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“Eis que o semeador saiu a semear”1... Observemos que a 
frase de Jesus não se vincula aos resultados da colheita: prende-
-se tão somente à função de semear, sem compromissos com 
a frutificação...

O lavrador não vê, de imediato, o resultado da semeadura 
no campo. Há que se esperar o tempo e as condições climáticas 
favoráveis para surgir o fruto sazonado. Assim, também, o solo 
dos corações, onde tantos imperativos de renovação convidam 
os obreiros da boa-vontade à santificante lavoura da elevação...

Afirma o Espírito de Verdade2: “Aproxima-se o tempo em 
que cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da 
Humanidade; e que ditosos serão os que houverem trabalhado 
no Campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a 
Caridade.”

Ensina e conclama Erasto3: “Ide e pregai a palavra divina. É 
chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos 
hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. 
Convosco estão os Espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas 
que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta 
incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, 
a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, 
como aos déspotas! Palavras perdidas, eu o sei; mas não importa. 
Faz-se necessário regueis com os vossos suores o terreno onde tendes 
de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão 
sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e 
pregai! Deus vos guia! Homens simples e ignorantes, vossas línguas  
se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que 
as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de 
consolação, de fraternidade, de esperança e de paz.

(...) Ide, pois, e levai a palavra divina: aos grandes que a despre-
zarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que 
a aceitarão; porque principalmente entre os mártires do trabalho,  
desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide; estes recebe-
rão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação 
que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhes graças pelas 
aflições que  a Terra lhes destina.

Arme-se a vossa falange de decisão e coragem! Mãos à obra! 
O arado está pronto; a terra espera; arai!...”

Lameira de Andrade4, em perfeita integração com o “espíri-
to” da parábola do semeador, afirma: “(...) no campo de auxílio ao  

próximo, por mais anônimo que sejas, não admitas a volubilidade 
no desempenho das próprias tarefas, reconhecendo que ninguém 
desfruta determinada responsabilidade por simples acaso.

Hoje, quando o homem singra as águas com barbatanas de aço 
e corta os ares com asas de alumínio, o mandato de cristianização 
das almas é o maior de todos.

Que nem a doença e nem o desgaste físico te possam estagnar  
o apostolado constante do bem, que jamais localiza as pessoas em 
disponibilidade.

Se a Caridade é o bom senso do coração, foge à rotina, trans-
formando a existência no culto incessante do Evangelho vivo, onde 
estiveres, porque o serviço infatigável aos semelhantes é o bom 
senso da Caridade.”

Também Emmanuel, impregnado da essência dessa pará-
bola, ensina5: “aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura 
cadeia  do “eu”, excursionaremos através do grande continente 
denominado “interesse geral”. E, na infinita extensão dele, encon-
traremos a “terra das almas”, sufocada de espinheiros, ralada de 
pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-
-nos  a divina oportunidade de agir a benefício de todos.

Foi nesse roteiro que o Divino Semeador pautou o ministério da 
luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores 
de animais e continuando-a através dos amigos de  Nazaré e dos 
doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores 
simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo 
e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças...

Segundo observamos, o semeador do Céu ausentou-Se da  gran-
deza a que Se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da 
Revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento.  Humilhou-
Se para que nos exaltássemos e confundiu-Se com a  sombra a fim 
de que a nossa luz pudesse brilhar, embora Lhe fosse fácil fazer-se 
substituído por milhões de mensageiros, se desejasse... Afastemo-
nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair 
para semear”.

O MAIOR DE TODOS OS 
MANDATOS

“Ide e ensinai...” - Jesus. (Mt., 28:19)
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Ditosos serão os que houverem
trabalhado no Campo do Senhor

Você dominará sempre as palavras que não disse, 
entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie.

Zele pela tranquilidade de sua consciência, sem 
descurar de sua apresentação exterior.

No que se refere à alimentação, é importante recor-
dar a afirmativa dos antigos romanos: "Há homens 
que cavam a sepultura com a própria boca".

Tanto quanto possível, em qualquer obrigação a 
cumprir, esteja presente, pelo menos dez minutos an-
tes, no lugar do compromisso a que você deve aten-
der.

A inação entorpece qualquer faculdade.

O sorriso espontâneo é uma bênção atraindo ou-
tras bênçãos.

Servir, além do próprio dever, não é bajular e sim 
ganhar segurança.

Cada pessoa a quem você preste auxílio, é mais 
uma chave na solução de seus problemas.

É natural que você faça invejosos, mas não inimi-
gos.

Cada boa ação que você pratica, é uma luz que você 
acende em torno dos próprios passos.

Quem fala menos ouve melhor, e quem ouve me-
lhor aprende mais.

Francisco Cândido Xavier/Espírito André Luiz.
Sinal Verde, Cap. 39, p. 51.

Questões a Meditar

Rogério Coelho
Escritor, expositor e articulista

espírita de Muriaé/MG

Certa vez, perguntaram a Chico Xavier: “Qual a im-
portância do Evangelho de Jesus para a Humanidade?”

E sua resposta foi a seguinte: “Creio que a impor-
tância do Evangelho de Jesus, em nossa evolução espiri-
tual, é semelhante à importância do Sol na sustentação 
de nossa vida física.”1

A palavra simples e profunda do apóstolo de Pedro 
Leopoldo traduz o nosso sentimento e a inspiração 
da espiritualidade maior ao compor a imagem que 
identifica o Sétimo Congresso Espírita do Rio Grande 
do Sul. 

O sol que brilha na campina em flor, nascendo do 
coração evangelizado que se faz luz no mundo.

O encontro no alto da serra gaúcha oportuniza a 
cada um dos espíritas a chance de converter-se em 
elemento de sustentação das vidas que anseiam por 
iluminação e consolo, paz e esclarecimento.

