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EDITORIAL

A difusão do Cristianismo tem 
avançado ao longo dos séculos, res-
pondendo aos fatos históricos, às 
mudanças culturais, ao progresso da 
ciência e aos mais diversos cenários 
sociais edificados pela vontade hu-
mana e pela Providência Divina.

Trata-se, em verdade, da reve-
lação da Lei Divina apresentando-se 
sob dinâmicas e variadas nuances, 
de acordo com a maturidade e as 
necessidades evolutivas da humani-
dade terrena – tudo em uma pers-
pectiva educadora e voltada ao pro-
gresso intelecto-moral da população 
do orbe, dos seres inteligentes da 
criação.

Os centros espíritas interagem 
com essa realidade, como organiza-
ções vivas e coletivas que se trans-
formam e progridem paulatina-
mente visando ao cumprimento da 
nobre missão de acolher, esclarecer, 
orientar e consolar as criaturas à luz 
do Espiritismo.

Há algum tempo, as mais de 
15 mil instituições espíritas do Bra-
sil vêm se ocupando de aliar a tec-
nologia às atividades tradicionais 
de estudo e prática do Espiritismo, 
permitindo-nos ampliar o alcance 
de nossas ações, atingir públicos 
que não frequentam fisicamente as 
dependências do centro espírita, to-
car e consolar as dores humanas em 
toda a parte e ofertar roteiro seguro 
de transformação e progresso a to-
dos que o desejarem.

Ao adentrarmos o período de 
pandemia, surgiu-nos de forma ain-
da mais clara e urgente a necessida-
de de que uma dimensão virtual do 
centro espírita fosse pensada e es-
truturada, identificando-se em cada 
área de atuação e em cada tarefa 
desenvolvida em favor do próximo 
as possibilidades de adequação me-
todológica, tecnológica, de inclusão 
digital e acessibilidades.

O desafio apresentou-se com 
múltiplas faces, ensejando diálogo 
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em âmbito nacional junto ao Con-
selho Federativo Nacional da Fede-
ração Espírita Brasileira – órgão de 
unificação que congrega todas as 
federações espíritas estaduais e se 
constitui, pela legitimidade coletiva 
e representatividade – no órgão má-
ximo de orientação doutrinária do 
Espiritismo no Brasil.

Foi assim que o já conhecido e 
difundido opúsculo “Orientação ao 
Centro Espírita” passou por um pro-
cesso detalhado e dialógico de revi-
são e ampliação, passando a contar, 
inclusive, com um capítulo especial-
mente dedicado à dimensão vir-
tual do centro espírita – fato que 
também ensejou que a centenária 
Fergs preparasse a presente edição 
da revista A Reencarnação com vis-
tas a reunir estudos e reflexões rele-
vantes para bem desempenharmos 
as tarefas que nos cumprem como 
espíritas nesse novo contexto de in-
terações humanas virtuais.

É indispensável que para cada 
realização virtual do centro espírita 
reflitamos adequadamente acerca 
dos princípios doutrinários e meto-
dológicos que a sustentam, preca-
vendo-nos de circunstâncias ou mo-
dos de ação que poderiam vulnerar 
os aspectos científicos, filosóficos e 
religiosos o Espiritismo.

A inclusão de crianças, jovens, 
adultos e idosos nessa senda tec-
nológica apresenta-nos, outrossim, 
desafios que vão desde a vulnerabi-
lidade social até a convivência entre 
gerações e a superação de resistên-
cias às mudanças inevitáveis. Ainda 
assim, nosso esforço há de ser no 
sentido de não deixar ovelha algu-
ma pelo caminho.

O treinamento/formação per-
manente de trabalhadores espíritas 
passou a desenvolver-se em nova 
realidade, exigindo esforços de cada 
um de nós, mas apresentando-nos 
possibilidades imensas de avanço na 
difusão espírita.

Liderar as instituições espíritas 
e o movimento espírita em tempos 
de tarefas virtuais pede-nos tam-
bém especial desenvolvimento de 
competências, a fim de exercer-
mos influência salutar e desempe-
nharmos a liderança necessária a 
conciliarmos tarefas presenciais e 
virtuais, garantirmos a sustentabili-
dade ampla dos centros espíritas e 
sermos efetivos na prática da carida-
de material e moral.

Cabe-nos, ainda, referir que o 
conteúdo da presente edição trata 
destes e de outros pontos, sendo 
fruto do esforço coletivo de toda a 
família espírita, determinada a bus-
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car caminhos a fim de que o Con-
solador Prometido esteja sempre a 
brilhar como candeia inconfundível 
nos veladores de nossas vidas, como 
farol nas noites e mares mais revol-
tos da existência, como proposta de 
vida abundante a suplantar a misé-
ria moral do materialismo.

Desejamos aos nossos amigos e 
amigas que as páginas a seguir sir-
vam de elemento a fortalecer o âni-
mo para o trabalho, permitir a busca 
constante pelo conhecimento, pelas 
habilidades e atitudes que nos farão 
servidores úteis, em todos os tem-
pos, à edificação da Divina Obra no 
coração de homens e mulheres.

Deus nos abençoe e encontre 
em nós mentes e corações dispos-
tos a descortinar a cada dia as novas 
faces do progresso, transforman-
do dores e provações em genuínas 
alegrias, esperanças e consolações 
hauridas da consciência pacificada e 
do dever cumprido.

Gabriel Nogueira Salum

Presidente da Fergs



CARTA DO
SESQUICENTENÁRIO
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A Diretoria Executiva e 
as lideranças do Mo-
vimento Espírita das 

15 regiões do nosso estado, neste 
momento histórico em que a Fergs 
completa um século de trabalho de 
Unificação do Movimento Espírita 
Gaúcho, desejam aos companhei-
ros que estarão conduzindo as lides 
federativas no seu sesquicentená-
rio que continuem servindo a Jesus 
com alegria, tendo bom ânimo, per-
severando na busca da unidade, se-
meando entusiasmo e gratidão, no 
trabalho do bem e confiando que 
venceremos quaisquer adversida-
des.

Confiamos nos esforços que 
empreendereis para continuar a 
Unificação do Movimento Espírita.

Portanto, irmãos, avante! O 
Evangelho de Jesus é a carta de to-
dos os tempos e todos nós somos 
cartas vivas de renúncia e de amor.

Renovai a fé e atualizai o 
vosso compromisso, a cada dia, 
pautando as ações com equidade 
e propagando a união, que são pi-
lares da felicidade e da paz. 

Coragem para fazerdes as 
mudanças necessárias ao atendi-

mento das necessidades da grande 
família espírita, mantendo fidelida-
de a Jesus e a Kardec, sendo resi-
lientes para suportardes aquilo que 
não pode e não deve ser mudado e 
serenidade para decidirdes, sem-
pre, pelos objetivos comuns.

Marchai! O trabalho é do 
Cristo e a nossa missão é levá-lo a 
todos os corações.

Lembrai-vos de que, sejam 
quais forem os novos desafios com 
que vos defronteis, é sempre me-
lhor enfrentar a tempestade no 
barco capitaneado pelo Mestre. 

Nossa fileira seguirá una e es-
taremos convosco, juntos, sempre, 
sob o estandarte da nossa amada 
Casa Máter do Espiritismo no solo 
gaúcho.

Prossigamos!!!





MELHORAR PARA
PROGREDIR

Rogério Luis Stello
Vice-Presidente Administrativo da Fergs

Área Administrativa
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“E a um deu cinco talentos e a 
outro dois e a outro um, a cada 
um segundo a sua capacidade.”1

“Melhorar para progredir - eis a 
senha da evolução.”2

Introdução

A Covid-19 assola o mundo há 
mais de um ano. É a mais terrível 
pandemia dos últimos 100 anos e 
nos mergulhou em dores e aflições. 
Sem dúvida, um flagelo destruidor.

O Codificador trata do tema, 
na parte terceira de O Livro dos Es-
píritos, quando aborda a Lei de Des-
truição na questão 737:

Com que fim fere Deus a Huma-
nidade por meio de flagelos des-
truidores? “Para fazê-la progredir 
mais depressa. Já não dissemos 
ser a destruição uma necessi-
dade para a regeneração moral 
dos Espíritos, que, em cada nova 
existência, sobem um degrau 
na escala do aperfeiçoamento? 
Preciso é que se veja o objetivo, 
para que os resultados possam 
ser apreciados.”3

Questionados sobre a finali-
dade desses flagelos, os Espíritos 
superiores respondem que é uma 
1 DIAS, Haroldo D. O Novo Testamento. 1. ed. Brasília: FEB, 2013. p. 140. 
Mateus 25:15.
2 XAVIER. Francisco C. Pelo Espírito Emmanuel. Palavras de vida eterna 
35. ed. Uberaba: Comunhão Espírita Cristã, 2010. cap. 7, p. 27.
3 KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 93. ed. Brasília: FEB, 2013. q. 737, 
p. 337.

destruição necessária para a rege-
neração moral dos Espíritos. São 
provações e expiações individuais e 
coletivas, que têm por objetivo fa-
zer com que a humanidade progrida 
mais depressa!

Eles explicam que, do ponto 
de vista dos prejuízos que causam, 
são flagelos, mas em alguns anos irá 
surgir uma melhor ordem de coisas, 
enquanto que de outra maneira le-
variam séculos para que isso acon-
tecesse. 

Portanto, a pandemia ocorreu 
em função da nossa necessidade de 
aprendizado. É um recurso pedagó-
gico, um instrumento para nos in-
centivar a refletir sobre a natureza 
imortal do ser espiritual que somos 
e impulsionar nosso aprimoramento 
intelecto-moral e a consequente re-
generação da humanidade.

