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Diante do bolo iluminado, abraças feliz os entes amados 
que chegaram de longe...

Ouves a música festiva que passa, de leve, por moldura de 
harmonia às telas da natureza... Entretanto, quando penetrares 
o templo da oração, reverenciando o Mestre que dizes amar, 
mentaliza o estábulo pobre.

Ignoramos de que estrela estaria chegando o Sublime Re-
novador, mas todos sabemos em que ponto da Terra começou 
ele o apostolado divino.

Recorda as mãos fatigadas dos tratadores de animais, os 
dedos calosos dos homens do campo, o carinho das mulheres 
simples que lhe ofertaram as primeiras gotas do próprio leite 
e o sorriso ingênuo dos meninos descalços que lhe receberam 
do olhar a primeira nota de esperança.

Lembra-te do Senhor, renunciando aos caminhos constela-
dos de luz para acolher-se, junto dos corações humildes que o 
esperavam, dentro da noite, e desce também da própria alegria, 
para ajudar no vale dos que padecem...

Contemplarás, de alma surpresa, a fila dos que se arrastam, 
de olhos enceguecidos pela garoa das lágrimas. Ladeando ve-
lhinhos que tossem ao desabrigo, há doentes e mutilados que 
suspiram pelo lençol de refúgio na terra seca. Surgem mães 
infelizes que te mostram filhinhos nus e crianças desajustadas 
para quem o pão farto nunca chegou. Trabalhadores cansados 
falam de abandono e jovens subnutridos se referem ao consolo 
da morte...

Divide, porém, com eles o tesouro de teu conforto e de tua 
fé, e, nos recintos de palha e sombra a que te acolhes, encon-
trarás o Cristo no coração, transfigurando-te a vida, ao mesmo 
tempo em que, nos escaninhos da própria mente, escutarás, de 
novo, o cântico do Natal, como que repetido na pauta dos astros:

– Glória a Deus nas alturas e boa vontade para com os 
homens!...

Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei. Antologia Mediúnica de 
Natal. Editora FEB, 1. ed, 1967, p. 123-124.

Ante os amados que te não compreendem, estimarias que 
todos cressem conforme crês.

Alguns jazem desesperados nas trevas do pessimismo.
Outros caem, pouco a pouco, no abismo da negação.
Há muitos que te lançam insultos em rosto, como se a tua 

convicção fosse passo à loucura.
E surpreendes, em cada canto, aqueles que te falam pelo 

diapasão da ironia.
Mergulhas-te, muitas vezes, no oceano revolto das palavras 

veementes que os opositores, de imediato, não podem admitir; 
em outras ocasiões, desejas acontecimentos inusitados, que lhes 
alterem o modo de pensar e de ser.

*
Entretanto, recordemos o Cristo.
Ninguém, quanto ele, deixou na retaguarda tantas demons-

trações de poder celeste.
Deu nova estrutura à forma dos elementos.
Apaziguou as energias desvairadas da Natureza.
Reaqueceu corpos que a morte imobilizava.
Restituiu a visão aos cegos.
Restaurou paralíticos.
Limpou feridentos.
Curou alienados mentais.
Operou maravilhas, somente atribuíveis à ciência divina.
Contudo, não foi pelos deslumbramentos produzidos que se 

converteu em mentor excelso da Humanidade.
Jesus agiganta-se, na esteira dos séculos, pela força do 

exemplo.
Anjo – caminhou entre os homens.
Senhor do mundo – não reteve uma pedra para repousar a 

cabeça.
Sábio – foi simples.
Grande – alinhou-se entre os pequenos.
Juiz dos juízes – espalhou a misericórdia.
Caluniado – lançou bênçãos.
Traído – não reclamou.

Acusado – humilhou a si mesmo.
Ferido – esqueceu toda ofensa.
Injuriado – silenciou.
Crucificado – pediu perdão para os próprios verdu-

gos.
Abandonado – voltou para auxiliar.

*
Ação é voz que fala à razão.
Se aspiras, assim, a convencer os que te rodeiam, 

quanto à verdade, não olvides que, acima de todos os 
fenômenos passageiros e discutíveis, o único argumento 
edificante de que dispões é o de tua própria conduta, 
no livro da própria vida.

Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. 
Seara dos Médiuns. Ed. FEB.

NATAL...
O argumento
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Todos os dias as mídias estão se movimentando ao sabor 
dos escândalos de variegado jaez, entre eles a existência da 
terrível pedofilia perpetrada por criaturas situadas nos mais 
diversificados patamares sociais, inclusive (pasmem!) religiosos.

Mas Kardec já havia assinalado que tais despautérios po-
deriam ocorrer, uma vez que são lançadas nas correntes sociais 
– todos os dias – criaturas entregues aos próprios instintos e 
totalmente deseducadas.

Os Espíritos maus só influenciam negativamente as cria-
turas que lhes oferecem “plugs” de sintonia. Daí a propriedade 
do “vigiar e orar” ensinado por Jesus.

Nas páginas 222 a 223 do livro Bezerra de Menezes, Ontem e 
Hoje (FEB), este nobre Espírito explica com muita propriedade 
o seguinte:

“(...) Esses maus Espíritos, que representam o papel atri-
buído ao demônio, têm a faculdade de fazer-nos mal, atuan-
do fluidicamente sobre nós, como em vida atuavam material-
mente. 

Não nos espancam nem nos ferem o corpo, mas nos ins-
piram maus pensamentos, maus sentimentos, resoluções ter-
ríveis... Chegam a dominar nossa vontade, ao ponto de nos 
tornarem submissos, como um hipnotizado. 

Temos o direito e o poder de reagir, repelindo suas insi-
nuações; mas não vemos na vida como certos perversos vão 
pouco a pouco seduzindo aqueles que marcam para suas víti-
mas, até dominá-las, e os levarem para onde querem, e dispo-
rem da sua vontade? 

O fato, pois, da influência dos Espíritos sobre os viventes 
é o mesmo da que estes exercem uns sobre os outros. Tal in-
fluência apresenta diversos graus: vai da simples insinuação à 
dominação completa da vontade. 

O uso que fazemos do nosso livre-arbítrio, na repulsão da-
quela causa perturbadora, pode ser eficaz ou inútil, conforme 
a natureza dos nossos sentimentos. Se forem bons, a nossa 
resistência rechaçará todos os ataques do inimigo. Se forem 
maus, serão ventos a auxiliarem as correntes do inimigo. 

Cada um de nós forma sua atmosfera moral, dentro da 
qual somente podem penetrar Espíritos da nossa natureza, 
que são os únicos que a podem respirar, se nos permitem a 
expressão. 

Assim, ao que modela suas ações, seus pensamentos e 
seus sentimentos pelas normas do dever e do bem, não po-
dem chegar senão Espíritos adiantados, jamais os maléficos. 

Vice-versa ao que leva vida desregrada, mais preocupado com 
a satisfação de seus instintos carnais do que com o cumpri-
mento de seus deveres, segundo o bem, não podem chegar 
senão Espíritos atrasados, que só arrastam para o mal: jamais 
os benéficos, salvo os que vierem em missão de caridade. 

Entre estes extremos, uma infinita variedade, propenden-
do mais ou menos para a resistência, ou mais ou menos para 
a submissão. 

Se o homem bom, que é por isso assistido pelos bons Es-
píritos, desfalece na prática do bem, porque seu livre-arbítrio 
é incoercível, rompe por suas mãos o cordão sanitário que o 
isolava dos maus Espíritos. 

Se a fraqueza é transitória e o reerguimento pronto, o 
eclipse apenas visível aos habitantes do mundo espiritual será 
um ponto negro no livro de sua vida, de que o acusará a pró-
pria consciência. 

Se, porém, o infeliz, longe de reagir sobre si mesmo, se 
entrega ao desânimo, seus amigos invisíveis se afastarão e os 
inimigos o tomarão a si. 