Olvida as tuas transitórias lutas e entrega-te à 
tarefa de seareiro no cultivo dos solos que rogam pela 
semente renovadora.

O EvangElhO nO MundO E nOs COraçõEs

Vencendo a noite, avança em refulgente aurora,
Envolvendo em seu manto a Terra inteira
Uma campina verdejante que em matizes mil aflora
É o Evangelho de Jesus, a vida verdadeira.

Em meio às dores que afligem a alma humana
Faze-te o cireneu que ampara os sofredores
Com a luz da caridade que de ti emana
Refletindo o próprio Cristo aonde fores.

Semeia compaixão na senda do sofrimento,
Anunciando a era nova, primado do sentimento,
Revelas à humanidade a força de lei divina.

Entrega ao mundo a paz do Divino Amigo,
Conduze os peregrinos, que vagam sem abrigo,

Ao refúgio da mensagem rediviva que ilumina.

Maria Elisabeth Barbieri
Presidente da FERGS

REFERÊNCIAS
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O Espírito humano é criado simples e ignorante para que, através das experiências, adquira 
o conhecimento e a moralidade necessários até atingir a perfeição, a meta primeira. Desde o 
princípio, possui, em germe, todas as virtudes que deverão ser desenvolvidas ao longo dessa 
jornada, trazendo gravado na alma o desejo de progresso. 

É uma força que nos move e impulsiona. É verdade que muitas vezes essa força é mal utili-
zada, quando, por falta de conhecimento ou por não ouvir a voz da consciência, o ser humano 
perambula por caminhos equivocados, distanciados do sentido existencial, utilizando seus 
talentos apenas nas conquistas do conhecimento e das posses, bem como na satisfação dos sen-
tidos. Esse instinto, inato no ser humano, como herança do criador, tem como propósito guiar 
o Espírito na sua jornada evolutiva, para que, gradativamente, dentro das suas possibilidades, 
alcance os degraus de progresso até vencer todas as imperfeições.

Para termos uma ideia de quão longa é essa caminhada, Allan Kardec1 observa que os 
nossos selvagens estão muito atrasados em relação a nós e, contudo, já estão bem longe 
de seu ponto de partida. Portanto, hoje, embora ainda distantes da meta, já nos encontramos 
longe do princípio.

Resta-nos prosseguir com esforço e persistência, fazendo o que nos for possível, de acordo 
com os talentos que possuímos e aproveitando as experiências que a vida nos oferece, posto 
que seremos cobrados apenas pelo que necessitamos fazer no limite das nossas forças.

Com esse enfoque, destacamos, para reflexão, três quesitos: o perdão possível, a caridade 
possível e o amor possível.

O perDãO pOSSível

O perdão é uma decisão muito sábia pelas consequências imediatas na nossa vida. 
A ciência já comprovou que o perdão é fonte de saúde, pois quando estamos magoados 
ficamos mais fragilizados. Por outro lado, quando agimos com tolerância, indulgência, 
procurando não guardar ressentimentos, aumentamos as defesas imunológicas. Assim, em 
primeiro lugar, precisamos compreender que perdoar é bom, principalmente, para quem 
perdoa. Com o perdão nos desvinculamos dos erros e nos liberamos para caminhar rumo 
à conquista da felicidade.

Para aprender a perdoar é preciso compreender que, em relação à vida, ninguém é vítima, 
todos têm uma parcela de responsabilidade, e, assim perdoar os inimigos é pedir perdão para 
si próprio2. Estamos perdoando a nós mesmos, rompendo esses fios invisíveis que nos mantêm 
conectados a mentes culpadas, saindo da condição de devedores, quebrando esse ciclo de erros, 
culpas e vinganças. Com o perdão nos mostramos melhores do que éramos e conquistamos o 
merecimento do perdão divino em relação às nossas próprias faltas, que não são poucas.

Perdoar não é admitir que o agressor está certo e nem liberá-lo de resgatar seus erros, pois 
ele continuará sujeito à reparação, porém a justiça divina se encarregará disso. Precisamos 
acreditar que a lei divina cumprir-se-á independente das nossas atitudes, pois ela se autoregula 
e se autoaplica, não necessitando da nossa ação.

O perdão incondicional, preconizado por Cristo através do esquecimento, poderá, ainda, 
não estar dentro das nossas possibilidades. No entanto, entre a ofensa e o esquecimento, que 
é a meta final, há uma longa trajetória a ser percorrida. Perdoar pode não ser, por enquanto, 
esquecer. No entanto, não se sentir ofendido, renunciar à vingança e aproveitar as oportunida-
des que surgirão para fazer o bem aos desafetos são atitudes possíveis. 

Ao pagar o mal com o bem, acionamos os sentimentos nobres que estão adormecidos nos 
ofensores. Do mesmo modo, ao agir de forma agressiva, acionamos nos outros o lado violento 
que ainda permanece nas criaturas.

O desejo de perdoar é o primeiro passo, conscientes de que a 
humanidade terrena ainda não conseguiu romper com padrões 
e atavismos do passado, onde predominava a lei do mais forte, 
daquele que diz a última palavra. Mas é hora de abandonarmos 
o homem velho e buscar construir um homem novo, com a 
certeza de que a vida nos recompensará por todo ato de amor, 
benevolência, indulgência e perdão que praticarmos.

Jesus nos legou um grande exemplo, no momento do maior 
testemunho, suplicou pelos seus agressores: “pai, perdoa-lhes, 
porque não sabem o que fazem”. Ainda não sabem porque são 
doentes do espírito, ainda não despertaram para a vida; não se 
deram conta que estão atrasando a própria felicidade.