Nesse sentido, o atual momen-
to pandêmico motivou a procura de 
alternativas para a manutenção das 
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tarefas pertinentes aos centros espíritas, uma 
vez que as atividades presenciais foram proibi-
das e/ou desaconselhadas.  

Felizmente, a evolução tecnológica tem 
avançado a passos largos culminando no desen-
volvimento de ferramentas cujo conhecimento 
e manejo têm sido fundamentais à gestão efi-
ciente e sustentável de nossas instituições.

A proposta deste artigo é tratar de alguns 
recursos que visam a facilitar o planejamento e 
execução das atividades do centro espírita, em 
modo virtual, e auxiliar na obtenção do aporte 
de receita e a controlar as despesas, para a sua 
manutenção.

 

Conta de e-mail institucional @fergs 

A Fergs está inscrita no Google 
para organizações sem fins lucrati-
vos, e desde 2011 oferece conta ins-
titucional e acesso aos recursos do 
G Suite a todos os centros espíritas 
federados do estado.  

A conta institucional é a ferra-
menta colaborativa, de comunica-
ção e integração das instituições de 
nossa rede federativa, por meio da 
qual é possível acessar informações 
de interesse do Movimento Espírita, 
tais como divulgação de eventos, 
circulares, etc. A mesma conta deve 
ser utilizada para contatar os vários 

setores federativos e para a comu-
nicação entre instituições, de modo 
que a troca de correspondências 
seja registrada e fique disponível 
para futuras consultas.

O Google G Suite disponibili-
za ferramentas de grande utilidade 
para o centro espírita, que podem 
ser acessadas em qualquer dispo-
sitivo móvel, das quais destacamos 
algumas:

O Google Calendar permite 
que o gestor agende eventos e re-
uniões do centro espírita em uma 
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agenda on-line que fica sincroniza-
da com a conta do Google da ins-
tituição, permitindo a vinculação 
ao e-mail de terceiros que sejam 
convidados para uma reunião, com 
criação de link do Google Meet e 
emissão de lembretes para todos, 
via e-mail.

O Google Meet é a plataforma 
de videoconferência do Google. No 
caso de reuniões agendadas pelo 
e-mail institucional @fergs, a ferra-
menta permite a criação ilimitada 
de salas de videoconferência, com 
até 100 participantes, sem limite de 
tempo, além de recursos avançados, 
tais como: enquete e salas temáti-
cas.

Com o Google Drive é possí-
vel fazer o upload de documentos, 
planilhas, apresentações, imagens, 
vídeos, músicas, etc. na conta de 
e-mail do centro espírita, e organi-
zar os conteúdos por pastas, tornan-
do o acesso fácil e rápido a todos os 
materiais, que permanecem arqui-
vados com toda segurança e, princi-
palmente, backup. 

O Google Docs é uma ferra-
menta para editar e produzir textos 
e possui também alguns recursos 
adicionais, como inserir links, ima-
gens, ícones e fazer toda a forma-
tação do arquivo. Os documentos 

podem ser acessados de qualquer 
lugar e compartilhados com outras 
pessoas, o que permite trabalhar de 
forma coletiva. 

As planilhas do Google fun-
cionam de maneira semelhante ao 
conhecido Excel. Inclusive, possuem 
suporte para os mesmos tipos de ar-
quivos. É possível criar tabelas, grá-
ficos e utilizar fórmulas.

O Planejamento

Conhecidas as ferramentas 
básicas, é importante refletir sobre 
os passos fundamentais que todo 
centro espírita, independentemen-
te do seu tamanho, deve utilizar 
para bem desenvolver a sua gestão. 
Lembrando que o momento é muito 
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propício para a integração entre as 
gerações e o protagonismo juvenil, 
uma vez que os jovens, via de regra, 
estão mais inteirados do manejo de 
tais recursos.

Quando almejamos a susten-
tabilidade financeira do centro es-
pírita, o primeiro passo é tratar do 
planejamento. Para tanto, é desejá-
vel o envolvimento de toda a sua di-
retoria para definir quais são as ati-
vidades que serão desenvolvidas no 
exercício, estabelecer metas e, pos-
teriormente, enumerar as despesas 
fixas e variáveis previstas e definir 
qual a estimativa de receitas. 

Pensar em curto, médio e lon-
go prazo: que atividades são desen-
volvidas pelo centro espírita? Quais 
as despesas que necessitamos su-
portar para realizá-las? A sede do 
centro espírita requer manutenção? 
Precisa renovar a pintura? O Plano 
de Prevenção e Proteção Contra In-
cêndio – PPCI está em dia? Existem 
demandas urgentes e dispendiosas 
que exigem intervenção? É impor-
tante definir e orçar essas ações 
para estabelecer um plano de ação, 
de modo a não ser surpreendido, no 

futuro, com despesas emergenciais 
sem a devida reserva financeira. 

E quais são as receitas do nos-
so centro espírita? Vamos também 
listar e estimar para o próximo exer-
cício: mensalidades de associados, 
receita líquida do posto de venda de 
livros e do Clube do Livro, receita de 
eventos, etc. Dessa forma construi-
remos o orçamento anual.

Embora as fontes de recei-
ta permaneçam as mesmas, com o 
advento da pandemia e a diminui-
ção do fluxo de pessoas ao centro 
espírita, há uma natural redução 
no aporte de recursos, exigindo do 
gestor um planejamento adequado, 
com envolvimento dos associados e 
o consequente comprometimento 
destes com a sustentabilidade da 
instituição. Igualmente, é necessário 
buscar alternativas para a cobran-
ça dessas receitas. Nesse sentido, 
existem plataformas de cobrança 
que permitem o envio de boletos, 
ou débito no cartão de crédito, de 
forma recorrente, aos associados. A 
transferência via PIX, pela sua gra-
tuidade e facilidade do uso, é outra 
alternativa. 
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A Previsão Orçamentária

Um exemplo que pode servir 
de base para qualquer centro espíri-
ta, e ser adaptado de acordo com a 
sua realidade, é o orçamento anual 
da Fergs, elaborado coletivamente 
pela sua diretoria executiva no mês 
de outubro de cada exercício, utili-
zando planilha do Google que fica 
armazenada no Drive, compartilha-
da pelo e-mail institucional com os 
colaboradores que participam da 
sua elaboração e que, dessa forma, 
podem contribuir na construção e 
avaliação do referido instrumento. 
Após análise e aprovação, o orça-
mento é compartilhado com toda a 
rede federativa – centros espíritas, 
Uniões e Conselhos Regionais Espí-
ritas –, para que seja avaliado e, fi-
nalmente, submetido à deliberação 
final na reunião do Conselho Fede-
rativo Estadual – CFE, no mês de no-
vembro. 

Ressalta-se que esse período 
em que o orçamento permanece à 
disposição para discussão e análise 
possibilita que os votos apresenta-
dos pelos presidentes dos órgãos 
de unificação, na reunião do CFE, 
representem a opinião dos centros 
espíritas que compõem a rede fede-
rativa.

Esses princípios da construção 
coletiva e transparência são muito 
importantes para o centro espírita. 
Compartilhar e permitir a avaliação 
do orçamento anual por parte dos 
seus associados, inteirando-os da 
situação financeira da instituição, 
gera um maior engajamento de to-
dos. 

É fundamental que os gestores 
acompanhem a execução mensal do 
orçamento para verificar a necessi-
dade de ajustes. Desse modo, a peça 
orçamentária será, realmente, uma 
ferramenta de gestão e não apenas 
uma formalidade, permitindo que a 
instituição aprimore a sua projeção 
orçamentária, a qual ficará cada vez 
mais próxima da realidade.

Findo o exercício, é desejável 
que o centro espírita preste contas 
aos seus associados e parceiros. 
Compartilhar as demonstrações fi-
nanceiras do exercício e um relató-
rio de atividades, onde constem as 
ações realizadas e as metas atingi-
das, por meio das ferramentas dis-
poníveis, gera maior credibilidade 
na instituição, pois possibilita a to-
dos identificarem com clareza a des-
tinação dos recursos arrecadados e 
a importância da união de esforços 
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para que a instituição atinja seus ob-
jetivos. 

Como podemos observar, a 
resposta aos desafios que surgiram 
durante a pandemia foi o progres-
so, no sentido da utilização de fer-
ramentas que tornam eficiente a 
gestão do centro espírita, propor-
cionando que, mesmo diante de um 
momento desfavorável, nossas insti-
tuições cumpram com a missão de 
acolher todos os necessitados que 
procuram no Evangelho de Jesus, à 
luz da Doutrina Espírita, a orienta-
ção, o consolo e o esclarecimento.

Contribuições na elaboração do artigo:

Adriana Pizzutti – 2º Tesoureira da Fergs.





O CENTRO ESPÍRITA
ROMPENDO AS

BARREIRAS FÍSICAS DA 
COMUNICAÇÃO

Fernando Sérgio Soares Fagonde
Multiplicador da ACOM

Área de Comunicação Social Espírita
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No Movimento Espírita, 
de forma geral, as tec-
nologias têm propor-

cionado vantagens relevantes em 
relação ao período anterior à sua 
existência. Podemos citar, por exem-
plo, a exposição doutrinária, que 
exigia a presença física do expositor 
na casa onde o trabalho seria reali-
zado. Pensemos então nesta tarefa 
em nível global: qual a possibilidade 
de uma instituição espírita receber 
um expositor de outra cidade, esta-
do ou país? A dificuldade aumenta-
ria proporcionalmente à distância 
da sede do trabalhador convidado.

