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Se algué m te fala na rua,
Deitando lamentaç ã o,

Nã o passes despercebido,
Escuta, que é  nosso irmã o.

Ouviste o parente em casa,
Gritando em voz de trovã o,
Nã o te aborreç as por isso,
Tolera, que é  nosso irmã o.

Transformou-se o companheiro...
Agora, rixa, brigã o.

Nã o te afastes, nem censures,
Suporta, que é  nosso irmã o.

O amigo a quem mais estimas
Ofendeu-te sem razã o...

Nã o te dê s ao derrotismo:
Perdoa, que é  nosso irmã o.

Padece e chora o vizinho
Problemas em profusã o,

Nã o te demores no auxílio;
Coopera, que é  nosso irmã o.

Enxergaste o pequenino,
Sem roupa, sem lar, sem pã o.

Nã o permaneç as de longe,
Acolhe, que é  nosso irmã o.

Viste o doente sozinho
No braseiro da afl iç ã o;

Nã o percas tempo em conversa,
Socorre, que é  nosso irmã o.

Tiveste do adversá rio
Pedradas de ingratidã o...
Calando, segue servindo;

Desculpa, que é  nosso irmã o.

A quem te peç a um favor,
Embora dizendo “nã o”,

 Sem grita e sem aspereza,
Atende, que é  nosso irmã o.

Diante de todo aquele
Que sofre na provaç ã o,

O Cristo pede em silê ncio:
- “Ampara, que é  nosso irmã o”.

Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Casimiro Cunha. 
Caridade, Ed. IDE, 1978, p. 31 a 33.

NOSSO IRMÃ O

Aflição condensada é semelhante a bomba de estopim curto, pronta a 
explodir a qualquer contato esfogueante.

Indispensável saber preservar a tranquilidade própria, de modo a ser-
mos úteis na extinção dessa ou daquela dificuldade.

Decerto que para cooperarmos no estabelecimento da paz, não nos 
seria lícito interpretar a calma por inércia.

Paciência é a compreensão que age sem barulho, em apoio da segu-
rança geral.

Refletindo com acerto, recebe a hora de crise, sem qualquer ideia de 
violência, porque a violência sempre induz ao estrangulamento da opor-
tunidade de auxiliar.

Diante de qualquer informação desastrosa, busca revestir-te com a 
serenidade possível para que não te transformes num problema, pesando 
no problema que a vida te pede resolver.

Não afogues o pensamento nas nuvens do pessimismo, mentalizando 
ocorrências infelizes que provavelmente jamais aparecerão.

Evita julgar pessoas e situações em sentido negativo para que o arre-
pendimento não te corroa as forças do espírito. Se te encontras diante de 
um caso de agressão, não respondas com outra agressão, a fim de que a 
intemperança mental não te precipite na vala da delinquência.

Pacifica a própria sensibilidade, para que a razão te oriente os impul-
sos.

Se conservas o hábito de orar, recorre à prece nos instantes difíceis, 
mas se não possuis essa bênção, medita suficientemente antes de falar ou 
de agir.

Os impactos emocionais, em qualquer parte, surgem na estrada de 
todos; guarda, por isso, a fé em Deus e em ti mesmo, de maneira a que não 
te afastes da paz interior, a fim de que nas horas sombrias da existência 
possa a tua paz converter-se em abençoada luz.

Emmanuel
Psicografia de Francisco Cândido Xavier

Livro Urgência

AÇÃO E PAZ
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Rogério Coelho
Escritor, expositor e articulista espírita de Muriaé (MG)
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Jesus afirmou que Suas palavras não passariam, e o que 
podemos observar é que elas se enriquecem de significado na 
medida em que vamos avançando com o escopro da investiga-
ção nas províncias do conhecimento...

Evidentemente Ele não poderia oferecer-nos, de uma só vez, 
toda a Luz de que Se fazia vexilário maior, pois ficaríamos ofus-
cados; mas, à medida que o tempo vai cobrindo as distâncias 
entre Seus ensinamentos e nossa capacidade de assimilá-los, 
novos horizontes vão surgindo.

Assim é que ao tomarmos conhecimento da sempre singular 
Série André Luiz psicografada pelo não menos singular médium 
mineiro Chico Xavier, vislumbramos novas nuanças no ensino 
messiânico... Quando cunhou a assertiva em epígrafe, Jesus 
ofereceu-nos uma excelente profilaxia contra os futuros quistos 
invisíveis que poderiam assolar nossa economia espiritual.

Narrando o episódio que poderíamos classificar de “obsessão 
animista”, André Luiz nos mostra quão oportuna é aquela reco-
mendação de Jesus ao nos sugerir a conciliação com o adversário 
em regime de urgência... Em companhia de Hilário e do Mentor 
Áulus, André Luiz inteirou-se da grave sequela produzida em 
uma senhora desencarnada, pelo descaso a que foi relegada 
aquela recomendação de Jesus, quando o passado emergiu com 
violência destruidora. Acompanhemos a narrativa do Mentor:1

(...) A pobre senhora desencarnada, carregada de densas sombras 

e ódios comburentes, prorrompeu em soluços... Procedia como se 

estivesse obsidiada, mas não havia obsessores por perto e tampouco 

sofria deletérias infl uências telepáticas. Era tão somente o seu pas-

sado que, emergindo das dobras do inconsciente, a perturbava... A 

mágoa e o azedume, tanto quanto a personalidade supostamente 

exótica de que dá testemunho, tudo procede dela mesma... Ante a 

aproximação de antigo desafeto, que ainda a persegue de nosso 

plano, revive a experiência dolorosa que lhe ocorreu, em cidade 

do Velho Mundo, no século passado, e entra em seguida a padecer 

insopitável melancolia.

Recomeçou a luta na carne, na presente reencarnação, possuída de 

novas esperanças; contudo, tão logo experimenta a visitação espi-

ritual do antigo verdugo, que a ela se enleia, através de vigorosos 

laços de amor e ódio, perturba-se-lhe a vida mental, necessitada de 

mais ampla reeducação, vez que ela imobilizou grande coefi ciente 

de forças do seu mundo emotivo, em torno da experiência a que 

nos referimos, a ponto de semelhante cristalização mental haver 

superado o choque biológico do renascimento no corpo físico, pros-

seguindo quase que intacta. Fixando-se nessa lembrança, quando 

instada de mais perto pelo companheiro que lhe foi irrefl etido algoz, 

passa a comportar-se qual se estivesse ainda no passado que teima 

por ressuscitar. Em tais momentos, é alguém que volta ao pretérito 

a comunicar-se com o presente, porque ao infl uxo das recordações 

penosas de que se vê assaltada, centraliza todos os seus recursos 

mnemônicos tão-somente no ponto nevrálgico em que viciou o 

pensamento.