Habitue-se, portanto, a perdoar. Faça do perdão a sua 
estrada da paz interior. Tenha a certeza de que o perdão é o 
fim de uma batalha: consigo mesmo, com os familiares, com 
os amigos e inimigos3.

A CAriDADe pOSSível

Todo o modelo de vida, exemplificado por Jesus, está alicerça-
do na prática da caridade. Ele ensinou-nos que não basta apenas 
não fazer o mal, mas que é preciso fazer o bem.

A Doutrina Espírita, o consolador prometido por Jesus, vem 
reforçar essa máxima, quando assevera: Fora da caridade não 
há salvação4. No dizer de Léon Denis5, os espíritos ensinam-nos 
que a caridade é a virtude por excelência e que só ela nos dá 
a chave dos destinos elevados.

No entanto, quando pensamos em caridade, o que vem à 
mente são as grandes obras. Se essas estão longe dos nossos 
recursos, as pequenas ações se apresentam como oportunidades 
imperdíveis a todo o instante. Não há um ser aqui na Terra que 
esteja impossibilitado de fazer o bem. 

A caridade pode estar presente nos mínimos gestos. Estamos 
fazendo caridade quando silenciamos para ouvir as agruras do 
nosso semelhante. Quando calamos para não revidar uma ofen-
sa. Ela está presente quando não revidamos uma ação indigna 
que nos prejudicou. Somos caridosos quando oferecemos um 
sorriso, um abraço amigo ou uma palavra de consolo ao nosso 
semelhante.

Doar do nosso tempo e conhecimento, doar compreensão e 
escutar são atitudes possíveis, independente das nossas limita-
ções. Se não houver nada que possamos fazer, em silêncio e às 
ocultas, como recomenda Jesus, nos entreguemos à prece que 
consola, liberta e reergue.

Com o nosso exemplo de vida, quando exercitamos o amor 
ao próximo, quando nos esforçamos para domar as nossas más 
tendências, quando efetivamente procuramos vivenciar a nossa 
fé, em especial fora do aconchego e do convívio daqueles que 
professam a mesma crença, estamos sendo caridosos.

No trabalho honesto ou na oportunidade de trabalho que 
oferecemos, também há caridade. Quando divulgamos e viven-
ciamos os ensinamentos da Doutrina Consoladora, praticamos a 
caridade, pois a verdade contida nos seus postulados oportuniza 
a libertação dos erros e impulsiona na direção do progresso es-
piritual, meta primeira de todos.

Que possamos imitar o Bom Samaritano, da parábola de 
Jesus, estando sempre dispostos a resgatar os nossos irmãos 
caídos na sarjeta do pessimismo, do derrotismo, da falta de fé, 
da falta de amor-próprio, da falta de perdão, da incompreensão 
diante dos acontecimentos da vida. Façamos da nossa vida um 
estado permanente de amor ao próxi-
mo, materializado nessa prática subli-
me, lembrando sempre da caridade que 
devemos fazer a nós mesmos: amarmo-
-nos, perdoarmo-nos, buscando através 
do autoconhecimento a nossa reforma 
interior, eis a primeira e mais importan-
te caridade que se pode praticar.

Evolução:
caminho possível
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A caridade é a virtude por excelência, pois sua essência é 
divina. irradia sobre os mundos, reanima as almas como um 
olhar, como um sorriso do eterno. ela se avantaja a tudo, ao 
sábio e ao próprio gênio, porque neste ainda há alguma coisa 
de orgulho, e às vezes são contestados ou mesmo despreza-
dos. A caridade, porém, sempre doce e benevolente, reanima 
os corações mais endurecidos e desarma os espíritos mais 
perversos, inundando-os com amor5a.

O AmOr pOSSível

O amor incondicional, proposto por Jesus, é a nossa meta 
maior. Esse amor verdadeiro é uma construção para várias en-
carnações. Até essa conquista, podemos ter atitudes amorosas e 
fraternas com os que convivem conosco. Agir independente de 
como nos sentimos em relação ao outro, gostando ou não. Esse é 
o amor possível para a maioria dos Espíritos vinculados à Terra.

Jesus não pretende6 que cada um de nós tenha para com o 
seu inimigo a mesma ternura que dispensa a um irmão e a um 
amigo. O coração bate diferente. Além do mais, o amor pressupõe 
a existência de afinidade que não se estabelece senão entre os 
que se querem bem.

O Evangelho6a nos apresenta uma proposta que está ao 
alcance de todos: Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, 
nem rancor, nem desejos de vingança; é perdoar-lhes, sem 
pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem; 
é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles; é 
desejar-lhes o bem e não o mal; é experimentar júbilo, em vez 
de pesar, com o bem que lhes advenha; é socorrê-los, em se 
apresentando ocasião; é abster-se, quer por palavras, quer por 
atos, de tudo o que os possa prejudicar; é, finalmente, retribuir-
-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. 
Quem assim procede preenche as condições do mandamento: 
Amai os vossos inimigos.

A evolução espiritual nada mais é do que um processo de 
evangelização que se deve iniciar no campo do pensamento, 
através da vigilância para disciplinar as ideias que surgem de-
sordenadas e às vezes até perturbadoras.

Os recursos para o planejamento das ações novas serão bus-
cados no campo do estudo, pois o acúmulo de conhecimentos 
fornecerá material para se elaborar as ações em bases sólidas e 
imperecíveis.

No entanto, será no campo da ação que se consolidará a re-
forma. Fazer da prática do bem um exercício diário é o melhor 
remédio para a cura das almas enfermas que, ainda mergulhadas 
nesse pesado fardo (o corpo físico), necessitam das terapias do 
amor e do perdão dispensados ao semelhante.