Com a tecnologia, esta restri-
ção torna-se menos relevante, pois 

o expositor pode apresentar o tra-
balho a partir da sua instituição de 
origem com qualquer destino pos-
sível. Inclusive, é preciso salientar 
que o alcance desta apresentação 
é multiplicado de forma exponen-
cial, visto que a exposição deixa de 
ser regional e passa a ser mundial, 
pois a plataforma que transmite um 
evento a partir na cidade pequena 
do interior, por exemplo, é a mesma 
que realiza a transmissão a partir de 
alguma capital do mundo e os es-
pectadores da mesma forma podem 
estar em qualquer lugar, “conecta-
dos”.

Além disso, uma exposição 
exclusivamente presencial não per-

mite que o seu conteúdo 
seja revisitado em qualquer 
tempo, a menos que seja re-
gistrada através de alguma 
mídia para este fim e dispo-
nibilizada posteriormente (é 
o formato que nos permite a 
oportunidade de assistir ao 
programa Pinga Fogo com 
Chico Xavier, por exemplo. 
O evento gravado em 1971, 
pela extinta TV Tupi, foi dis-
ponibilizado através de pla-
taformas de vídeo na inter-
net).

Com as exposições on-
line, além da facilidade geo-
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gráfica e do alcance multiplicado, é 
possível ainda revisitar o evento tan-
tas vezes quantas forem desejadas, 
por quem quer que seja que tenha 
acesso à plataforma utilizada.

Outra vantagem da tecnologia 
para o Movimento Espírita, ainda 
dentro da sua divulgação, é a aqui-
sição de obras, como citamos no iní-
cio desta reflexão. Alguns cliques e 
os volumes basilares da Doutrina es-
tão a caminho do endereço do inte-
ressado em estudá-los ou do centro 
espírita onde a pessoa estuda, ou 
ainda, digitalmente disponíveis em 
seus smartphones, tablets e afins.

Façamos aqui um paralelo 
com o trabalho extraordinário de 
Francisco Spinelli, quando, para di-
vulgar a Doutrina Espírita, utilizava-
-se de animais de carga para trans-
portar livros na sua peregrinação 
pela Serra do estado do Rio Grande 
do Sul, ação esta que resultou na 
formação de grupos de estudo de 
onde surgiram os primeiros centros 
espíritas da região, certamente um 
esforço hercúleo de divulgação pro-
porcional aos meios disponíveis à 
época, que eram escassos. 

Não é a intenção sugerir a 
substituição integral das obras fí-
sicas por obras digitais, tampouco 
considerar que os encontros presen-

ciais dos grupos de estudo e exposi-
ções não são mais necessários, mas 
sim convidar o leitor à reflexão a 
respeito dos benefícios indiscutíveis 
que a utilização adequada das tec-
nologias, principalmente da inter-
net, podem trazer para a divulgação 
da Doutrina Espírita. 

Para ilustrar esses benefí-
cios, trazemos alguns números para 
apresentar o potencial de utilização 
em benefício da divulgação da Dou-
trina Espírita.

Conforme o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE)1, 
82% dos domicílios nacionais pos-
suem acesso a internet, o que cor-
responde a 152 milhões de habitan-
tes com algum tipo de dispositivo 
conectado que permitiria o acesso 
ao conteúdo disponível através dos 
meios digitais.

Outros dados impressionantes 
dizem respeito ao volume de dados 
trafegados. Conforme o levanta-
mento do site Internet Live Stats2, 
no mundo todo existem 5 bilhões de 
usuários de internet que assistem a 
600 milhões de vídeos por dia. São 
91 mil vídeos por segundo. Certa-
mente é um número impressionan-
te.

1 https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/
2013-agencia-de-noticias/releases/30521-pnad-continua-tic-2019-inter-
net-chega-a-82-7-dos-domicilios-do-pais. Acesso em 28.10.2021.
2 https://www.internetlivestats.com/ Acesso em 28.10.2021.
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Estas informações conduzem 
a uma conclusão lógica de que é 
inevitável considerar que a inter-
net é instrumento relevante para a 
divulgação da Doutrina Espírita. Ini-
cialmente foi o livro apenas, depois 
acrescentou-se o rádio, depois a TV 
e agora a tecnologia, as ferramentas 
vão somando-se.  

Em O Evangelho Segundo o Es-
piritismo, no seu capítulo VII, quan-
do, nas instruções dos Espíritos te-
mos a missão do homem inteligente 
na Terra, verificamos o trecho: “A 
natureza do instrumento não indica 
o uso que dele se deve fazer? A en-
xada que o jardineiro põe nas mãos 
do seu ajudante não indica que ele 
deve cavar?”3. Considerando este 
trecho e associando-o à tecnologia, 
que se pode dizer ser o resultado da 
utilização de um conjunto de inteli-
gências somado a inspirações vindas 
dos Espíritos benfeitores da huma-
nidade, temos um instrumento de 
comunicação de alcance global que 
pode trazer para o Espiritismo o be-
nefício da eliminação das distâncias 
e democratização do seu conteúdo 
doutrinário.

Um exemplo prático: no dia 
31 de dezembro de 2020, o médium 
Divaldo Pereira Franco realizou uma 

3 Kardec, Allan. O evangelho segundo o espiritismo, cap VII, item 13, 
https://febnet.org.br/wp-content/themes/portalfeb-grid/obras/evange-
lho-guillon.pdf Acesso em 29.09.2021.

live de lançamento de sua obra mais 
recente. Este vídeo teve, até o mo-
mento, aproximadamente meio mi-
lhão de visualizações, provavelmen-
te de várias partes do planeta.

Conforme Merhy Seba, as op-
ções de utilização da internet são, 
entre outras: “divulgação doutriná-
ria, criação de sites com dados sobre 
as instituições, divulgação de even-
tos, troca de ideias, debates e cur-
sos on-line, ampliação da gama de 
possibilidades de assistir a eventos 
nacionais e internacionais”.4

E para cada uma destas pos-
sibilidades, as próprias federativas 
do Brasil e do Rio Grande do Sul dis-
ponibilizam instruções de utilização 
através de vídeos e manuais como 
a série Comunicação e Tecnolo-
gia disponível no canal da Fergs no 
YouTube5, que possui uma proposta 
continuada de instrução, e o próprio 
documento Orientação à comunica-
ção social espírita.6

Considerando a resposta dos 
Espíritos da Codificação, na questão 
573 de O Livro dos Espíritos, quando 
são perguntados pelo Codificador: 
“Em que consiste a missão dos es-
píritos encarnados? Resposta: Em 
instruir os homens, em lhes auxi-
liar o progresso; em lhes melhorar 
4 SEBA, Merhy. Orientação à comunicação social espírita. 2. ed. FEB/CFN.
5 https://www.youtube.com/c/FERGSTV. Acesso em 28.10.2021.
6 SEBA, Merhy. Orientação à comunicação social espírita. 2. ed. FEB/CFN.
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as instituições, por meios diretos e 
materiais”7, vejamos a utilidade que 
encontramos na tecnologia no sen-
tido de instruir e melhorar as insti-
tuições. Vamos mais além, ainda na 
mesma obra, quando encontramos 
na questão 799: “De que maneira 
pode o Espiritismo contribuir para 
o progresso? Destruindo o materia-
lismo, que é uma das chagas da so-
ciedade”.8 Esta tarefa do Espiritismo, 
de destruição do materialismo, con-
ta com um instrumento de alcance 
global.

Gabriel Salum9 diz que “ao 
adjetivarmos algo com a palavra 
"espírita" mudamos o seu sentido”. 
No caso, a comunicação social espí-
7 KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos, q. 573. https://www.febnet.org.
br/wp-content/uploads/2012/07/135.pdf. Acesso em 29.09.2021.
8 KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos, q. 599. https://www.febnet.org.
br/wp-content/uploads/2012/07/135.pdf. Acesso em 29.09.2021.
9 SALUM, Gabriel. O que é comunicação social Espírita. https://www.
youtube.com/watch?v=MtE1iPalIpM. Acesso em 10.10.2021.

rita é a forma de nos comunicarmos 
através dos princípios doutrinário-
-evangélicos espíritas. É uma comu-
nicação voltada para o cumprimen-
to da missão do Espiritismo, que é 
a destruição do materialismo. De 
modo que se concebermos o adje-
tivo "espírita" à ciência da comuni-
cação social que já existia, trazemos 
uma responsabilidade extra, que é 
justamente adequar a ferramenta 
ao seu fim. Se a comunicação social 
espírita é todo o conjunto de ações 
voltadas para divulgar e difundir os 
princípios da Doutrina Espírita para 
o mundo, a Área de Comunicação 
Social Espírita dentro de cada casa é 
a responsável por fortalecer e faci-
litar os meios necessários para esta 
divulgação e difusão.

Comunicação 
Social Espírita
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Dado todo este cenário de 
possibilidades abertas à comunica-
ção espírita, são diversas as ativida-
des que as Áreas da Comunicação 
Social Espírita (ACSE) dos nossos 
centros podem desenvolver empre-
gando as tecnologias que há muito 
tempo existem em nossa sociedade. 
Além das já citadas exposições dou-
trinárias a distância, dos encontros 
virtuais dos grupos de estudo e das 
formações disponibilizadas por ví-
deos compartilhados, muitas outras 
atividades podem ser desenvolvi-
das, como a divulgação das ações 
das casas (não apenas das exposi-
ções), compartilhamento nas redes 
da Doutrina na forma de trechos 
curtos das obras básicas, recomen-
dações de livros espíritas, indicação 
de sites e conteúdos do movimento 
federativo, trocas de experiências 
entre trabalhadores, entre outras. 
Para que essas atividades se concre-
tizem, os centros espíritas devem 
agregar à sua ACSE colaboradores 
que tenham uma boa proximidade 
com o uso desses recursos, dispo-
nibilizados pela internet, e conheci-
mento doutrinário sólido para que 
sejam assim agentes facilitadores 
das novas abordagens que se fize-
rem necessárias.

