
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Historia Infantil

3. Personifica a primeira revelação da Lei Divina;
4. Modelo e Guia da Humanidade;
6. Aspecto da Lei Divina;
7. É toda ocupação útil;
8. Local onde Kardec estudou;
11. Semente de vida na Terra;
12. O envoltório do Espírito;
13. Desligamento do Espírito do corpo físico;
14. Espírito encarnado;
15. A meta do Espírito Imortal.

Teste seus Conhecimentos

1. Médico russo, estudioso do Animismo;
2. Autora Espiritual da obra Triunfo Pessoal;
5. Lei natural à qual estão submetidos todos da criação;
9. Aquele que vê os Espíritos;
10. Regra de bem proceder segundo a Lei Divina.

HORIZONTAL:

VERTICAL:

1.Aksakof; 2.Joanna; 3.Moisés; 4.Jesus; 5.Progresso; 6.Religião; 7.Trabalho; 8.Iverdun; 
9.Vidente; 10.Ética; 11.Monada; 12. Perispírito; 13.Desencarnação; 14.Alma; 15.Perfeição. 

E se Jesus viesse me visitar? Essa é a pergunta do trabalho 
de religião... E vale dois pontos na média, vou ter que fazer... O 
que será que Jes us pensa de mim? 

Acho que ele me conhece, então eu começaria dizendo – para 
impressionar – que sei que sou um Espírito que encarnou em um 
corpo físico para aprender e evoluir e que escolhi os meus pais 
antes de reencarnar. Diria também que estou me esforçando para 
desenvolver aquelas qualidades que Jesus falou quando esteve 
por aqui, há mais de dois mil anos: caridade, amor, respeito, 
perdão, paciência... 

Sei que sou um bom aluno, estudo e obedeço aos professores. 
Mas será que eu terei que mostrar meu quarto? Acho que ele 
não vai ligar para a bagunça, mas com certeza não vai aprovar 
os jogos de guerra no micro... Será que ele vai querer ver meu 
boletim? 

E se ele me fizer perguntas? Perguntar sobre as brigas com 
minha irmã? Então, terei que contar que, às vezes, tenho pouca 
paciência com ela e, muitas vezes, sou eu que começo a confusão.

E sobre os meus amigos? O que dizer a Jesus? Tenho muitos 
amigos e costumo tratar todos eles muito bem. Quase não bri-
gamos e não costumo fazer fofoca, no máximo passo adiante 
uma ou outra novidade mais apimentada... Mas, e sobre aqueles 
meninos da outra turma que eu não gosto, o que vou dizer? 
Tenho que pensar a respeito.

Vou dizer que sou um cara honesto: não roubo, não minto e 
peço licença para pegar coisas emprestadas. Nem colar na escola, 

“Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela 
vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela 

vos dará.” (O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. 13, item10)

eu colo, pois acho que é sempre melhor dizer a verdade.
E quanto aos meus pais? Obedeço a eles, sim. Embora reclame 

sempre para tomar banho, ajudar a secar a louça e arrumar a cama...
Faço preces e agradeço tudo o que tenho: família, escola, amigos, 

casa para morar, roupas, brinquedos. Mas acho que vou prometer 
que, quando meu pai disser: “Desligue o micro”, vou desligar na-
quele momento e não meia hora depois.

E se ele perguntar se costumo pensar nas consequências das 
minhas atitudes? Na maioria das vezes penso, sim, pois conheço a 
lei de causa e efeito, a lei de reencarnação e, também, a lei de amor 
ao próximo e a Deus. Erro às vezes, é verdade, mas acho que tenho 
me esforçado para aproveitar esta existência para aprender bons 
valores e ser um cara legal.

É... Deus foi bondoso enviando-nos Jesus, que é nosso irmão 
mais velho, para nos mostrar o caminho do bem... Vou dizer isso 
a Jesus, também, e agradecer por ele ter encarnado na Terra para 
nos ensinar a amar e evoluir. 