Será na oração que se encontrará o refrigério da alma. A 
prece fortalece a fé e a coragem, trazendo a resignação ante as 
circunstâncias que não podem ser modificadas. É a luz que chega 
dos planos superiores, envolvendo quem se liga a Deus e se abre 
para a renovação.

A evolução é um caminho lento, que se constrói no escorrer 
dos milênios, com pequenas ações, infinitamente repetidas, la-
pidando o ser para fazer aflorar a sua essência divina de plena 
luz. Todo o esforço, todas as lutas, todas as vitórias sobre nós 
mesmos trarão como recompensas a paz íntima e a felicidade 
que nos aguardam. Façamos o que estiver ao nosso alcance, em 
todos os momentos, perseverando até o fim.

Cleto Brutes
Dirigente e articulista espírita e colaborador 

da 8ª Região Federativa e da S. E. Seara do 
Mestre de Santo Angelo
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A educação religiosa da maioria das pessoas vem do conhe-
cimento do Deus que castiga. Em decorrência disso, o Cristo 
que nos foi apresentado se sacrificou para libertação de todos 
nós, os pecadores. E, assim, ouvindo e internalizando essas 
informações, que se tornaram crenças, é que a maioria dos 
indivíduos está sem rumo em relação a sua espiritualização. 
Não fazem questionamentos sobre a validade dos ensinamentos 
para a atual conjuntura da vida. Certamente que, em alguns, 
até pode haver a reflexão, no entanto, este modelo sem esforço 
ainda permanece o mais conveniente, pois não exige mudança. 

Já a Doutrina Espírita apresenta um Cristo que fala de um 
Deus amoroso, que é Pai de todos. Que providencia o atendi-
mento das necessidades de seus filhos e que não castiga, mas 
que deu a oportunidade da vida para uma caminhada pela 
estrada certa, ou seja, a da prática do amor a si e ao próximo. 
Entretanto, apesar desse conhecimento, algumas pessoas 
apenas vestem rótulos, mas continuam se comportando de 
acordo com as crenças assimiladas pela educação tradicional. 
Agindo, também, pela lei do menor esforço, nesses casos, tem 
o conhecimento que fica divorciado da conduta.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) informa que neste 
século as doenças que farão mais pacientes serão as cardio-
lógicas e as emocionais, justamente as patologias em que os 
traços de personalidade comprometem a maneira de funcionar 
desses tipos de paciente. E, também, em que a espiritualidade 
da maioria é inexistente. Entretanto, embora a passos lentos, a 
ciência e a espiritualidade, que andavam em caminhos opostos, 
buscam atualmente, através de cursos para profissionais da 
área, uma proposta em que esses caminhos sejam paralelos.

Existem várias bibliografias enfatizando que saúde e espi-
ritualidade devem andar de mãos dadas. E é justamente nesta 
aliança que a obra de Joanna de Ângelis auxilia aquele que 
permanece enfermo. Ela aponta uma série de caminhos que, 
percorridos, resultam em saúde, mostrando que a doença está 
intimamente ligada às escolhas, sugerindo ao indivíduo não 
se ater a atavismos infelizes, revivendo-os, comentando-os, 
reestruturando-os no campo mental ou verbal. Salientando 
que eles não abandonarão a criatura enquanto esta não os 
deixar. Apoiada na sabedoria popular, exemplifica que “Pedra 
que rola não cria limo”, sugerindo alteração de rota, movimento, 
realização.   

Além disso, estimula o questionamento sobre o que está 
inconsciente e se manifestando em forma de doença. Os confli-
tos existenciais negligenciados são as causas do aparecimento 
das enfermidades, que desejam sinalizar sobre a necessidade de 
ações mais adequadas. Olhar no espelho da alma e perceber a 
repetição de receitas conhecidas e falidas, em que o indivíduo 
deseja resultados novos enquanto as condutas permanecem 
inalteradas. Enfatiza que para a pessoa adquirir ou preservar 
a saúde, é imprescindível a conscientização de si mesma, da 
sua maneira de ser.

A benfeitora lista alguns sinais de alarme em torno de si-
tuações que surgem, que impedem a criatura de realizar o que 
deseja para evoluir: Pedir desculpas por uma reação infeliz e 
não logra fazê-lo; recomeçar uma tarefa que a ira interrompeu e 
sente dificuldade; abraçar alguém inamistoso e vê-se impedido; 
discutir um assunto desagradável e é tomado por um silêncio 
constrangedor; iniciar uma conversação e sente-se incapaz ou 
desinteressado; permanecer acordado sem libertar-se de uma 
ideia intranquilizadora; continuar ansioso, mesmo quando não 
há razão que o justifique; não conseguir dirigir palavras gentis 
a uma pessoa querida; sentir-se trêmulo ou deprimido diante 
de alguém que lhe parece superior; considerar-se diminuído no 
meio social no qual se movimenta... Esses sintomas e outros 
mais caracterizam estados predisponentes às doenças. Portan-
to, precisam de atenção e cuidado.

Joanna assevera para a desconstrução dos padrões mentais 
antigos, negativos, que condicionam a aceitação dos compor-
tamentos doentios, deixando claro que é através do autodes-
cobrimento que aparecem as respostas para os desequilíbrios. 
Quando a criatura permanece em pensamentos de ódios, culpas, 
inveja, vingança entra em dissonância cognitiva. Ao contrário, 
quando o padrão vibratório dos pensamentos se modifica, o 
indivíduo entra em consonância cognitiva, construindo um 
ambiente de harmonia, mudando a sua psicosfera, que gera 
bem-estar e, por consequência, saúde.

