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Consegues ir?
“Vinde a mim – Jesus. (Mateus, 11:28.)

O crente escuta o apelo do Mestre, anotando aben-
çoadas consolações. O doutrinador repete-o para comu-
nicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes.

Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insis-
tem para que a mente inquieta e o coração atormentado 
lhe procurem o regaço refrigerante...

Contudo, se é fácil ouvir e repetir o “vinde a mim” 
do Senhor, quão difícil é “ir para Ele”!

Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vi-
talizante bálsamo, entretanto, os laços da conveniência 
imediatista são demasiado fortes; além, assinala-se o 
convite divino, entre promessas de renovação para a 
jornada redentora, todavia, o cárcere do desânimo isola 
o espírito, através de grades resistentes; acolá, o cha-
mamento do Alto ameniza as penas da alma desiludida, 
mas é quase impraticável a libertação dos impedimen-
tos constituídos por pessoas e coisas, situações e inte-
resses individuais, aparentemente inadiáveis.

Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços 
amoráveis e compassivos. 

Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores impere-
cíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes segui-
remos, pelo trabalho santificante, na direção da Pátria 
Universal...

Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, 
mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé 
para lhe buscarem a companhia.

Em suma, é muito doce escutar o “vinde a mim...

Entretanto, para falar com verdade, já consegues 
ir?

LINHAS DE LUZ

Fonte: Francisco Candido Xavier, Fonte Viva, item 5, ed. FEB

A FAMÍLIA ESPÍRITA

[...] Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitan-
do- se, permutando observações, podem, desde já, 
formar o núcleo da grande família espírita, que um 
dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens 
por um único sentimento: o da fraternidade, trazendo 
o cunho da caridade cristã. (Allan Kardec, Cap. XXIX, 
item 334 – O Livro dos Médiuns).

A visão de Kardec, compartilhada de modo cristalino nas 
linhas de O Livro dos Médiuns, tem sido o norte de trabalho da 
nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul.

Conforme preconizou o ínclito Codificador, a missão do 
Espiritismo encontra pressuposto de cumprimento na união dos 
espíritas e na mantença da unidade doutrinária e de ações.

A dinamização e o avanço do Movimento Espírita tem exigi-
do de cada seareiro a entrega dos talentos do tempo, da abnegação, 
da perseverança.

Os primeiros meses do ano de 2016 têm sido de trabalho 
intenso para que possamos reunir a família espírita e colher os 
frutos advindos de um trabalho coeso, uníssono em prol da des-
truição do materialismo em todas as suas expressões.

Temos observado as resistências naturais à mudança de 
cultura, a agitação típica de um mourejar intenso, respeitando 
diferenças e multiplicando forças nas reuniões inter-regionais, na 
formação de multiplicadores das áreas federativas, nas reuniões 
com lideranças de órgãos de unificação regionais, municipais e 
distritais.

A visitação aos centros espíritas, totalizando 44 instituições 
visitadas pela presidência e vice-presidências da FERGS entre abril 
e junho de 2016, tem sido experiência de inestimável valor na 
aproximação de corações, superação de adversidades, alinhamento 
de propósitos e retomada de caminhos.

Apenas o diálogo fraterno e contínuo, a humildade na 
busca constante pela qualificação conjunta de nossas tarefas e 
trabalhadores, serão capazes de nos protegerem dos perigos do 
personalismo, das atuações isoladas e equivocadas, das obsessões 
que nos ferem e separam.

A família espírita há de reconhecer-se em todos os instan-
tes, na concordância e na natural divergência de visões, jamais 
olvidando a orientação do codificador quando nos conclama “dis-
cutiremos, mas não disputaremos”.

A habitualidade do trabalho solitário, por vezes doído e 
quase maniático, tem cedido à lógica e ao consolo que caracteri-
zam o labor coletivo, ao compartilhamento lúcido de experiências 
exitos as e dificuldades a serem superadas.

Para todos os lados, em todos os horizontes, a Unificação 
surge e ressurge no cenário dos pampas, como o sol abençoado a 
jorrar luz sobre o campo fertilíssimo de trabalho que nos cumpre 
semear.

Família Espírita do nosso Rio Grande, visitemo-nos, una-
mo-nos, amemo-nos e, de mãos dadas e corações fortalecidos, 
marchemos para a regeneração!
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É alto o preço que se paga pelo acoroçoamento da ignorância e da 
rebeldia! Lázaro esclarece1 de forma grave e sem rebuços, o que acontecerá 
com os Espíritos revéis: “(...) submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos 
Espíritos; obedecei à grande Lei do Progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai 
do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento! Ai dele! porquanto 
nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e 
lhe submeteremos a vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. 
Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, 
no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos”.

Espalham-se os mais dolorosos processos obsessivos em toda a Ter-
ra... Magotes de criaturas sofrem sob o guante terrível e cruel da atuação 
dos Espíritos obsessores. Casos existem em que, conquanto se apresente 
de maneira clara e ostensiva a influência e atuação dos Espíritos maus, 
os envolvidos permanecem – por ignorância ou preconceitos – cépticos 
quanto a tais influências. E então, muitos encarnados devidamente atuados 
pelos agentes das trevas, têm os mais esdrúxulos e até mesmo violentos 
comportamentos sem que providência alguma seja tomada com relação aos 
obsessores que continuam agindo livremente2. Certa feita3, Jesus enviou 
Seus doze Apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: 
“não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. — Ide, 
antes, em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel; — e, nos lugares aonde 
fordes, pregai, dizendo que o reino dos Céus está próximo”.