Dá-se, então, um desses descalabros morais, que tantas 
vezes nos compungem e escandalizam, de ver-se um homem, 
sempre respeitável por seu caráter, descer à maior baixeza”.

INFLUÊNCIA PERNICIOSA DOS ESPÍRITOS
Muito maior do que se imagina
é a influência dos Espíritos
sobre os encarnados

“De ordinário, são os Espíritos que dirigem os encarnados.”
O Livro dos Espíritos, q. 459
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Roosevelt A. Tiago
Palestrante e escritor espírita. www.roosevelt.net.br

É comum ouvirmos as pessoas, sejam artistas ou pessoas 
comuns, dizerem para justificar seus atos que “o importante é 
ser feliz”, no entanto será isso uma realidade? Vale mesmo a 
felicidade a qualquer custo?

Quantas vezes ficamos em situações difíceis e constran-
gedoras como resultado de uma ação realizada em nome da 
felicidade.

Conhecendo a Doutrina Espírita, essa sentença tem neces-
sidade de revisão, afinal de contas, felicidade inconsequente 
ou motivada pela saciedade dos nossos instintos é porta de 
entrada para muitas infelicidades.

Este tipo de felicidade é tão passageira quanto superficial, 
mais parecemos felizes do que realmente somos. É ser feliz à 
maneira dos animais, como ensina a questão 777 de O Livro dos 
Espíritos, pois a felicidade não está na satisfação dos instintos.

Para ser feliz de verdade, muitas vezes fazemos o que não 
queremos mas entendemos ser correto fazer.

Felicidade é na verdade resultado, efei-
to de uma conduta reta e nobre. Resistimos 
aos impulsos primitivos que muitas vezes 
ainda nos cercam e nos sentimos felizes 
justamente por não fazer o que temos 
vontade. Dessa forma, entendemos que a 
felicidade nem sempre está imediatamente 
conosco, pois reflete nosso adiantamento 
moral e espiritual.

É fundamental analisar a questão 920 
de O Livro dos Espíritos pelo esclarecimen-
to que ela encerra: “Pode o homem gozar de 
completa felicidade na Terra?”.

E a resposta expressa dilatada lucidez: 
“Não, por isso que a vida lhe foi dada como 
prova ou expiação. Dele, porém, depende 
a suavização de seus males e o ser tão feliz 

quanto possível na Terra”. 

Na análise do conteúdo acima, fica evidente que devemos 
buscar a felicidade, certamente, mas sempre pautada pelos 
nossos valores e tendo o aval da própria consciência que sem-
pre coloca limites.

Na orientação do capítulo XVII de O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, que pede: “Sede Perfeitos”, aprendemos que na 
busca da perfeição, ou pelo menos na melhora constante, está 
o caminho da felicidade real, pois de nada vale uma felicidade 
fictícia e que da mesma forma acrescenta dores.

Dessa forma, o importante não é ser feliz a qualquer cus-
to, mas buscar a felicidade obedecendo às diretrizes morais, o 
que significa muitas vezes abrir mão de uma felicidade menor 
e imediata, por uma mais distante, mas que seja real e resul-
tante de uma conduta enobrecida, pois é buscando a felicidade 
dessa forma que se acaba sendo feliz sem buscar. 

Será que o importante é ser feliz 
mesmo?
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Preliminarmente, cumpre-nos conceituar MORTE como 
sendo a extinção da vida orgânica, o fim da vida animal, se-
gundo o Dicionário Aurélio. Já a morte natural é o esgotamento 
dos órgãos, em consequência da idade avançada do homem. 
Esse esgotamento também pode dar-se quando os elementos 
essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou 
muito profundamente alterados, por diferentes motivos, tais 
como acidentes, ferimentos, tentativas de suicídio, abusos do 
álcool, do fumo, das drogas, da comida, sexo desregrado etc.

Para melhor compreensão do fenômeno da morte, seria de 
bom alvitre traçarmos um paralelo com o fenômeno do nasci-
mento, segundo a visão espírita. No momento da fecundação 
do óvulo pelo espermatozoide, o ser em formação absorve da 
psicosfera do planeta o fluido vital necessário ao seu desenvol-
vimento e à manutenção da sua vida. Inicia-se, posteriormente, 
complexo processo de ligação entre o perispírito do Espírito 
reencarnante e o novo corpo. Ao fim e ao cabo desse processo, 
estará o perispírito completamente conectado no corpo, mo-
lécula a molécula, célula a célula, agindo como o modelador 
da forma que o novo corpo terá, influenciando decisivamente 
gens e cromossomos.

O FENÔMENO 
DA MORTE

Jorge Pimentel
Diretor do Departamento Doutrinário da Associação Espírita

Paz e Luz, em Porto Alegre.
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Com a morte, inicia-se o processo inverso, de desconexão 
entre o períspirito e o corpo físico. Na morte natural, os laços 
são desfeitos simultaneamente à extinção do fluido vital. No 
suicídio, esses laços levam muito tempo para serem rompidos 
definitivamente, e o suicida acompanha até mesmo a decom-
posição do seu corpo, numa agonia indescritível. Na tentativa 
de encontrar uma solução para os seus problemas, com o ani-
quilamento do próprio corpo, acaba enfrentando problemas 
piores, elevando à enésima potência as suas dores. Nos tipos 
de morte violenta (homicídios, acidentes com veículos auto-
motores, cataclismos etc.), em que a vida encontra-se na sua 
pujança e os liames entre o corpo e o períspirito são fortes, há 
a necessidade da intervenção dos Espíritos superiores, para 
que o processo de desligamento entre a alma e corpo se opere 
com a rapidez necessária.

Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 149, per-
gunta aos Espíritos de luz “o que sucede à alma no instante da 
morte?”. A resposta é clara e concisa: “Volta a ser Espírito, isto 
é, volve ao mundo dos Espíritos, donde se apartara momen-
taneamente”. Essa questão está vinculada diretamente a um 
dos princípios básicos da Doutrina Espírita, que é a IMORTA-
LIDADE DA ALMA. O Espiritismo afirma categoricamente que 
o Espírito encarnado, ou alma, é indestrutível. O que fenece é 
o corpo. A alma, sendo imortal, sobrevive à morte e conserva 
sua individualidade no outro plano de vida (vida espiritual), 
graças ao seu segundo corpo, chamado perispírito. É através 
dele que o Espírito desencarnado mantém os traços caracte-
rísticos de si mesmo, reaprendendo a se comunicar com outros 
desencarnados.

Na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se 
um outro fenômeno muito importante para a compreensão 
geral da morte: a perturbação, que é uma espécie de torpor 
que toma conta do ser e leva um tempo muito variável para se 
dissipar, de horas até anos, conforme o estado de evolução do 
ser, assunto que será examinado em outra ocasião.

Importante falarmos e discutirmos sobre o tema MORTE, 
para que tenhamos a perfeita noção do que estamos fazendo 
aqui na Terra, qual a finalidade da vida, qual o objetivo maior 
do Espírito encarnado. Deus criou o nosso Espírito para a per-
feição moral e a felicidade sem mácula. Saibamos aproveitar 
a oportunidade da reencarnação. Não desperdicemos o nosso 
precioso tempo com futilidades e coisas banais!

O FENÔMENO 
DA MORTE
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Reflexões oportunas

A sociedade terrestre alcançou, na atualidade, os mais altos 
níveis de ciência e de tecnologia, decifrando inúmeros enigmas 
do macro e do microcosmo.

As doutrinas médicas vêm conseguindo debelar enfermi-
dades pandêmicas destruidoras de milhões de vida, enquanto 
a tecnologia de ponta elimina as distâncias, facilita as comu-
nicações e a locomoção, ensejando melhor compreensão das 
culturas diversas e mais fácil aprendizagem sobre as avançadas 
aquisições da inteligência.