Acho que também vou pedir que Jesus me ajude a seguir o ca-
minho do bem, e a ser mais ligado ao meu Espírito protetor, para 
que ele possa me intuir no bom caminho.

 Será que poderei dar um abraço apertado nele para agradecer 
a visita?

E você, já pensou o que diria se Jesus viesse lhe visitar?

Fonte: Universo Infantil, de Claudia Schmidt. Ed. Francisco Spinelli.

E se Jesus viesse 
me visitar?
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O Presidente da Federação Espírita Brasileira, Antonio Cesar Perri de 
Carvalho, visitou a Federação Espírita do Rio Grande do Sul no dia 4 de julho 
de 2013. A visita faz parte de uma agenda de trabalho do Presidente da Casa 
Mater do Espiritismo no Brasil com o objetivo de conhecer o trabalho de Uni-
ficação desenvolvido nos Estados e promover a aproximação entre a FEB e o 
Conselho Federativo Nacional.

A FERGS foi a segunda Federativa Estadual a receber esta visita do Presi-
dente da FEB. Perri chegou a Porto Alegre no final da manhã de quinta-feira, e 
a reunião com a Diretoria da FERGS se iniciou às 15 horas, tendo se encerrado 
às 18 horas.

A Diretoria Executiva descreveu as ações da Gestão Federativa e ouviu o 
Presidente Cesar Perri sobre as Diretrizes administrativas que norteiam a sua 
gestão à frente do Movimento Espírita Brasileiro.  

A FEB está em um processo institucional de modernização da sua gestão, de 
aprimoramento dos processos comerciais e editoriais e também estabelecendo 
um novo modelo de relacionamento entre as áreas do CFN e as federativas 
estaduais, propiciando uma dinâmica mais efetiva de divulgação e difusão da 
Doutrina Espírita.

Na sexta-feira, pela manhã, Cesar Perri viajou para Belo Horizonte para a 
visita à União Espírita Mineira.

No dia 4 de julho de 2013, às 18h45min, com a presença do Presidente 
da FEB e membros da Diretoria Executiva da  FERGS, da AJE-RS, o Delegado 
da ABRAME no Rio Grande do Sul, o Juiz Federal Marcel Citro de Azevedo, 
proferiu palestra no Auditório Hermillo Gallant da Justiça Federal de 1ª 
Instância do Rio Grande do Sul abordando o tema Reencarnação e Justiça 
Divina. O público presente manifestou grande interesse pelo assunto com 
as inúmeras perguntas feitas ao final da exposição.

Funcionários da Justiça Federal, Desembargadores, Juízes Federais e do 
Trabalho compuseram o bom público que compareceu ao evento promovido 
pela AJE-RS e ABRAME-RS.

O Presidente da Federação
Espírita Brasileira em Porto Alegre

Espiritismo na Justiça Federal
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A luz que redime
Na voz sublime

Ecoa forte 
Apontando o Norte 

Ao coração do seareiro 
Que tomando o mealheiro

Cultiva a terra
No vale, floresta e serra

Semeia a Luz
Do Evangelho de Jesus

Buscando almas sedentas
Nutrindo mentes atentas

O ESDE deita raízes
No Brasil, noutros países

O estudo cerra fileira
E sob a mesma bandeira

Unifica nossas sendas
Pacificando contendas
Aquecendo o coração
No rumo da evolução.

Aclara-se o entendimento
Lapidando o sentimento 
Desperta a consciência
Para o valor da ciência.

A luz da filosofia
Envolve com maestria
Na religião sem igual

Que se transforma em fanal,
Orientando a nova era

Da fé racional que impera.

A inspiração recebida 
Em trabalho é convertida

Frutifica cem por um 
Grupos surgindo um a um

Roteiros, guias de luz 
Sob as bênçãos de Jesus

Fortalecendo a esperança
O Consolador avança,

Trazendo conhecimento,
Plasmando um novo momento

Nas hostes do Paracleto.

