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2    DIÁLOGO ESPÍRITA, edição 102

Se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão 
do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores 
espirituais que significam o alimento vivo e imperecível da alma.

Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germi-
nação e o crescimento.

É a aluvião de futilidades da vida inferior.

A invasão de vermes simbolizados nos aborre-
cimentos de toda sorte.

A lama da inveja e do despeito.

As trovoadas da incompreensão.

Os granizos da maldade.

Os detritos da calúnia.

A canícula da irresponsabilidade.

O frio da indiferença.

A secura do desentendimento.

O escalracho da ignorância.

As nuvens de preocupações.

A poeira do desencanto.

Todas as forças imponderáveis da experiência 
humana como que se conjugam contra aquele que 
deseja avançar no roteiro do bem.

Enquanto não alcançarmos a herança divina a 
que somos destinados, qualquer descida é sempre 
fácil...

A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício.

Não recues diante da luta, se realmente já podes interessar o coração nos climas 
superiores da vida.

Não obstante defrontado por toda a espécie de dificuldades, segue para a frente, 
oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de 
nobre, belo e útil.

Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes.

Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e er-
gue os joelhos desconjuntados, na certeza de que para 
a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir e 
marchar, incessantemente.

XAVIER, Francisco Cândido, Emmanuel.
 Fonte Viva. Cap. 52. Ed. FEB.

Servir e marchar
“Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os 

joelhos desconjuntados.” – Paulo (Hebreus, 12:12)
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Rogério Coelho
Escritor, expositor e articulista

espírita de Muriaé/MG

“No Mundo só tereis aflições...”

 - Jesus. (João, 16:33)

Pergunta Emmanuel: “que seria de nós, sem a prova que edu-
ca?!” E explica: “pelo buril do artista, faz-se a pedra obra-prima. A 
mente sem problemas repousaria inútil”. E conclui: “se a provação 
te apura, rende graças a Deus”.

O autoaprimoramento e a jornada evolutiva não se proces-
sam em arremansados de paz,e sim sob o acicate das aflições 
sem nome!...

Acalentando nossas esperanças nos suaves tecidos de 
sua sensibilidade, leciona Meimei: “(...) não consideres secas e 
amargas as trilhas da romagem com Jesus, quando a viagem da 
fé, por alongar-se no tempo, alcança as regiões dos testemunhos 
incessantes do amor, sem alegrias imediatas.

É certo que te sentes, por vezes, na condição da criatura lesa-
da nos mais íntimos sentimentos, qual sucedeu com Ele próprio... 
Quantos amigos ficaram para trás, imobilizados nos encanta-
mentos da Galileia!... Entretanto, se acompanhas o Divino Amigo, 
vencendo barreiras e suportando desafios, já conheces, talvez, 
quanto doem a injustiça e a incompreensão, nos conflitos e pro-
blemas, que te impõem duras veredas de suor e de lágrimas. Mas, 
ainda assim, segue com Jesus e abençoa os percalços da senda de 
elevação. Silencia agravos recebidos; esquece mágoas ou possíveis  
ofensas; auxilia para o bem a quantos te abordem a experiência;  
lança as sementes do amor e da harmonia, além da órbita de tua 
própria influenciação, e aceita a cruz que a vida te ofereça, porque, 
além do sacrifício supremo, se segues com Ele, o Companheiro da 
Humanidade, encontrar-lhe-ás a moradia da bênção, onde o traba-
lho se te fará perfeita alegria, entretecida de paz e vida, ascensão 
e esplendor”.

Canta poeticamente, (como sempre), Maria Dolores:

“Escuta, alma querida e boa,

Perante as aflições que te espanquem a vida,

Na prova que atordoa,

Há sofrimento, lágrima e tumulto,

Embora tolerando o impacto das trevas,

Busca enxergar o mecanismo oculto

Das tarefas de amor e redenção que levas!...

Deus clareia a razão

Aqui, ali, além,

Para que o nosso próprio coração

Revele por si mesmo a lei do bem...

Ante assaltos, tragédias, ironias,

Tribulação ou desengano,

Quando as estradas do cotidiano

Surjam mais espinhosas ou sombrias,

Nada reclames, serve,

E nem reproves, ama!

Em toda parte a vida te reclama

Tolerância, alegria, esperança e bondade,

Inda que a dor te fira ou arrase os sonhos teus,

Porque o Céu te entregou a liberdade

De servir e elevar a Humanidade

Por trabalho de Deus.”

ANTE AS AFLIÇÕES

Segue sempre com Jesus e abençoa
os percalços da senda de elevação
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Muitas pessoas não se convencem da possibilidade dos Espíritos manifestarem-se em nosso 
meio. Mesmo que isso ocorra sobre vários olhares, impressiona o número de incrédulos.

Tal situação é bastante lógica à medida que os charlatães brotam aos borbotões ainda nos 
dias de hoje. Não se pode desprezar, também, que essa conduta já vem arraigada no ser humano 
por uma cultura imposta pelas religiões predominantes em outras épocas que acabavam por de-
terminar masmorras a qualquer pessoa que dissesse entrar em contato com seres invisíveis aos 
olhos humanos.

Em suma, é fato que sempre nos deparamos com manifestações espíritas de toda ordem. 
No entanto, Paulo de Tarso, o convertido de Damasco (I Coríntios, 12:7), desde o período em que 
viajava de cidade em cidade anunciando a Boa Nova, já alertava: “mas a manifestação do Espírito 
é dada a cada um, para o que for útil”.

Toda manifestação espírita tem um fim, mas nem sempre é aquele providencial lecionado 
por Allan Kardec. 

Segundo o professor Rivail, imortalizado sob o pseudônimo Allan Kardec, na obra O Que é o 
Espiritismo, “o fim providencial das manifestações é de convencer os incrédulos de que tudo não 
termina para o homem com a vida terrestre e de dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro”.