Pântanos e desertos têm sido transformados em jardins e 
pomares que embelezam a Terra e facilitam o convívio humano.

Nada obstante, o ser contemporâneo encontra-se faminto 
de luz espiritual, de amor fraternal e de paz interior.

Em consequência, aumentam os índices da 
criminalidade, do abandono, do desrespeito aos 
direitos humanos, das massas em revoluções con-
tínuas, inquietas e dominadas por sofrimentos ine-
narráveis, punidas com severidade, assim como de 
alarmantes desmandos morais, sociais, religiosos, 
políticos e administrativos.

Homens e mulheres que assumiram a respon-
sabilidade pela condução dos povos, com exceções 
consideráveis, arruínam as nações que governam, 
dominados pelo egoísmo perverso, pelas ambições 
desmedidas que os induzem a condutas reprochá-
veis e criminosas, constituindo-se exemplos de 
malversação dos recursos públicos mediante os 
comportamentos vergonhosos.

Os vícios campeiam ao lado da violência urba-
na, que culmina em revoluções coletivas, tentando 
desapear do poder governos arbitrários que os 
usurparam, e pretendem neles eternizar-se, ines-
crupulosos e servis às paixões subalternas que os 
dominam.

Isso, naturalmente, como resultado da perda 
da identidade moral em torno da responsabilidade 
pessoal, da desconsideração aos princípios éticos-
morais que devem viger no indivíduo, tanto quanto 
na sociedade. Falhando no primeiro, inevitavelmen-
te desaparece na segunda.

Vive-se o momento da inadiável necessidade de 
retornar-se aos valores estabelecidos pela cultura, 
pela civilização, pelo Evangelho de Jesus – o mais 
extraordinário código de ética da humanidade em 
todos os tempos – a fim de construir-se um mundo 
melhor, iniciando-se no cidadão transformado pelo 
bem.

Nenhuma legislação terrestre pode alcançar esse mister, 
porque é de natureza íntima de cada um, intransferível, já que 
nada de fora pode alterar a consciência e o comportamento 
interior do ser humano.

Somente o esclarecimento em torno das suas responsabili-
dades morais e sociais, particularmente as que dizem respeito 
à sua realidade de Espírito imortal, pode realizar o processo de 
transformação interior para melhor, com a clara consciência do 
que lhe cabe realizar como dever, a fim de fruir dos decorrentes 
direitos que lhe dizem respeito.

O ser humano ainda permanece um enigma para ele pró-
prio, mas somente através da introspecção orientada com se-
gurança conseguirá decifrar-se por conhecer-se na intimidade, 

Manuel Vianna de Carvalho
(Página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, na tarde de 12 de maio de 2014, na cidade de Bruxelas, Bélgica.)
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nas raízes existenciais do imenso caminho reencarnacionista, 
propondo-se à autoiluminação e ao serviço de solidariedade 
em relação ao seu próximo.

Um ser iluminado é um campeão de conquistas valiosas, 
que se transforma em farol humano apontando as penedias 
perigosas no oceano existencial.

Para lográ-lo, torna-se impostergável o dever de trabalhar-
se intimamente, a fim de descobrir-se, identificando de onde 
vem, para onde vai e qual é o sentido objetivo que lhe deve 
direcionar o comportamento, a fim de prosseguir no rumo da 
imortalidade vitoriosa.

O Espiritismo é a ciência ainda não conhecida quanto de-
veria, que dispõe dos mais seguros instrumentos que facultam 
a análise e o autoconhecimento humano, aliada a uma filosofia 
otimista, rica de elucidações profundas que deságuam nos lu-
minosos conceitos de ordem moral de efeito religioso...

O seu estudo consciente e sério liberta o ser humano da 
ignorância em torno da existência, enquanto o enriquece de 
sabedoria, a fim de conduzir-se com segurança, experimentando 
a plenitude – meta de toda a existência.

Conhecê-lo profundamente é o grande desafio que a todos 
aguarda.

Desse modo, aos militares espíritas, que são educados na 
severa disciplina dos códigos legais, para servir à Pátria, cabe a 
grande tarefa de aliar os conhecimentos da estratégia bélica e 
daqueloutra pacífica, às lições do Embaixador da Paz no mundo, 
que veio para servir e doou-se, tornando-se exemplo do mesmo, 
aos inolvidáveis servidores Maurício e à sua legião tebana, que 
matar, mesmo quando legalmente, é um crime perante as Leis 
Cósmicas, sendo mais importante salvar e pacificar para melhor 
conquistar aquele que se lhe torna inimigo...

Todo inimigo é alguém que perdeu o endereço de si mesmo 
e, por consequência, teme os outros, deles fugindo através do 
conflito da agressividade mental, emocional, política e social.

A compaixão para com ele e a educação para todos são 
os recursos psicoterapêuticos mais valiosos, a fim de dar-lhes 
sentido e significado psicológico e espiritual à existência que 
atravessa a noite escura da alma, perdidos em si mesmos.
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Congratulando-nos com os companheiros de lutas terrestres 
e servidores militares pelo transcurso do septuagésimo aniver-
sário da Cruzada dos Militares Espíritas, exora o amparo e as 
bênçãos de Jesus para todos nós, de ambos os planos da vida, 
o companheiro e amigo de lides espíritas e militares,

Manuel Vianna de Carvalho
(Página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, 

na tarde de 12 de maio de 2014, na cidade de Bruxelas, Bélgica.)
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Ainda no ensejo das comemorações do sesquicentenário 
de O Evangelho Segundo o Espiritismo, cabe-nos uma reflexão 
mais aprofundada em torno do aspecto religioso da Doutrina 
dos Espíritos presente tão fortemente nesta obra. Conforme 
Herculano Pires, “enquanto O Livro dos Espíritos nos apresenta 
a Filosofia Espírita em sua inteireza e O Livro dos Médiuns, a 
Ciência Espírita em seu desenvolvimento, este livro nos oferece a 
base e o roteiro da Religião Espírita”1.

O tradutor de uma das edições portuguesas da obra, nota-
damente um homem de inteligência espírita contemporânea, 
destacado pelo Espírito de Emmanuel como sendo “o metro que 
melhor mediu Kardec”, compartilha conosco ser este “um livro de 
cabeceira, de leitura diária obrigatória, de leitura preparatória de 
reuniões doutrinárias, devendo ser encarado também como livro 
de estudo, para melhor compreensão da Doutrina”.

Em Obras Póstumas2, tomamos ciência de que, a 9 de agos-
to de 1863, Kardec recebeu uma comunicação dos seus Guias, 
sobre a elaboração deste livro. A comunicação assinalava o 
seguinte: “Esse livro de doutrina terá influência considerável, por-
que explana questões de interesse capital. Não somente o mundo 
religioso encontrará nele as máximas de que necessita, como as 
nações, em sua vida prática, dele haurirão instruções excelentes. 
Fizeste bem ao enfrentar as questões de elevada moral prática, do 
ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos 
interesses religiosos” (KARDEC, Allan. Obras Póstumas, Imitação 
do Evangelho, grifo nosso).

Já na introdução da obra, Kardec, sempre sob a orientação 
do Espírito de Verdade, aponta-nos do seu objetivo principal 
de restringir a análise dos Evangelhos a sua essência moral: 
“Podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em cinco 
partes: os atos comuns da vida do Cristo; os milagres; as profecias; 
as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da 
Igreja; o ensino moral. Se as quatro primeiras partes têm sido 
objeto de discussões, a última permanece inatacável. Diante desse 
código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em 
que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual 
todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas 
crenças. Porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre e 
por toda parte provocadas pelos dogmas. Se o discutissem, as seitas 
teriam, aliás, encontrado nele a sua própria condenação, porque a 
maioria delas se apegou mais à parte mística do que à parte moral, 
que exige a reforma de cada um. Para os homens, em particular, é 
uma regra de conduta, que abrange todas as circunstâncias da vida 
privada e pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas 
na mais rigorosa justiça. É, por fim, e acima de tudo, o caminho 

infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida 
sobre a vida futura. É essa parte que constitui o objeto exclusivo 
desta obra” (KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo 
– tradução de José Herculano Pires, Introdução, grifos nossos).