Kardec faz o seguinte comentário acerca dessa nobre missão4: “quan-
do Jesus aconselha a Seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é 
que desdenhe da conversão deles, o que nada teria de caridoso; é que os 
judeus, que já acreditavam no Deus uno e esperavam o Messias, estavam 
preparados, pela lei de Moisés e pelos profetas, a lhes acolherem a palavra. 
Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer e 
os Apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada 
tarefa. Foi por isso que lhes disse: “ide em busca das ovelhas transviadas de 
Israel”, isto é, ide semear em terreno já arroteado. Sabia que a conversão 
dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram 
plantar a cruz no centro mesmo do Paganismo.

Essas palavras podem também se aplicar aos adeptos e aos dissemi-
nadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstina-
dos, os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para 
os Apóstolos. Que, pois, a exemplo destes, procurem, primeiramente, fazer 
prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um 
gérmen fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo 
com os que não querem ver, nem ouvir e tanto mais resistem, por orgulho, 
quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mais 
vale abrir os olhos a cem cegos que desejam ver claro, do que a um só que 
se compraza na treva, porque, assim procedendo aumentará o número dos 
sustentadores da causa.

A LUZ DA VERDADE
A misericórdia divina sempre espera a adesão
dos Espíritos calcetas pelo amor e pelo bem

ROGÉRIO COELHO

“Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus 
ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos para 
que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam”.

- Jesus. (Mt., 13:15.)

O Espiritismo projeta luz sobre uma imen-
sidade de pontos obscuros; não a lança, porém, 
inconsideradamente... Com admirável prudência 
se conduzem os Espíritos, ao darem suas instru-
ções. Só gradual e sucessivamente consideraram 
as diversas partes já conhecidas da Doutrina, 
deixando as outras partes para serem reveladas 
à medida que se for tornando oportuno fazê-las 
sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado 
completa desde o primeiro momento, somente a 
reduzido número de pessoas se teria ela mostrado 
acessível; houvera mesmo assustado as que não 
se achassem preparadas para recebê-la, do que 
resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se, 
pois, os Espíritos ainda não dizem tudo ostensiva-
mente, não é porque haja na Doutrina mistérios 
em que só alguns privilegiados possam penetrar, 
nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do 
alqueire; é porque cada coisa tem de vir no mo-
mento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para 
amadurecer e propagar-se, antes que apresentem 
outra, e aos acontecimentos o de preparar a acei-
tação dessa outra”.

Deus movimentará os acontecimentos sus-
cetíveis de colocar no Caminho da Luz todas as 
criaturas refratárias às óbvias Verdades Eternas.  

A misericórdia divina sempre espera a ade-
são dos Espíritos calcetas pelo amor e pelo bem, 
oferecendo a todos o tempo e os acontecimentos 
favoráveis. Mas, quando falham as expressões do 
Amor, aí entra a pedagogia da dor. E é isto que 
Lázaro quis dizer quando afirmou: “ai do espírito 
preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendi-
mento! Ai dele! porquanto nós, que somos os guias 
da Humanidade em marcha, lhe aplicaremos o 
látego e lhe submeteremos a vontade rebelde, por 
meio da dupla ação do freio e da espora”

REFERÊNCIAS:
1 - KARDEC, Allan. O Evangelho Seg. o Espiritismo. 125.ed. Rio: 
FEB, 2006, cap. IX, item 8, § 2º.
2 - KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 88.ed. Rio [de Janeiro]: 
FEB, 2006, q. 459.
3 - Mateus, 10:5 a 7.
4 - KARDEC, Allan. O Evangelho Seg. o Espiritismo. 125.ed. Rio: 
FEB, 2006, cap. XXIV, itens 7 a 10.
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Allan Kardec, em sua sabedoria superior, apresenta-nos 
essa máxima com base no ensino dos Espíritos da equipe do 
Espírito de Verdade, legando, aos que querem pensar sobre a 
paz à luz da Filosofia Espírita, farto material de reflexão que, 
certamente, precisa se consubstanciar em vivência no campo 
do cotidiano a fim de que semeemos dias melhores nos rumos 
da vida terrestre, a partir de nós mesmos.

Na máxima tornada epígrafe aqui, vemos claramente a 
dialética que envolve a questão da paz nos relacionamentos 
humanos: o egoísmo promove a luta sem-fim entre os indivíduos 
de uma mesma sociedade e a caridade, por sua vez, produz a 
paz nas relações humanas.

A sabedoria kardequiana teve ensejo de recolher do ensi-
namento dos Espíritos Luzeiros uma instrutiva página perten-
cente ao Evangelho segundo o Espiritismo que se constitui num 
estudo necessário sobre a temática do egoísmo, útil à reflexão-
-ação que queremos propor. Referimo-nos ao texto intitulado O 
egoismo e assinado pelo benfeitor espiritual Emmanuel3. Nesse 
texto, destaca-se o sentimento do egoísmo como uma chaga, 
uma ferida que precisa desaparecer de nossa casa planetária, 
tendo em vista que ela é um obstáculo ao nosso progresso espi-
ritual. Entretanto, isso só ocorrerá se for eliminada do coração 
humano, ou seja, de nosso planeta interno.