No plano de trabalho da área 
nacional, encontramos as funções 

da Comunicação Social Espírita, ver-
sadas nos seguintes termos: As fi-
nalidades principais do Movimento 
Espírita são o estudo, a prática e a 
difusão do Espiritismo de modo que 
possa cumprir o seu papel de fo-
mentador da transformação moral 
da humanidade. A Área da Comuni-
cação Social Espírita, alinhada com 
esta finalidade, define suas funções 
gerais em três grandes categorias: 
(a) a função Evangelizadora; (b) a 
função Integradora; e (c) a função 
Midiática.10  

No cumprimento da função 
evangelizadora cabe ao centro espí-
rita:

• Promover a formação do “Homem 
de Bem” à luz do Espiritismo. 

• Comunicar as ações de estudo e 
prática do Espiritismo Cristão em 
consonância com as demais áreas. 

• Consolar e esclarecer por meio 
das ações da comunicação.

10 https://www.febnet.org.br/portal/wp-content/uploads/2020/10/
2018-2028-Programa-de-Trabalho-Comunicac%CC%A7a%CC%83o-para-
-a-Nova-Era.pdf. Acesso em 11.10.2021.
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Quanto à função integradora

•	 Promover e incentivar a integração pela comunicação entre todos os que 
desenvolvem ações no Movimento Espírita. 

•	 Compartilhar informações para proporcionar a unidade de pensamentos 
e propósitos dos ideais de união das instituições espíritas e do trabalho 
da Unificação.

Quanto à função midiática

•	 Promover a comunicação espírita considerando as dimensões de: Utilida-
de, Beleza e Fundamentação. 

•	 Divulgar os princípios do Espiritismo e as informações das atividades do 
Movimento Espírita em formato, estrutura e canais adequados aos vários 
segmentos de público. 

•	 Avaliar cuidadosamente os materiais, as informações e as referências uti-
lizados nas atividades de comunicação em nome do Espiritismo.

Verificamos, pois, que a abran-
gência das ações da ACSE é transver-
sal, pois elas têm implicação em to-
dos os segmentos do centro espírita. 
Daí a atenção que as lideranças de-
vem ter para a formação e o treina-
mento da equipe dessa área, setor, 
departamento, seja qual for o for-
mato existente em cada instituição.

A atenção para o plano de ati-
vidades federativas e os treinamen-
tos propostos à rede são fundamen-
tais para que cada célula do nosso 
Movimento Espírita tenha os cola-

boradores suficientes para a magna 
tarefa, a qual Emmanuel se refere da 
seguinte maneira: 

Lembra-te deles, os quase loucos 
de sofrimento, e trabalha para 
que a Doutrina Espírita lhes es-
tenda socorro oportuno. Para 
isso, estudemos Allan Kardec, ao 
clarão da mensagem de Jesus-
-Cristo, e, seja no exemplo ou na 
atitude, na ação ou na palavra, 
recordemos que o Espiritismo 
nos solicita uma espécie perma-
nente de caridade – a caridade 
da sua própria divulgação.11

11 XAVIER, Francisco Cândido; VIEIRA, Waldo. Pelo Espírito Emmanuel. 
Estude e Viva. 14. ed. Brasília: FEB, 2013.
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Concluindo, o advento da tec-
nologia, mais especificamente da in-
ternet, possui ainda algumas arestas 
que precisam ser aparadas, resul-
tantes das características dos Espíri-
tos que lidam com ela atualmente, 
porém o seu potencial é imenso se 
considerarmos que temos em mãos 
um instrumento que aproxima os 
necessitados daqueles que podem 
auxiliar; os aflitos da mensagem 
consoladora; os que carecem de es-
clarecimento do conhecimento; e, 
também, os materialistas e incrédu-
los da verdade do Espírito imortal, 
da pluralidade dos mundos habita-
dos e da bondade e justiça do Cria-
dor. 



Federação Espírita do RS 25

Referências Bibliográficas

KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. VII, item 13. ht-
tps://febnet.org.br/wp-content/themes/portalfeb-grid/obras/evangelho-
-guillon.pdf. Acesso em 29.09.2021.

KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos, q. 573 e 599. https://www.febnet.org.
br/wp-content/uploads/2012/07/135.pdf. Acesso em 29.09.2021.

SALUM, Gabriel. O que é comunicação social Espírita. https://www.youtu-
be.com/watch?v=MtE1iPalIpM. Acesso em 10.10.2021.

SEBA, Merhy. Orientação à comunicação social espírita. FEB/CFN. 2013, 
cap. 51.

https://www.febnet.org.br/blog/geral/noticias/nada-pode-deter-a-mar-
cha-da-doutrina-espirita/

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-a-
gencia-de-noticias/releases/30521-pnad-continua-tic-2019-internet-che-
ga-a-82-7-dos-domicilios-do-pais

https://www.internetlivestats.com/ Acesso em 28.09.2021.





UM NOVO MODO DE
ACOLHER, CONSOLAR,

ESCLARECER E
ORIENTAR

Helena Bertoldo da Silva
Diretora da AAECE

Área de Atendimento Espiritual no Centro Espírita



A Reencarnação 45828

Vós sois a luz do mundo. Não se 
pode ocultar uma cidade situada 
sobre um monte; nem se acende 
uma candeia colocando-a debaixo 
do módio, mas sobre o candeeiro, 
assim ilumina todos que estão na 
casa. Da mesma forma, brilhe a  
vossa luz diante dos homens para 
que vejam as vossas boas obras e 
glorifiquem vosso Pai, que está nos 
céus. - Jesus (Mateus 5:14-16)1

A dimensão virtual do centro 
espírita é uma maravilhosa opor-
tunidade de colocarmos a candeia 
em cima do velador para que a 
Luz chegue a todos que estão na 
casa (planeta Terra) e resplandeça 
diante dos homens (corações ne-
cessitados do Evangelho do Cristo). 
Jesus aponta o caminho do serviço 
ao próximo para dupla iluminação:  
interior, a nossa, dos trabalhadores 
espíritas, e exterior, a das almas so-
fredoras em busca do conhecimen-
to espírita, luarizado pelo clarão da 
Boa Nova.

Através dessa nova modali-
dade continuaremos os estudos es-
píritas, as reuniões administrativas, 
os encontros de trabalhadores e os 
treinamentos. Na época de Paulo 
de Tarso, as epístolas privilegiaram 
o atendimento a distância:

1 DIAS, Haroldo D. O Novo Testamento. 1. ed. Brasília: FEB, 2013. Mateus 
5:14-16.
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Poderás resolver o problema escrevendo a 
todos os irmãos em meu nome; os de boa-
-vontade saberão compreender, porque o 
valor da tarefa não está na presença pes-
soal do missionário, mas no conteúdo es-
piritual do verbo, da sua exemplificação e 
de sua vida.2

E Emmanuel informa:
O Cristo não estabelece linhas divisórias 
entre o templo e a oficina. Toda a Terra 
é seu altar de oração e seu campo de tra-
balho, ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas 
igrejas e menoscabá-lo nas ruas é que te-
mos naufragado mil vezes, por nossa pró-
pria culpa. Todos os lugares, portanto, po-
dem ser consagrados ao serviço divino.3 

O consolo aos que sofrem extrapola a am-
biência física do centro espírita, pois toda a Terra 
é, simultaneamente, campo de trabalho e altar de 
oração. 

Com a possibilidade virtual, realizamos as 
atividades espíritas, a partir dos nossos lares, em 
frente do computador, notebook, tablet ou celular. 
Proferimos palestras, realizamos estudo e acolhi-
mento aos irmãos necessitados. 

Para tais afazeres é necessário higienizar a 
casa: fazer o Evangelho no lar, vigiar os pensamen-
tos, criar a habitualidade da prece, fazer leituras 
edificantes, tratar a família com carinho e respeito 
são diretrizes para a higidez do home office espiri-
tual.

2 XAVIER, Francisco Cândido. Paulo e Estêvão. Pelo Espírito Emmanuel. 45. ed. 18. imp. Brasília: FEB, 
2020, cap.7.
3 XAVIER, Francisco Cândido. Caminho Verdade e Vida. Pelo Espírito Emmanuel. 29. ed. 8. imp. Bra-
sília: FEB, 2019.
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Adequação do centro espírita 
aos novos tempos

Allan Kardec orienta que o 
progresso da humanidade se dá de 
duas formas: uma lenta, quase im-
perceptível; outra abrupta, provo-
cando uma espécie de cataclismo 
que transpõe em alguns anos o que 
levaria séculos. Esta última caracte-
riza o momento atual.4

Adequar o centro para a di-
mensão virtual favorece o atendi-
mento às necessidades atuais, pois 
amplia as possibilidades de atuação 
dos gestores e trabalhadores nas ta-
refas das áreas doutrinárias e admi-
nistrativas, bem como a promoção 
do bem, levando o consolo a um 
maior número de aflitos através do 
conhecimento e prática da Doutrina 
Espírita.