Com a mudança da psicosfera a convivência torna-se mais 
equilibrada nos ambientes onde o indivíduo está inserido, para 
o aprendizado. Embora, em alguns, as exigências sejam árdu-
as, há a necessidade de compreensão. Pois é desse esforço na 
melhora dos relacionamentos que a transformação ocorrerá, 
através de novas atitudes. Assim, o indivíduo assume a parte 
que lhe compete no processo evolutivo. Narra-se que um sábio 
caminhava com seus discípulos, por uma via tortuosa, quando 
encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus 

Jesus,
o Médico das Almas

*Mariane de Macedo
*Psicóloga com especialidade em psicologia 

clínica e neuropsicologia. Especializanda em 
Saúde e Espiritualidade – FATO - 2013

“Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem 
em vós, pedireis o que quiserem, e vos será feito.” (João, 15-7)

o auxiliasse a tirar do atoleiro o carro em que seguia. Todos 
olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. À frente, 
alguns quilômetros vencidos, havia outro homem que tinha, 
igualmente, o carro atolado, mas tentava com todo empenho 
liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-
-lo. Reunidas todas as forças, logo o transporte foi retirado e, 
após agradecimentos, o viajante prosseguiu feliz. Os apren-
dizes, surpresos, indagaram ao mestre: – O primeiro homem 
orava, era piedoso e não o ajudamos. Este, que era rebelde e 
até vociferava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-
-se, o nobre professor elucidou: – O que orava, aguardava que 
Deus viesse fazer a tarefa que lhe competia. O outro, embora 
desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. 

Joanna de Ângelis, através desta fábula, demonstra que 
é preciso agir e retirar os hábitos infelizes para alcançar a 
saúde. Quando o homem sai dos atoleiros da má vontade, do 
egoísmo, da rigidez, da queixa, da maledicência, algo se move 
internamente, oportunizando ao indivíduo a aceitação dos 
ensinamentos do Evangelho, libertando-o das imperfeições 
morais. Quando a espiritualidade é vivenciada de acordo com 
a sua proposta real, do indivíduo ter uma atitude cuidadosa 
para com a vida, ele passa a se comprometer consigo e com 
tudo que o circunda, desenvolvendo uma relação de respeito, 
gerando ação e reação. Assim, a mensagem cristã vai aos pou-
cos assumindo outro papel, na vida e nas escolhas de cada um.

Portanto, a mudança de comportamento, com condutas 
mais coerentes, estabiliza a criatura, que ao sentir-se verda-
deira se conecta consigo e por consequência com o Deus Pai. 
Sente-se merecedora do amor divino, deixando brilhar a sua 
luz interior. Abandonando a crença de castigo, em que se res-
ponsabiliza pelo seu processo evolutivo, fazendo a sua parte 
com maturidade. Por consequência, o Cristo é retirado da cruz 
e passa a fazer parte da atualidade, como médico das almas, 
como amigo que acolhe e que carrega no colo nas adversidades 
da vida. Ele passa a ser aquele Messias tão esperado, que ouve 
e atende, oferecendo seu Evangelho como farmácia, onde todas 
as medicações necessárias ficam à disposição. Basta apenas a 
decisão de marcar a consulta e aderir ao tratamento. 

REFERÊNCIAS
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Em épocas como a que vivemos, é muito importante que 
as sementes luminosas do Consolador Prometido, do Evangelho 
redivivo pelo Espiritismo, cheguem aos corações humanos onde 
quer que eles estejam.

Assim, com vistas ao compromisso assumido de divulgar o 
Espiritismo, atingimos a quinquagésima coluna veiculada por 
este respeitável periódico na edição de hoje.

E coube a ela chegar até os leitores neste dia que é dedicado 
aos pais.

Que tarefa enobrecedora e, ao mesmo tempo, desafiante 
essa de ser pai no seio da Terra.

Certo é que, quando o Espírito retoma a jornada terrena 
reencarnando, depara-se com inúmeros desafios, e os primeiros 
irmãos que, sendo merecedor, ele enxerga, são os pais.

O compromisso com a paternidade, assim como o da mater-
nidade, é assumido muito antes de estarmos na Terra. Compro-
metemo-nos com a educação desses irmãos reencarnantes com 
as bases fincadas no amor. E se assim não se sucede, restarão 
apenas os débitos que mais cedo ou mais tarde advirão com os 
seus devidos juros.

É importante referir que a tarefa de educar deve estar calcada 
na cooperação mútua, entre professor e aluno.

Uma disciplina excessiva será caminho de violência.

Uma curiosidade construtiva auxiliará no aprendizado, no 
entanto, uma indagação ociosa gerará uma dúvida enfermiça.

O egoísmo é gerador de temor e insegurança, em contrapar-
tida, o Evangelho no coração é fonte de coragem na consciência.

A educação real não recompensa e nem castiga, porque a 
lição inicial do instrutor envolve em si mesma a responsabilidade 
pessoal do aprendiz.

Os desvios da infância e da juventude refletem os desvios da 
madureza, assim como o aproveitamento do estudante reflete 
a eficiência do mestre.

Como já dito, paternidade e maternidade são magistérios 
sublimes. O lar é a primeira escola. Os pais são os primeiros pro-
fessores. O primeiro dia de vida é o primeiro dia de aula do filho.

Nessa seara, vale o alerta do Espírito André Luiz: “Pais e edu-
cadores! Se o lar deve entrosar-se com a escola, o culto do Evangelho 
em casa deve unir-se à matéria lecionada em classe, na iluminação 
da mente em trânsito para as esferas superiores da vida”.

Enfim, que Deus abençoe esse diário por manter este es-
paço dedicado aos apostolados espíritas, assim como a todos 
os pais que estejam exercendo a nobre tarefa de educar sobre a 
Terra ou na Pátria Espiritual, no dia de hoje, por todos os dias 
da eternidade.