Os bons Espíritos vêm nos instruir para nossa melhora e nosso progresso, e não para nos re-
velar o que não devemos saber, ou aquilo que devemos aprender pelo nosso trabalho. Se isso fosse 
possível qualquer preguiçoso poderia enriquecer-se sem trabalhar, e isso é o que Deus não quer.

Outrossim, é uma ideia bem falsa sobre os Espíritos ver neles apenas auxiliares de adivinho. 
É sabido, após o estudo sério das manifestações espíritas, que os Espíritos comprometidos com o 
bem se recusam em ocupar-se de coisas fúteis, no entanto, identifica-se a existência de Espíritos 
levianos e zombeteiros que se ocupam de tudo, respondem a tudo, predizem o que se quer, sem 
se importarem com a verdade. A consequência de associar-se com essa influência malévola é a de 
passar a ser mistificado por esses Espíritos enganadores que estão por toda parte aguardando a 
oportunidade de se mostrarem.

Enfim, o próprio Codificador Lionês complementa sua lição destacada logo na abertura do 
espaço asseverando que “fora do que pode ajudar ao progresso moral, não há senão incerteza nas 
revelações que se podem obter dos Espíritos”.

Todavia, se as manifestações espíritas tivessem por resultado apenas fazer conhecer uma 
nova lei da natureza, demonstrando materialmente a existência da alma e sua sobrevivência, já 
teríamos muito, porque estaríamos com um largo e novo caminho aberto à filosofia e à ciência. 

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

Comente: josearturmaruri@hotmail.com

O FIM PROVIDENCIAL 
DAS MANIFESTAÇÕES 

ESPÍRITAS

“As manifestações não estão, pois, destinadas a servir aos interesses materiais; 
sua utilidade está nas consequências morais que delas decorrem.” (O Que é o 
Espiritismo. Allan Kardec. Capítulo Segundo. p. 105)
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A Doutrina Espírita como consolador prometido pelo Cristo tem como um 
de seus princípios básicos a reencarnação. Conforme a questão 167 de O Livro dos 
Espíritos: Qual o fim objetivado com a reencarnação? "Expiação, melhoramento 
progressivo da Humanidade. Sem isto, onde a justiça?". Na Questão 171: Em que 
se funda o dogma da reencarnação? "Na justiça de Deus e na revelação, pois in-
cessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta 
para o arrependimento". 

Portanto, os homens são Espíritos reencarnados pela necessidade de aprendi-
zado, em corpos físicos. Entretanto o aprendizado só acontece através das suces-
sivas reencarnações, com as quais, todos estão comprometidos em seus projetos 
reencarnatórios. Este projeto é desenvolvido previamente na espiritualidade para o 
êxito na existência. Assim, comprovando a bondade divina para com todos. “Antes 
de reencarnarem, na fase preparatória que experimentaram no Mundo Espiritual, 
tiveram o períspirito e o corpo físico planejado pelos técnicos em reencarnação no 
sentido de lhes ajustarem as estruturas, para que, no momento próprio, eclodissem 
ou se ampliassem as percepções extrafísicas, iniciando-se a tarefa de intercâmbio 
espiritual. Para Manoel P. Miranda: Foram adestrados para o trabalho que ora desem-
penham, (...) apropriaram-se das ferramentas de que necessitam...” 

De posse das ferramentas de que necessita, o indivíduo não percebe o empe-
nho de Deus, através das equipes espirituais, para que efetivamente obtenha êxito 
no projeto reencarnatório. Recebe todo o tipo de auxílio, tais como: auxílio de seu 
anjo da guarda; frequência em ambientes espiritualizados através de encontros 
espirituais com aqueles que permanecem na espiritualidade e através dos sonhos 
tem pequenas lembranças, ou não, conforme a necessidade, e, além disso, a família.

O papel da família é fundamental no processo reencarnatório, para que o homem 
faça escolhas adequadas e, assim, evolua. Para Emmanuel: "De todos os institutos 
sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces 
morais que regem a vida". Concordando, Hermínio P. de Miranda salienta: "A família 
é, pois, um grupo que caminha, oferecendo mútuo amparo, revezando-se aqui na Terra 
e no Além, uns na carne, outros em espírito”.

Na maioria das vezes, a família é formada para auxiliar os equivocados a se 
recuperarem dos erros morais, a repararem danos que foram causados em outras 
tentativas nas quais malograram. Em decorrência disso, a tomada de consciência 
por parte de pais e educadores é imprescindível, posto que através da infância o 
processo educativo torna-se mais efetivo. Toda criança é uma massa de modelar, 
que se orientada com amor acata o apelo amoroso para este processo evolutivo. 
As crianças são seres que Deus manda a novas existências, dando-lhes aspectos de 
inocência. Nas questões 383 e 385 de O Livro dos Espíritos é enfatizado que “Nessa 
fase [infância] é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pen-
dores” (385). “O Espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que 
recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os 
incumbidos de educá-lo” (383).

O pai não cria o Espírito do filho, mas tem por compromisso auxiliar o filho 
em seu progresso moral e intelectual. Perceber os maus pendores e direcioná-los 
faz parte da tarefa de transformação moral deste espírito, que, embora em corpo 
infantil, ainda carrega consigo tendências que necessitam de direcionamento.

Para obter êxito no projeto, Joanna de Ângelis assevera: “Gasta-te, como o com-
bustível da luz, a fim de que haja claridade no caminho por onde segues, propiciando aos 
que vêm depois a facilidade do trânsito no rumo da sua gloriosa destinação,” (,,,) "(...) 
Não se pode, portanto, compreender a aceitação das lições espíritas sem a sua correspon-
dente vivência: num comportamento  adequado às suas propostas iluminativas". Fica 
evidente que a coerência entre o conhecimento e a prática são indispensáveis para 
que o exemplo permaneça sobre aqueles com os quais o indivíduo se compromete. 

Se você sabe, o que faz com aquilo que sabe? 