4 KARDEC, Allan. A gênese. Trad. Guillon Ribeiro, 53. ed.(histórica). imp. 
Brasília: FEB, 2019, cap. 18, it. 13.

O acolhimento na dimensão 
virtual 

O atendimento espiritual no 
centro espírita tem como propos-
ta acolher as pessoas, por meio de 
ações fraternas e continuadas, de 
conformidade com os princípios do 
Evangelho, à luz da Doutrina Espí-
rita, oferecendo aos atendidos ou 
atendentes o apoio, o esclarecimen-
to, a consolação, a assistência espi-
ritual e moral, com a ajuda das ins-
pirações do Plano Superior da vida, 
que por intermédio do Espírito de 
Verdade nos diz: 

Sou o grande médico das almas, 
e venho vos trazer o remédio que 
vos há de curar. Os fracos, os so-
fredores e os enfermos são meus 
filhos prediletos, e eu venho sal-
vá-los. Vinde, pois a mim, todos 
vós que sofreis e que estais so-
brecarregados e sereis aliviados 
e consolados.5

Quando nosso corpo adoece 
precisamos da medicina terrena. 
Quando a doença está na alma, ca-
recemos do médico das almas, pois 
os nossos sofrimentos estão relacio-
nados ao afastamento de Deus. 

5 KARDEC, Allan. O Evangelho segundo o Espiritismo. Cap. VI 131. ed., 6 
imp. (Edição Histórica). Brasília: FEB, 2015.
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ATIVIDADES DO ATENDIMENTO ESPIRITUAL QUE PODEM SER 
REALIZADAS NA DIMENSÃO VIRTUAL

1. Atendimento fraterno

O AF pode ser realizado atra-
vés de ferramentas virtuais institu-
cionais, preservando a mesma ética 
e princípios do atendimento presen-
cial, observando o sigilo previsto nos 
documentos orientadores e na legis-
lação vigente.

Sugerimos duas leituras:

O capítulo 6 do livro Orienta-
ção para o Atendimento Espiritual 
no Centro Espírita, editado pela FEB, 
em 2019; e o artigo "Saúde Espiri-
tual e Quarentena – O Atendimento 
Espiritual on-line", no livro O Espiri-
tismo e a Pandemia, organizado por 
Maria Elisabeth da Silva Barbieri – 
autores diversos da FERGS Editora, 
1ª edição, 2021.

Allan Kardec prioriza:
Coloco em primeira instância o 
consolo que é preciso oferecer 
aos que sofrem, erguer a cora-
gem dos caídos, arrancar um 
homem de suas paixões, do de-
sespero, do suicídio, detê-lo tal-
vez no limiar do crime! Não vale 
mais isso do que os lambris dou-
rados?6

6 KARDEC, Allan. Viagem Espírita em 1862 e outras viagens de Kardec. 
2. ed. Brasília: FEB, 2005. 

2. Reunião privativa de irradiação

Na realização desta reunião 
deve ser preservada sua privacida-
de. Essa atividade tem relevância 
e contribui com a melhoria da am-
biência espiritual do centro espírita, 
do planeta, dos trabalhadores e fre-
quentadores. 

Requisito da reunião: união de 
pensamentos, concentração e silên-
cio respeitoso, perfeita comunhão 
de vistas e sentimentos, cordialida-
de entre seus participantes e desejo 
do bem.7

Allan Kardec informa:
A prece em comum tem ação 
mais poderosa, quando todos os 
que oram se associam de cora-
ção a um mesmo pensamento e 
têm o mesmo objetivo: é como 
se muitos clamassem juntos e 
em uníssono.8

7 Orientação para o Atendimento Espiritual no Centro Espírita/FEB, 
2019, 1. ed., p. 65-68.
8 KARDEC, Allan. O Evangelho segundo o Espiritismo. Trad. Evandro No-
leto Bezerra. 2. ed. 7. imp. Brasília: FEB, 2018, cap. 27, it.1.
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3. Explanação do Evangelho à luz 
da Doutrina Espírita

É uma reunião pública na qual 
O Evangelho Segundo o Espiritismo 
é exposto de forma sequencial, des-
tacando os ensinos morais do Cristo.

O trabalhador, na Explanação 
do Evangelho, deve ser treinado 
para essa tarefa. Destacamos um su-
cinto rol de competências para o ex-
positor: conhecimento evangélico-
-doutrinário, equilíbrio emocional, 
bom senso, naturalidade, sensibili-
dade, esforço constante de melhoria 
e vivência evangélica.

Emmanuel destaca:
Lembra-te deles, os quase loucos 
de sofrimento, e trabalha para 
que a Doutrina Espírita lhes es-
tenda socorro oportuno. Para 
isso, estudemos Allan Kardec, 
ao clarão da mensagem de Jesus 
Cristo, e, seja no exemplo ou na 
atitude, na ação ou na palavra, 
recordemos que o Espiritismo 
nos solicita uma espécie perma-
nente de caridade – a caridade 
da sua própria divulgação.9

9 XAVIER, Francisco Cândido; VIEIRA, Waldo. Pelo Espírito Emmanuel. 
Estude e Viva. 14. ed. Brasília: FEB, 2013. “Socorro Oportuno”.

4. Reuniões de trabalho para a 
equipe e multiplicadores

Os grupos que visam ao bem 
comum não estão a salvo dos ata-
ques das trevas, que sutis, inspiram 
o desânimo, abalando trabalhado-
res, dirigentes e dirigidos. Por isso 
é imprescindível a realização de re-
uniões ordinárias, para interação e 
fortalecimento deles. Onde o obje-
tivo é nobre, a Espiritualidade ge-
nerosa deita suas luzes protetoras, 
ensejando força, fé e persistência na 
tarefa.

Emmanuel esclarece:
Numerosos companheiros esta-
rão convencidos de que integrar 
uma equipe de ação espírita se 
resume em presenciar os atos 
rotineiros da instituição a que se 
vinculam e resgatar singelas obri-
gações de feição econômica. (...) 
O espírita, no conjunto de reali-
zações espíritas, é uma engrena-
gem inteligente com o dever de 
funcionar em sintonia com os 
elevados objetivos da máquina.10

10 Idem. “O espírita na equipe.”
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5. Encontros de capacitações 
para trabalhadores

Esses encontros são importan-
tes para a formação continuada da 
equipe e multiplicadores da área, 
contemplando a Diretriz 7 do Plano 
de Trabalho para o Movimento Espí-
rita Brasileiro (2018-2022).

Cuidemos da lavoura do bem 
preparando os ceifeiros, oferecendo 
a charrua do conhecimento espírita, 
para que arem a gleba e semeiem a 
boa semente. A boa vontade é o co-
meço, mas só ela não é suficiente. 
Emmanuel alerta:

Os aprendizes da Boa-Nova 
constituem a instrumentalidade 
do Senhor. Sabemos que, cole-
tivamente, permanecem todos 
empenhados em servi-lo, en-
tretanto, ninguém olvide a ne-
cessidade de afinar a trombeta 

dos sentimentos e pensamentos 
pelo diapasão do Divino Mestre, 
para que a interferência indivi-
dual não se faça nota dissonante 
no sublime concerto do serviço 
redentor.11

Para a realização das ativida-
des sugeridas, é necessária a pre-
paração do ambiente nos aspectos 
tecnológicos – ferramentas virtuais 
e aparelhagem adequada, se possí-
vel treinar antes de executar a ati-
vidade; físicos – local da casa ade-
quado, não sujeito a interrupções; 
espirituais – leituras edificantes, 
prece, sintonia elevada. Sugerimos 
a leitura e o estudo do capítulo 11 
– "Dimensão virtual do centro espí-
rita", na obra Orientação ao Centro 
Espírita/FEB, 1ª edição, 2021.

11 XAVIER, Francisco Cândido. Vinha de Luz, Pelo Espírito Emmanuel. 
Brasília: FEB. Cap. 124.
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Levar o Evangelho a todas as 
gentes

Vive-se na Terra, a fase em que 
ocorre a grande transição pla-
netária sob todos os aspectos 
considerados (...) O ser humano 
exausto bate às portas dos Céus 
suplicando apoio e a Divindade 
concede-lhe as bênçãos do tra-
balho e da iluminação, a fim de 
libertar-se da opressão que se 
tem permitido (...)12

É momento de iluminar as tre-
vas das dores com o farol do Evan-
gelho do Cristo, oferecer um refrigé-
rio às desditas, levando esperança e 
ânimo aos corações aflitos, sedentos 
pela transformação.

Alcíone enfatiza:

A mensagem do Cristo precisa 
ser conhecida, meditada, sentida e 
vivida.13

12 FRANCO, Divaldo Pereira. Pelo Espírito Manoel Philomeno de Miranda 
Amanhecer de uma nova era. Salvador: Leal, 2. ed. 2012.
13 XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito Emmanuel. Renúncia. Bra-
sília: FEB. 2020. 36. ed. 12. imp. Segunda parte, cap. III, “Testemunhos 
de Fé”. 

O Espiritismo luarizando o 
Orbe

Ide e pregai a palavra divina. É 
chegada a hora em que deveis 
sacrificar à sua propagação os 
vossos hábitos, os vossos traba-
lhos, as vossas ocupações fúteis. 
Ide e pregai. (...) Arme-se a vossa 
falange de decisão e coragem! 
Mãos à obra! O arado está pron-
to; a terra espera; arai!14

As atividades virtuais propi-
ciam a inclusão e a acessibilidade. 
Observamos a participação de com-
panheiros que não frequentavam as 
capacitações presenciais, alguns por 
falta de recursos para o deslocamen-
to; outros por horários não compa-
tíveis; outros eram idosos que não 
saíam à noite com medo da violên-
cia urbana. Muitos deles participam 
das oficinas on-line no recesso segu-
ro de seus lares. 