Mediunicamente falando, vemos aqui um processo de autêntico 

animismo. Ela supõe encarnar uma personalidade diferente, quando 
1XAVIER, Francisco Cândido. Nos domínios da mediunidade. 12.ed. Rio [de 
Janeiro]: FEB, 1983.cap. 22.

apenas exterioriza o mundo de si mesma, emergente dos escaninhos 

do subconsciente. 

Caracterizaria isso, portanto, um quadro de mistifi cação incons-

ciente? Absolutamente não!... Muito embora alguns companheiros 

espíritas venham convertendo a teoria animista num travão injus-

tifi cável a lhes congelarem preciosas oportunidades de realização 

do bem, não nos cabe adotar como justas as palavras “mistifi cação 

inconsciente ou subconsciente” para nomear a ocorrência. Na 

realidade, a manifestação decorre dos próprios sentimentos de 

nossa amiga, arrojados ao pretérito, de onde recolhe as impressões 

deprimentes de que se vê possuída, externando-as no meio em que 

se encontra. Deve, portanto, ser tratada com a mesma atenção 

que ministramos aos sofredores que se comunicam. É também um 

Espírito imortal, solicitando-nos concurso e entendimento para que 

se lhe restabeleça a harmonia. A ideia de mistifi cação talvez nos 

impelisse a desrespeitosa atitude, diante de seu padecimento moral. 

Por isso, nessas circunstâncias, é preciso armar o coração de amor, a 

fi m de que possamos auxiliar e compreender. Um doutrinador sem 

tato fraterno apenas lhe agravaria o problema, porque, a pretexto 

de servir à verdade, talvez lhe impusesse corretivo inoportuno em 

vez de socorro providencial.

Ainda que ela esteja tão somente dando vazão ao próprio potencial 

anímico, mesmo assim podemos considerá-la médium, vez que um 

vaso defeituoso pode ser consertado e restituído ao serviço. Natu-

ralmente, em casos tais, a paciência e a caridade necessitam agir 

para salvar. A criatura nesse estado deve ser ouvida na posição em 

que se revela como sendo em tudo a personalidade do pretérito que 

emerge no presente, causando perturbação e alienação...  

A personalidade antiga não tendo sido eclipsada pela matéria 

densa como seria de desejar faz com que a criatura reencarne sem 

renovar-se em espírito...

Outros não são os mendigos que arrastam na Terra o esburacado 

manto da fi dalguia efêmera que envergaram outrora... Quantos 

escravos da necessidade e da dor trazem consigo a vaidade e o 

orgulho dos poderosos senhores que já foram em outras épocas!... 

Quantas almas conduzidas à ligação consanguínea caminham 

do berço ao túmulo, transportando quistos invisíveis de aversão e 

ódio aos próprios parentes, que lhes foram duros adversários em 

existências pregressas!...  

Todos podemos cair em semelhantes estados se não aprendermos a 

cultivar o esquecimento do mal, em marcha incessante com o bem.

Portanto, na árdua e difícil conquista da manumissão2 espiritual 
há que se considerar o relevante impositivo do perdão aos inimigos 
como a condição básica para a efetivação de tal desiderato, pois só 
assim, em perfeita e dócil obediência àquela conclamação de Jesus 
sobre a urgência da conciliação, desligar-nos-emos das tredas amarras 
do pretérito...

Qualquer criatura que apresente tais sintomas anímicos necessita, 
tanto quanto os obsidiados comuns, da intervenção assistencial em 
seu benefício, vez que, pela enfermagem espiritual bem conduzida, 
poderão reajustar-se para os futuros cometimentos em valiosas ta-
refas mediúnicas.

2Alforria legal de um escravo.

QUISTOS INVISÍVEIS
Não nos cabe nomear o animismo como mistificação inconsciente ou subconsciente

“Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele...” Jesus.  (Mt., 5:25.)
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Pergunta muito interessante e que naturalmente ronda as preocupações 
por ocasião da maternidade.

Levando em consideração toda a solicitude dos benfeitores espirituais 
no que tange ao processo reencarnatório neste período de transição, e 
não menos importante, o preparo para as reuniões mediúnicas sérias, que 
possui nuances as mais variadas, desde o cuidado antes, durante e após as 
mesmas, também com as "ferramentas" desta atividade, nós os médiuns, 
torna-se óbvio que haverá também o cuidado carinhoso da Espiritualida-
de quando um de seus trabalhadores encontra-se em uma condição toda 
especial, que é a gestação.

Imprescindível para tão importante tarefa, que é a participação efetiva 
na reunião mediúnica que o trabalhador que a ela se compromete, a fé em 
Deus, a confiança de que estamos sob a égide da espiritualidade séria e 
benfazeja, este alicerce indispensável, bem como a responsabilidade, se 
esperamos resultados opimos no empreendimento.

Desde que a gravidez se apresente sem dificuldades maiores, nada há 
que o impeça. Pois se no viver diário e comum do trabalhador afanoso da 
mediunidade há toda uma boa assistência, que tipo então, de assistência 
não terá na sua fase de gestação, em se tratando da mulher?

Tanto a tarefa pela psicofonia, como as demais pertinentes à reunião 
mediúnica serão muito bem desenvolvidas pela gestante até o período 
em que demonstrar cansaço, pelo tempo que passará sentada, quando o 
bom senso mostrar que se lhe está tornando sacrificial a atividade, visto 
necessitar, como é natural na maioria das gestações, levantar-se, mover-se, 
deitar-se, ir ao banheiro. É o momento de ser dispensada da lida, uma vez 
que a gravidez é fenômeno perfeitamente natural, previsto pela divindade, 
que investe em cada encarnação as mais pujantes benções.1

Os processos da reencarnação assim como os da psicofonia são muitos 
distintos. O primeiro permite ao Espírito vincular-se profundamente ao 
corpo em formação, nutrindo-se, de algum modo, das energias maternais, 
que contribuem eficazmente para a organização celular do futuro ser. O 
segundo ocorre através da imantação, perispírito a perispírito, entre o 
desencarnado e o médium, sem que isso afete o processo reencarnatório 
em andamento.