Embora a tarefa seja árdua, o homem ne-
cessita se esforçar. Ter o conhecimento da imor-
talidade da alma, da reencarnação e entender 
o sentido da vida, abrindo uma possibilidade 
maior ao indivíduo, de êxito no projeto reen-
carnatório. Quando conhece, escolhe melhor e 
assim pratica as lições que a Doutrina oferta. 
Libertando-se dos processos educacionais re-
pressivos ou permissivos, que são os extremos, 
dando lugar para o caminho do diálogo.

O diálogo possibilita à criatura: 1°- Parar: 
diminuir o ritmo, interromper os comporta-
mentos mecanizados; 2° - Ouvir: saber o que o 
outro pensa e sente. Dar a vez para entender 
e compreender os parceiros (pais, filhos, côn-
juges, amigos, colegas etc.) de caminhada; 3°- 
Olhar: ver não apenas com os olhos físicos as 
pessoas da convivência, mas acatar as intuições 
e ver com os olhos da alma as necessidades, 
as fraquezas e as virtudes alheias; 4° - Pensar: 
com a lógica espiritual para construir um pen-
samento reto e justo e, por último: 5° - Agir: de 
forma coerente sem maltratar os outros, mas 
visando ter atitudes educativas que mobilizem 
os educandos e abrindo sempre espaços para a 
conversa assertiva, franca e madura.

Para Paulo, “somos cooperadores de Deus”; 
para assumir este papel é preciso lucidez, 
fazendo a reforma íntima para sair dos com-
portamentos equivocados. E, assim, em se me-
lhorando, ser grato a Deus, servindo na causa 
do bem, como cooperador.

“Brilhe a vossa luz", propôs o Mestre. "Acen-
damos a claridade do amor incondicional em 
nosso mundo íntimo e deixemos brilhe a luz da 
misericórdia em toda a parte, irradiando-se de nós 
como bênção da vida em favor de todas as vidas." 

Mariane de Macedo
Trabalhadora do Centro Espírita Ismael Vivian 

Eillers, de Caçapava do Sul. Psicóloga.

REFERÊNCIAS

• Emmanuel, Francisco Cândido Xavier - Vida e Sexo, Ed. 
FEB.

• Joanna de Ângelis, Divaldo Pereira Franco - Adolescência 
e Vida.

• Joanna de Ângelis, Divaldo Pereira Franco - Libertação 
pelo Sofrimento.

• Projeto Manoel P. Miranda - Vivência Mediúnica.
•	 Programação e Condições Encarnatórias para o Êxito.
• Manoel P Miranda - Sexo e Obsessão.
• Hermínio C. Miranda - Candeias na Noite Escura, Ed. FEB.

“Pois somos cooperadores de Deus.” 
- Paulo (I Coríntios, 3:9)

COOPERADORES DE DEUS
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De um artigo de uma antiga revista, destacamos um pequeno 
trecho:

Alguns requisitos necessários para se viver satisfeito:

SAÚDE suficiente para que o trabalho seja um prazer;

RECURSOS suficientes para prover as necessidades;

FORÇA suficiente para enfrentar as dificuldades e vencê-las;

GRAÇA suficiente para confessar nossos pecados e renunciar a eles;

PACIÊNCIA bastante para labutar até se conseguir realizar algum bem;

CARIDADE suficiente para reconhecer alguma qualidade ao próximo;

AMOR bastante para levar-nos a ser úteis e prestativos para os outros;

FÉ suficiente para crer em Deus e no próximo sem desistir.

Na sutileza da vida, muitas vezes não percebemos que muito 
pouco é suficiente para atingirmos a felicidade possível. E é por 
não se darem conta disso que muitos partem para uma corrida de-
senfreada em busca de “algo mais” achando que a felicidade está 
sempre um passo adiante de onde ele se encontra. Outros pensam 
não poderem viver satisfeitos porque não têm o que desejam. Tris-
te engano. Jamais a felicidade estará onde nós ainda não estamos, 
muito menos naquilo que não possuímos.  Todos os projetos devem 
nos mover para frente, para a evolução, e isso é imprescindível para 
o progresso individual e coletivo, mas, ao pensarmos que é lá, no 
futuro, que seremos felizes, estamos voluntariamente adiando um 
estado de felicidade que já é possível agora!

Gerenciando a vida

Um escritor nos diz que gerir a sua vida (família, casa, 
trabalho, negócios...) é como pintar a Golden Gate Bridge 
(São Francisco, Califórnia, EUA – Ponte do Portão de Ouro, 
em português): quando o trabalho chega ao final, está na 
hora de recomeçá-lo. Ela é pintada todos os dias do ano. 
Não devemos nos preocupar em terminar a obra – ela não 
tem fim. Quando introduzimos o conceito de que somos 
Espíritos imortais esta ideia se expande ao infinito. Sempre 
teremos algo a aprender, a consertar, a reparar... E é isso 
que faz a vida ser bela e valer a pena ser vivida. 

Ciclos da vida

Cada etapa da vida traz em si a beleza que só ela 
contém. Da infância à velhice, passando pela adolescência 
e a fase adulta; sempre há algo a aprender. Em todas há 
alegrias e dificuldades. Só quem não vive a sua fase atual 
é que se sente infeliz sonhando com um passado que já se 
foi ou com um futuro que nunca chega. Para que isso não 
ocorra não devemos deixar nada inacabado ou que possa 
ser motivo de arrependimento. Viver eticamente fazendo 
todo o bem possível para si e para os outros é a melhor 
forma de se viver plenamente em qualquer fase da vida.

Enfrentando os problemas

Viver com satisfação, portanto, jamais será sinônimo 
de viver isento de problemas: são eles que impulsionam 
para frente, que não deixam o indivíduo se acomodar. 
Alguns são realmente penosos e de difícil solução (são as 
expiações de um passado comprometedor, desta ou de 
outra reencarnação – problemas materiais, de saúde, de 
relacionamento...), certamente necessários e possíveis de 
serem vencidos; mas a grande parte dos problemas são 
criações do próprio indivíduo que o produz para si mesmo: 
os tormentos voluntários, como assevera o Espírito Féne-
lon em O Evangelho segundo o Espiritismo (cap. V, item 23).