Allan Kardec preconiza:
Nós trabalhamos para dar a fé 
aos que em nada creem; para es-
palhar uma crença que os torna 
melhores uns para os outros, que 
lhes ensina a perdoar aos inimi-
gos, a se olharem como irmãos, 
sem distinção de raça, casta, sei-
ta, cor, opinião política ou reli-
giosa; numa palavra, uma crença 
que faz nascer o verdadeiro sen-

14 KARDEC, Allan - O Evangelho segundo o Espiritismo. Brasília: FEB 
2015. 131. ed., 6 imp. (Edição Histórica). Cap. XX. “Os trabalhadores da 
última hora”, it. 4, Missão dos Espíritas.



timento de carida-
de, de fraternidade 
e deveres sociais.15

Urge acolher todas 
as gentes, disseminando 
o Espiritismo para formar 
homens de bem.

O trabalho misto se 
desenha como uma pro-
posta perene, pois haverá 
dois tipos de frequenta-
dores para o centro espíri-
ta – os que adentrarão as 
portas físicas da instituição, 
e aqueles que continuarão 
a participar das atividades 
virtuais. As habilidades ad-
quiridas nesse período pan-
dêmico devem ser aprimora-
das e executadas com amor. 
Sigamos unidos, acolhendo, 
consolando e orientando 
com base nos princípios dou-
trinários ao clarão da mensa-
gem de Jesus.

15 KARDEC, Allan. Revista Espírita de 1863. 1. ed. Rio de Ja-
neiro: FEB, 2005.
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Introdução

O estudo do Espiritismo, nes-
te momento de pandemia, tem sido 
uma grande oportunidade para o 
Movimento Espírita, em especial 
para os facilitadores e participantes 
de grupos de estudo desenvolverem 
novas habilidades, fortalecerem os 
vínculos afetivos e viverem a pro-
posta cristã, bem como manterem-
-se conectados aos benfeitores espi-
rituais e ao centro espírita, mesmo 
que de modo virtual.

Neste aspecto, a Orienta-
ção ao Centro Espírita, documento 
orientador do Movimento Espírita 
Brasileiro, destaca: 

As atividades virtuais do Centro 
Espírita se mostram cada vez 
mais imprescindíveis. São mui-
tos os exemplos de pessoas a se-
rem favorecidas: indivíduos com 
profissões que exigem viagens 
constantes, que cuidam de crian-
ças ou adultos, com dificuldades 
de locomoção, que residem em 
localidades desprovidas de Cen-
tros Espíritas, que se deparam 
com os congestionamentos das 
grandes cidades e riscos de segu-
rança pessoal, além das popula-
ções eventualmente isoladas por 
força de cataclismos ou pande-
mias.1 

1 FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA. CONSELHO FEDERATIVO NACIONAL. 
Orientação ao centro espírita. Brasília: FEB, 2021, cap. 11 – “Dimensão 
virtual do Centro Espírita”.

Os grupos de estudo no cen-
tro espírita possuem características 
próprias, decorrentes de condições 
sociais, culturais, ambientais, polí-
ticas e econômicas. É evidente que, 
hoje, as dificuldades para a criação 
e manutenção dos grupos de estu-
dos existentes estão muito ligadas 
ao uso das novas tecnologias, pois 
como os centros espíritas estão fe-
chados em virtude da pandemia, a 
solução encontrada pela maioria 
das instituições foi a adoção do es-
tudo on-line. O uso das ferramentas 
digitais tem sido a forma utilizada 
pelos facilitadores que se dedicam 
a dar continuidade ao estudo do Es-
piritismo, por entenderem a sua im-
portância para todos nós, Espíritos 
imortais, em processo de evolução 
espiritual.

Kardec, ao se referir aos gru-
pos, denominando-os na época 
como “grupo de ensino”, refere que: 
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Recentemente formaram-se al-
guns grupos especiais, cuja mul-
tiplicação jamais deixaríamos de 
encorajar: são os denominados 
grupos de ensino, ocupam-se 
pouco ou nada das manifesta-
ções, mas sim, da leitura e da ex-
plicação de O Livro dos Espíritos, 
de O Livro dos Médiuns e de arti-
gos da Revista Espírita. Algumas 
pessoas devotadas reúnem com 
esse objetivo certo número de 
ouvintes, suprindo para eles as 
dificuldades de ler e estudar por 
si mesmos. Aplaudimos de todo 
coração essa iniciativa que, es-
peramos, terá imitadores e não 
poderá, em se desenvolvendo, 
deixar de produzir os mais feli-
zes resultados. “Para isso não se 
tem necessidade de ser orador 
ou professor; é uma leitura em 
família, seguida de algumas ex-
plicações sem pretensão à elo-
quência, e que está ao alcance 
de toda gente.”2

Em que pese ao tempo do 
Codificador não se ter à disposição 
o meio virtual e suas ferramentas, 
destaca-se que, hoje, esta ação de 
multiplicação de grupos de estudo 
virtuais não pode deixar de ser en-
corajada. Pelo contrário, estimula-se 
a sua formação como maneira de as-
segurar a continuidade dos estudos, 
especialmente em momentos de 
pandemia.

Ao mesmo tempo, as dificul-
dades para o uso das tecnologias 
2 KARDEC, Allan. Viagem Espírita em 1862 e outras viagens de Kardec. 
2. ed. Brasília: FEB, 2005, cap. X, “Sobre a formação dos grupos e socie-
dades espíritas”.  

servem como novos aprendizados. 
Ao espírita que se propõe a estudar 
o Espiritismo, lembramos a orienta-
ção de Kardec, em O Livro dos Espí-
ritos:

Acrescentemos que o estudo de 
uma doutrina, qual a Doutrina 
Espírita, que nos lança de súbi-
to numa ordem de coisas tão 
nova quão grande, só pode ser 
feito com utilidade por homens 
sérios, perseverantes, livres de 
prevenções e animados de firme 
e sincera vontade de chegar a um 
resultado.3

O estudo virtual no centro 
espírita e no Movimento Es-
pírita

Nesse ponto, o questionamen-
to que devemos fazer é de como 
manter e expandir a tarefa da Área 
de Estudo do Espiritismo, no forma-
to virtual.

Para reflexão, destacamos a 
entrevista realizada com o Espírito 
Angel Aguarod4, realizada por Dival-
do Pereira Franco, na ocasião dos 25 
anos do ESDE – Estudo Sistematiza-
do da Doutrina Espírita, tendo como 
proposta o ESDE na visão do plano 
espiritual5, em especial a questão 
nove:
3 KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 93. ed. 1ª imp. (Edição Histórica). 
Brasília: FEB, 2013, “Introdução”, It. VIII.
4 Angel Aguarod Torrero, quarto presidente da Fergs, no ano de 1926.
5 FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA. Revisto Reformador, março de 
2008, p. 86/89. 
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Que recursos poderiam ser, ain-
da, acionados para expandir a 
tarefa de implantação da Campa-
nha do Estudo Sistematizado da 
Doutrina Espírita?

A divulgação bem-feita da ideia é 
responsável pela sua aceitação. 
Ampliar a propagação da Campa-
nha do Estudo Sistematizado da 
Doutrina Espírita, explicando-se 
os seus conteúdos e finalidades, 
por todos os meios ao alcance 
da atualidade, será o contributo 
mais eficaz para a sua aceitação 
por todos aqueles que anelam 
por um mundo melhor e uma so-
ciedade mais feliz.

Diálogos, comentários, artigos, 
estudos em grupo, disseminação 
das teses do ESDE (jornais, rádio, 
televisão, internet), torná-lo-ão 
conhecido, facilitando a aceita-
ção por parte daqueles que ain-
da não o conhecem ou não se 
identificam, de início, com a sua 
oportuna programação (grifo 
nosso).

Kardec, ao tratar do ensino 
espírita, teve o cuidado de não fi-
xá-lo aos pensamentos ou teorias 
vigentes ao seu tempo, pois educa-
dor com visão de futuro e inspirado 
pelos Espíritos superiores, desde 
a sua experiência como professor 
demonstrava uma compreensão li-
bertadora da educação. “Aceitando 
o professor como simples mediador 
na obra educativa, reconhecia no 
aluno um colaborador nessa mesma 
obra, incentivando-lhe a iniciativa 
pessoal e a atividade espontânea.”6

Como se vê, a internet e suas 
ferramentas propõem viver aprendi-
zados novos, ampliar os horizontes 
e alargar o conhecimento. Enxergar, 
no desconhecido, o que se mostra 
inacessível, mas não impossível, e 

6 WANTUIL, Zêus e THIESEN, Francisco. Allan Kardec - O Educador e o 
Codificador. Organizador Zêus Wantuil. 4. ed. Brasília: FEB, 2019. Cap. 
28 – “A Didática Rivalina”.
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sim uma oportunidade de evoluir, 
de conhecer o novo, e com este 
compartilhar novas oportunidades, 
lições e vivências.  

Ainda, estar animado de firme 
e sincera vontade de chegar a um 
resultado remete ao exercício da fé 
aliada à boa ação. A fé espírita é ra-
cional. Significa que somos agentes 
ativos do nosso processo evolutivo. 
O mundo virtual também vem pro-
por essa vivência.