Não obstante, quando se tratar de uma gravidez 
com problemas, é justo que se interrompam quais-
quer atividades que lhe agravem o desenvolvimento.

No transcurso de gestações normais, o inconve-
niente será sempre de natureza fisiológica, a partir 
do sétimo mês, mais ou menos, quando a postura se 
torna desagradável e a exigência de um largo período 
para a mulher permanecer sentada pode tornar-se 
cansativo.2

No entanto, as médiuns que são altamente 
influenciáveis, que identificam com muita proprie-
dade os fluidos das entidades comunicantes, que 
absorvem estes mesmo fluidos de maneira a terem 
até mesmo dificuldades para voltar a normalidade, 
que necessitam ainda de um grande esforço para 
tranquilizaram o pensamento, devem abster-se de 
atuar no intercâmbio mediúnico.3

Ante estas considerações, infere-se que as 
médiuns em gestação podem exercer a faculdade 
normalmente, sem qualquer dano para a gravidez, 
exercitando a confiança em Deus e na Equipe respon-
sável pela atividade fim, de forma harmônica, sempre 
procurando em todas as tarefas a homogeneidade de 
pensamentos, alicerçando-se enquanto trabalhador 
devotado ao bem, evitando, porém, quando possível, 
as comunicações violentas, que a mediunidade disci-
plinada pela Doutrina Espírita sempre sabe conduzir 
com equilíbrio.

4    DIÁLOGO ESPÍRITA, edição 107

Dairson Azambuja Gonçalves
2º Vice presidente da Sociedade Espírita Allan Kardec. Diretor Área da Mediunidade - FERGS.
Assessor Área da Mediunidade – Comissão Regional Sul FEB/CFN

Gestante pode permanecer 
atuando no Grupo Mediúnico?

Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, 
não temerei mal algum, pois tu estás comigo

(Salmo 23,4)

1 Desafi os da mediunidade. Autor Camilo - Psicografi a de Raul Tei-
xeira. 
2 Qualidade na Prática Mediúnica. Projeto Manoel Philomeno de 
Miranda – pergunta n. 73.
3 Entre a Terra e o Céu. Autor André Luiz - Psicografi a de Francisco 
Cândido Xavier.

REFERÊNCIAS
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Você faz parte daquele grupo de pessoas que ainda pensa 
que a aposentadoria, e aqui estamos falando apenas daquela 
que se refere ao corpo, significa um longo período de descanso 
merecido, como bem ilustra essa imagem do texto? 

Não há nada contra esse descanso, afinal utilizei a expressão 
merecido, não é mesmo?!

Mas o que se tem visto cada vez mais nos dias de hoje é 
o que denominamos de a “Nova Aposentadoria”, na qual se 
observa uma vida produtiva, mesmo após passados  20 ou 30 
anos desse marco no ciclo da vida humana.

Vida produtiva é um amplo espectro de atividades remu-
neradas ou não que uma expressiva parte da população idosa 
se vê inserida. Muitos aproveitam esse tempo mais “livre” para 
voltar a estudar, atuar em atividades caritativas, voluntárias, 
iniciar um novo negócio. Isso me faz lembrar do meu pai que, 
após sua aposentadoria, decidiu criar canários, especialmente 
os mais bonitos que eram os belgas. 

Outros seguem fazendo parte de grupos ou associações de 
ex-funcionários ou aposentados, como por exemplo os do banco 
do Brasil, do SESI, dos sargentos do exército; enfim, a lista de 
opções é grande. Não podemos esquecer dos clubes da terceira 
idade, onde tenho algumas pacientes que já foram rainhas e 
princesas. Lembro-me de uma que com seus mais de 90 anos 
segue firme nos ensaios da sua escola de samba de Porto Alegre 
e desfila todos os anos na ala das baianas. Para eles, não dá 
para ficar inativo. 

O contraponto a essa nociva inatividade é ser “ativo”. Esse 
se refere à participação contínua nas questões sociais, econômi-
cas, culturais, espirituais e civis, e não somente à capacidade de 
estar fsicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho.

Para a Sociedade Brasileira de Geriatra e Gerontologia, 
as pessoas mais velhas que se aposentam e aquelas que 
apresentam alguma doença ou vivem com alguma 
necessidade especial podem continuar a contribuir 
ativamente para seus familiares, companheiros, 
comunidades e países. O objetivo do envelheci-
mento ativo é aumentar a expectativa de uma 
vida saudável e a qualidade de vida para todas 
as pessoas que estão envelhecendo, inclusive 
as que são frágeis, fsicamente incapacitadas 
e que requerem cuidados.

Pois bem, se ao corpo não há 
mais espaço para a antiga apo-
sentadoria, ao Espírito, então 
nem se fala.

Há aposentadoria
para o Espírito?

Carlos Eduardo A. Durgante
Médico Geriatra, Trabalhador Espírita e Autor da Editora Francisco Spinelli

Que oportunidade, o plus que vem de brinde com esse fenô-
meno que responde por Longevidade Ativa e a nossa essência 
espiritual é parte determinante nessa conquista. 

O Espírito Imortal é quem mais se beneficia desse tempo 
a mais de vida que estamos experimentando pela primeira vez 
na história desse planeta. Nos compromissos, ou nas tarefas 
edificantes que assumimos quando reencarnamos, certamente 
incluímos os desafios de permanecermos na matéria densa por 
algumas décadas a mais. 

Não nos está sendo dado esse tempo a mais senão para o 
aprendizado de novas lições. A nossa encarnação se assemelha 
muito aos sucessivos anos que passamos nas escolas, colégios 
ou universidades, adquirindo aprendizado e conhecimento. 
Nesse simbolismo, a velhice ativa física e espiritualmente 
falando, pode muito bem representar o teto de uma escalada 
acadêmica: o pós-doutorado.

Fiquemos com essa comparação e jamais deixemos que se 
apodere do Espírito a compreensão antiga que por muito tempo 
permeou o consciente coletivo de que se aposentar significaria 
parar de produzir sonhos e ideias. 

Vejamos os exemplos de Chico Xavier, Oscar Niemeyer, 
Nelson Mandela, Goya, Léon Denis, Divaldo Franco, Dra. Mar-
lene Nobre e outros tantos ilustres heróis do nosso cotidiano 
profissional, social e familiar que se mantiveram ou ainda se 
mantêm ativos e entusiasmados com os propósitos que essa 
etapa da vida requer.