Os benfeitores afirmam: Os males deste mundo estão 
na razão das necessidades artificiais que criais para vós 
mesmos. Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem 
cobiça o que está fora das suas possibilidades, poupa-se a 
muitos aborrecimentos nesta vida. O mais rico é aquele que 
tem menos necessidades.¹

Viver Satisfeito
Luis Roberto Scholl

Trabalhador do Movimento Espírita, vinculado 
ao G. E. Seara do Mestre (Santo Ângelo/RS), articulista 
do Seara Espírita, palestrante, presidente do CRE 8.

“Mas só uma coisa é necessária.” Jesus – Lucas, 10:42
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Sabedoria é viver com satisfação com o que se tem. 
Não confundir com comodismo ou pasmaceira, mas ter 
uma postura ativa procurando melhorar as coisas que são 
possíveis de serem melhoradas, entender aquelas que não 
estão ao alcance de serem modificadas e saber distinguir 
umas das outras.

Gratidão 

A vida com satisfação só será verdadeira se há o 
sentimento de gratidão. Há inúmeras coisas para sermos 
gratos, o problema é que se foca mais nas coisas negativas 
do que nas positivas, dificultando esse nobre sentimento. 
Além do sentir, também é necessário o agir com gratidão. 
Gratidão não incide em apenas amar uma pessoa que nos 
favorece em alguma coisa e em prestar-lhe um serviço em 
troca. Também consiste em aproveitar o serviço prestado 
de modo que possamos agir o melhor possível para com 
o resto da humanidade, e não só para com o indivíduo a 
quem somos gratos. A caridade é a ação sublime do ser 
que vive a gratidão plenamente.

Vida com objetivos

Há muitos que andam pela vida como sonâmbulos. 
Seguem todos os dias as rotinas que lhes são familiares e 
lhes dão segurança. Nunca se perguntam: o que é que eu 
estou fazendo aqui? Esses não sabem o que estão fazendo 
aqui porque lhes faltam objetivos. 

Estabelecer objetivos é focar em determinada direção 
o desejo de seguir em frente, proporcionando satisfação 
naquilo que fazem, porque, para este, não é tão importante 
o que faz, mas como faz!

Uma coisa só é necessária

Quando Jesus visita os irmãos Lázaro, Marta e Maria, 
Marta preocupa-se em bem receber as pessoas em sua 
casa, como boa anfitriã e dedicada e ativa colaboradora. 
Mas reclama da irmã que havia sentado próximo do Mestre 
para aproveitar aquele momento único de ouvi-lo com toda 
atenção e carinho e não se pôs a ajudá-la. Então, Jesus, de 
forma amorosa, alerta Marta: (...) andas inquieta e preocu-
pada com muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria 
escolheu a melhor parte...

Emmanuel² comenta esta frase de Jesus dizendo-nos 
que compete-nos guardar, dentro de nós mesmos, uma atitude 
adequada, ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando 
segundo o roteiro que nos traçou a Divina Lei.(...) Sem essa 
posição espiritual de sintonia com o Celeste Instrutor, é muito 
difícil agir alguém com proveito. 

Enfim, viver satisfeito implica entender, como afirma 
Emmanuel³, que toda a sua existência é um grande conjunto 
de negócios espirituais e que a vida em si, não passa de um 
ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos 
que nos prendem a Deus, utilizando assim todos os recursos 
disponíveis na atual reencarnação para contribuir na obra 
efetiva da criação.

DIÁLOGO ESPÍRITA, edição 102     7
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1KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. Edição Especial. Rio de 
Janeiro: FEB, 2007, questão 926.
²XAVIER, Francisco Cândido. Vinha de Luz. Pelo Espírito Emmanuel. 
27ª Ed. Rio De Janeiro: FEB. 2011,p.24.
³ ______. Idem. p,19.

Diálogo 102 250x365.indd   7 28/02/2014   17:04:38



8    DIÁLOGO ESPÍRITA, edição 102

Nestes tempos em que se discute a redução da idade 
para atribuir a responsabilidade penal a menores de 18 
anos, urge refletirmos sobre este tema à luz dos princípios 
doutrinários, baseados na moral cristã e como espíritas e 
cidadãos construirmos um posicionamento a respeito de 
tão grave proposta.

Considerando o entendimento de que somos imortais 
e progredimos sempre a cada experiência encarnatória, 
temos responsabilidades individuais e coletivas acerca das 
decisões que tomamos e referendamos como sociedade.

Quando renascemos, temos a bênção do esquecimen-
to do passado, porém, sabedores de que o corpo provém 
do corpo mas o espírito já existia antes de reencarnar, 
trazemos em nossa bagagem as tendências, os vícios e 
as virtudes amealhados ao longo das inúmeras vivências. 
Assim sendo, muitas vezes já em tenra idade, a criança 
demonstra as suas inclinações nas pequenas atitudes, 
cumprindo aos responsáveis: pais, parentes educadores, 
enfim, a todos que com ela interagem, contribuir para o 
seu progresso moral.

Na maioria dos crimes praticados por menores infrato-
res, evidenciamos nos relatos as suas precárias condições 
de vida, no que tange à garantia dos direitos fundamentais, 
dos quais estão privados.

Normalmente são provenientes de famílias desestru-
turadas, sofreram abandono, maus-tratos entre outras 
mazelas. Pois é este jovem, tão desprovido de assistência 
que se pensa encarcerar prematuramente no meio adulto, 
onde a violação está institucionalizada, onde facções e 
líderes negativos proliferam fazendo adeptos.

Nestas circunstâncias a nossa atitude como cristãos 
deve ser a de empreender esforços para minimizar os efei-
tos de uma infância e juventude desassistidas, no entanto 
discutimos, como sociedade, em encaminhar estes irmãos 
para a convivência precoce num ambiente que apenas irá 
reforçar os elementos nocivos de seu caráter. Facilmente 
manipuláveis, dada a imaturidade que ainda apresentam, 
servirão para engrossar as fileiras do crime e do desespero.