Fica-nos, então, o repto:
Abundância de colheita

Traduz plantação bem feita
Esforço de pioneiros
Abnegados, inteiros.

Edificaram o presente
E hoje nos dizem: em frente!

Avançai intimoratos
Que a Messe reclama  tratos.

Soa a undécima hora
E o Cristo chama: É agora!

30 anos do ESDE
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Comunidade Terapêutica Chico Xavier 
Comemora Três Anos de Atividade

Neste mês de junho, a Comunidade Terapêutica Chico 
Xavier celebrou seus três anos de trabalho, iniciados em 3 
de junho de 2010.

Projetada pelos empresários Celso Rigo e Pedro Bou-
chet, a Comunidade Terapêutica foi minuciosamente pla-
nejada para atender aos mais altos padrões de qualidade, 
tanto física quanto de recuperação, tendo alcançado índice 
acima da média do estado ao longo destes três anos de 
trabalho.

Vinculada ao Departamento de Assistência e Promo-
ção Social Espírita (DAPSE) da Associação Espírita José 
Ferreira de Moraes, a instituição não tem fins lucrativos, 
trazendo um tratamento de qualidade a custo acessível, 
além de buscar parcerias e convênios, a exemplo dos fir-
mados com os municípios de São Borja, Itaqui, Maçam-
bará e Itacurubi. Recentemente, o Administrador da Co-
munidade Terapêutica, Pedro Bouchet, esteve na cidade 
de Santiago, conversando com o Prefeito Julio Ruivo e o 
chefe de gabinete Luís Felipe Biermann, para a disponibili-
zação de leitos para futuros residentes daquele município. 

Neste mês de junho, a Comunidade Terapêutica Chico 
Xavier celebrou seus três anos de trabalho, iniciados em 3 

chefe de gabinete Luís Felipe Biermann, para a disponibili-

Nos dias 5, 6 e 7 de julho de 2013 aconteceu, nas depen-
dências da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a Oficina 
A Arte de Contar Histórias – 4ª edição do Conte Mais FERGS, 
que tem a coordenação de Vera Lúcia Rodrigues e Paulo Hi-
ppen. Quase 40 pessoas participaram do evento, e os valores 
ético-morais que são a base do Conte Mais (amor, respeito, 
alteridade, perdão, colaboração, disciplina...) estavam pre-
sentes nos diversos módulos que compunham a Oficina cujo 
objetivo principal era a busca do conhecimento e também o 
aprimoramento na arte de contar belas histórias. A partici-
pação e o ânimo dos participantes foi o ponto alto, além dos 
depoimentos espontâneos do quanto o Conte Mais tem cola-
borado na formação positiva e na educação de crianças em 
escolas e diversas instituições.

Na sexta-feira (dia 5 de julho) à noite, a presidente da 
FERGS, Sra Maria Elisabeth Barbieri, realizou a abertura da 
Oficina apresentando o painel “Apresentação do Conte Mais 
na Atualidade”. Em seguida, a equipe do Recanto Conte Mais 
da Soc. Ben. Esp. Bezerra de Menezes (Miriam Sotério, Janina 
Trapp e Viviane Pereira, Reginalda Machado e Rute Taborda) 
brindou os participantes com brincadeiras, além de apresen-
tar técnicas de relaxamento, de expressão corporal e uma 
emocionante história contada através da linguagem de sinais 
(Libras).

No sábado (dia 6 de julho) pela manhã, Vilma Darde apre-
sentou o painel “Perfil do Contador de Histórias”, apresen-
tando os aspectos importantes da Contação de Histórias, a 
improvisação frente a situações adversas, Expressão Corpo-
ral, Interatividade na Contação, Diferentes Recursos para a 
Hora do Conto e a Entonação de Voz. À tarde, a oficineira 
convidada foi Margareth Jackle (contadora de histórias do 
Hospital Conceição). Através de uma abordagem muito rica 
e emocionante, Margareth (a Lindinha) apresentou os seguin-
tes temas: Critérios para escolha da História e do Livro, Como 

preparar uma história, O Tempo da Narrativa / História e Fai-
xa Etária e, por último, O Contador de Histórias no Ambiente 
Hospitalar.