Não, o Espírito jamais se aposenta!

Luz e Paz!
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Fabian de Souza
Trabalhador Espírita. Diretor do DTI/FERGS

E, ao terceiro dia, fi zeram-se umas bodas em Canaã da Galileia; e estava ali a mãe de Jesus. E foram também 
convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não têm vinho. 
Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: 
Fazei tudo quanto ele vos disser.

E estavam ali postas seis talhas de pedra, para as purifi cações dos judeus, e em cada uma cabiam duas ou três me-
tretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai 
ao mestre-sala. E levaram. E, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho (não sabendo de onde viera, se bem 
que o sabiam os empregados que tinham tirado a água), chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: Todo homem 
põe primeiro o vinho bom e, quando já têm bebido bem, então, o inferior; mas tu guardaste até agora o bom vinho. 
Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram 
nele. João, 2:1-11

Podemos definir qualidade de inúmeras formas. Conside-
rando-a que é um atributo essencial e diferenciador de alguma 
coisa ou de alguém ou como uma medida de valor ou excelência.

A gestão da qualidade total (em língua inglesa “Total 
Quality Management” ou simplesmente “TQM”) consiste numa 
estratégia de administração orientada a criar consciência da 
qualidade em todos os processos organizacionais.

É referida como “total”, uma vez que o seu objetivo é a 
implicação não apenas de todos os escalões de uma organização, 
mas também da organização estendida, ou seja, seus fornece-
dores, distribuidores e demais parceiros de negócios.

O conceito do TQM foi sendo desenvolvido por numero-
sos consultores empresariais norte-americanos tais como W. 
Edwards Deming, Joseph M. Juran e Armand V. Feigenbaum1. 
Em 1961, Feigenbaum definia o TQM como um sistema eficaz 
que integra o desenvolvimento da qualidade, a manutenção 
da qualidade e os esforços de melhoria da qualidade entre os 
diferentes setores da empresa, com o objetivo de criar produtos/
serviços com o máximo de economia e a plena satisfação dos 
consumidores2. 

Tem sido amplamente utilizada na atualidade3, por orga-
nizações públicas e privadas, de qualquer porte, em materiais, 

produtos, processos ou serviços. A conscientização e a busca da 
qualidade e do reconhecimento da sua importância tornaram 
a certificação dos sistemas de gerenciamento da qualidade 
indispensável uma vez que:

• Aumenta a satisfação e a confiança dos clientes.

• Aumenta a produtividade.

• Reduz os custos internos.

• Melhora a imagem e os processos de modo contínuo.

• Possibilita acesso mais fácil a novos mercados.

Uma organização que se propõe a implementar uma política 
de gestão voltada para a “qualidade total” tem consciência de que 
a sua trajetória deve ser reavaliada periodicamente(3).

Voltando à Galileia do tempo de Jesus, podemos identifi-
car naquele episódio singular das Bodas de Canaã, a vanguarda 
do ensinamento do Mestre Nazareno, que apontava ali o que 
seriam os fundamentos futuros da gestão da qualidade total.

A parábola é transmitida por João em uma construção 
literária tal, que deixa claro no texto uma perfeita descrição 
de um processo produtivo completo; pois vejamos, temos re-
presentados o cliente demandante na figura de Maria, a mãe 

Gestão da qualidade total:
Transformando água em vinho
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de Jesus, que sensibilizada com constrangimento dos noivos à 
eminência da falta do vinho, recorre ao Rabi numa clara Ordem 
de Produção.

Diante de um “coração que ama”, ao Mestre não coube 
outra alternativa (e argumentos) que não fosse a dar início ao 
processo reunindo os insumos necessários: as talhas, a água 
purificada para o exercício do sacerdócio Judeu, convocando os 
servos da casa para a função de operadores e a Jesus coube é 
claro, a supervisão da produção e o seu processamento.

A transformação da água em vinho, que para nós apre-
senta-se como algo maravilhoso, espetacular, sobrenatural, é 
na verdade uma ação de ciência para Jesus; fiel às Leis Naturais, 
em uma manipulação que ainda nos escapa o conhecimento e 
tecnologia, mas que já se avizinha, vide as manipulações que 
hoje nos possibilitam a partir de elementos químicos a elabo-
ração das nossas medicações.

Cabe igualmente lembrar-nos da grandeza espiritual do 
Mestre (em inteligência e moral), onde nos aponta Emmanuel 
a “cuja genealogia s e confunde na poeira dos sóis que rolam 
no Infinito”5.

Finalmente, cheias as talhas, Jesus pede aos colabora-
dores que as levem ao mestre-sala, o mestre de cerimônia dos 
nossos dias, que igualmente alinhado a estratégia “TQM”, está 
ali, presente na narrativa, justamente para representar o papel 
de auditor, atestando e certificando a qualidade presente no 
processo.

Estranhando a qualidade superior apresentada no pro-
duto final, ele faz e nos faz uma reflexão de uma profundidade 
que atravessa os séculos: “Todo homem põe primeiro o vinho 
bom e, quando já têm bebido bem, então, o inferior; mas tu 
guardaste até agora o bom vinho”.

Qual a qualidade do produto de nós mesmos que temos 
oferecido à vida? Será que não temos sido esse vinho bom dos 
inícios que com o tempo vai vinagrando?

Cabe a lembrança do nosso primeiro dia de trabalho, ale-
gres, motivados por desafios novos, barbeados, bem vestidos. 

Dois, três anos depois...a desmotivação, o desleixo, a preguiça. 
E o vinho da profissão vai perdendo qualidade...

Vem-nos a mente o início dos relacionamentos, o namoro, 
os galanteios, a poesia e as flores. Passados os anos de casamen-
to...a frieza da rotina, a zona de conforto que imobiliza, cessa 
a energia amorosa que clama dinâmica de um semeador. E o 
vinho do casamento vai ficando inferior...

A estratégia de gestão da qualidade total não se aplica tão 
somente as organizações, mas igualmente em nossa organiza-
ção íntima, integral por natureza (eis o nosso “total”); portanto, 
toda a estratégia de qualidade pode (e deve) ser aplicada em 
nós, nesta que é a missão que nos cabe: a de evoluir e crescer 
em qualidades intelecto-morais.