Considerando, ainda, o quanto estamos permanente-
mente sendo influenciados pelas companhias espirituais 
com as quais estabelecemos sintonia, ao submetermos 

A QUESTÃO DA
MAIORIDADE PENAL

Lea Bos Duarte.
Bacharel em Direito

Vice-Presidente de Unificação da FERGS

os jovens menores de 18 anos à experiência do encarce-
ramento, sem que tenham alcançado a maturidade para 
discernir as consequências dos atos por eles praticados, 
contribuiremos para a intensificação dos processos obses-
sivos a que possam estar sujeitos, dado o meio promíscuo 
e abandonado a que serão relegados.

A questão da responsabilidade penal aos 18 anos é 
cláusula pétrea da nossa Constituição Federal. No seu 
texto os menores são inimputáveis penalmente e estão 
sujeitos à legislação especial, e esta é uma condição inal-
terável, porque disposta nas garantias fundamentais da 
pessoa humana. Não pode a capacidade penal ser objeto 
de emenda constitucional. 

As leis humanas são mutáveis, acompanham as neces-
sidades da sociedade por elas regida, porém a Lei Divina é 
perfeita, eterna e imutável, e conforme nos esclarecem os 
Espíritos na questão 621 de O Livro dos Espíritos ao serem 
indagados: Onde está a Lei de Deus? Na consciência. E 
para fortalecermos a nossa, necessitamos acolher Jesus 
como modelo e guia, tomando o Seu exemplo, que não 
ao acaso permitiu-se crucificar na companhia de ladrões, 
sem julgá-los, ao contrário, lhes demostrando o caminho 
da libertação, para legar-nos mais uma das suas grandes 
lições.

Caridade para com os criminosos é o que lemos nas 
palavras evangélicas, principalmente com aqueles que 
ainda não concluíram a fase para adentrar a idade adulta 
e que como tal precisam do nosso cuidado e não da nossa 
indiferença e condenação. Observemos os dispositivos da 
Lei do Progresso, estabelecendo que os direitos devem 
avançar para termos sociedades mais justas. Assim, não 
retardemos a nossa própria evolução, acolhendo como 
coletividade ideias desta natureza. Caminhemos juntos 
para deixar brotar, através das nossas ações, a centelha 
divina que habita em nós. 
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Afinal, para quem
torceremos

na copa do mundo?

“Nos encontros esportivos, é melhor ficar à distância se você ainda não sabe perder.

“Conduza o empreendimento festivo, sob a sua responsabilidade, para o melhor proveito, 
em matéria de educação e solidariedade que sempre se pode extrair do convívio social.

Aprendamos a não criticar a alegria dos outros.”

Sinal Verde - F. C. Xavier - André Luiz

Maria Elisabeth da Silva Barbieri
Presidente da Federação Espírita

do Rio Grande do Sul
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XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito André Luiz, Sinal Verde.
XAVIER, Francisco Cândido/Waldo Vieira. Pelo Espírito André Luiz, Conduta 
Espírita.
KARDEC, Allan. A Gênese ou os Milagres e Predições segundo o Espiritismo.
DIAS, Haroldo Dutra. O Novo Testamento.

Essas frases foram retiradas da bela mensagem intitulada 
Festas, compilada na obra acima referida, e nos trazem pro-
fundas reflexões sobre o momento de tamanha diversidade de 
ações, pensamentos e opiniões que vivemos, às vésperas de 
um evento de expressão mundial, qual seja a Copa do Mundo 
de futebol.

Há bem pouco tempo, quando o Brasil foi escolhido como o 
país-sede, a alegria tomou conta das ruas e muitos brasileiros 
viram no fato uma prova da supremacia e prestígio internacio-
nal da nossa nação.

Hoje a alegria virou empenho de uns, expectativas positivas 
de outros e protestos barulhentos de alguns.

A torcida já está dividida antes mesmo de ocupar as arqui-
bancadas dos belos estádios construídos e antes de as seleções 
pisarem seus gramados.

Qual será a nossa torcida? A nossa atitude de espíritas-
-cristãos, que somos chamados diariamente a conviver com 
manifestações, agressões, mobilizações prestes a se intensifi-
carem até a realização da festa do futebol mundial.

Lembremos que o Mestre concitou-nos a sermos a luz do 
mundo, e a luz à qual ele se referia é a prática da caridade, e 
esta não exige ocasião especial.

É, também, de André Luiz a afirmativa de que o logradouro 
público é salão de visita para toda a comunidade.

Cotejando os ensinamentos, que citamos, do benfeitor 
amigo, alinhemos as nossas ações para que nesses momentos 
em que grande parcela do mundo voltará seus olhos para cá, 
apresentemos a verdadeira face do nosso povo, a tonalidade 
da Pátria do Evangelho e a verdadeira riqueza do coração do 
mundo que é o ouro dos corações da sua gente.

Não estamos protagonizando qualquer postura de alienação 
ou advogando a pertinência ou não do evento, mas convidando 
à reflexão sobre a nossa “festa íntima”, que independe das cir-
cunstâncias externas, mas que se elabora com os recursos do 
pensar e sentir esclarecidos pelo Evangelho de Jesus.

É a hora de ir e pregar o Evangelho a todas as criaturas, 
aos pequenos e grandes, sábios e ignorantes, enfermos e sãos, 
felizes e sofredores na melhor maneira de divulgação que é o 
exemplo. A nossa responsabilidade, como propõe André Luiz, 
é retiramos o melhor proveito em educação e fraternidade, e 
sabemos o quanto é possível extrairmos de qualquer situação 
o aspecto construtivo, basta dirigir o olhar sob a luz do enten-
dimento.

Comentemos cada cena e fato que se apresente com a 
lucidez de que as palavras são agentes que felicitam ou deses-
peram, açulam ânimos ou apaziguam almas. A nossa fileira é 
a que busca o abrigo acolhedor erigido para os pacificadores. 
É de Paulo a assertiva que diz: “Sigamos, pois, as coisas que 
contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os 
outros.” (ROMANOS, 14:19)

Ajamos com determinação para proteger os valores da vida, 
as instituições abençoadas da família, do trabalho digno e do 
respeito ao próximo.