Na manhã de domingo (dia 7 de julho) a Oficineira e Con-
tadora de Histórias do Conte Mais FERGS, Georgina Valente, 
apresentou o painel que demonstrava o verdadeiro objetivo 
do contador de histórias: “A História como Ferramenta Pe-
dagógica na Arte de Tocar os Corações”. À tarde, a oficinei-
ra e contadora de Histórias do Conte Mais FERGS, Helena 
Bertoldo, apresentou uma história que ainda não está nos 
livros: “História Ilustrada – O Valor Moral das Histórias do 
Programa Conte Mais”: os participantes da Oficina tiveram 
a oportunidade de conhecer e entender, de uma forma cria-
tiva e abrangente, as mais de 200 histórias que compõem o 
Conte Mais com seus respectivos temas morais. Encerrando 
a Oficina "A Arte de Contar Histórias" – 4ª edição, Viviane 
Pereira, coordenadora do Recanto Conte Mais da SBEBM, rea-
lizou uma atividade com todos os participantes: “Vestindo a 
camiseta do contador de histórias”.

Novos Contadores de Histórias no Conte Mais

Fonte: http://ferreirademoraes.blogspot.com.br/2013/06/comunidade-tera-
peutica-chico-xavier.html
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Gaúcha é um 
programa que, 
por meio da 
distribuição de 
prêmios, visa 

incentivar os ci-
dadãos a solicitarem a inclusão do CPF na emissão do documen-
to fiscal no ato das compras, bem como conscientizar sobre a 
importância social do tributo. Através do Programa os cidadãos 
concorrem a prêmios de R$ 1 milhão (um milhão de reais), as 

entidades sociais indicadas são beneficiadas com repasses e as 
empresas participantes reforçam sua responsabilidade social.

Para participar é necessário fazer cadastro no site do Pro-
grama Nota Fiscal Gaúcha, acessando o link: https:// nfg.sefaz.
rs.gov.br/cadastro/cadastronfg_1.aspx. Ao indicar até quatro 
instituições para serem beneficiadas, no item assistência social 
assinalar a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, sigla FERGS.

Os benefícios recebidos pela FERGS serão empregados 
no Programa Conte Mais, o qual ressocializa crianças e ado-
lescentes em vulnerabilidade social, utilizando a ferramenta 
pedagógica da Contação de Histórias.

Quem não gostaria de morar num belo lugar onde 
reina o amor e a paz? Como chegar até lá e poder 
entrar? Quais são as condições necessárias para atra-
vessar O Portão da Paz? A resposta está na história 
contada no livro O Portão da Paz, lançado pela Editora 

Francisco Spinelli, da Fe-
deração Espírita do Rio 
Grande do Sul (FERGS). 
A obra tem como tema 
principal a solidarieda-
de entre as pessoas para 
viver em um mundo 
melhor e mais belo. O 
livro faz parte do Pro-
grama Conte Mais, o 
qual tem por objetivo 
educar e transmitir 
valores morais através 
da contação de histó-
rias para crianças e 
adolescentes.

“É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na Natureza, 
desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por 
ser átomo”, afirmativa de Allan Kardec na questão 540 de O Livro 
dos Espíritos, é o tema central abordado por Zoé Mary Saraiva 
Paim, no livro de sua autoria Evolução – Do Átomo ao Arcanjo, lan-
çado pela Editora Francisco Spinelli, da Federação Espírita do Rio 
Grande do Sul (FERGS). Com este 
tema, a autora percorre a pequena 
mas valiosa obra de André Luiz, 
psicografia de Francisco Cândido 
Xavier, Evolução em Dois Mundos, 
fazendo dela a espinha dorsal do 
seu trabalho.