O ínclito codificador sinaliza-nos igualmente no início de 
sua dissertação introdutória, do caráter e da aplicação universa-
listas do livro em questão: “Esta obra é para o uso de todos; cada 
qual pode dela tirar os meios de conformar sua conduta à moral 
do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, além disso, as explicações 
que lhes concernem mais especialmente. Graças às comunicações 
estabelecidas, de agora em diante, de maneira permanente, entre 
os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada a todas 
as nações pelos próprios espíritos, não será mais letra morta, por-
que cada qual a compreenderá, e será incessantemente solicitado 
a pô-la em prática, pelos conselhos de seus guias espirituais. As 
instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que 
vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho”.

No entanto, de maneira controversa ao que nos aponta 
tão claramente as conclusões do professor Rivail em torno da 
obra, principalmente diante da evidente constelação de es-
trelas-espíritos materializando no conjunto da obra as tintas 
luminosas do renascimento da moral cristã mais pura, existem 
ainda pensadores espíritas de mentalidade não religiosa que a 
contestam, achando que ela nem deveria ter sido escrita!

Segundo esses idealizadores, o livro deve ser visto em seu 
contexto histórico e no conjunto da obra kardequiana, ou seja, 
que as circunstâncias históricas justificavam a publicação da 
obra. Adicionalmente, concluem parecer que Kardec e os espí-
ritos foram tomados de um exagerado entusiasmo ao classifi-
carem o espiritismo como “o consolador prometido por Jesus”, 
alegando tratar-se de uma tese bastante ideológica, fugindo do 
campo das ideias práticas tão apreciadas por Kardec.

Adicionalmente, os queridos irmãos de visão particular 
veem o Evangelho justamente como o livro que inaugura o 
período religioso do Espiritismo, previsto por Kardec em 1863, 
identificando nesse movimento uma curva em direção aos 
temas cristãos, o que deveria ter tido uma razão externa: a 
perseguição do Espiritismo principalmente pela Igreja Cató-
lica; e outra interna: Kardec defende que o Espiritismo seja o 
sucessor histórico e profético do cristianismo.

Certamente prevendo o contraditório, Allan Kardec dedica 
a Introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo quase que ex-
clusivamente para tratar de maneira mais larga e abertamente 
(como em nenhum outro livro da codificação) acerca do Controle 

Fabian de Souza
Trabalhador Espírita. Diretori do DTI/FERGS

O Evangelho Segundo o Espiritismo
e o Controle Universal do Ensino

dos Espíritos
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Universal do Ensino dos Espíritos: atributo inquebrantável, pre-
sente no que ele denomina de Autoridade da Doutrina Espírita. 
Diz o “bom senso encarnado”: “Se a doutrina espírita fosse uma 
concepção puramente humana, não teria como garantia senão as 
luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo 
poderia ter a pretensão de possuir, sozinho, a verdade absoluta. Se 
os Espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a apenas 
um homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria necessário 
crer sob palavra no que dissesse haver recebido os seus ensinos. 
Admitindo-se absoluta sinceridade de sua parte, poderia no má-
ximo convencer as pessoas do seu meio, e poderia fazer sectários, 
mas não chegaria nunca a reunir a todos.

(...) Esta universalidade do ensino dos Espíritos faz a força do 
Espiritismo, e é ao mesmo tempo a causa de sua tão rápida pro-
pagação. Enquanto a voz de um só homem, mesmo com o auxílio 
da imprensa, necessitaria de séculos para chegar aos ouvidos de 
todos, eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente, 
em todos os pontos da Terra, para proclamar os mesmos princípios 
e os transmitir aos mais ignorantes e aos mais sábios, a fim de 
que ninguém seja deserdado. É uma vantagem de que não pode 
gozar nenhuma das doutrinas aparecidas até hoje. Se, portanto, 
o Espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos 
homens, nem as resoluções morais, nem as transformações físicas 
do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os Espíritos.

(...) Esse controle universal 
é uma garantia para a unidade 
futura do Espiritismo, e anulará 
todas as teorias contraditórias. 
É nele que, no futuro, se pro-
curará o criterium da verdade. 
O princípio da concordância é 
ainda uma garantia contra as 
alterações que em proveito pró-
prio pretendessem introduzir no 
Espiritismo as seitas que dele 
quisessem apoderar-se, acomo-
dando-o à sua maneira. Quem 
quer que tente fazê-lo desviar 
de seu fim providencial fracas-
saria, pela bem simples razão 
de que os Espíritos, através da 
universalidade dos seus ensinos, 
farão cair toda modificação que 
se afaste da verdade.” (KARDEC, 
Allan. O Evangelho Segundo o 
Espiritismo – tradução de José 
Herculano Pires, Introdução, 
grifos nossos).

Sob esse aspecto, ao ana-
lisarmos o andamento desse 
controle universal na atualida-
de, não sendo só de exclusivida-
de do campo das comunicações 
mediúnicas, mas igualmente 
presente na globalização do 
saber, disseminados nas ins-
tâncias da filosofia, ciência e 
espiritualidade. Mesmo nas 
paragens materialistas, que 
estão tendo que se reinventar 
(por pura falta de matéria), a 
concordância aí é visível e inconteste: não há 
como desconectar a ligação com Deus, no 
campo do pensamento, do conhecimento e do 
progresso humano! 

1 KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo – tradução de José Herculano Pires, Explicação.
2 KARDEC, Allan. Obras Póstumas, Imitação do Evangelho.

REFERÊNCIAS

Aliás, há muito de filosofia e ciência no aspecto religioso da 
Doutrina dos Espíritos. 

É a fé raciocinada que tanto sensibiliza e fideliza as mentes 
novas que ingressam no Espiritismo, sedentas da filosofia que 
inquire produtivamente, da ciência que atesta pela força dos 
fatos e da religião que religa o nosso íntimo divino ao Criador, 
no sentimento amoroso de pertencimento que nos impulsa 
sempre a evoluir.

Fiquemos pois com as palavras de esperança definitiva 
avindas do nosso professor de todas as horas, presentes na 
conclusão do item II da Introdução de O Evangelho Segundo o 
Espiritismo:

“(...) Esse conjunto harmonioso já se esboça; portanto, este 
século não passará antes que ele brilhe em todo o seu esplendor, de 
maneira a resolver todas as incertezas; porque daqui para diante 
vozes poderosas terão recebido a missão de se fazerem ouvir, para 
reunir os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo 
esteja suficientemente preparado. Enquanto isso, aquele que flu-
tuar entre dois sistemas opostos poderá observar em que sentido 
se forma a opinião geral: é o indício seguro do sentido em que se 
pronuncia a maioria dos Espíritos, dos diversos pontos sobre os 
quais se comunicam; é um sinal não menos seguro de qual dos dois 
sistemas predominará.”
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Neste dia 25 de dezembro, cristãos do mundo inteiro vão 
reunir-se para celebrar a data eleita para simbolizar o nasci-
mento de Jesus.

Ainda que um fato seja a concepção de Jesus e outro, bem 
diferente, seja o seu nascimento, ambos estão conectados e nos 
remetem a uma passagem bíblica (Lucas, 1:26-38) que descreve 
como Maria foi envolvida pelo Espírito Santo, para que viesse 
a conceber Jesus. De forma que Jesus teria tido uma origem 
divina com um caráter miraculoso e antinatural.