Sabemos que a lei de causa e efeito impera a despeito dos 
nossos ajustes transitórios, então não comprometamos mais 
a nossa caminhada, pois o conhecimento não autoriza a ação 
em desacordo com a Lei Divina.

Se já sabemos perder como refere a palavra esclarecida do 
amigo espiritual, assistamos aos jogos e busquemos neles os 
aspectos saudáveis da competição para enaltecê-los e os me-
nos dignos para que nos sirvam de elementos de aprendizado, 
reflexão e transformação moral.

Nossas crianças estarão diante dos telões, muitos deles com 
aulas suspensas. Não os privemos dessa alegria que pode ser 
salutar se soubermos compartilhar com eles desses momentos, 
com a visão de um processo educativo, analisando atos de no-
breza que sempre surpreendemos e comentando com equilíbrio 
as cenas que não se pautarem pelos valores da fraternidade, que 
deve imperar entre os competidores e torcedores, explicando-
-lhes a gênese dessas posturas e enfatizando a necessidade de 
aquisição das virtudes, que continuam a ensejar esses desvios 
de rota da alma humana.

A natureza dos nossos pensamentos compõe a atmosfera 
da Terra. Qualquer parcela do bem é sempre vitoriosa, ainda 
que não percebamos.

Preparemo-nos para testemunhar nossas convicções, por 
todos os meios de divulgação a que tivermos acesso, em especial 
pela nossa postura diante da revolta, do achincalhe, da agressão 
de qualquer espécie.

E quando o mundo te indagar: Não és acaso também tu dos 
discípulos deste homem?” Responda: Eu sou!

REFERÊNCIAS
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Encontro de trabalhadores 

e lideranças em Vacaria
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Durante todo o dia 15 de fevereiro de 2014, reuniram-
-se em Vacaria 35 trabalhadores espíritas para a implan-
tação do DIJ nas casas espíritas da UME VACARIA com o 
apoio e a presença da presidente do CRE, da diretora do 
DIJ e da coordenadora da Juventude da 3ª região, respecti-
vamente Clementina, Anabela e Maria da Graça. O evento 
foi organizado pela UME VACARIA, coordenada por Van-
derlei Koefender, e realizado pela Federação Espírita do 
Rio Grande do Sul, área da Infância e da Juventude (coor-
denada pela evangelizadora Marlise Ribeiro), tendo como 
facilitadora da oficina a evangelizadora e presidente da 
FERGS Maria Elisabeth Barbieri. 

Foi destacado pelos participantes o papel da Evangeli-
zação Espírita na formação do homem de bem e projetado 
o DIJ na UME VACARIA daqui a dois anos. Após tomar co-
nhecimento do processo de transformar sonhos em reali-
dade, foi construído coletivamente pelos trabalhadores e 
lideranças locais o Plano de Implantação do DIJ nas Casas 
Espíritas. 

Foi um dia de intenso trabalho permeado de momen-
tos de reflexão e sensibilização para a tarefa de cooperar 
com Jesus e promover a Evangelização Espírita Infantoju-
venil, fortalecendo também a Unificação no Movimento 
Espírita.

eventos

Oficina Capacitação
DECOM/DIJ

Realizou-se nos dias 18 e 25 de fevereiro no Auditório 
da FERGS a Oficina de Capacitação de Comunicação Social 
Espírita para Jovens Evangelizandos com o tema "O Jo-
vem e a Comunicação Social Espírita na Construção de um 
Mundo Melhor".

Foram abordados assuntos como: Princípios e Diretri-
zes da Comunicação Social Espírita, Alternativas de Mídia 
para o Movimento Espírita e Fotografia.
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Diretores De Áreas:
•	Ação e Promoção Social Espírita: Marlene Bertoldo da Silva
•	Atendimento Espiritual no Centro Espírita: Helena Bertol-

do da Silva
•	Comunicação Social Espírita: Guilherme Del Valle da Silva
•	Ensino e Pesquisa: Ângela Bairros Oyarzábal
•	Estudo da Doutrina Espírita: Cleusa Conceição Terres 

Schuch
•	Família: Vilma Darde Ruiz
•	 Infância e Juventude: Marlise Ribeiro
•	Mediunidade: Dairson Azambuja Gonçalves
•	Tecnologia da Informação: Fabian de Souza

Conselho FisCal:
•	 José Artur Bock, 
•	 José Francisco Miranda da Cunha, 
•	Clayton Schuch Baumgarten, 
•	Roberto Bandeira Pereira, 
•	Carla Rossana Sanson Cauduro e
•	Elio Grisa.

assessoria Da PresiDênCia:
•	Projetos Institucionais: Maria Sueli Gonçalves Pereira
•	Assessoria Jurídica : Marta Helena Vicente Goulart

assessorias Das ViCe-PresiDênCias:
•	Assessoria da Vice-Presidência Doutrinária: Gisella Mar-

chini Del Cura e Tais Crisiane da Luz;
•	Assessoria da Vice-Presidência de Unificação: Berenice 

Conceição Soares dos Santos;
•	Assessoria ao Centro Espírita: Ângela Bairros Oyarzábal.
•	Rede Federativa; Gustavo Roman

Após os cumprimentos a Diretoria Executiva e ao Conselho 
Fiscal empossados, e a fala de saudação e agradecimento dos 
seus integrantes, foi dada a palavra ao presidente da Federação 
Espírita Brasileira – Antônio Cesar Perri de Carvalho, que pro-
feriu a palestra: “União e Unificação em Tempos de Transição”.

O tema foi abordado de uma forma reflexiva, despertan-
do e fortalecendo valores inerentes à missão dos espíritas, 
tais como o estudo, a prática, a difusão e a união do Movi-
mento Espírita nestes momentos de transição.