Necessitamos com celeridade incorporar em nossas vidas 
um programa de qualidade total, com a orientação e supervi-
são seguras do Mestre Jesus; tendo igualmente a humildade 
necessária para permitir que os auditores de nossa qualidade 
que a vida nos apresente possam nos sinalizar os atestados 
de conformidade ou não conformidade; e que com os aponta-
mentos advindos daí possamos reincorporá-los como ações de 
melhoria dos nossos processos íntimos para retribuirmos à vida 
produtos cada vez mais qualificados, nos diversos palcos em 
que atuarmos, nas múltiplas dimensões da nossa integralidade.

1 ‘How to Build Quality,’ Economist, 23 de setembro de 1989, 91-92.

2 BIASCA, Rodolfo E. - Resizing - Ed. Campus, 1995 - tradução de Talita Macedo 
Rodrigues da edição de 1992 de edição publicada pela Ediciones Macchi - p.463-
467-472.

3 QualidadeBrasil.com.br (2008). Gestão da qualidade - TQM QualidadeBrasil.com.
br. Visitado em 09 de setembro de 2012.

4 Autores diversos, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, Livro II - Ensinos e 
parábolas de Jesus - Parte 1, FEB, 2009.

5 Emmanuel, Psicografada por: Francisco Cândido Xavier. A Caminho da Luz. 
Publicação original em 1939 pela Editora FEB.

REFERÊNCIAS
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Entrai pela porta estreita, porque larga é a 
porta da perdição e espaçoso o caminho que 
a ela conduz, e muitos são os que por ela 
entram. Quão pequena é a porta da vida! 
quão apertado o caminho que ela conduz! 
E quão poucos a encontram! (Mateus, 7:13 
e 14).

Atualmente, a humanidade tem vivenciado um 
período bastante pessimista. Não somente pela possível 
disseminação do vírus ebola, que vem sendo alardeada 
pela grande imprensa mundial, como também pela 
maciça onda de ações que tem como único mote a sobre-
posição do materialismo e do ceticismo em detrimento 
da cultura religiosa, sempre preservada em nosso País.

O momento de transição planetária que a popu-
lação mundial vivencia nos dias atuais é bastante claro 
e, com isso, as responsabilidades assumidas agora farão 
a diferença em nosso futuro.

Como bem disse o “Espírito Emmnuel”, “sem dúvi-
da, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha 
do tempo, situada à frente de todos nós”.

O benfeitor espiritual relata, com sapiência, que a 
porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite 
marchar na senda evolutiva, com o justo aproveitamen-
to das horas. Por outro lado, a porta larga nos expressa 
o desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor 
da reparação, com lastimáveis perdas de tempo.

Querendo ou não, o indivíduo está sendo convi-
dado, compulsoriamente, para a travessia da porta e, 
como já dissemos, o momento atual é de escolha da 
porta, estreita ou larga.

Allan Kardec, o codificador lionês, por sua vez, 
diz o seguinte:

“Larga é a porta da perdição, porque são 
numerosas as paixões más e porque o 
maior número envereda pelo caminho 
do mal. É estreita a da salvação, porque 
a grandes esforços sobre si mesmo é 
obrigado o homem que a queira transpor, 
para vencer suas más tendências, coisa 
a que poucos se resignam”.

É importante, portanto, que examinemos ques-
tões outras que deixem de lado um materialismo cruel 
que apenas nos afasta do amor e da caridade para com o 
próximo mais necessitado. Procuremos entender sobre a 
anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos para 
que nossos horizontes possam ser alargados. Abandone-
mos conceitos obsoletos, como a unicidade da existência 
que deixa o homem em contradição consigo mesmo e 
com a Justiça de Deus.

Com as luzes trazidas pelo Espiritismo os pontos 
mais obscuros da fé são iluminados; o presente e o futuro 
tornam-se solidários com o passado, e só então se pode 
compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda 
a sabedoria das máximas do Cristo.

O chamamento foi feito. Os Espíritos estão anun-
ciando a era nova. A hora é agora. Entremos pela porta 
estreita que nos remete à saída do erro e à entrada na 
renovação ou, pela porta larga, que apenas nos levará 
à entrada na ilusão e à saída pelo reajuste.

Por milênios, temos sido viajores do tempo 
a ir e vir pela porta larga, nos círculos de 
viciação que forjamos para nós mesmos, 
engodados na autoridade transitória e 
na posse amoedada, na beleza física e na 
egolatria aviltante.

Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo-o, 
nas abençoadas lições da porta estreita, a 
bendizer os empecilhos da marcha, conser-
vando alegria e esperança na conversão 
do tempo em dádivas da Felicidade Maior. 
(Emmanuel.)

A PORTA
ESTREITA*

1 Allan Kardec. O Evangelho Segundo o Espiritismo. FEB Editora. 
Capítulo 18. Itens 03 e 05.
2 Chico Xavier e Waldo Viera por Espíritos diversos. O Espírito da 
Verdade. FEB Editora. p. 57-59.)
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Entre a alma, prestes a reencarnar na Terra, e o Mensa-
geiro Divino travou-se expressivo diálogo: 

– Anjo bom – disse ela -, já fiz numerosas romagens no 
mundo. Cansei-me de prazeres envenenados e posses inúteis... 
Se posso pedir algo, desejaria agora colocar-me em serviço, 
perto de Deus, embora deva achar-me entre os homens... 

– Sabes efetivamente a que aspiras? Que responsabilida-
de procuras? – replicou o interpelado. – Quando falham aqueles 
que servem à vida, perto de Deus, a obra da vida, em torno 
deles, é perturbada nos mais íntimos mecanismos. 

– Por misericórdia, anjo amigo! Dar-me-ás instruções... 
- Conseguirás aceitá-las? - Assim espero, com o amparo do 
Senhor. - O Céu, então, conceder-te-á o que solicitas. 

– Posso informar-me quanto ao trabalho que me aguarda? 

– Porque estarás mais perto de Deus, conquanto entre 
os homens, recolherás dos homens o tratamento que eles ha-
bitualmente dão a Deus... 

– Como assim? 

– Amarás com todas as fibras de teu espírito, mas nin-
guém conhecerá, nem te avaliará as reservas de ternura!... 
Viverás abençoando e servindo, qual se carregasses no próprio 
peito a suprema felicidade e o desespero supremo. Nunca te far-
tarás de dar e os que te cercarem jamais se fartarão de exigir... 