Em sua obra, Zoé ressalta 
que, vivendo nos dois planos 
da vida, através de sucessivas 
reencarnações, o Princípio Inte-
ligente estagia em todos os rei-
nos da Natureza, cumprindo as 
tarefas evolutivas em três níveis 
de aprendizagem, até alcançar 
sua plenitude como Espírito, já 
no reino angelical.

O Portão da Paz Evolução
Do Átomo ao Arcanjo

Francisco Spinelli, da Fe-
deração Espírita do Rio 
Grande do Sul (FERGS). 
A obra tem como tema 
principal a solidarieda-
de entre as pessoas para 
viver em um mundo 
melhor e mais belo. O 
livro faz parte do Pro-
grama Conte Mais, o 
qual tem por objetivo 
educar e transmitir 
valores morais através 
da contação de histó-
rias para crianças e 
adolescentes.
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Grande do Sul (FERGS). Com este 
tema, a autora percorre a pequena 
mas valiosa obra de André Luiz, 
psicografia de Francisco Cândido 

Nota Fiscal Gaúcha e a FERGS

Gaúcha é um 
programa que, 
por meio da 
distribuição de 
prêmios, visa 

incentivar os ci-
dadãos a solicitarem a inclusão do CPF na emissão do documen-
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A Federação Espírita Brasileira (FEB), juntamente com 
a Federação Espírita do Rio Grande do Sul (FERGS), realiza-

ram, em Porto 
Alegre, na So-
ciedade Bene-
ficente Espírita 
Bezerra de Me-
nezes, em 14 de 
julho de 2013, 
o Seminário de 
Implantação do 
Núcleo de Estu-
do e Pesquisa 
do Evangelho 

(NEPE). Na abertura do evento, estavam presentes na mesa 
a presidente da FERGS, Maria Elisabeth Barbieri, o presi-
dente da Federação Espírita do Paraná, Luiz Henrique da 
Silva, o coordenador do NEPE, Haroldo Dutra Dias, além 

dos integrantes 
do NEPE Flavio 
Rey  de  Car-
va lho,  Wag-
ner Gomes da 
Paixão, Célia 
Maria Rey de 
Carvalho e Si-
mão Pedro de 
Lima. A prece 
de abertura foi 
proferida pela 

presidente da FERGS, Maria Elisabeth.

O Seminário foi dirigido aos trabalhadores integrantes 
da Comissão Regional Sul do Conselho Federativo Nacional 
(CFN), o qual abrange os Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul. O objetivo do evento é incentivar nas casas espíritas 
brasileiras o estudo interpretativo do Evangelho de Jesus, 
a leitura e a disseminação do Novo Testamento.

Para explicar a estrutura e o funcionamento do NEPE, 
Flávio Reis de 
Carvalho dis-
correu sobre 
o Evangelho 
e  comparou 
o  m e s m o  a 
uma muda de 
planta, onde o 
nosso coração 
é a terra e a 
semente para 
germinar pre-
cisa da luz do amor. O NEPE é ferramenta que auxilia no 
cultivo da planta, pois este é um órgão de estudo e pesquisa 
do Evangelho à luz das Obras Básicas de Allan Kardec e 
obras subsidiárias. Para melhor colaborar com os grupos 
de estudo do Evangelho, a FEB disponibiliza informações 
como atividades, seminários e outros eventos no site www.
febnet.org.br/nepe. Explicou, ainda, sobre a importância 

de estudar e compreender a mensagem de Jesus, para melhor 
divulgar a Boa Nova, aclimatada ao nosso tempo, nos transfor-
mando em cartas vivas do Cristo e vibrando no mesmo sentido.