Para entendermos verdadeiramente o porquê disso tudo, 
é necessário que voltemos ao período pré-cristão. Época em 
que os povos ditos pagãos celebravam, no mesmo dia 25 de 
dezembro, o nascimento anual do Deus Sol, que se dava no 
solstício de inverno (natalis invicti Solis).

Ocorre que, no terceiro século d.C., visando à conversão 
dos povos pagãos sob o domínio do Império Romano, a Igreja 
Católica adaptou as comemorações pagãs passando a celebrar 
o nascimento de Jesus de Nazaré. Por isso, até os dias de hoje, 
muitos não cristãos também celebram no feriado natalino.

Nessa linha, era necessário que fossem retiradas todas as 
razões naturais do nascimento de Jesus oferecendo a ele um 
nascimento digno dos deuses mitológicos de Grécia e Roma, 
que tiveram nascimentos tão especiais quanto exóticos, mas 
totalmente irreais, refletindo apenas o imaginário lúdico ou 
fantasioso dos pensadores de diversas épocas.

Outra vertente refere como sendo compreensível que tendo 
sido a sexualidade vista como coisa impura pela impureza visual 
e sentimental humana, desde os tempos mais remotos, parecia 
verdadeiro “sacrilégio” crer que um Espírito Sublime, como o era 

Jesus, pudesse assumir um biotipo pelos mesmos canais pelos 
quais chega à Terra qualquer outra criatura humana.

Raul Teixeira, médium de relevantes serviços prestados ao 
Espiritismo, refere que “não há nenhum motivo lógico para 
que tenhamos vergonha de considerar e refletir a respeito 
da sexualidade na via de todo e qualquer Espírito, se Deus, o 
Criador, não se envergonha de havê-la criado e implantado em 
todos os seres, a fim de que pudessem dar conta dos fenômenos 
reprodutivos no planeta”.

O que não impedia que Maria de Nazaré tivesse contado 
com toda a assistência celestial de luminosas Entidades admi-
nistradoras do progresso do mundo (Espírito Santo) que ofere-
ceram o respaldo necessário para tal acontecimento.

No entanto, o próprio Nazareno afirmou (Mateus, 5:17-18): 
“Não penseis que vim destruir a lei e os profetas; eu não vim 
destruí-los, mas dar-lhes cumprimento”.

Assim, Raul Teixeira reafirma que a visão do Espiritismo 
acerca da concepção de Jesus Cristo não pode ser outra senão a 
das vias naturais. Segundo ele, “o ser humano Jesus viveu num 
corpo eminentemente físico, e, por isso, teve que ser gerado 
como o são todos os corpos físicos nascidos no planeta. Caso 
contrário, o Senhor já começaria a Sua chegada ao mundo des-
mentindo o que afirmou no texto do Capítulo 5, do Evangelista 
Mateus”. (Os Evangelhos e o Espiritismo. Divaldo P. Franco e Raul 
Teixeira, p. 51)

Enfim, ficam os votos de que neste Natal possamos reme-
morar e vivenciar um dos maiores legados deixados por Jesus 
para os habitantes da Terra: o amor ao próximo. 

José Artur M. Maruri dos Santos
josearturmaruri@hotmail.com

Colaborador da União Espírita Bageense

O NATAL E A
CONCEPÇÃO DE JESUS
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Meus irmãos e amigos dirigentes do nosso Movimento Espírita do Rio Grande do Sul,

Queremos compartilhar esse momento de alegrias genuínas, advindas do trabalho dedicado e paciente, em equipe, 
onde os objetivos comuns se sobrepõem aos pontos de vista isolados e assim logram êxito, porque encontram ressonância 

no coração do Cristo.

Nossa Assembleia 
Geral que congregaria 
235 casas quites com 
a anuidade federativa 
até a parcela do mês 
de outubro passado 
reuniu 199 casas em 
todo o Estado, per-
fazendo com larga 
margem o quórum 

necessário.

Das 199 casas presentes, 191 votaram favoravelmente à operação 
proposta no Edital de Convocação e tivemos seis votos contrários à proposta.

Queremos externar a nossa gratidão aos companheiros que se empe-
nharam e trabalharam conscientemente, para que em menos de 24 horas 
chegassem à Secretaria da FERGS as atas, lavradas de forma impecável, 
com as assinaturas identificadas, permitindo que ontem, no meio da tarde, 
já estivéssemos com a ata geral minutada para registro no Tabelionato.

Também renovamos, a Diretoria da FERGS, o compromisso de conti-
nuar servindo ao Movimento Espírita do Rio Grande do Sul que nos deu 
uma maiúscula demonstração de confiança, o que nos faz devedores de 
mais trabalho.

Continuamos 
a caminhada, ado-
tando todas as pre-

cauções e cautelas até o último instante de concretização do negócio, 
assessorados por todos os profissionais que uma operação desta im-
portância requer.

Agradecemos, ainda, às dezenas de Casas Espíritas, que embora não 
tenham quitado as suas mensalidades ou requerido a isenção no prazo 
estipulado pelo Edital, mesmo assim compareceram à Assembleia e ma-
nifestaram a sua opinião favorável à operação, conquanto não pudessem 
seus votos serem computados por disposição expressa do Edital que 

regulamentou a Assembleia. Mesmo 
assim, ficará anotada para a história, 
nos anais da nossa federativa, essa 
ação de consciência espírita.

Por derradeiro abraçamos a todos 
os nossos queridos irmãos e irmãs de 
ideal lembrando Emmanuel em Paulo e 
Estevão, quando leciona a João Marcos:

“Deus te abençoe e te proteja. Não te 
esqueças de que a marcha para o

Cristo é feita igualmente por fileiras. 
Todos devemos chegar bem; entre-

tanto,

os que se desgarram têm de chegar 
bem por conta própria.”

Com gratidão e paz.

Beth Barbieri e Diretoria Executiva 
da FERGS
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O Prof. Dr. Marcelo Freitas Gil, que há alguns anos vem pesquisando a História do Espiritismo em Pelotas, teve um tra-
balho de pesquisa versando sobre a Doutrina Espírita aceito no Encontro Internacional dos Municípios na modernização 
educacional e cultural, promovido pela Universidade de Lisboa, que aconteceu nos dias 12 e 13 de dezembro de 2014 em 
Portugal. O trabalho de pesquisa, desenvolvido em parceria com a Profa. Dra. Giana Lange do Amaral, tem como título “A 
Maçonaria e o Espiritismo no campo educacional em Pelotas-RS, Brasil nas primeiras décadas do século XX” e aborda o pro-
cesso de criação do “Colégio Pelotense” pelos maçons em 1902 e a fundação do “Colégio União Espírita de Pelotas” pelos 
espíritas pelotenses em 1907.

O Colégio União Espírita de Pelotas 
está entre as primeiras escolas espíritas 
do mundo, e este trabalho irá projetar o 
Movimento Espírita Pelotense na Euro-
pa, continente de onde veio a Doutrina 
Espírita, contribuindo para a divulgação 
do Espiritismo e da história de nossa 
cidade. O professor Marcelo Gil partici-
poudo evento, que reuniu pesquisadores 
portugueses e de vários outros países do 
mundo.

No dia 29 de novembro, às 18h, a médium Maria 
Gertrudes Coelho esteve na Federação Espírita do Rio 
Grande do Sul para uma reunião de psicopictografia 
(pintura mediúnica).

Após dar as boas-vindas aos presentes, a pre-
sidente da FERGS, Maria Elisabeth Barbieri, passou 
a palavra para a vice-presidente Doutrinária, Rosi 
Possebon, para proferir a prece de abertura.

Com muita emoção, Maria Gertrudes falou sobre 
as bênçãos recebidas através da tarefa mediúnica 
quando ela é alicerçada no Evangelho de Jesus. Após 
fazer uma breve fala sobre um trecho do livro O Evan-
gelho Segundo o Espiritismo, iniciaram as atividades 
de psicopictografia.