– Que mais? 

– Dar-te-ão no mundo um nome bendito, como se faz 
com o Pai Celestial, contudo, qual se faz igualmente até hoje 
na Terra com o Todo-Misericordioso, reclamar-se-á tudo de 
ti, sem que se te dê coisa alguma. Embora detendo o direito 
de fulgir à luz do primeiro lugar nas assembleias humanas, 
estarás na sombra do último... Nutrirás as criaturas queridas 
com a essência do próprio sangue; no entanto, serás apartada 
geralmente de todas elas, como se o mundo esmerasse em te 
apunhalar o coração. Muitas vezes, serás obrigada a sorrir, 
engolido as próprias lágrimas, e conhecerás a verdade com a 
obrigação de respeitar a mentira... Conquanto venhas a residir 
no regozijo oculto da vizinhança de Deus, respirarás no fogo 
invisível do sofrimento!... 

– Que mais? 

– Adorarás as outras criaturas para que brilhem nos sa-
lões da beleza ou nos torneios da inteligência; entretanto, 
raras te guardarão na memória, quando erguidas ao 
fausto do poder ou ao delírio da fama. Produzirás 
o encanto da paz; todavia, quando os homens 
se inclinem à guerra, serás impotente para 
afastar-lhes o impulso homicida... Por 
isso mesmo, debalde chorarás quan-
do se decidirem ao extermínio uns 

PERTO DE DEUS
Irmão X 

dos outros, de vez que te acharás perto do To- do-Sábio e, por 
enquanto, o Todo-Sábio é o Grande Anônimo, entre os povos 
da Terra... 

– Que mais? 

– Todas as profissões no Planeta são honorificadas com 
salários correspondentes às tarefas executadas, mas o teu ofício, 
porque estejas em mais íntima associação com o Eterno e para 
que não comprometas a Obra da Divina Providência, não terá 
compensações amoeda das. Outros seareiros da Vinha terrestre 
serão beneficiados com a determinação de horários especiais; 
contudo, já que o Supremo Pai serve dia e noite, não disporás 
de ocasiões para descanso certo, porquanto o amor te colocará 
em permanente vigília!... Não medirás sacrifícios para auxiliar, 
com absoluto esquecimento de ti; no entanto, verás teu carinho 
e abnegação apelidados, quase sempre, por fanatismo e lou-
cura... Zelarás pelos outros, mas os outros muito dificilmente 
se lembrarão de zelar por ti... Farás o pão dos entes amados... 
Na maioria das circunstâncias, porém, serás a última pessoa 
a servir-se dos restos da mesa, e, quando o repouso felicite 
aqueles que te consumirem as horas, velarás, noite a dentro, 
sozinha e esquecida, entre a prece de Deus, e, em razão disso, 
terás por dever agir com o ilimitado amor com que Deus ama... 

– Anjo bom – disse a Alma, em pranto de emoção e 
esperança –, que missão será essa? O Emissário Divino ende-
reçou-lhe profundo olhar e respondeu num gesto de bênção: 

– Serás mãe!... 

(Francisco Cândido Xavier – “Mãe”
Espíritos Diversos – Editora O Clarim, 1971, p. 13-15.)

PRESENÇA ESPIRITUAL
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A Federação Espírita do Rio Grande do Sul (FERGS) realizou 
a Reunião Inter-regional da 6ª e 7ª Regiões Federativas (Polo A) 
na Associação Espírita Nosso Lar em Santana do Livramento 
(RS), 17 de maio, contando com a presença de presidentes e 
vices dos Conselhos Regionais Espíritas (CREs), das Uniões Mu-
nicipais Espíritas (UMEs) e de membros dos dezesseis Centros 
Espíritas da região.

Maria Elisabeth Barbieri, Presidente da FERGS, fez a 
abertura da Reunião, saudando os presentes e salientando a 
importância do encontro, primeiro nestes moldes. Leonardo 
Liscano, Presidente do CRE7, também fez suas considerações 
e Jaime Miguel Aires da Silva, Presidente do CRE6, saudou os 
presentes e proferiu a prece de abertura.

Pela parte da manhã, os Diretores da FERGS apresentaram, 
em painel, as diretrizes de trabalho das suas áreas.

Na plenária, a oficina sobre “A Liderança Necessária para 
o Movimento Espírita”, facilitada pela Presidente da FERGS, 
provocou reflexões sobre a liderança que estamos ofertando, 
a que está sendo percebida e a que é necessária ao Movimento 
Espírita nestes dias de transição.

No período da tarde, Gabriel Salum, Vice-Presidente Ad-
ministrativo, Rosi Possebon, Vice-Presidente Doutrinária e Lea 
Bos Duarte, Vice-Presidente de Unificação realizaram um fórum 
sobre Unificação, oportunizando a participação dos presentes 
que contribuíram para a compreensão do assunto. A Área de 
Estudo do Espiritismo apresentou um painel, conduzido pela 
Vice-Diretora Denisy Menezes, apresentando a atual estrutura 
e concepção da área.

A reunião encerrou-se ao final da tarde com os agradeci-
mentos das lideranças e a prece final, coroando o dia pleno de 
trabalho, estudo e confraternização entre almas irmãs.

Editora Francisco Spinelli na
FENADOCE (Feira Nacional do Doce)
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Uma ótima oportunidade de passear com a família e 
amigos, deliciando-se com leituras que adoçam a alma!

Venha nos visitar no stand da Editora Francisco Spinelli 
da Federação Espírita do Rio Grande do Sul que, pela pri-
meira vez, estará integrando as atividades da FENADOCE 
– Feira Nacional do Doce, que ocorre na cidade de Pelotas 
de 27 de maio a 14 de junho de 2015.

Marque na agenda e venha comemorar conosco!

INTER-REGIONAL POLO A
Em Santana do Livramento

Seminário da Mediunidade à
Transcomunicação Instrumental

A Transcomunicação Instrumental (TCI) legitima o 
Espiritismo na ciência, sendo a maior evidência científica 
de todos os tempos da imortalidade da alma. A afirmação 
foi feita pelo professor e parapsicólogo Clóvis Nunes, no 
seminário Da Mediunidade à Transcomunicação Instru-
mental, realizado na manhã do dia 2 de maio no auditório 
do Ministério Público, em Porto Alegre, numa promoção 
da FERGS. Ele também fez um relato histórico sobre o 
fenômeno, demonstrando que, apesar de informações em 
contrário, as primeiras manifestações nessa área surgiram 
no Brasil.