Posse da Diretoria da Federação Espírita do RS
Biênio 2014/2015

Em um belo fim de tarde de sábado, do dia 11 de janeiro 
de 2014, por volta das 17h30, iniciou a solenidade de posse 
da nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da Federa-
ção Espírita do Rio Grande do Sul (FERGS), para o cumpri-
mento de mais uma etapa de trabalho e serviço aos divinos 
propósitos da grande seara do Mestre.

A mesa foi composta pelo presidente da Federação Es-
pírita Brasileira – Antônio Cesar Perri de Carvalho; pela pre-
sidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul – Maria 
Elisabeth da Silva Barbieri; o vice-presidente administrativo 

eleito – Gabriel Nogueira Salum; a vice-presidente Doutriná-
ria – Rosi Possebon; a vice-presidente de Unificação – Lea Bos 
Duarte e o coordenador da Comissão Eleitoral – João Ales-
sandro Müller.

Após leitura de trecho de O Evangelho Segundo o Espiritis-
mo, realizada por Gabriel Salum, e a prece inicial, proferida 
por Rosi Possebon, iniciou a solenidade de posse dos mem-
bros eleitos da Diretoria e do Conselho Fiscal para o biênio 
2014/2015.

A Diretoria e o Conselho Fiscal ficaram compostos da seguinte forma:

Presidência: Maria Elisabeth da Silva Barbieri
Vice-Presidência Administrativa: Gabriel Nogueira Salum

Vice-Presidência Doutrinária: Rosi Helena Peixoto Possebon
Vice-Presidência de Unificação: Lea Bos Duarte

1ª Secretaria: Ana Maria de Jesus Silveira
2ª Secretaria: Lucy Cirio da Silva
1ª Tesouraria: Rogério Luis Stello

2ª Tesouraria: Renato Haag da Silva

A participação de representantes gaúchos no I Congres-
so Brasileiro de Unificação, realizado em São Paulo, no perío-
do de 31 de outubro a 5 de novembro de 1948, foi observada 
pelo expositor como um marco no trabalho de unificação do 
Movimento Espírita Brasileiro, contribuindo para que, atual-
mente, essas ações se consolidem cada vez mais no Brasil e 
sirvam de base e motivação para as gerações futuras e suas 
decisões.

A exposição culminou em um grande retrato histórico 
da evolução desses parâmetros de trabalho e da importân-
cia do movimento de união entre os trabalhadores espíritas, 
bem como dos centros espíritas, que são a base para que 
as ações e diretrizes de unificação possam ser realizadas de 
forma efetiva e consciente.

O perfil e as atividades de um dirigente espírita de ór-
gãos de unificação foram apresentados, evidenciando a di-
nâmica das ações do movimento para atender às necessida-
des dos centros espíritas, de forma acolhedora, consoladora, 
esclarecedora e orientadora.

Com mensagens de unificação e união pacificadora, o 
expositor encerra o diálogo respondendo à seguinte pergun-
ta: Por que difundir?

“É chegado o momento do Espiritismo cumprir seu pa-
pel, e como diz João, 14:26, ‘[...] o consolador, que é o Santo 
Espírito, que meu Pai enviará, em meu nome, vos ensinará 
todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho 
dito’.”
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O Trocando Ideias em 2014 notícias  notícias  notícias  notícias
Com o objetivo de oportunizar 

espaços ao estudo e à reflexão do 
Jovem Espírita, contemplar o prota-
gonismo juvenil e proporcionar troca 
de conhecimentos durante as férias 
de verão, o Departamento de Infância 
e Juventude da Federação Espírita do 
Rio Grande do Sul promoveu mais um 
Trocando ideias.

E o 1º dia do Trocando Ideias 
2014 foi de responsabilidade do GPJ 
UDE Centro, que com muita alegria e 
criatividade tratou do tema “A VISÃO 
ESPÍRITA SOBRE OS ANIMAIS”.

Os jovens concluíram que é 
necessário divulgar mais os conhe-
cimentos espíritas sobre o suicídio e 
sempre que possível tentar intervir 
nas situações em que perceberem 
alguém em risco, conversando de 
preferência pessoalmente e também 
por telefone e redes sociais.

No encerramento o jovem Lucas 
Guimarães (GPJ UDE NAVEGANTES) 

tocou a música “Os animais vou pro-
teger” do grupo Evangelizar é Amar, 
com a participação especial do  Dani, 
que se fazia presente prestigiando o 
encontro.

Dando prosseguimento aos en-
contros do evento Trocando ideias, 
os jovens do GRUPO DE PROGRAMA-
ÇÕES JUVENIS PARTENON promove-
ram importantes reflexões sobre o 
suicídio na adolescência e a valori-
zação da vida.

Os participantes (jovens, evan-
gelizadores e familiares) destacaram 
a importância do conhecimento 
espírita sobre a vida além da morte 
e sobre as consequências espirituais 
do suicídio na prevenção do mesmo. 
Mas, acima de tudo, foi destacada a 
importância da expressão do amor, 
da atenção e em especial o papel da 
família para que o jovem se sinta 
amado e fortalecido. “Que não basta 
só o saber, é necessário sentir.”

Roteiro Federativo na 9ª Região

A presidente da Federação Espírita do Rio Grande do 
Sul, Maria Elisabeth Barbieri, o vice-presidente Administra-
tivo, Gabriel Nogueira Salum, e a gerente da Editora Francis-
co Spinelli, Roseni Siqueira Kohlmann, fizeram um roteiro 
pela 9ª Região Federativa, proferindo palestras, seminários 
e divulgando os livros da Editora Francisco Spinelli.

Foram visitados, na ocasião, os Centros Espíritas da 
UME Erechim, onde a representação da Diretoria Executi-
va da FERGS teve a oportunidade de confraternizar com 
dirigentes e trabalhadores, receber sugestões e esclarecer 
pontos relevantes da gestão federativa.

Momento especial desta viagem foi a reunião com a 
UME Erechim, em que os dirigentes daquele órgão de Uni-
ficação formaram uma Comissão de Trabalho que realizará 
um estudo de viabilidade para a abertura de uma filial da 
Livraria e Editora Francisco Spinelli naquela cidade.