Com uma agilidade impressionante, a médium 
pintou com as mãos (sem pincel) mais de dez qua-
dros de diversos tamanhos e estilos em torno de 45 
minutos. Após concluir os últimos traços de cada tela, 
era possível ver a assinatura do pintor espiritual das obras, 
podendo citar alguns, como Van Gogh, Monet, Velázquez e 
Portinari.

Maria Gertrudes Coelho é natural de Ituiutaba/MG. 
Bacharelou-se em Direito na universidade de Uberlândia. 
Funcionária do Banco do Brasil até aposentar-se em 1994. 
Inúmeras vezes visitou o médium Francisco Cândido Xavier, 
em Uberaba. A convivência com o Chico e seu amigo Jerônimo 
Mendonça muito a amadureceu na fé raciocinada.

Construiu, em 1981, em Ituiutaba, o Centro Espírita Re-
canto da Paz. Começou a psicografar, orientada por seu guia 
espiritual Alfredo Júlio Fernandes, e, no final de 1995, eclodiu 
a mediunidade de psicopictografia através do célebre pintor 
inglês Joseph Turner.

Criou a Fundação Espírita Jerônimo Mendonça, uma 
escola para jovens carentes na faixa etária de 4 a 18 anos.

Toda a renda obtida de seus quadros mediúnicos e livros 
é revertida em prol da manutenção da escola (fundação), 

cujo lema define seu objetivo: “Eduquemos o jovem através 
da arte com Jesus e transformemos as prisões em museus”. 
Sobre esta escola, disse-lhe Chico Xavier: “Precisamos ter uma 
base de ensinamentos que nos ajude a pensar que o Criador 
está entre nós”.

Psicografou diversos livros, alguns deles:

- Jerônimo Mendonça, sua vida e sua obra;

- Entre a Razão e o Coração;

- Chico Xavier, o Coração do Brasil;

- Cornélius, o Centurião que Viu Jesus.

Joseph Turner é o guia espiritual da pintura mediúnica 
de Maria Gertrudes, que se apresentou a ela em dezembro de 
1995. A médium serviu de instrumento para diversos pinto-
res espirituais, como: Renoir, Monet, Van Gogh, Rembrandt, 
Picasso, Portinari, entre outros.

A médium costuma dizer que a vida sem Jesus seria uma 
ilusão e o mundo desprovido de beleza. Jesus é o sublime 
educador de nossas almas.
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Aos espíritas do Rio Grande do Sul e aos nossos convi-
dados:

As horas de encanto, beleza, emoção e sentimentos em 
profusão vividas no fim de semana da XXV Conjergs deixam 
em nossas vidas lições inesquecíveis de união e de unificação.

Demonstramos toda a força e a organização do Movi-
mento Espírita do Rio Grande do Sul, o devotamento e a 
fidelidade de almas valorosas à causa que nos irmana, supe-
rando desafios e sorvendo na taça do abençoado líquor do 
trabalho a plenitude que advém do dever cumprido.

Ensejamos, em nossos cinco polos, um encontro de ge-
rações que se fundiram na luz do mesmo ideal: conectar-se 
com Jesus para adquirir e multiplicar os talentos que brotam 
da fonte inesgotável do seu Evangelho de Amor.

As boas e regeneradoras lutas travadas e vencidas antes 
e durante o transcurso do evento deram-nos a visão da in-
tensidade da mudança que os jovens evangelizados podem 
empreender no mundo e do quanto a sua contribuição é 
determinante para o alvorecer do bem em nosso orbe.

Cabe-nos, em nome da Coordenação Geral, externar 
a nossa gratidão a todos os espíritas gaúchos que ditosos 
disseram aos seus irmãos: “Trabalhemos juntos e unamos os 
nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre 
acabada a obra”.

Ao nosso querido amigo e irmão Divaldo Pereira Franco, 
que com sua equipe espiritual cruzou as sendas do Rio Gran-
de, nos momentos em que a Conjergs se realizava, semeando 
estrelas para iluminar os nossos corações e nos permitindo 
encerrar o encontro com a sua inspiradora mensagem.

Aos jovens que desde os primeiros instantes de plane-
jamento e organização curtiram, compartilharam, comenta-
ram cada instante e permaneceram Conectados com Jesus, 
assegurando o brilho da nossa Conjergs.

Aos coordenadores de Polo e suas laboriosas equipes pela 
liderança servidora exercida, cujo resultado ora se traduz em 
uma colheita farta que nutre os nossos corações de júbilo.

À diretora da Federação Espírita Brasileira e coordena-
dora da Área da Infância do Conselho Federativo Nacional 
da FEB, Miriam Dusi, que a nosso convite se fez presente, 

trabalhando com os evangelizadores, auxiliando na dissemi-
nação dos documentos norteadores à Ação Evangelizadora 
da Juventude, dividindo experiências de um profícuo labor de 
longo tempo à frente da Coordenação de Juventude do CFN e 
sorvendo conosco as alegrias advindas da união de esforços 
em torno do ideal de servir ao Cristo.

Ao Departamento de Infância e Juventude da Federação 
Espírita do Paraná, que nos acompanhou nas atividades ir-
manando-se no mesmo propósito de aprendizagem e serviço.

À grande equipe do DIJ FERGS, integrada por todos os 
diretores de DIJ do nosso estado e liderada pela diretora Mar-
lise Ribeiro e seu vice-diretor, Fabiano Boeira, pela condução 
lúcida, paciente, humilde, honesta, compromissada, respeitosa 
e atenta que propiciou a primeira confraternização de juven-
tudes espíritas em cinco polos simultâneos em nosso estado.

À nossa Diretoria Executiva, que ao longo desses dois anos 
protagonizou momentos de abnegação ímpares no atendimen-
to das muitas tarefas simultâneas, inadiáveis, complexas que 
uma gestão inovadora requer.

Ao Conselho Federativo Estadual, parceiro valioso, sem o 
qual o evento não seria possível, não fosse a confiança deposi-
tada em nossas propostas e a contribuição no aprimoramento 
das ações.

Gravemos, pois, irmãos amados, de maneira indelével nas 
nossas almas, a orientação do benfeitor amigo, Emmanuel, 
para que prossigamos rumo à XXVI Conjergs:

“Tolerância é o cimento da união ideal.

E só a união faz a força.

Entretanto, há força e força.

Reúnem-se milhões de gotas e criam a fonte. Congregam-
se milhões de fagulhas e formam o Incêndio.

Pensa um pouco e entenderás que é sempre muito fácil 
ajuntar os interesses da Terra e fazer a união para o bem da 
força, mas apenas entesourando as qualidades do Cristo na 
própria alma é que nos será possível, em verdade, fazer a 
união para a força do bem”. Seara dos Médiuns – Francisco 
Cândido Xavier.

Recebam, pois, o nosso abraço fraternal, agradecido e 
repassado de emoção pela oportunidade de servir que, gene-
rosamente, nos foi delegada.

Maria Elisabeth Barbieri

MENSAGEM DA PRESIDENTE DA FERGS

Nos dias 18 e 19 de outubro de 2014, aconteceu a XXV 
Confraternização das Juventudes Espíritas do Rio Grande do 
Sul. Pela primeira vez o evento foi realizado em Polos, en-
volvendo todas as lideranças do nosso Movimento Espírita, 
promovendo e fortalecendo a Unificação através da Evangeli-
zação de Juventude. A mobilização dos líderes de Unificação 
de todo o Estado fez com que 809 jovens e um total de 1300 
pessoas (envolvendo jovens, evangelizadores, oficineiros...) 
fossem reunidos nos cinco Polos. O protagonismo juvenil e a 
Conexão com jesus permearam todas as ações e momentos 
da Conjergs, desde a sua preparação até os dias de hoje!