Voltemo-nos a metáfora utilizada pelo benfeitor espiritual, 
ela merece a nossa atenção: uma chaga, uma ferida a corroer o 
tecido de um órgão age de forma degenerativa, é uma pústula 
corruptiva das camadas sadias de um tecido que, por sua vez, 
pode enfermar tudo mais. O egoísmo matiza negativamente 
as melhores das intenções e opaciza os traços de virtudes já 
conquistadas pelo Espírito imortal. A imagem é muito justa.

Sendo missão do Espiritismo elevar-nos na escala dos 
mundos, mediante a apropriação e vivência de seus saberes 
consoante a moral de Jesus, deve ainda, segundo o autor espi-
ritual, ser o egoísmo o foco de nosso trabalho de regeneração 
pessoal, para o qual devemos direcionar todos os nossos recur-
sos intelectuais e morais. 

Emmanuel delineia figuras de representação moral para a 
caridade e o egoísmo: Jesus e Pilatos. Extraiamos daí mais uma 
singela observação buscando a contribuição de Kardec quando 
se refere a Jesus em O Livro dos Espíritos: “Jesus é para o homem 
o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a Humanidade 
na Terra. Deus no-lo oferece como o mais perfeito modelo e a 
doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, 
porque ele estava animado do espírito divino e foi o ser mais 
puro que já apareceu na Terra.”4. Logo, para o Espiritismo, Jesus 
é o modelo comportamental mais perfeito a ser seguido, dada 

a sua condição de Espírito Puro encarnado em nosso Orbe e, 
também, a sua doutrina é considerada pelos venerandos Es-
píritos da Codificação como a mais pura expressão da Divina 
lei, tendo em vista que o Mestre se encontrava animado pelo 
espírito divino, quer dizer, Jesus estava plenamente cônscio da 
Divina Lei e da vontade de Deus dada a sua evolução mesmo, 
é o que se depreende Dele ter afirmado: Eu e o Pai somos um.5 

Já Pilatos personifica a nossa condição atual de Espírito 
imperfeito, muitas vezes cego pelos próprios interesses terrí-
colas, movendo-se no mundo descuidado de suas responsabi-
lidades ante as Leis Maiores da Vida. Recordemos que a marca 
predominante dos Espíritos imperfeitos, segundo a escala 
espírita, é “(…) a predominância da matéria sobre o espírito e 
pela propensão ao mal”.6 Jesus está no outro extremo da escala, 
conquista feita por méritos próprios sem descumprimento da 
Lei Natural e em tempo que nossa inteligência limitada não 
abarca.

Agir egoisticamente é agir como Pilatos: pensar somen-
te em si mesmo e ser indiferente ao que está em jogo ao seu 
derredor e à dor alheia. Por outro lado, agir com caridade é 
manifestar a identidade do discípulo com o Mestre, fazendo o 
que Ele fazia, passando a vida a praticar o bem, enorme desafio 
a ser atendido, sem o que o Cristianismo Redivivo não cumprirá 
sua missão e nem tampouco, contribuiremos pessoalmente para 
a conquista da etapa de Regeneração a que aspiramos todos, 
em consonância com a Lei do Progresso.

Para expulsar o egoísmo de nosso coração, esse óbice à 
caridade e, portanto, à paz, parece-me oportuno compreendê-lo. 
Kardec tem oportunidade de entreter um estudo sobre esse 
amor próprio desmedido que nos conduz a darmos atenção 
apenas aos nossos interesses em detrimento ao bem comum. 
Na ocasião, ele perguntara aos Espíritos sobre qual seria o vício 
mais radical, ou seja, o que se institui na raiz de todos os outros 
vícios, ao que os Espíritos responderam:

“Temo-lo dito muitas vezes: o egoísmo. Daí deriva todo 
mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de 
todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, 
não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o 
mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a 
causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, 
porquanto aí é que está a verdadeira chaga da socieda-
de. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da 
perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo 
sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível 
com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas 
as outras qualidades”7

EGOÍSMO:
UM OBSTÁCULO PARA A PAZ

“Com o egoísmo, os homens estão em luta perpétua; 
com a caridade, estarão em paz.” - Allan Kardec2 

VINÍCIUS LIMA LOUSADA1
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Acima, vê-se que os vícios de toda a ordem tem por base 
o egoísmo, o que não é difícil de perceber na vida cotidiana. 
Dificilmente alguém atrelado a vícios que trazem satisfação 
sensorial pondera a respeito do que ocasiona para aqueles que 
estão à sua volta, nada obstante, as consequências funestas 
de sua viciação para com o próprio organismo, chegando ao 
extremo de ignorar recomendações médicas de autopreserva-
ção em nome do próprio prazer, mesmo que isso apresse a sua 
desencarnação. 