Haroldo Dias abordou inúmeros aspectos do Núcleo. Partindo 
do básico, falou dos fundamentos do NEPE, das diretrizes gerais 
para realizar estudos/pesquisas sobre o Evangelho, apresentou 
exemplos de tipos de estudos/pesquisas que podem ser reali-
zados pelo Movimento Espírita, como federativas, órgãos de 
unificação e centros espíritas. Tendo Jesus como guia e modelo 
da Humanidade, o 
Evangelho é o código 
de moral universal, 
e, assim, devemos 
adequar a nossa mo-
ral à moral do Cristo. 
Ao falar com emoção 
em Jesus e sua men-
sagem, ressaltou que 
o ensino do Mestre 
dá ensejo a estudos e 
vivências nos próxi-
mos milhões de anos. A mensagem precisa ser conhecida. O NEPE 
é o que podemos fazer hoje para divulgar a mensagem crística. 
Não basta acumular conhecimento e informações, mas sentir os 
ensinamentos nos corações. O Evangelho deve ser estudado, re-
fletido e vivido, pois ele é um vasto caminho ascensional, e para 
percorrê-lo é necessário o conhecimento e a vivência de todos 
os detalhes do Evangelho. A primeira proposta apresentada con-
siste na leitura dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. 
A segunda proposta é estudar, leitura mais intensa, mais traba-
lhada, o conteúdo da mensagem. A grande proposta do NEPE é 
o compartilhamento de informações. 

A metodologia 
para o estudo inter-
pretativo do Evange-
lho foi apresentada 
por Wagner Gomes 
da Paixão, que falou 
sobre as demandas 
de nutrição espiri-
tual. A informação 
em si não nutre, é 
necessário alcançar 
todos os ângulos de 
uma questão para entrar no laboratório moral do Evangelho. 
Buscar o conteúdo espiritual, pois este dá vida, universalidade 
e eternidade. Para tanto, é necessário identificar: quem (perso-
nagens), onde (local), quando (tempo), como (verbos do texto). 

Célia Maria Rey de Carvalho relatou a respeito da experi-
ência da FEB no estudo Interpretativo do Evangelho Segundo o 
Espiritismo. Apresentou um roteiro para o estudo, como leitura 
do texto, localização e textualização histórica, geográfica e dos 
personagens, localização e entendimento de termos, palavras 
e tempos verbais, localização e entendimento das palavras de 
Jesus, relação com os princípios básicos da Doutrina Espírita, 
listagem das expressões que mais chamaram a atenção e relação 
com outras obras Espíritas.

Seminário de Implantação do Núcleo
de Estudo e Pesquisa do Evangelho

dos integrantes 
do NEPE Flavio 
Rey  de  Car-
va lho,  Wag-
ner Gomes da 
Paixão, Célia 
Maria Rey de 
Carvalho e Si-
mão Pedro de 
Lima. A prece 
de abertura foi 
proferida pela 

ram, em Porto 
Alegre, na So-
ciedade Bene-
ficente Espírita 
Bezerra de Me-
nezes, em 14 de 
julho de 2013, 
o Seminário de 
Implantação do 
Núcleo de Estu-
do e Pesquisa 
do Evangelho 
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Os canais de co-
municação e even-
tos do NEPE com o 
Movimento Espírita 
Nacional e Interna-
cional e as pessoas 
de maneira geral 
foram discorridos 
por Simão Pedro de 
Lima, o qual ressal-

tou que tudo tem sua hora, hora de aprender e hora de divulgar. 
O NEPE é um meio para desenvolver o estudo do Evangelho. O 
objetivo do Espiritismo é esclarecer as pessoas, tendo como con-
sequência a moralização do ser, e o NEPE se destina a fomentar as 
atividades de compartilhamento de estudos e informações, com 
a consequente criação de uma rede, virtual e física, de interessa-
dos na compreensão de textos do Evangelho e relacionados com 
este. Todos os espíritas estão convidados a participar do blog do 
NEPE, não apenas para consulta, mas, principalmente, para levar 
informações. O Núcleo também visa estimular a publicação e a di-
vulgação de materiais decorrentes dos referidos estudos e pesqui-
sas, utilizando-se dos 
mais variados veícu-
los de comunicação 
e divulgação, como 
livros, CDs, DVDs, 
internet, TV, rádio 
e outros. A ide ia é 
descentralizar a in-
formação e o rumo 
é ir ao encontro do 
Cristo.