As atividades iniciaram de manhã com a recepção das 
delegações, e a Abertura oficial foi feita simultaneamente 
em todos os Polos com a fala da presidente da FERGS Maria 
Elisabeth Barbieri, presencialmente em Porto Alegre, e nos 
demais Polos por videomensagem.

Jovens espíritas de outros estados e países também se “co-
nectaram” através de gravações nas quais cada um expressou 
o que entende por Conectar-se com Jesus.

As imagens das Bem-Aventuranças – trabalhadas em to-
dos os Polos de diferentes formas – foram reunidas em vídeo 
editado pela Comunicação Social da XXV Conjergs e exibidas 
na tarde de domingo, possibilitando um momento de intensa 
integração entre todos os confraternistas.

Além da participação em todas as áreas do evento, os 
evangelizadores de juventude também fruíram de um mo-
mento especial de capacitação na Oficina sobre as Diretrizes 
e Subsídios para a Evangelização Espírita de Juventude, mi-
nistrada por Miriam Dusi, diretora da FEB, e Fabiano Boeira, 
coordenador de Juventude da FERGS.

A XXV Conjergs foi encerrada com videomensagem de 
Divaldo Pereira Franco aos participantes exibida simultanea-
mente em todos os Polos. 

O EVENTO

VEJA MAIS SOBRE A XXV CONJERGS – RELATOS, 
FOTOS E VÍDEOS em conjergs.fergs.org.br
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POLO AMOR 

Neste Polo A, 160 jovens das 6ª e 7ª regiões FERGS se 
Conectam com Jesus e espalham o amor em Quaraí/RS.

O tema central das Bem-Aventuranças foi trabalhado 
através de diversas dinâmicas com o objetivo de criar 
uma ponte de diálogo e de conexão com Jesus; Momentos 
musicais; Cine Pipoca com exibição e debate dos filmes 
Nosso Lar, E a vida continua, O filme dos Espíritos e o Som 
do Coração; Música ao alvorecer e a Gincana Conectados 
com Jesus!

POLO BONDADE 

A XXV Conjergs no Polo B envolveu 164 jovens das 
4ª, 5ª e 13ª regiões federativas na região serrana de Santa 
Maria, em Itaara, com muita Música, Atividades artísticas, 
Tendas da Solidariedade, Apresentação Teatral e Centros de 
Interesse trabalhando as Bem-Aventuranças “Conectados 
com Jesus”!

POLO CARIDADE

No Polo C confraternizaram 109 jovens das 8ª e 9ª 
regiões federativas, na cidade de Santo Ângelo.

Atividades desenvolvidas: Chegada de Allan Kardec; Vídeo 
com A evolução da comunicação e da Doutrina Espírita, bem 
como a importância do papel dos jovens na construção de um 
mundo melhor; GINCANA DAS BEM-AVENTURANÇAS; HORA DO 
PENSAR; Homenagem Surpresa.

POLO DOAÇÃO 

O Polo D reuniu 91 jovens das 2ª, 3ª e 14ª regiões federativas 
na região serrana de nosso estado, na cidade de Caxias do Sul.

Nas atividades desenvolvidas destacaram-se as oficinas 
Código do Monte; Sarau Literário baseado na obra Paulo e 
Estevão; a Hora da Arte, apresentação de peça teatral pelo GPJ 
CRE 2; a Vivência Evangélica da Parábola do Semeador; oficina 
Sustentabilidade Ambiental e Psicosfera e o mapa conceitual 
construído pelos grupos das oficinas e que resultaram numa 
grande colcha de retalhos.

POLO ESPERANÇA

Envolveu 285 jovens dos CRE 1, CRE 10, CRE 11 e CRE 12 
da FERGS. Atividades desenvolvidas: Trem Conjergs; regras pelo 
GPJ UDE Tristeza; Apresentação de laser show com retrospectiva 
histórica, desde a formação da Terra presidida por Jesus até os 
jovens da era atual – Conectados com Jesus; Palestra interativa; 
Momento musical com os jovens da Banda 1001 do Litoral Norte 
e Grupo Sol da UDE Navegantes; viagem no Túnel do Tempo; 
apresentação do Sermão do Monte pelo Grupo teatral Lumi; 
oficina Influência Espiritual e Prece – Mediunidade e Homem de 
Bem do Evangelho; TV Conjergs; grupos musicais Evangelizar é 
Amar e Música com Jesus; oficina O Evangelho nos dias atuais; 
“Preleção Artística O que Jesus espera de mim?”; apresentação 
do curta-metragem Obsessão e Outras Drogas”, pelo GPJ UDE 
Passo D’Areia; Painel das virtudes “Eu sou o caminho, a verda-
de e a vida”; Vídeo Você Vai Estar para Sempre Dentro do Meu 
Coração.

8º Congresso Espírita do RS, o início!
no

tíc
ia

s 
 n

ot
íc

ia
s 

 n
ot

íc
ia

s 
 n

ot
íc

ia
s

14    DIÁLOGO ESPÍRITA, edição 105

Abraços, sorrisos, lágrimas de alegria e emoção! Es-
tava chegando ao fim a XXV Conjergs. Com a certeza de 
que uma nova semente foi plantada no Rio Grande do Sul.

Binatto – evangelizador participou de confraterni-
zações de Juventude desde sua primeira edição, 50 anos 
atrás.

“Não foi apenas um encontro de jovens – foi a XXV 
Conjergs! Foi um encontro e reencontro de almas queridas! 
Uma troca de energias, de vibrações amorosas, envolvendo 
ambos os planos da Vida.

Inesquecível encontro, que marcará nossas vidas para sem-
pre, pelos séculos vindouros, e agradecer é a única forma que 
encontramos para demonstrar ao Pai o quanto estamos felizes 
por nos ter chamado para tão linda tarefa.

Que a Paz de Jesus esteja com todos nós – povo querido e 
hospitaleiro do nosso querido Rio Grande do Sul! E que esta co-
nexão que aqui se estabeleceu com Jesus jamais seja quebrada, 
aconteça o que acontecer!” (Equipe de comunicação do Polo B)
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A ideia do 8º Congresso Espírita 
iniciou quando encerramos, em Gra-
mado, no ano de 2013, as atividades 
do 7º Congresso e anunciamos a rea-
lização deste evento no ano de 2015.

Recebemos, carinhosamente, den-
tre tantas avaliações, a amável e fra-
ternal manifestação de Divaldo nos se-
guintes termos: “Tudo esteve à altura 
da amada doutrina espírita. Vocês ul-
trapassaram as possibilidades e conse-
guiram um marco histórico em nosso 
movimento no Rio Grande do Sul, no 
Brasil, com a presença de irmãos de 
todas as terras da nossa pátria queri-
da. Os expositores brilhantes e nobres, 
verdadeiros espíritas, enterneceram e 
encantaram o imenso público, deixan-
do saudades imorredouras.

De minha parte, o velho amigo-ir-
mão que está no crepúsculo da existên-
cia, compete o dever de agradecer-lhe 
o convite para participar desse magno 
Evento, todos os cuidados e delicade-

zas das pessoas gentis que me deram 
cobertura e assistência, com ternura 
quase filial”.

Doravante, a nossa energia se re-
fez aliando à manifestação valiosa aci-
ma transcrita a aprovação do grande 
público lá presente, que registrou nas 
avaliações do evento a sua gratidão, 
carinho, sugestões e, sobretudo, o es-
tado de alma que lhes sobreveio aos 
dias lá vividos.

Nosso amigo espiritual, o General 
da Paz, Roberto Pedro Michelena, o 
homem que reabriu a FEB no governo 
ditatorial que a fechou, o signatário do 
Pacto Áureo, da espiritualidade, nos 
disse:

O Congresso foi o grande fogo de 
chão*, que reuniu na sua volta os cora-
ções sequiosos de luz e calor, fugindo 
do frio dos invernos da vida: (frio da 
indiferença, do materialismo, da soli-
dão). 