Historia Infantil

Teste seus Conhecimentos

Evangelho no Lar
A NOBRE TAREFA
DE SER PAI

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

Comente: josearturmaruri@hotmail.com

“Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons Espíritos que acorrem a 
sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse 
modo, a força moral necessária para vencer as dificuldades e para volver ao ca-
minho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males 
que atrairia pelas suas próprias faltas.”

(O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap.27, item 11)

Naquele dia a realização do Evangelho no Lar foi diferente 
porque Adriana, a mãe, resolveu explicar a importância do en-
contro aos seus filhos:

– Vocês sabem que nossa casa tem alarme e grades para nos 
proteger dos ladrões. Para proteger nosso lar das más influências 
dos Espíritos que desejam nos inspirar pensamentos negativos, 
além de vigiar nossos pensamentos e ações, nós realizamos o 
Evangelho no Lar.

É um momento em que se reúne a família para orar e para 
estudar os ensinamentos de Jesus. E deve ser feito em dia e hora 
certa, porque os benfeitores espirituais também se organizam 
e têm muitas tarefas no Mundo Espiritual. Assim, respeitar dia 
e horário é demonstrar consideração pelos Espíritos Superiores 
encarregados de auxiliar naquele momento.

– É o dia em que Jesus vem dormir em nossa casa! – comple-
tou a mãe.

André achou interessante ter um convidado tão especial e 
resolveu participar sem reclamar.

Eles iniciaram com uma prece. A mãe explicou que a prece 
era para harmonizar o ambiente e as pessoas, e também para 
pedir ajuda ao Espírito protetor para 
compreender o que fosse estu-
dado naquela noite.

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

•	 Ajuda
•	 Amor

•	 Educação
•	 Encontro
•	 Evangelho
•	 Família

•	 Harmonia
•	 Horário
•	 Jesus
•	 Lar

•	 Prece
•	 Vida

ENCONTRE AS PALAVRAS:

A etapa seguinte era a leitura de um trecho do Evangelho. 
Adriana, porém, mostrou um livro de histórias infantis com 
ensinamentos evangélicos.

– Hoje vamos ler uma história deste livro – explicou.
Era uma narrativa que os garotos não conheciam, o que des-

pertou a curiosidade dos dois meninos. Depois de ler a história, 
todos comentaram as atitudes dos personagens, aprendendo 
lições para a vida.

No momento seguinte, Adriana explicou que eles enviariam 
boas vibrações por pessoas que precisam de auxílio material ou 
espiritual. Disse, então, que vibrar por alguém é emitir bons pen-
samentos. Assim, André pediu saúde para um colega que estava 
doente e Felipe lembrou de um amigo cujo pai estava preso. A 
mãe encerrou as vibrações pedindo força e coragem para uma 
colega de trabalho que estava com dificuldades.

Terminaram o encontro fazendo uma prece de agrade-
cimento e bebendo a água que haviam colocado em 

um recipiente para magnetizar. Aquela água 
continha os fluidos necessários e benéficos 

para a família.
Aos poucos, Adriana conseguiu 

motivar André e Felipe a participar do 
Evangelho no Lar. Ela sabia que aque-
les momentos de aprendizado e amor 
em família seriam muito importantes 

na educação espiritual de seus filhos.
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Nossa querida irmã Dileta 
partiu para o Plano Espiritual 
deixando o exemplo de dedica-
ção incansável ao Espiritismo e, 
especialmente, ao Centro Espí-
rita Irmão Cacique de Barros de 
Bento Gonçalves.

Dileta Genoveffa Orsato Tra-
montina estava com 95 anos, a 
um mês de completar seus 96, 
pois faria aniversário no dia 
18/9. Porém, ainda se permitiu 
em desencarnar no dia que seria 
aniversário de Cacique de Bar-
ros, nosso patrono, em 18/8.

Muitas vezes, semana após semana, abria a Casa sozinha e 
aguardava as pessoas que não tinham coragem de se aproxi-
mar porque uma Casa Espírita não era lugar apropriado. Mui-
tas  telhas quebradas ela mesma trocou, danificadas pelos vi-
zinhos e crianças, incomodados com a presença de uma Casa 
Espírita. (Clementina Berno - CRE3ª)

Com o tema “O Evangelho no Mundo e nos Corações”, 
inicia, em 4 de outubro de 2013, em Gramado, o VII Con-
gresso Espírita do Rio Grande do Sul. O evento é promo-
vido pela Federação Espí-
rita do Rio Grande do Sul 
(FERGS). A abertura do 
Congresso contará com 
conferência de Divaldo 
pereira Franco, o qual 
abordará o tema central 
com o objetivo de enfa-
tizar a necessidade da 
vivência do Evangelho 
de Jesus como o caminho 
para a moralização da 
Humanidade na conquis-
ta da paz na Terra.

“Preserve a vida” é um dos temas a ser abordado por 
André Trigueiro, para demonstrar a importância da pre-

servação da vida para 
o progresso espiritual 
das almas, apontan-
do o Evangelho de Je-
sus como prevenção 
do suicídio. O outro 
tema apresentado 
por André Trigueiro é 
“Felicidade X Consu-
mismo”, com vistas a 
identificar o significa-
do de felicidade à luz 
da Doutrina Espírita, 

apontando as influências negativas do consumismo exa-
gerado no progresso do Espírito e os impactos gerados 
no planeta, refletindo, ainda, sobre o caminho para se 
construir a verdadeira felicidade. 

Alberto Almeida fa-
lará sobre “Um jeito 
novo de amar para es-
ses dias”, propiciando 
uma reflexão sobre a 
diferença entre o amor 
apego e o amor univer-
sal, apresentando Jesus 
como o modelo do amor 
verdadeiro nas relações 
interpessoais. Em um 
segundo momento, ele 
discorrerá sobre “Fa-

mília homoafetiva”, enfatizando o papel da família na 
educação espiritual do in-
divíduo e reflexionando, à 
luz da Doutrina Espírita, 
sobre os diversos forma-
tos familiares na área de 
transição por que passa o 
Planeta Terra.