Com os vícios morais, as coisas não são diferentes. O 
indivíduo se apraz no mau hábito, nutre o próprio egoísmo e 
seu parceiro fiel, o orgulho, de modo que não pondera o quan-
to as suas atitudes podem prejudicar a caminhada espiritual 
de alguém. É o caso, por exemplo, da maledicência. Alguém 
habituado a essa imperfeição reproduz constantemente o 
comportamento popularmente chamado de fofoca, ignorando 
seus desdobramentos e, não raro, picha moralmente a vida de 
alguém mesmo desconfiando da inautenticidade do mal que 
promove. O faz pelo prazer de denegrir somente, de não ver o 
outro em melhores condições morais que ele mesmo, revelando 
seu egoísmo e sua própria inferioridade.

O egoísta vê somente os seus interesses e, alçado ao ime-
diatismo, faz mau uso da inteligência, limitando-se a si mesmo, 
perdendo de vista que lhe cabe contribuir com a felicidade 
coletiva e, imaginando a sua felicidade infantil em risco, parte 
para a disputa em prol daquilo que imagina ser seu somente 
e apenas digno dele.

Sem superação do egoísmo pela prática constante da 
caridade, na perspectiva kardequiana de benevolência, perdão 
e indulgência na vida em sociedade, jamais teremos paz, pois 
que a nossa ancestralidade egotista e primitiva gritará mais 
alto e nos guiará nas competições tão em voga, mas totalmen-
te injustificáveis, seja pelo ponto de vista da vida futura e da 
transitoriedade do que é material, seja pelo entendimento que 
somos todos Filhos de Deus – o que nos conduz, se devidamen-

te raciocinado esse saber, à fraternidade sem fronteiras, sem 
sectarismos ou laivos de vaidades exclusivistas.

ESTUDANDO KARDEC

“Todos vós que sonhais com essa idade de ouro para a 
Humanidade trabalhai, antes de tudo, na construção da base 
do edifício, sem pensardes em lhe colocar a cúpula; ponde-lhe 
nas primeiras fiadas a fraternidade na sua mais pura acepção. 
Mas, para isso, não basta decretá-la e inscrevê-la numa bandeira; 
faz-se mister que ela esteja no coração dos homens e não se 
muda o coração dos homens por meio de ordenações. Do mesmo 
modo que para fazer que um campo frutifique, é necessário se 
lhe arranquem os pedrouços e os tocos, aqui também é preciso 
trabalhar sem descanso por extirpar o vírus do orgulho e do 
egoísmo, pois que aí se encontra a causa de todo o mal, o obstá-
culo real ao reinado do bem. Eliminai das leis, das instituições, 
das religiões, da educação até os últimos vestígios dos tempos 
de barbárie e de privilégios, bem como todas as causas que 
alimentam e desenvolvem esses eternos obstáculos ao verda-
deiro progresso, os quais, por assim dizer, bebemos com o leite 
e aspiramos por todos os poros na atmosfera social. Somente 
então os homens compreenderão os deveres e os benefícios da 
fraternidade e também se firmarão por si mesmos, sem abalos, 
nem perigos, os princípios complementares, os da igualdade 
e da liberdade.”8

REFERÊNCIAS:
1 - Educador, escritor, palestrante e colaborador da FERGS na área de Unificação.
2 - O Espiritismo em sua mais simples expressão, item 60.
3 - O Evangelho segundo o Espiritismo, Cap. XI, item 
4 - O Livro dos Espíritos, questão 625.
5 - Jo 10:30.
6 - O Livro dos Espíritos, questão 100.
7 - O Livro dos Espíritos, questão 913.
8 - Obras Póstumas - Liberdade, igualdade e fraternidade.
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Em um dos clássicos indianos, o livro “Bhagavad Gita”, 
temos a motivação para a obra em torno da história do prínci-
pe Arjuna, que há mais de cinco mil anos, estava no campo de 
batalha em Kurukshetra, enfrentando seus primos que haviam 
se apoderado indevidamente do trono.

Arjuna, o melhor guerreiro do reino, passeava em sua 
biga, seu carro de guerra com duas rodas, puxado por quatro 
cavalos, em frente a um vasto exército. Quem conduzia a biga 
era o rei Krishna, seu primo e cunhado – e um profeta iluminado.

Quando viu seus parentes do outro lado, tios, primos, 
amigos de infância, decidiu não lutar.

“Nenhum reino vale tantas mortes e tanta tristeza que 
isso vai gerar, para as mulheres e os filhos destes homens,” 
disse a Krishna.

“Você tem que lutar!” Disse-lhe o rei profeta, “esta é sua 
obrigação. Não pode deixar o reino nas mãos destes seus pa-
rentes que trarão ruína a todos. Eles não podem ficar impunes, 
você tem que dar o exemplo, para as futuras gerações, do que 
é integridade.”

E Krishna começa a cantar, uma canção (Gita) celestial 
(Bhagavad). Esta canção, em sânscrito, rimada, vira um peque-
no livro genial, um dos tratados filosóficos mais profundos e 
poéticos que a humanidade tem notícia.

No livro, Krishna explica para os hindus, sob o ponto de 
vista do próprio Criador, o que é tudo isso, tentando convencer 
seu primo Arjuna a lutar.

“A alma é eterna, indestrutível e infinita — somente o 
corpo físico perece. Por isso, lute Arjuna!”