Uma questão que tem sido 
apontada por alguns companheiros 
é de que seria necessário que o faci-
litador dominasse as ferramentas do 
mundo virtual, que fosse um conhe-
cedor das novas tecnologias. No en-
tanto, cabe remeter ao pensamento 
de Kardec, que nos esclareceu que o 
encontro de estudo deveria ser sim-
ples como uma leitura em família. 

Embora o estudo aconteça na 
modalidade on-line, não se pode 
perder de vista esta recomendação 
do Professor Rivail, pois esses en-
contros, embora virtuais, devem pri-
mar pela simplicidade, o acolhimen-
to amoroso de todos os irmãos que 
se reúnem em torno de um objetivo 
comum e o fundamento nas obras 
básicas. 

Cabe lembrar que o estudo 
é um fator de sustentabilidade do 
centro e do Movimento Espírita em 
seus aspectos ético, social, político, 
cultural, ambiental, espiritual e eco-
nômico, tendo a literatura espírita 
como fonte inspiradora e mante-
nedora de todo esse processo, pois 
não há como se realizar um estudo 
sério sem a utilização do livro espí-
rita, elemento essencial para o cum-
primento da missão do Espiritismo.  



Enfim, o estudo na modali-
dade virtual não obsta que traba-
lhemos unidos com Jesus, em seu 
nome, para conhecer a sua mensa-
gem, estimulando cada participante 
a vivê-la, trabalhando as diferenças 
entre os integrantes, valorizando-as 
como elementos ativos do próprio 
aprendizado.

Ainda, estimular a união do 
grupo é fundamental, transforman-
do-o em um grupo coeso e harmo-
nioso, visando à união de princípios, 
fazendo com que cada um se sinta 
pertencente no ambiente coletivo, 
no qual tenham a oportunidade de 
expressar suas ideias, sentimentos e 
compartilhar vivências.

Igualmente, o espírito de aco-
lhimento deve estar presente no 
grupo, trabalhando na inclusão de 
novos integrantes, à semelhança 
do que se faz com o parente que 
não se vê há algum tempo, mas por 
quem se nutre sincero sentimento 
de amor e saudade, ou seja, acolher 
aquele interessado nos grupos espí-
ritas, livre de ideias preconcebidas e 
preconceitos, mas sim com o firme 
propósito de união e fraternidade, 
que são a base do amanhecer de 
uma nova era. 

Igualmente, deve-se incenti-
var os participantes do grupo para 
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que os objetivos doutrinários sejam 
atingidos, construindo propósitos 
comuns, observando-se o planeja-
mento de estudo e as suas experiên-
cias de vida, com o que, naturalmen-
te, ocorrerá o comprometimento do 
grupo com a proposta. Esse compar-
tilhamento de conhecimentos, refle-
xões e vivências favorece o processo 
de libertação do Espírito imortal, 
que passa a vislumbrar horizontes 
altaneiros, tendo conhecimento 
das coisas, fazendo-o saber de onde 
vem, para onde vai, e por que está 
reencarnado na Terra.  

Nessa construção planejada e 
coletiva vai se desenvolver o senti-
mento de pertencimento - origem 
comum de sentimentos - prevale-
cendo o acolhimento fraterno, de 
caridade e de amor, além de promo-
ver a inclusão das pessoas nas de-
mais atividades do centro espírita.

Nessas questões, o estudo on-
-line, também, se propõe a ser ser-
vidor das demais áreas do centro 
espírita, cooperando, assim, da me-
lhor forma, para a integração e for-
talecimento das atividades que lhes 
cabe desenvolver, pela formação de 
homens de bem, sob a luz da Doutri-
na Espírita.

Um aspecto relevante a ser 
considerado por todos é que o es-

tudo virtual também possibilita a 
compreensão da abrangência espiri-
tual dessa atividade. Toda atividade 
espírita séria tem o amparo da Es-
piritualidade e não está atrelada ao 
espaço material de um centro espí-
rita, porque a ação dos benfeitores 
transcende as paredes físicas. Lem-
brando das palavras de Jesus: quan-
do um ou mais estiverem reunidos 
em meu nome, aí estarei.

Na recente obra No Rumo do 
Mundo de Regeneração, do Espíri-
to Manoel Philomeno de Miranda, 
psicografado por Divaldo Franco, no 
capítulo “Atividades complexas no 
mais-além”, o benfeitor espiritual 
ressalta a relevância do estudo vir-
tual, sob o prisma da Espiritualida-
de:

Foi um momento emocionante, 
porque, em razão das dificulda-
des de estarem presentes grupos 
de pessoas, havia-se resolvido 
manter as atividades da Casa uti-
lizando-se a internet, especial-
mente transmitindo os estudos e 
permitindo que um número sig-
nificativo de pessoas interessa-
das no conhecimento da Palavra 
tivesse acesso.7

7 FRANCO, Divaldo Pereira. Pelo Espírito Manoel Philomeno de Miranda. 
No rumo do mundo de regeneração. 1. ed. Salvador: Leal, 2021. “Ativi-
dades mais complexas no mais-além”, p. 123.



A Reencarnação 45844

Então temos a certeza que os 
amigos espirituais protegem e am-
param os grupos de estudos sérios, 
reunidos em quaisquer modalida-
des. A sintonia dos participantes irá 
atrair os Bons Espíritos. A nós cabe 
a boa vontade associada ao espírito 
de aprendiz para o estudo do Espiri-
tismo na modalidade virtual.

Por isso, nós, da Área de Es-
tudo do Espiritismo - AEE, da Fede-
ração Espírita do Rio Grande do Sul, 
instituição centenária de luz, neste 
momento de transformação da so-
ciedade para uma Nova Era, temos a 
consciência de que somos Espíritos 
convidados a vivê-la, para que se-
jamos também seus trabalhadores. 
Os centros espíritas, como escolas 
da alma, podem e devem abraçar a 
proposta do estudo virtual, conso-
lidando-a, porque se democratizou 
o acesso e colaborando, assim, na 
construção de um mundo melhor, 
no qual a caridade e amor prevale-
çam como sentimentos mais eleva-
dos dos Espíritos, refletindo os ensi-
nos cristãos. 

Agradecemos pela contribui-
ção incansável dos multiplicadores 
federativos da nossa Área, que tem 
se dedicado a incentivar, orientar e 
acompanhar os estudos virtuais que 
estão ocorrendo em todo o estado, 
convidando, também, de coração, 

que os facilitadores participem ati-
vamente desta construção coletiva, 
cuja proposta é da Espiritualidade, 
não esquecendo de que os grupos 
de estudo, sejam virtuais, seja pre-
senciais, constituem-se em Escolas 
da Alma.
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Nesses tempos desafiadores 
em que a humanidade vive uma 
pandemia, as famílias são atingidas 
por uma série de pressões que de-
sencadeiam crises familiares impor-
tantes, entre elas a da hiperconvi-
vência e do distanciamento social. 
Os sofrimentos humanos, em geral, 
nesse contexto pandêmico se inten-
sificaram e a busca pelo consolo e 
esclarecimento também.

Assim, o centro espírita foi de-
safiado a elaborar estratégias para 
seguir cumprindo sua finalidade de 

acolher, consolar, esclarecer e orien-
tar, iniciando atividades virtuais, nas 
quais se evidenciou ainda mais a im-
portância de fortalecer as famílias 
através da Evangelização dos Lares. 

Para atender às novas deman-
das dos centros espíritas, a Área da 
Família mobilizou seus multiplica-
dores, diretores da Área da Família 
nas uniões e centros espíritas para 
realização dos webinários, disponí-
veis para todos no YouTube da Fergs, 
como material de estudo e orienta-
ção: 

A FAMÍLIA ON-LINE
https://www.youtube.com/watch?v=uHi74prmuME

EVANGELIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS
https://www.youtube.com/watch?v=asZ9VraaXck

GRUPOS DE FAMÍLIAS GESTANTES
https://www.youtube.com/watch?v=4-jIk40VU6c

GRUPOS DE CONJUGALIDADE
https://www.youtube.com/watch?v=2-OWiyLUin8

LONGEVIDADE NO CENTRO ESPÍRITA
https://www.youtube.com/watch?v=_-0dSFEa_ZU 
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Disponibilizou, também, o Estudo do Documento de 
Orientação à Área da Família em treinamentos on-line, rea-
lizados através das plataformas Meet, Classroom e grupos de 
WhatsApp. Organizou a primeira revista totalmente digital Fa-
mílias, Encontros e Reencontros contendo artigos com temáti-
cas de suma importância para as atividades com as famílias no 
centro espírita em todas as suas modalidades, disponível para 
download gratuito em https://www.fergs.org.br/revista-reen-
carnacao-457. 

Formato híbrido ou misto das 
atividades da Área da Família

No retorno gradativo às ativi-
dades presenciais do centro espírita 
é importante, além de seguirmos 
todas as orientações sanitárias, con-
siderarmos os novos vínculos esta-
belecidos de forma virtual durante 
a pandemia, nas atividades on-line, 
na qual muitas famílias puderam es-
tar conectadas apesar das dificulda-
des de deslocamento, cuidado com 
familiares idosos ou crianças. Assim, 
orientamos que se mantenham for-
mas combinadas das modalidades 
presenciais e virtuais, denominadas 
híbridas ou mistas.

Grupos on-line e presenciais 
de Evangelização das Famílias 

De acordo com o atual Do-
cumento de Orientação à Área da 
Família (2018, p. 46) os Grupos de 
Evangelização das Famílias devem 
ser realizados a partir da proposta 
metodológica de rodas de conversa, 
priorizando oficinas, atividades vi-
venciais e dinâmicas de grupo, onde 
todos tenham a oportunidade de fa-
lar, de se olhar e se escutar. O temá-
rio deve ser construído junto com os 
participantes dos grupos, procuran-
do contextualizar os temas à luz da 
Doutrina Espírita e do cotidiano dos 
participantes.