Pesquisador de fenômenos paranormais, o baiano 
Clóvis Nunes também observou que muitos fatos, não 
compreendidos pela maioria das pessoas, podem resultar 
no que denominou de viagens no tempo. “Já conhecemos 
a regressão da memória. E a progressão da memória, será 
que não existe?,” indaga. Segundo ele, isso pode explicar 
uma série de previsões certas feitas por quem consegue 
essa progressão. Afirmou que esse fenômeno pode fazer 
parte da TCI, não se prendendo a forma de como conhe-
cemos o tempo hoje – linear e horizontal.

O seminário foi encerrado com a apresentação de 
uma transcomunicação feita durante evento na Bahia, 
gravado em 2002, onde é possível ouvir claramente a voz 
de Astrogildo Eleutério de Souza, trabalhador da Mansão 
do Caminho, ao lado de Divaldo Franco, que já havia de-
sencarnado há algum tempo.

FEB e o Ensino Religioso nas Escolas

A FEB é uma das instituições que participará da Audiência 
Pública sobre Ensino Religioso nas Escolas Públicas, a ser realiza-
da no dia 15 de junho, em Brasília. O Supremo Tribunal Federal 
(STF) divulgou o cronograma da audiência pública convocada 
para discutir a implantação de ensino religioso em escolas do 
ensino regular. O tema é objeto da Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI) 4439, ajuizada pela Procuradoria Geral da 
República (PGR), na qual questiona o ensino religioso vinculado 
a uma religião específica, seus credos e dogmas. A PGR sustenta 
que o ensino religioso deve se voltar para a história e a doutrina 
das várias religiões, ensinadas sob uma perspectiva laica. Par-
ticiparam 31 expositores que apresentaram seus argumentos 
sobre o tema. Confira a matéria na integra http://goo.gl/rvIVsz.

Na plenária, a oficina sobre “A Liderança Necessária para 
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O seminário Memórias de um Suicida, realizado na tarde 
do último dia 2 de maio no auditório do Ministério Público, 
em Porto Alegre, teve por base o livro de igual nome, escrito 
por Yvonne do Amaral Pereira, considerado o maior tratado 
mediúnico dos últimos e dos próximos 50 anos. Promovido 
pela FERGS, foi apresentado pela psicóloga e conferencista 
espírita, de Brasília, Sandra Ventura, que estuda e divulga a 
vida e a obra da médium há mais de 15 anos.

Primeiramente, a palestrante discorreu a respeito do 
suicídio, estatísticas, sintomas e a necessidade de ter cui-
dados com pessoas que apresentem problemas emocionais 
e que falem seguidamente que irão se suicidar. O Brasil é o 
8º país do mundo em número de suicídios, numa média de 
32 por dia. Em seguida, passou a falar da obra Memórias de 
um Suicida, que levou três décadas para ser publicada – as 
primeiras mensagens começaram a ser recebidas por Yvonne 
do Amaral Pereira em 1926, mas o livro só foi publicado em 
1956. Revelou que a médium foi escolhida para psicografara 
obra por uma questão de afinidade, por ela ter sido suicida 
em vidas anteriores.

Antes de responder às perguntas dos presentes, Sandra 
Ventura também falou sobre o Espírito Camilo Castelo Branco, 
autor da obra psicografada por Yvonne do Amaral Pereira. 
Camilo foi escritor no século dezenove em Portugal e também 
se suicidou em decorrência da enfermidade que provocara a 
sua cegueira. Permaneceu durante 12 anos, após sua morte, 
no vale dos suicidas, o tempo que ainda deveria ter vivido na 

terra. Sandra enfatizou as vivências dos suicidas na cidade 
Esperança, onde conviveram com os educadores Anibal de 
Silas, Epaminondas de Vigo e Souria-Omar.

Em uma atividade inédita o Conselho Regional Espírita 
da 7ª Região (CRE7) realizou, no dia 18 de abril de 2015, de 
forma simultânea em cinco cidades da região o Seminário 
com o tema “Fraternidade”.

No lindo e ensolarado sábado, na parte da tarde, as ci-
dades de Alegrete, Itaqui, Quaraí, São Borja e Uruguaiana 
concretizaram a atividade alusiva ao dia do espírita no mesmo 
horário, contemplando os espíritas de todas as cidades com o 
tema proposto pela região: “Fraternidade”. Uma equipe mista 
de 10 expositores espíritas desenvolveu o mesmo tema nas 
cidades citadas obedecendo a seguinte regra: Alegrete enviou 
palestrantes a Uruguaiana e Quaraí, os palestrantes de São 
Borja foram a Itaqui, que enviou palestrantes a São Borja e a 
equipe de Uruguaiana palestrou em Alegrete.

A equipe organizadora do evento regional estima que 
mais de 1.000 confrades participaram dos seminários em toda 
a região e pela Web TV EspiritismoSul.

INTER-REGIONAL POLO E
Em Porto Alegre

Seminário "Fraternidade" simultâneo em 
5 cidades da 7ª Região Federativa

Durante atividades em Miami, a Vice-Presidente da Fe-
deração Espírita Brasileira (FEB), Marta Antunes recebeu a 
Medalha de Bronze pelo livro premiado Our Daily Bread (tra-
dução de Darrel Kimble r Ily Reis), distribuído pela Edicei of 
America. Our Daily Bread concorreu na categoria de Literatura 
“Christian Thought” no 2015 Illumination Book Award. O 
livro aborda variados temas de interesse humano, com base 
nos Evangelhos.

FEB recebe medalha por livro
Pão Nosso em Miami

A Federação Espírita do Rio Grande do Sul (FERGS) 
realizou no dia 24 de maio, nas dependências da Socieda-
de Espírita Paz e Amor, em Porto Alegre (RS), a Reunião In-
ter-regional do Polo “E” que agrega as seguintes Regiões: 
1º, 10ª, 11ª e 12ª, contando com a presença de presiden-
tes e vices dos Conselhos Regionais Espíritas (CREs), das 
Uniões Municipais e Distritais Espíritas (UMEs e UDEs) e 
de membros das Diretorias dos Centros Espíritas das re-
giões.