Allan Kardec, na introdução da obra O Evangelho Segundo 
o Espiritismo, vai afirmar que “Muitos pontos dos Evangelhos, 
da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, 
parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte 
se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa 

no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm 
estudado seriamente e como todos, mais tarde, ainda melhor 
o reconhecerão. ”

Portanto, quando adentramos em um texto como o Bha-
gavad Gita, desprovidos dessa chave, corremos o sério risco 
da interpretação literal, que no caso do enredo proposto pode 
transparecer ao leitor desatento um convite a cultura de guerra.

Em O Livro dos Espíritos, em sua Parte Terceira – Capítulo 
6, que trata da Lei de destruição, iremos nos atentar mais cui-
dadosamente nas questões agrupadas em que Kardec nominou 
como sendo a Destruição Necessária e Destruição Abusiva.

De maneira harmônica os amigos luminares vão nos 
explicando ali, que a destruição é uma lei natural; pois é pre-
ciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, e o que 
chamamos destruição é apenas transformação que tem por ob-
jetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Reforçam 
ainda que o princípio inteligente é indestrutível e se elabora 
nas diferentes metamorfoses que sofre.

Mas é nas questões 732 e 733, que temos o complemento 
consolador da Doutrina Espírita, em sua dualidade divina (es-
clarecimento/consolo):

“A necessidade de destruição diminui e se reduz entre os 
homens à medida que o Espírito se sobrepõe à matéria; é por 
isso que se constata o horror à destruição crescer com o desen-
volvimento intelectual e moral. É proporcional ao estado mais 
ou menos material dos mundos e cessa quando os estados físico 
e moral estão mais depurados. Nos mundos mais avançados as 
condições de existência são completamente diferentes. ”

Voltando a trama inicial em torno da tradição indiana, 
se pudermos transpor todos os elementos presentes ali para o 
nosso mundo íntimo, eis o planeta interior, veremos que o este é 
o nosso verdadeiro campo de lutas, onde deveremos empunhar 
a espada trazida por Jesus.

FABIAN DE SOUZA*

O Verdadeiro 
Campo de Lutas

“Não cuideis que vim trazer a paz à terra; não vim trazer 
paz, mas espada” – Jesus, Mateus 12-34
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Temos em Arjuna a representação do Ego e em Krishna o 
nosso Self. Os primos arredios que haviam se apoderado inde-
vidamente do trono, são as sombras dominantes de sobreposi-
ção da matéria ao Espírito. E finalmente o grito do Rei à luta é 
necessariamente o convite do Self ao trabalho auto iluminativo 
de desenvolvimento intelecto-moral.

Para Melucci (2004), em O jogo do Eu: a mudança de 
si em uma sociedade global, “esses processos não podem 
acontecer fora do próprio sujeito na sua relação consigo e 
com o mundo, procurando compreender como ele se move 
entre os artefatos que o circunda, na tentativa de construção 
da própria história”.

Desta forma, antes de pleitearmos pela transição da Terra 
para uma sociedade regenerada, precisamos primeiramente 
equalizar esses aspectos interiores, travando a boa luta do 
aprimoramento no campo da nossa alma, vencendo o medo 
que enumera restrições para não avançarmos e principalmente, 
nos paralisa.

De acordo com Jung, em Símbolos da Transformação: 
“Para o indivíduo heroico, o medo é um desafio e uma missão, 
pois só a audácia pode libertar do medo. E quando o homem 
não ousa, alguma coisa se rompe no sentido da vida e todo o 
futuro está condenado a uma mediocridade vã, a um crepúsculo 
iluminado só por fogos-fátuos”.

Em uma sociedade cada dia mais massificada e enchar-
cada de valores líquidos, o arquétipo do herói, principalmente 
aquele que empreende a jornada de vencer-se a si mesmo, tor-
na-se o modelo referencial para aqueles que mesmo destoando 
dos “padrões” estabelecidos, negue a si mesmo, tome da sua 
cruz e o siga na transição pela porta estreita.

Ainda segundo Melucci, “a identidade se funda na rela-
ção social, é caracterizada como capacidade de reconhecer os 
efeitos da própria ação e reconhecê-la como nossa. As nossas 
ações não são o simples reflexo dos nossos vínculos biológi-
cos e ambientais, são produções simbólicas de sentidos que, 
ao serem reconhecidas por nós mesmos, se tornam nossa 
propriedade e possibilitam a troca com os outros.” Dada a di-
nâmica na produção da identidade, o autor argumenta que a 
palavra identidade parece não comportar o caráter processual 
da construção de nós mesmos, por esse motivo o autor sugere 
a palavra identização.

Portanto, formando em nós essa identização (identidade 
+ ação) nos tornaremos agentes promotores da paz, pois nos-
so íntimo estará já pacificado, fomentaremos a regeneração 
do planeta, pois nosso mundo interno transacionou para a 
regeneração, colaboraremos com o progresso social, pois já 
empreendemos em nós mesmos a evolução dos valores da 
matéria para os do Espírito.

REFERÊNCIAS:

Bhagavad Gita Como ele é A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, The Bhaktive-
danta Book Trust

O Evangelho segundo o Espiritismo. Trad. de Guillon Ribeiro da 3. ed. francesa rev., 
corrig. e modif. pelo autor em 1866. 124. ed. Rio de Janeiro: FEB, 2004.