O Grupo Espírita Rubem Siqueira apresentou um re-
latório compilado com muito esmero sobre a história e o 
momento atual da instituição, que ficará arquivado nesta 
federativa.

O roteiro foi organizado e acompanhado pelo presiden-
te do CRE 9, Alcione Roberto Tonial, e pelo presidente da 
UME Erechim, Rosimar Benassi.

Alcione acompanhou a comitiva da FERGS até o Esta-
do de Santa Catarina, onde Elisabeth e Gabriel realizaram 
um Seminário Regional em Videira, com o tema "Triunfo da 
Imortalidade".

Estas viagens dos dirigentes da FERGS pelo Rio Grande 
do Sul são inspiradas nas jornadas de Spinelli, o peregrino, 
que atravessou o Brasil a serviço da Unificação.
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Divulgue o Jornal DiÁlogo eSpírita
Carimbe abaixo o nome e o enDereço De Sua SoCieDaDe eSpírita

Boate Kiss - Um ano de lutas e superações

FEB já comemora os 130 anos

As comemorações dos 130 anos da 
FEB estão sendo feitas, de maneira an-
tecipada. Elas tiveram início já na Reu-
nião Ordinária do Conselho Federativo 
Nacional da FEB, em novembro passa-
do, em Brasília, e também com os even-
tos na Sede Seccional da entidade, no 
Rio de Janeiro.

Em 2 de janeiro, foi lembrado o dia 
da fundação (1º de janeiro de 1884), 
numa reunião interna dos diretores da 
Federação, em sua sede, em Brasília. 
Os 130 anos serão lembrados ainda no 
próximo dia 19, com palestra pública 
de Haroldo Dutra Dias, no anfiteatro da 
entidade, quando serão abordados tam-
bém os 150 anos de O Evangelho Segun-
do o Espiritismo.

Em fevereiro, no dia 1º, na Sede Sec-
cional, no Rio de Janeiro, o presidente 
da FEB, Antônio Cesar Perri de Carvalho 
fará palestra sobre os 130 anos da FEB 
e os 180 anos de nascimento de Bitten-
court Sampaio. Nas comemorações está 
prevista ainda para este ano a inaugu-

Nilson de Souza Pereira
Nilson de Souza Pereira, fundador 

da Mãnsão do Caminho, ao lado de Di-
valdo Pereira Franco, desencarnou em 
Salvador, BA, na madrugada de 21 de 
novembro, aos 89 anos. Uma nota de 
saudade soou na comunidade de tra-
balhadores e assistidos na grande obra 
social na capital baiana, onde Tio Nilson 
dedicou uma vida inteira.

"A Nilson devo grande parte da mi-
nha vida. Não estava a seu lado na hora 
da morte, porque convencionamos que, 
se algo acontecesse a um, o outro daria 
preferência à Doutrina, que deveria es-
tar acima de tudo", falou Divaldo, sensi-
bilizado, após proferir palestra em Cam-
pinas, na noite seguinte, para mais de 
1.500 pessoas.

A grande obra de divulgação dou-
trinária de Divaldo Franco no mundo, 
que o mantém fora do País em mais de 

200 dias do ano, deve-se em boa parte 
a Nilson Pereira de Souza, seu primo e 
amigo, uma amizade de 68 anos. Juntos, 
ainda com pouco mais de 20 anos, eles 
fundaram o C. E. Caminho da Redenção, 
em 1947, e cinco anos mais tarde ergue-
ram a Mansão do Caminho.

O confrade Miguel de Jesus Sardano, 
de Santo André, outro amigo de Dival-
do, também se pronunciou: "Nilson foi 
o braço direito de Divaldo, permitindo 

que este pudesse viajar e atender aos 
compromissos doutrinários. Uma gran-
de alma.", afirmou Sardano, que acom-
panhava o médium em Amparo (SP), em 
mais uma edição do movimento Você e 
a Paz, idealizado por Divaldo Franco. O 
movimento já é realidade em 12 países 
da Europa e vem se difundindo em todo 
o Brasil.
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No dia 27 de janeiro de 2013, Santa 
Maria, o coração do Rio Grande, viveria 
um de seus mais tristes e desafiadores 
momentos: o incêndio da boate Kiss que 
ceifou a vida física de mais de duas cente-
nas de jovens. Um ano depois, constata-se 
que a fé tem sido um dos mais potentes 
recursos para consolar e conferir forças 
aos familiares, amigos, colegas das vítimas 
e sobreviventes daquele evento. Todas as 
crenças têm ofertado os seus conhecimen-
tos e auxílio espiritual aos envolvidos. O 
Espiritismo, pela ação dos centros espíritas 
locais, teve sempre a presença destacada 
no acolhimento, consolo, esclarecimento 
e orientação a todos que procuram forças 

para prosseguir. Por esta razão, o Movi-
mento Espírita é partícipe das atividades 
do 1º Congresso Internacional Novos 
Caminhos – A Vida em Transformação – 
promovido pela Associação dos Familiares 
de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de 
Santa Maria (AVTSM). Mary Ângela Leivas 
Amorim, presidente do Conselho Regional 
Espírita da 4ª Região (CRE4), proferiu no dia 
27/1/14, às 16h30, palestra pública na Praça 
Saldanha Marinho, onde foi realizado um 
culto ecumênico em memória das vítimas 
do referido incêndio.

Também, a 6ª Brigada, 3ª Divisão de 
Exército, instituição que tradicionalmente 
promove eventos inter-religiosos, promo-

veu um culto ecumênico no dia 27/1/14, 
às 17h, em homenagem aos militares de-
sencarnados na Kiss. Nesse evento, pro-
feriu palestra Almerinda Terezinha Souza 
(Tereca), representando o Movimento Es-
pírita do Rio Grande do Sul.

ração do Espaço Cultural da FEB, com a 
Mostra Chico Xavier.

Federação Espírita do Rio Grande do 
Sul foi representada no evento pelo seu 
vice-presidente Administrativo Gabriel 
Nogueira Salum.
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