Verdade! O frio de Gramado foi tão 
intenso, o nevoeiro tão denso naquela 
primavera diferente, que nem a beleza 
da Serra Gaúcha compareceu para dis-
putar as atenções com o nosso evento.

Como nos dias gelados do inverno 
sulino, todos ficamos ao redor do fogo 
(o calor do nosso Congresso aqueceu 
as almas).

Alguns meses depois, trocávamos 
com Divaldo as primeiras ideias, mais 
especificamente durante a sua partici-
pação no Congresso de Goiás, e, após 
o belo seminário proferido, enviamos 
e-mail, dando notícias de que a nossa 
comissão organizadora pensava em 
homenagear a obra O Céu e o Inferno 
ou a Justiça Divina Segundo o Espiri-
tismo, abordando como tema as obras 
que enfeixam o magistério de quem 
a retrata com fidelidade ímpar, qual 
seja, Manoel Philomeno de Miranda.

“Sempre em paz,

(...) Quanto ao tema geral, levo à sua e à consideração dos nossos queridos ir-
mãos da FERGS as sugestões do benfeitor Manuel P. de Miranda:

O tema central: AMANHECER DE UMA NOVA ERA

Subtemas para desenvolvimento, estudos e debates, se for o caso:

Amanhecer de uma Nova Era

O Céu e o Inferno, à luz do Espiritismo

Entre os dois mundos

Transtornos psiquiátricos e obsessivos

Trilhas de libertação

Nos bastidores da obsessão (ou Sexo e Consciência, que, embora não seja de auto-
ria dela, tem contribuição dele e de muitos Espíritos, sendo de grande atualidade).

Quanto aos subtítulos, inspirados nas obras de André e Luiz e as através da ve-
neranda D. Yvone do Amaral Pereira, serão maravilhosos, homenageando também 
esses dois apóstolos da mediunidade.

Nosso Benfeitor concorda com quaisquer alterações, modificações, substituições 
ou cancelamentos das sugestões sem qualquer melindre. O que importa é a mensa-
gem de acordo com a necessidade socio-histórica deste momento de grande turbu-
lência e de transição planetária.

Oro com unção, pela querida irmã e os cooperadores da nossa FERGS.

Abraços de paz e saúde, extensivos ao esposo e aos nossos irmãos,

Divaldo (de Londres)”

*As longas e frias noites de inverno nas tribos indígenas do sul brasileiro levaram os nativos a se reunirem ao redor de um fogo de chão, onde os 
homens contavam às crianças suas aventuras do dia a dia e as mulheres falavam de suas façanhas nos momentos solitários enquanto os homens 
caçavam ou guerreavam. Assim, o fogo de chão passou a ser um símbolo da reunião, da hospitalidade e da igualdade em nossa Terra.

Assim, amigos, com a copiosa chuva de bênçãos ime-
recidas se olharmos do ponto de vista dos frágeis tarefei-
ros que somos, mas providenciais pela grandeza da tarefa 
do Consolador, estamos a convocar todos os irmãos de Boa 

Vontade para realizarmos mais um Congresso que escreva 
de forma indelével um marco na divulgação do Espiritismo 
na Pátria do Evangelho.
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Os Palestrantes Convidados

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

Estamos em plena psicosfera 
de ações e realizações que envol-
vem o 8º Congresso Espírita do Rio 
Grande do Sul.

A cada edição do nosso gran-
de evento de divulgação do Espi-
ritismo sentimos o magnetismo 
emitido pela Espiritualidade Maior 
se ampliar, despertando maior in-
teresse e encanto nas almas que 
em todos os pontos do Brasil, por 
onde passamos, vêm abraçar-nos e 
dizer da grandeza dos sentimentos 
e da beleza das emoções desperta-
das durante o grande encontro de 
corações que se realiza na Serra 
Gaúcha.

Diariamente, recebemos as no-
tícias alentadoras das caravanas 
que se organizam em todo o Brasil 
para o 8º Congresso.

Então, todos os espíritas do Rio Grande do Sul, somos 
anfitriões dessa grande caravana que estará em nosso Es-
tado.

Desde agora estamos, pois, convocados pelos Benfeito-
res amigos a construirmos a atmosfera de paz e entendi-
mento, vibrando pelo êxito do Congresso, quer em nossas 
preces individuais, quer nas irradiações coletivas.

Sérgio LuiS da SiLva LopeS
O psiquiatra e psicoterapeuta Sérgio Lopes é natural 

de Bagé/RS, nasceu em família espírita, casado, tem três 
filhos – Mariana, Luísa e João Pedro. Escritor de artigos 
em jornais, periódicos, da revista Reencarnação da FER-
GS. Sérgio exerceu os cargos de diretor clínico do Hospital 
Espírita de Pelotas, diretor do Departamento de Solida-
riedade Humana da Associação Médico-Espírita do Brasil, 
presidente da AME Pelotas. Palestrante nacional e inter-
nacional. Colaborador do Lar Espírita Fabiano de Cristo.

Sandra BorBa pereira
Membro do Conselho Superior da Federação Espírita Bra-

sileira e ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do 
Norte, Sandra Maria Borba Pereira, possui larga experiência 
junto às Mocidades Espíritas, com atuação em nível nacional, 
é mestre em Filosofia e pedagoga da UFPE, bem como profes-
sora da UFRN, com grande experiência na educação de jovens.

HaroLdo dutra diaS
Bacharel em Direito pela Universidade Federal de 

MG. Juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Minas Ge-
rais. Cursou matérias isoladas do Grego Clássico e da Li-
teratura Grega. Posteriormente, fez o Hebraico com uma 
professora de origem judaica, na União Israelita de Belo 
Horizonte. Vinculado ao Grupo Espírita da Benção. Cola-
bora na revista Reformador, na Apostila do EADE, ambas 
da Federação Espírita Brasileira. Lançou a Tradução do 
Novo Testamento pela EDICEI, e o Livro Parábolas de Je-
sus, Texto e Contexto, pela FEP.

andré trigueiro
Jornalista e escritor, André Trigueiro é do Rio de Janei-

ro, autor do livro Espiritismo e Ecologia. Espírita desde os 23 
anos, é pós-graduado em Gestão Ambiental pela CO-PPE/UFRJ, 
professor de Jornalismo Ambiental da PUC/RJ, coordenador 
editorial e um dos autores do livro Meio Ambiente no século 
XXI (Ed. Sextante, 2003). Repórter e apresentador do Jornal 
das Dez da Globonews, onde também produziu, roteirizou e 
apresentou programas especiais ligados à temática socioam-
biental.

divaLdo pereira Franco
É reconhecido como um dos maiores médiuns e oradores 

espíritas da atualidade. Fundou, juntamente com seu fiel ami-
go Nilson de Souza Pereira, o Centro Espírita Caminho da Re-
denção e a Mansão do Caminho, que atendem a toda a comu-
nidade do bairro de Pau da Lima, em Salvador, beneficiando 
milhares de doentes e necessitados. Natural de Feira de San-
tana, Bahia.

aLBerto aLmeida
Alberto Almeida é expositor espírita internacional, 

tendo ministrado palestras e seminários no Brasil e no 
exterior, participando inclusive do IV Congresso Espírita 
Mundial em Paris.

É natural de Belém/PA e atuante na Associação Mé-
dico-Espírita do Pará AME-PA. É médico, homeopata, 
psicoterapeuta, com formação em Terapia de Regressão 
a Vivências Passadas, Dinâmica dos Grupos, Psicologia 
Transpessoal, Terapia Familiar e Dinâmica Energética do 
Psiquismo.
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