O Livro dos Espíritos: princípios da Doutrina Espírita. Trad. de Guillon Ribeiro. 86. 
ed. Rio de Janeiro: FEB, 2005.

MELUCCI, Alberto. O jogo do Eu: a mudança de si em uma sociedade global. São 
Leopoldo: Ed. da Unisinos, 2004. 184 p.

JUNG, C. G. Símbolos da transformação. Petrópolis: Vozes, 1989, vol. 5, parágrafo 398.

*Fabian de Souza é atualmente diretor de Tecnologia da Federação Espírita do RS e 
colaborador do Portal Paz
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Em dado momento, o povo hebreu estava a retirar-se de 
um Egito ainda atônito com a figura resplandecente de Moi-
sés. Antes, um príncipe egípcio investido em todas as suas 
prerrogativas, agora, depois de anos afastado do reino, um 
semblante transformado, renovado profundamente. 

Não havia dúvidas que o Libertador dos hebreus havia 
sido tocado por Deus. Moisés, que antes vivia sem qualquer 
fé nos deuses egípcios, os quais eram cultuados e idolatrados 
de forma estéril, mais tarde, apresentava-se diante do Faraó 
Ramsés firme e convicto em seu propósito, numa condição 
que o Espiritismo denomina de “fé inabalável”.

O culto às imagens sempre vem revestido de práticas 
exteriores, contribuindo, com isso, apenas com o aumento 
do número de incrédulos, porque tais práticas, segundo Allan 
Kardec, exigem a abdicação de uma das mais preciosas prer-
rogativas do homem: o raciocínio e o livre-arbítrio.

Para Moisés não bastava nem a fé cega de seu povo em 
um Deus que, segundo eles, os havia abandonado, em vista 
da escravidão e da fome por qual passavam e, tampouco, a fé 
em deuses que exemplificavam apenas a idolatria e a prática 
exterior.

Moisés, um Espírito a frente de seu tempo, com uma 
inteligência peculiar, esteve por anos sedento de algo que, 
supunha ele, ainda não conhecia. Dessa forma, as longas 
conversas que teve com Deus em suas meditações, após 
o êxodo do Egito, mataram sua sede de compreensão. Ele 
adentrara no campo da fé raciocinada, apoiado nos fatos 
que lhe eram apresentados e na lógica, que nenhuma obs-
curidade deixa.

Este é um dos problemas da sociedade atual. As provas 
da preexistência e imortalidade da alma jorram aos borbo-

tões, mas as pessoas fogem de observá-las. Alguns ainda fa-
zem pouco caso, outros sentem o temor de serem forçados a 
mudar de hábitos, mas na maioria, não existe nada além do 
orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força 
superior, porque teriam que se curvar diante dela.

Moisés cria, porque tinha certeza, e ninguém tem certe-
za senão porque compreendeu.

Contudo, não existem almas privilegiadas e nem seres 
que atingem a perfeição sem antes estagiar em condições in-
feriores, do contrário teríamos a negação da Lei do Progresso 
e do Trabalho, por isso, assim como Moisés, temos a plena 
condição de compreender, pelos fatos e pela lógica, renovan-
do-nos para assumir uma condição verdadeiramente humilde 
diante do Criador, sem deixar de trabalhar pelo amor, pela 
caridade e pela libertação das consciências. 

“O Espiritismo nos oferece a verdadeira confiança, ra-
ciocinada e renovadora; eis por que o espírita não está con-
denado a atividade inexpressiva ou vegetante. Caridade é 
dinamismo do amor. Evangelho é alegria. Não é sistema de 
restringir as idéias ou tolher as manifestações, é vacinação 
contra o convencionalismo absorvente”. Espírito Ewerton 
Quadros.

 

REFERÊNCIAS:
Chico Xavier e Waldo Vieira por Espíritos diversos. O Espírito da Verdade. FEB 
Editora. 129-130.

Allan Kardec. O Evangelho Segundo o Espiritismo. FEB Editora. Cap. 25. Item 9, 
p. 302.
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ATIVIDADES FERGS
Apresentamos a seguir um pequeno resumo das principais atividades desenvolvi-
das pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2016.

A solenidade de posse da diretoria e do Conselho Fis-
cal da Federação Espírita do Rio Grande do Sul para o 
triênio 2016/2018 foi realizada no dia 09 de janeiro, na 
nova sede da entidade, em Porto Alegre. Gabriel Noguei-
ra Salum substituiu Maria Elisabeth Barbieri na presi-
dência, liderando uma diretoria composta por Rogério 
Stello na vice-presidência Administrativa; Rosi Possebon 
na vice-presidência Doutrinária; Lea Bos Duarte, na vice-
-presidência de Relações Institucionais; e Maria Elisabeth 
Barbieri, na vice-presidência de Unificação. A eleição dos 
novos dirigentes da FERGS acontecera em 
14 de novembro de 2015.