Maria Elisabeth Barbieri, Presidente da Federação Es-
pírita do Rio Grande do Sul (FERGS), fez a abertura da Reu-
nião, salientando a importância do Encontro e a interação 
entre as Regiões Federativas. Gustavo Romam, Presidente 
do CRE1, anfitrião da Inter-regional, agradeceu ao apoio 
das Uniões Distritais e da Sociedade Espírita Paz e Amor, 
passando a palavra aos presidentes dos demais CREs par-
ticipantes para darem as boas-vindas a todos.

Na parte da tarde após a abertura em plenária os par-
ticipantes foram divididos em 3 grupos e foram realizadas 
Oficinas “Transformando estudantes em trabalhadores”. 

Maria Elisabeth Barbieri, Presidente da FERGS, Gabriel 
Salum Vice-Presidente Administrativo e a Editora e Livra-
ria Francisco Spinelli lançaram mais uma obra: O LÍDER 
ESPÍRITA. Após sete anos de trabalho, pesquisas, oficinas 
e ações no movimento espírita do Rio Grande do Sul, os 
autores, Maria Elisabeth Barbieri e Gabriel Salum, com-
partilham suas experiências nesta obra.
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DIVULGUE O JORNAL DIÁLOGO ESPÍRITA
CARIMBE ABAIXO O NOME E O ENDEREÇO DE SUA SOCIEDADE ESPÍRITA
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Já está à venda na livraria 
Francisco Spinelli.

A Federação Espírita do 
Rio Grande do Sul (FERGS), em 
parceria com Associação Mé-
dico-Espírita do Rio Grande do 
Sul (AMERGS), lança o epílogo 
da trilogia Conectando ciência, 
saúde e espiritualidade.

Os organizadores da obra, 
Carlos Eduardo Durgante e 
Paulo Rogério de Aguiar, tra-
zem uma verdadeira sínte-
se do conhecimento espírita 
aplicado às ciências da saúde, 
fruto do empenho de valorosos 
colaboradores de muitas Associações Médico-Espírita do Brasil, 
especialmente do Rio Grande do Sul.

“A ciência nadará em um oceano de incertezas enquanto não 
distinguir as causas físicas das morais para poder aplicar às doenças 
os meios corretivos.” (Bezerra de Menezes)

ASSINE AS PUBLICAÇÕES
DA FERGS

ASSINANDO REVISTA + JORNAL = R$ 40,00

REVISTA A REENCARNAÇÃO.... R$ 30,00 (2 edições)

JORNAL DIÁLOGO ESPÍRITA..... R$ 18,00 (6 edições)

Nome: _________________________________ CPF: ________________

Data de Nasc.: ___________ Endereço: ___________________________

_________________________________ Bairro: ____________________

CEP: ______________ Cidade: _____________________ Estado: ______

País: ______________ Telefones: ________________________________

Data do Depósito: ________________

Para efetuar a assinatura, envie e-mail para 
jornal.revista@fergs.org.br solicitando o Códi-
go de Depósito Identifi cado e os dados para 
depósito. Após efetuado o depósito, encaminhe 
seus dados para:

Federação Espírita do RS
Av. Desemb. André da Rocha, 49, Centro
CEP 90.050-161 - Porto Alegre/RS - Brasil

ou para o e-mail: jornal.revista@fergs.org.br. 
Faça também sua assinatura pelo
site da FERGS: www.fergs.org.br.

Filme amapaense é premiado
em Festival de Brasília

O curta metragem “Agora já foi” recebeu duas premiações 
durante o V Festival de Cinema Transcendental de Brasília reali-
zado de 20 a 23 de maio, o curta recebeu os prêmios de melhor 
direção e de melhor filme.

Agora já foi aborda o suicídio e o aborto. A personagem Ana é 
uma adolescente que vivencia uma gravidez inesperada junto com 
seu namorado Eduardo. A trama se desenrola entre o conflito de 
interromper a vida, por meio do aborto, ou a permissão em receber 
o filho concretizando sua reencarnação para a vitória do dom mais 
precioso, a vida. A direção e o roteiro são de Manuela Oliveira. O 
curta é uma realização da Federação Espírita do Amapá (FEAP), 
em coprodução com Amazônia Filmes, e parceria da Federação 
Espírita Brasileira, União das Sociedades Espírita de São Paulo e 
Estação da Luz. No dia 6 de junho, a FEAP fará o lançamento do 
curta em Macapá, para a população do estado.

Desencarnação de Zalmino Zimmermann

Desencarnou, no dia 19 de maio, o escritor e conferencista 
Espírita Zalmino Zimmermann.

Com formação básica nas áreas do direito e da psicologia, 
e incursões em outros domínios, Zalmino exerceu as atividades 
de juiz de direito, juiz federal, professor titular da Faculdade 
de Direito e professor titular do Instituto de Psicologia da PUC-
Campinas. 

Foi fundador e presidente da Associação Brasileira de Ma-
gistrados Espíritas (ABRAME), e autor das obras: Perispírito; 
Descobrindo o Espiritismo; Teoria da Mediunidade; Compêndio de 
Espiritismo e Espiritismo no Século XXI. Dedicou-se intensamente 
na divulgação da mensagem Espírita estimulando reflexões mais 
profundas sobre o significado e a importância do conhecimento 
Espírita para a humanidade.

CONECTANDO
Ciência, Saúde e Espiritualidade - vol. 3 Encontro Nacional da Área da Mediunidade

A 2ª edição do Encontro Nacional da Área da Mediunidade 
será realizado nos dias 19 a 21 de junho em Macapá (AP). Volta-
do para dirigentes e coordenadores da Mediunidade tem como 
objetivos favorecer a unificação espírita e a troca de experiên-
cias junto aos representantes nacionais e estaduais da Área. A 
organização é do Conselho Federativo Nacional da FEB.

 1º Encontro Nacional da Área de Estudo
do Espiritismo

Será realizado de 5 a 7 de 
junho o 1º Encontro Nacional 
da Área de Estudo do Espi-
ritismo em Belo Horizonte 
(MG). Organizado pelo Con-
selho Federativo Nacional, da 
Federação Espírita Brasileira 
(CFN/FEB) tem como público
-alvo representantes da Área 
das Federativa Estaduais. Du-
rante o evento será possível 
dividir experiências de gru-
pos de estudo do Espiritismo 
existentes nas instituições 
espíritas.
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