Com o objetivo de en-
fatizar a pedagogia de 
Jesus como ferramenta 
no processo educativo do 

A Editora Francisco Spinelli, da Fe-
deração Espírita do Rio Grande do Sul, 
lança mais uma grande obra, intitulada 
O Código do Monte, de autoria do médico 
psiquiatra Sérgio Lopes. O livro aborda o 
Sermão do Monte e representa vigorosa 
declaração de princípios de vistas à rege-
neração do mundo. O Sermão do Monte 
é um código ético-moral de alcance uni-
versal, foi enunciado nas margens do Ti-
beríades, mas, sobretudo, exemplificado 
por Jesus, em todos os momentos da sua 
vida, dos momentos mais singelos aos 
mais desafiadores.

É assim que vemos a figura de Jesus, 
exemplificando o perdão do alto do ma-
deiro infamante e demonstrando a não 
violência no diálogo com Simão Pedro, 

durante sua prisão injusta. A Voz do Mon-
te foi tecida com pensamentos, palavras, 
atitudes e ações concretas do Mestre. O 
eco dessa inigualável voz atravessa sé-
culos e chega aos nossos ouvidos com o 
mesmo vigor da primeira hora, como se o 
Tiberíades agora fosse o mundo inteiro, e 
o monte, a cripta do nosso coração.

A leitura do conteúdo do livro é obri-
gatória, pois é uma abordagem rica, 
original e instigante. Nele o leitor encon-
trará a sensibilidade, a perspicácia e a 
inteligência de Sérgio Lopes, oferecendo 
aos leitores perspectivas inusitadas, 
abrindo novos caminhos para o acesso a 
essa inesgotável fonte de ensinamento, 
o Sermão do Monte.

homem integral, Sandra Borba discorrerá sobre o tema “Esclare-
cendo consciências, iluminando corações”. Em sua segunda con-
ferência, abordará o tema “Resilência: enfrentando o sofrimento 
para crescer”, objetivando identificar os diversos sofrimentos da 
sociedade atual como consequência do estágio evolutivo das al-
mas encarnadas, apontando o Evangelho de Jesus como caminho 
de superação dessas dores da alma.

Mostrar a atualidade da proposta de aliança da ciência e da 
religião apresentados há 150 
anos no Evangelho Segundo 
o Espiritismo é o objetivo da 
conferência de Sérgio lopes, 
a qual tem por título: “150 
anos de aliança da ciência 
e da religião”. Assim como, 
confirmar o impacto positivo 
da espiritualidade na saúde, 
mostrando que o ser humano 
beneficia-se tanto da ciência 
como da religião. O outro 
tema a ser apresentado por 

Sérgio Lopes é “O Código do Monte – as virtudes do Sermão da 
Montanha”, onde o orador mostrará o processo evolutivo psico-
lógico de oito virtudes apresentadas por Jesus nas Bem-aventu-
ranças do Sermão da Montanha, síntese moral da Humanidade. 
Estudo este que faz parte do livro com o mesmo título da palestra, 
de autoria de Sérgio Lopes, editado pela Editora Francisco Spinelli 
da FERGS e lançado no Congresso.

Os fatos relevantes da pesquisa de Kardec com relação 
ao Evangelho, enfatizando sua 
contribuição ímpar para a in-
terpretação dos textos é o obje-
tivo da conferência de Haroldo 
Dutra Dias sobre “Kardec e o 
Evangelho”. Na oportunidade, o 
conferencista também realçará 
aspectos da vida de Kardec que 
demonstram seu alto padrão de 
exemplificação da lição do Cristo, 
procurando destacar que tanto 
suas obras escritas quanto sua 
vida refletem um elevado padrão moral, baseado no Evangelho. 
Haroldo Dutra Dias fará uma segunda conferência sobre o tema 
“Paulo e as comunidades cristãs”, quando discorrerá a respeito 
das comunidades cristãs fundadas por Paulo, em sua maioria 
igrejas domésticas, as quais representavam verdadeiras “cartas 
vivas” que serviriam de modelo para as comunidades cristãs do 
futuro. O objetivo desse estudo é demonstrar que Paulo escreveu 
cartas papiros/pergaminhos destinadas a orientar as cartas vivas, 
escritas nos corações das comunidades. Desse modo, somente 
compreenderemos as cartas escritas se forem lidas em conjunto 
com a história das comunidades por ele fundadas.

A qualidade dos conferencistas, somada à importância dos 
temas abordados e ao sucesso obtido no VI Congresso, realizado 
em 2011, garantem o êxito do VII Congresso, o que pode ser 
conferido pelo grande número de inscritos. Até final de agosto 
já havia mais de 4 mil inscritos.

O Congressinho, a ser realizado em paralelo, com o mesmo 
tema central, dirigido a crianças de três a treze anos também é 
um sucesso assegurado, tanto pela organização primorosa quanto 
pelo preenchimento quase total das vagas.

O Código do Monte

Retorno à Pátria Espiritual
O Departamento de Infância e Juventude (DIJ) da Federa-

ção Espírita do Rio Grande do Sul realizou o V Encontro Esta-
dual de Grupos de Programação Juvenis (GPJs), no Atheneu 

Espírita Cruzeiro do 
Sul, em Porto Alegre, 
em 8 de setembro 
de 2013. O evento 
é dirigido a jovens 
evangelizandos que 
integram os GPJs do 
Rio Grande do Sul 
e evangelizadores 
que acompanham 
os jovens nas reu-
niões e atividades, 
coordenadores de 
GPJs, diretores de 
DIJs das UMEs, UDEs, 
UNIMES e CREs. O V 
Encontro teve como 
tema “GPJs: Tarefei-
ros do Bem”.