Na oportunidade o presidente eleito, 
Gabriel Salum, também nomeou e deu pos-
se aos demais integrantes da diretoria da 
Federação, sendo eles: Renato Haag, como 
1º Tesoureiro; Maurício Chaves, como 2º 
Tesoureiro; Ana Maria de Jesus Silveira, 
como 1ª Secretária; Maria da Graça Mala-
guez, como 2ª Secretária; Marlene Bertoldo 
da Silva, como diretora da Área de Assis-
tência e Promoção Social Espírita; Helena 
Bertoldo da Silva, como diretora da Área de 
Atendimento Espiritual no Centro Espírita; 
William Jerônimo Gontijo Silva, como dire-
tor da Área de Comunicação Social Espírita; 
Ângela Bairros Oyarzábal, como diretora 

da Área de Pesquisa e Documentação; Cleusa Conceição 
Terres Schuch, como diretora da Área de Estudo e Pesqui-
sa; Marlise Ribeiro, como diretora da Área de Assuntos da 
Família; Fabiano Boeira, como diretor da Área de Infância 
e Juventude; Bárbara Demétrio, como diretora do Depar-
tamento de Marketing; Alexandre Costa, como diretor da 
Área da Mediunidade; João Aires Proença Ferreira, como 
diretor do Departamento de Patrimônio e Fabian de Sou-
za, como diretor do Departamento de Tecnologia da In-
formação.

Posse da Diretoria Executiva – Triênio 2016-2018
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Seminário em Porto Alegre discutiu o tema no último fim 

de semana de janeiro.

Com 520 inscritos, sendo 70 deles jovens que receberam 
inscrições gratuitas, o Seminário Sexualidade e os Desafios 
da Evolução foi realizado nos dias 30 e 31 de janeiro, no au-
ditório do Ministério Público em Porto Alegre. Nem o forte 
temporal que atingiu a capital gaúcha na noite anterior e 
que causou grandes estragos em diversos pontos da cida-
de, especialmente nas cercanias do local do evento, retirou 
o ânimo dos participantes, que lotaram completamente o 
espaço para ouvir as palestras da vice-presidente de Unifi-
cação da federativa, Maria Elisabeth Barbieri, e do médico 
paraense, Alberto Almeida. O seminário, integrou a progra-
mação comemorativa aos 95 anos da FERGS, foi desenvolvi-
do durante todo o sábado e a manhã do domingo.

Marcado pelo anúncio feito pelo presidente da 
Federação da Espírita do Rio Grande do Sul, Gabriel 
Nogueira Salum, sobre a abertura das inscrições 
para o Nono Congresso Espírita do RS, a ser reali-
zado entre os dias 3 a 5 de novembro de 2017, na 
PUC, em Porto Alegre, o Seminário Integrado AIJ e 
AFA – Compromisso de Amor, foi realizado no dia 
13 de março, na FERGS em Porto Alegre. Prestigiado 
por um grande número de inscritos, que lotaram 
completamente o auditório da entidade, o evento 
contou com quatro painéis, sendo dois pela manhã 
e dois à tarde, e uma mesa redonda. Tendo como 
subtemas A Geração Nova, Desafios da Juventude, A 
Família e o Mundo de Regeneração, e Pensar, Sentir 
e Agir na Evangelização dos Corações, o seminário 
teve como painelistas Sandra Borba, Liamara Nasci-
mento e Taís da Luz.

No Dia Mundial do Livro, 23 de abril, a Federação Es-
pírita do Rio Grande do Sul promoveu o primeiro even-
to estadual destinado exclusivamente ao Livro Espírita. 
Realizado na sede da FERGS, em Porto Alegre, contou 
com painéis, vivências e uma mesa redonda. O Encon-
tro Estadual O Livro Espírita abordou o livro espírita em 
seus aspectos doutrinários, de unificação e de adminis-
tração, contando com a presença de representantes de 
todo o Estado, especialmente aqueles que atuam nas li-
vrarias das casas espíritas. O evento também marcou o 
lançamento de mais uma obra da editora Francisco Spi-
nelli, A Ponte – Diálogos com Chico Xavier, do jornalista 
gaúcho Fernando Worm.

O Encontro Estadual do Livro Espírita foi encerrado 
com uma mesa redonda reunindo todos os painelistas 
do evento, sob a mediação de Gabriel Nogueira Salum, 
num diálogo com os participantes do evento. Maria Eli-
sabeth Barbieri, Vinicius Lousada, Rosi Possebon, Anto-
nio Nascimento e Roseni Siqueira, responderam ques-
tões e ouviram sugestões a respeito de como os livros 
podem ser melhor disponibilizados às livrarias das ca-
sas espíritas de todo o Estado, entre outros temas. 

“Comunicando-se para viver e conviver melhor” foi 
o tema do Encontro Estadual de Comunicação Social 
Espírita 2016, realizado no dia 11 de junho, na sede da 
FERGS, em Porto Alegre. O evento, destinado a dirigen-
tes, diretores das áreas de Comunicação Social Espírita, 
trabalhadores desse setor nos Centros Espíritas e Órgãos 
de Unificação, teve como objetivo sensibilizar o público 
alvo sobre a relevância da comunicação no movimento 
espírita e qualificar para melhoria da difusão, vivência e 
convivência da Doutrina Espírita.

O Encontro foi desenvolvido durante todo dia, con-
tando com dois painéis, um pela manhã e outro à tarde. 
O primeiro teve por tema “Comunicando-se para Viver 
e Conviver Melhor” e o outro abordou “A Comunicação 
Social Espírita para a Sustentabilidade”. Ambos foram 
seguidos de vivências, com os 50 participantes divididos 
em vários grupos para discutir as temáticas. O evento foi 
encerrado com uma Mesa Redonda reunindo os exposi-
tores dos dois painéis.