Entre os dias 10 e 13 de julho de 2013, Haroldo Dutra 
Dias realizou ro-
teiro de palestras 
e seminários no 
Rio Grande do Sul, 
espalhando paz, 
esclarecimento e 
consolo através 
da divulgação 
do Evangelho do 
Cristo.

O roteiro ini-
ciou-se em Uruguaiana/RS, na noite do dia 10 de julho, reunindo 
público de 800 pessoas. No dia 11, mais de 1.000 pessoas assis-

tiram ao orador 
mineiro em San-
to Ângelo/RS. Na 
noite do dia 12, 
Cachoeira do Sul/
RS mobilizou um 
público de mais 
de 500 pessoas 
para assistir ao 
seminário profe-
rido por Harol-
do, que também 

concedeu longa 
entrevista na Rá-
dio Fandango. A 
cidade de Torres/
RS sediou a última 
exposição na tarde 
do dia 13 de julho, 
com mais de 600 
pessoas presentes.

As abordagens 
simples e profun-
das de Haroldo sensibilizaram os trabalhadores espíritas e 
o público em geral, despertando mentes e corações para as 
lições sublimes de Jesus.

Haroldo re-
tornará ao Es-
tado no mês de 
outubro, quan-
do  pro fe r i rá 
duas palestras 
no 7º Congresso 
Espírita do Rio 
Grande do Sul 
( in formações 
em www.espiri-
tismors.org.br).

Haroldo Dutra Dias Realiza Roteiro pelo Rio Grande do 
Sul: A Luz do Evangelho Brilha em Solo Gaúcho

Dias realizou ro-
teiro de palestras 
e seminários no 
Rio Grande do Sul, 
espalhando paz, 
esclarecimento e 
consolo através 
da divulgação 
do Evangelho do 
Cristo.

ciou-se em Uruguaiana/RS, na noite do dia 10 de julho, reunindo 

mineiro em San-
to Ângelo/RS. Na 
noite do dia 12, 
Cachoeira do Sul/
RS mobilizou um 
público de mais 
de 500 pessoas 
para assistir ao 
seminário profe-
rido por Harol-
do, que também 

municação e even-
tos do NEPE com o 
Movimento Espírita 
Nacional e Interna-
cional e as pessoas 
de maneira geral 
foram discorridos 
por Simão Pedro de 
Lima, o qual ressal-

tou que tudo tem sua hora, hora de aprender e hora de divulgar. 

Na parte da tarde houve a divisão em grupos para um 
estudo da passagem do cego de Jericó segundo Marcos, 
cap. 10, versículos de 46 a 52. Após a análise do texto 
evangélico, os grupos retornaram à plenária, quando eluci-
daram suas dúvidas através de debate esclarecedor e foram 
apresentadas as conclusões. Após discussões sobre o Jesus 
histórico, além 
das fontes dos 
pesquisado -
res, existem as 
fontes riquíssi-
mas de infor-
mações que 
nos chegam 
dos Benfeito-
res Espirituais 
através da psi-
cografia, uma vez que não há informação mais segura que 
esta e necessária para o entendimento dos ensinos e da 
vida de Jesus.

O NEPE vem somar aos demais estudos preconizados 
pela FEB, como o ESDE, EADE, ESE, e ele também tem a 
função unificadora, uma vez que não tem um padrão rígido 
e sim uma metodologia inicial que permite aos grupos, em 
todos os estados brasileiros, realizarem um estudo que 
poderá levar a um melhor entendimento e, consequente-
mente, a uma melhor vivência evangélica. 

Ao encerrar, a presidente da FERGS agradeceu aos 
integrantes do NEPE, à FEB, às federativas estaduais pre-
sentes e aos trabalhadores. A prece de encerramento foi 
proferida pelo presidente da Federação do Paraná, Luiz 
Henrique da Silva.
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