Encontro Estadual de GPJs



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

O frio, a chuva, o calor, o sol, a dis-
tância, não foram empecilhos para a 
diretoria e colaboradores da Federação 
Espírita do Rio Grande do Sul (FERGS) 
realizarem 14 Reuniões Regionais nas 
cidades de Santo Ângelo (CRE 8), Dom 
Pedrito (CRE 6), Alegrete (CRE 7), Viamão 
(CRE 12), Guaiba (CRE 11), Cachoeira do 
Sul (CRE 4), Rio Grande (CRE 5), Caxias 
do Sul (CRE 3), Esteio (CRE 2), Capão da 
Canoa (CRE 10), Rio Pardo (CRE 13), Pas-
so Fundo (CRE 9), Porto Alegre (CRE 1) e 
Triunfo (CRE 14). 

O clima da equipe sempre foi de 
alegria, união e vontade de servir. Nos 
14 Conselhos Regionais Espíritas (CREs) 
foram apresentadas falas, divulgações e 
oficinas setoriais. Cabe destacar a apre-
sentação da presidente da FERGS, Maria 
Elisabeth Barbieri, quando ressaltou a 
importância da tarefa na Seara Espíri-
ta e apontou os problemas que fazem 
parte do dia a dia de cada trabalhador e 
que devem ser administrados de forma 
equilibrada para não ocorrer a deserção 

Reuniões Regionais 2013

O Núcleo de Estudos Operacionais (NEO) é uma 
ferramenta de capacitação do trabalhador espírita 
implantado pela Federação Espírita do Rio Grande 
do Sul (FERGS). Segundo Lea Bos Duarte, vice-presi-
dente de Unificação da FERGS, o NEO permite desen-
volver com segurança as ações do Centro Espírita, 
capacitando os trabalhadores que necessitam de co-
nhecimentos doutrinários e específicos das áreas em 
que atuam. A realidade atual do Movimento Espírita 
do RS, que cresce a cada ano, com surgimento de 
novas Casas Espíritas, necessita do aprimoramento 
constante de seus trabalhadores. O projeto propõe 
a implantação dos Núcleos de Estudos Operacionais 
de acordo com a necessidade de unificar e ampliar 
as ações voltadas para a capacitação do trabalhador 
espírita em todo Estado.

Os Neos podem ser implantados através das 
Uniões Municipais Espíritas (UMEs) ou Conselhos 
Regionais Espíritas (CREs). Esses órgão de Unifi-
cação devem revitalizar a implantação dos NEOs 
para formar multiplicadores, estimular e priorizar 
o uso das obras básicas do Espiritismo e capacitar 
os coordenadores e trabalhadores das Regiões e 
das Uniões.

Dessa forma, de acordo com Lea Duarte, cada 
UME deve procurar definir as necessidades das 
casas federadas de seu município para, então, im-
plementar os Núcleos de estudo, visando capacitar 
os trabalhadores para melhor acolher, esclarecer e 
consolar aqueles que chegam às Casas Espíritas.

Núcleo de Estudos
Operacionais

das fileiras de trabalho, assim como não 
permitir que os obstáculos vençam.

O papel do Centro Espírita para cum-
primento da Missão Espiritual do Brasil 
foi o tema discutido na oficina, com base 
nos textos de “Brasil, Coração do Mundo, 
Pátria do Evangelho” e “Diretrizes do 
Plano de Trabalho para o Movimento 
Espírita”. Na ocasião, foram formados 
oito grupos que discutiram e apresen-
taram as conclusões sobre as seguintes 
diretrizes: A Difusão da Doutrina Espírita, 
A Preservação da Unidade de Princípios 
da Doutrina Espírita, A Comunicação 
Social Espírita, A Adequação dos Cen-
tros Espíritas para o Atendimento das 
suas Finalidades, A Multiplicação dos 
Centros Espíritas, A União dos Espíritas 
e a Unificação do Movimento Espírita, A 
Capacitação do Trabalhador Espírita e A 
Participação na Sociedade.

Após as apresentações dos grupos, 
Maria Elisabeth, ao som da ópera “O 
Guarani”, de autoria de Antônio Carlos 
Gomes, iniciava sua fala sobre a Missão 

Espiritual do Brasil, com uma releitura 
poética e verdadeira da obra Brasil Co-
ração do Mundo Pátria do Evangelho, de 
autoria de Humberto de Campos, pela 
psicografia de Francisco Cândido Xavier, 
quando descrevia com emoção o plane-
jamento na Espiritualidade, coordenado 
por Jesus, para transplantar a árvore do 
Evangelho, de piedade e de amor, para 
solo brasileiro, de onde se espalhará para 
o mundo.

Na maioria das Regiões, o formato 
da reunião foi semelhante, sendo que 
na parte da tarde ocorriam as oficinas 
setoriais como: dirigentes, assuntos da 
família, assistência e promoção social 
Espírita, atendimento espiritual na casa 
Espírita, mediunidade, estudo sistemati-
zado da Doutrina Espírita, tecnologia da 
informação, comunicação social espírita, 
expositor espírita e evangelização da 
infância e juventude.

Terminaram as Reuniões Regionais 
de 2013. Ficou a saudade do carinho, do 
acolhimento em todas as regiões visi-
tadas, dos amigos antigos e dos novos. 
Ficou o sentimento de alegria pelo tra-
balho realizado e iniciou-se a espera e o 
planejamento para 2014, entre as muitas 
atividades e eventos a serem desenvolvi-
dos ainda neste ano.