Sexualidade e os
Desafi os da Evolução

Seminário Integrado AIJ e AFA – 
Compromisso de Amor

1º Encontro Estadual
do Livro Espírita

1º Encontro Estadual
de Comunicação Social Espírita

Com 520 inscritos, sendo 70 deles jovens que receberam 

O Encontro foi desenvolvido durante todo dia, con-
O Encontro Estadual do Livro Espírita foi encerrado 
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Durante o ano de 2016 foram realizadas as cinco reuniões inter-regionais, nos polos A, B, C, D e E, envolvendo 

todas as regiões do Estado.

Fundada no dia 29 de maio de 1887, a Sociedade Es-
pírita Kardecista, em Rio Grande, foi a sede da primeira 
reunião Inter-Regional de 2016, no Polo B, realizada no 
dia 9 de abril. Ao longo do dia estiveram presentes re-
presentantes dos Conselhos Regionais Espíritas, Uniões 
Municipais Espíritas, presidentes e vice-presidentes de 
instituições espíritas da 4ª, 5ª e 13ª regiões federativas, 
onde 29 cidades do Rio Grande do Sul constituíram o 
corpo de trabalho reflexivo no processo de unificação 
do movimento espírita, facilitado pela diretoria execu-
tiva, coordenadores de Áreas e multiplicadores da Fede-
ração Espírita do Rio Grande do Sul. 

No domingo do dia 1º de maio, ocorreu na cidade de 
Santo Ângelo a segunda reunião Inter-Regional do ano 
de 2016, no Grupo Espírita Seara do Mestre. A Reunião 
Inter-Regional do Polo C recebeu a equipe da diretoria 
executiva da FERGS que conduziu os trabalhos do dia 
com o compartilhamento de ideais de união e unificação 
do movimento espírita. No dia estavam presentes tam-
bém coordenadores de Áreas, multiplicadores e demais 
representantes dos Conselhos Regionais, Uniões Muni-
cipais, presidentes e vice-presidentes de instituições es-
píritas, que integram um total 28 cidades. Seguindo o 
mesmo roteiro de trabalho do Polo B, a equipe FERGS 
trabalhou aspectos de união, unificação e liderança es-
pírita, por meio de exposições e essencialmente com 
vivências, integrando a teoria à prática com ciclos de 
aprendizagem vivenciais.

Cerca de 150 representantes de 12 cidades do Rio 
Grande do Sul reuniram-se no dia 15 de maio, na sede 
da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, em Porto 
Alegre. A Reunião Inter-Regional do Polo E foi dirigi-
da pela diretoria executiva da FERGS, tendo por base o 
compartilhamento de percepções sobre união e unifica-
ção entre lideranças dos Conselhos Regionais, Uniões 
Municipais, Intermunicipal e Distritais e das institui-
ções espíritas da 1ª, 10ª, 11ª e 12ª regiões. Participaram 
do evento lideranças das cidades de Porto Alegre, Santo 
Antônio da Patrulha, Caraá, Osório, Tramandaí, Capão 
da Canoa, Balneário Capão Novo, Cidreira, Balneário Pi-
nhal, Palmares do Sul, Torres, Camaquã, Guaíba, Barra 
do Ribeiro, Eldorado do Sul, Viamão, Alvorada, Gravataí 
e Cachoeirinha.

No dia 21 de maio, cerca de 50 representantes de oito 
cidades do Rio Grande do Sul participaram da reunião 
Inter-Regional do Polo A, na Escola Estadual de Ensino 
Médio Marechal Cândido Rondon, no município de Uru-
guaiana. O encontro foi conduzido pela diretoria execu-
tiva da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, com as 
percepções sobre união e unificação das lideranças dos 
Conselhos Regionais da 6 ª e 7ª Regiões Federativas. Entre 
as cidades representadas, estiveram lideranças de Bagé, 
Dom Pedrito, Livramento, Rosário do Sul, São Borja, Ale-
grete, Itaqui e Uruguaiana.

Reuniões Inter-Regionais

Polo B – 4ª, 5ª e 13ª Regiões Polo C – 8a e 9a Regiões

Polo E – 1ª, 10ª, 11ª e 12ª Regiões

Polo A – 6ª e 7ª Regiões

Representantes de 20 cidades participaram no dia 
18 de junho, na UCS, em Caxias do Sul, da reunião In-
ter-Regional do Polo Doação. Conduzido pela diretoria 
executiva da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o 
encontro abordou as percepções sobre união e unifica-
ção das lideranças dos Conselhos Regionais da 2ª, 3ª e 
14ª Regiões Federativas.

Lideranças das cidades de São Marcos, Bento Gon-
çalves, Canoas, Esteio, Novo Hamburgo, São Leopoldo, 

São Sebastião do Caí, Taquara, Canela, Sapiranga, Cam-
po Bom, Farroupilha, Caxias do Sul, Taquari, Triunfo, 
Vacaria, Pinhal da 
Serra, Esmeralda 
e Sapucaia do Sul 
participaram do 
evento, que con-
tou com grande 
público.

Polo D – 2ª, 3ª e 14ª Regiões
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