As atividades vivenciais possi-
bilitam a todos, evangelizadores e 
famílias, uma ampliação de conhe-
cimentos; descoberta de soluções 
criativas, pacificadoras e fraternas 
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para situações do cotidiano; desen-
volvimento de relações interpes-
soais de solidariedade e empatia; 
modificação de velhas práticas e 
adoção de novos hábitos, quando 
cada um se descobre como prota-
gonista de sua existência, capaz de 
transformar a si e apoiar a mudança 
de outros irmãos de caminhada, vin-
culados pelos laços da consanguini-
dade ou pelos laços espirituais. 

Os grupos/encontros e outras 
atividades de Evangelização da Fa-
mília presenciais ou on-line devem 
ser abertos a todos os ciclos vitais e 
configurações familiares e ser coor-
denados por, no mínimo, dois evan-
gelizadores de famílias, que partici-
pem de forma assídua e responsável 
de grupos de estudos da Doutrina 
Espírita no centro espírita e desen-

volvam, em programa de formação, 
as competências para esta atividade. 

É importante a atitude dos 
evangelizadores/coordenadores 
mantendo escuta e fala sensíveis 
às questões trazidas pelos partici-
pantes no grupo. Evitar orientações 
pontuais e diretas, procurando con-
duzir as colocações em uma abran-
gência maior e encaminhar, quando 
necessário, ao Atendimento Frater-
no – Área de Atendimento Espiritual 
do Centro Espírita ou à Área de Pro-
moção Social Espírita.

Poderão ser formados, ainda, 
outros Grupos com Interesses Espe-
cíficos: Grupos de Conjugalidade, 
Grupos de Famílias Gestantes, Gru-
pos de Longevidade/Maturidade.
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Evangelho no Lar na dimensão virtual do centro espírita

Um notável recurso de fortale-
cimento das famílias é a realização 
do Evangelho no lar em especial 
nestes tempos de crises e de pande-
mia. Assim, o centro espírita na sua 
dimensão virtual ou presencial deve 
organizar uma equipe de trabalha-
dores, Evangelizadores da Família 
dedicados a esta relevante tarefa 
de orientação à implantação do 
evangelho no lar às famílias, priori-
zando a prática da metodologia do 
Evangelho no Lar no próprio centro 
espírita, estabelecendo dia e horá-
rio específicos para a realização do 
Evangelho no Lar na forma presen-
cial e/on-line, ou mista, convidando 
a todos os interessados para par-
ticiparem, envolvendo dirigentes, 

trabalhadores do centro espírita e 
suas famílias, para que desta forma 
vivencial as famílias sejam estimu-
ladas e orientadas à realização em 
seus próprios lares.

Além disso, a orientação para 
implantação do Evangelho no Lar 
pode ser realizada em diferentes 
espaços e oportunidades, tais como 
nos Grupos de Evangelização das 
Famílias, na orientação às famílias 
da Evangelização da Infância e Ju-
ventude, nas atividades da Área de 
Promoção Social Espírita, nos gru-
pos de estudos, nos atendimentos 
fraternos, nas palestras públicas, 
nos centros espíritas e em eventos 
do Movimento Espírita, nas mídias 
sociais, entre outros. 
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Roteiro do Evangelho no Lar 

•	 Escolher, na semana, um dia e horário com duração de mais ou 
menos trinta minutos.

•	 Disponibilizar uma jarra ou um copo com água para cada inte-
grante, para que seja magnetizada pelos benfeitores espirituais.

•	 Iniciar a reunião com uma prece simples e espontânea.

•	 Realizar a leitura de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Pode-se 
começar desde o prefácio, lendo um item ou dois em sequência 
ou abrindo de forma aleatória. Leitura de forma clara e pausada, 
proporcionando um momento de reflexão para todos.

•	 Fazer comentários e reflexões sobre o texto lido de forma breve 
e contando com a participação dos presentes, evidenciando o 
ensino moral aplicado às situações do dia a dia.

•	 Preces: pelo próprio lar, pelos parentes, amigos e por todos que 
estão ligados à família, encarnados e desencarnados; pela comu-
nidade; por todos os que governam e administram; pelo estado; 
pelo país e pela paz no planeta. Pedir também que a água seja 
magnetizada pelos benfeitores espirituais.

•	 Prece de encerramento – simples, sincera e espontânea, agrade-
cendo a Deus, a Jesus e aos Bons Espíritos. Após a prece, beber 
a água magnetizada.

•	 A prática do Evangelho no Lar não deve ser transformada em 
reunião mediúnica. Toda intuição e inspiração que ocorra deve 
ficar no campo dos comentários gerais, no momento oportuno.

•	 O livro básico indicado é O Evangelho Segundo o Espiritismo (Al-
lan Kardec).
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Passo a passo do Evangelho no Lar on-line 

•	 Definir dia da semana e horário.

•	 Combinar quem serão os responsáveis pela atividade.

•	 Definir qual a plataforma que será utilizada (Meet, WhatsApp, 
Zoom, Jitsi, etc.).

•	 Criar e divulgar o link de acesso da sala virtual, com o capítulo e 
itens de O Evangelho Segundo o Espiritismo que serão lidos.

•	 Abrir a sala virtual, no mínimo, 5 min antes.

•	 Fazer o acolhimento na sala orientando para a atividade, desta-
cando que os comentários devem ser breves e de acordo com a 
leitura realizada naquele dia.

•	 Combinar quem fará a prece de abertura, a leitura do Evangelho 
e a prece de encerramento.
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•	 Seguir o mesmo roteiro do Evan-
gelho presencial (ao lado) que 
também está disponível em vídeo: 
https://www.fergs.org.br/afa.

As Caravanas de Evangelho no 
Lar às famílias ou instituições

O objetivo das Caravanas do 
Evangelho no Lar é atender a solici-
tações para orientar a implantação 
do Evangelho no Lar. Orientamos 
que se priorizem estas orientações 
no próprio ambiente do centro es-
pírita, vivencial, na forma presencial 
ou virtual. Porém, existem situações 
nas quais as famílias possuem algu-
ma impossibilidade real de ir ao cen-
tro espírita ou dificuldades de aces-
so digital (internet, equipamentos, 
analfabetismo digital), e necessitam 
desta orientação em seu próprio lar 
ou nas instituições. Estas situações 
especiais deverão ser analisadas, a 
cada caso, com suas peculiaridades, 
pela Coordenação das Caravanas do 
Evangelho no Lar do centro espírita. 

Os caravaneiros do Evange-
lho no Lar na dimensão vir-
tual do centro espírita

A tarefa desta caravana pre-
sencial ou virtual é, exclusivamen-
te, auxiliar na implantação do Evan-
gelho no Lar nas famílias e/ou nas 
instituições. Encaminhar outras 
demandas às demais áreas respon-
sáveis no centro espírita, tanto de 
assistência espiritual quanto mate-
rial, quando constatadas nas visitas 
presenciais ou virtuais às famílias e 
instituições. As caravanas aos presí-
dios, hospitais e geriatrias deverão 
ser realizadas pela equipe da Área 
do Atendimento Espiritual no cen-
tro espírita, quando, nas atividades 
realizadas nesses locais, estiverem 
compreendidos a aplicação de pas-
ses e atendimento fraterno. 
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Evangelização das Famílias - Um compromisso de amor
renovado

Para que a família cumpra o 
seu compromisso divino de educa-
ção moral, necessita de apoio, am-
paro e orientação à luz do Evange-
lho, tornando-se assim uma família 
evangelizadora. Nesse sentido con-
cluímos que os encontros, as ativi-
dades e os estudos proporcionados 
pela Área da Família nos centros es-
píritas precisam ser oportunizadas 

de todas as formas possíveis, ven-
cendo os desafios ainda existentes 
e continuar proporcionando alen-
to, esperança e o entendimento da 
importância de abrir as portas dos 
lares para Jesus entrar, através da 
Evangelização das Famílias. 

“A Evangelização dos Lares 
inaugurará para o mundo a Era da 
Redenção” – Cecília Rocha

Contribuições na elaboração do artigo:
Carmi Wildner e Rosa Festugatto

Integrantes da equipe de coordenação da AFA Fergs.
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Introdução

Do ponto de vista espiritual, na 
Terra, estamos em um tempo de reno-
vação. É, igualmente, um momento em 
que a liderança necessária1, no centro 
espírita, precisa tomar pé das atuais 
circunstâncias sem perder de vista seus 
compromissos espirituais, para além 
desta passagem na Terra, observando o 
dever de contribuir com o progresso da 
coletividade e de combater o materialis-
mo, considerando as suas consequências 
funestas, como a ignorância, o ódio e a 
injustiça.

As tecnologias da informação e da 
comunicação (TICs) estão à nossa dispo-
sição para que promovamos a Ciência do 
Infinito e elas permitiram, nos dias de 
pandemia, continuarmos com os nos-
sos labores de estudo, difusão e prática 
do Espiritismo mesmo com o necessário 
isolamento social tendo em vista deter-
mos o contágio pela ação do SARS-CoV-2 
e salvaguardarmos a saúde pública. Nes-
te artigo refletiremos sobre o centro es-
pírita, sua dimensão virtual, a liderança 
espírita e a condução de processos de 
gestão de mudança.

1 BARBIERI, Maria Elisabeth; SALUM, Gabriel; TEREZINHA, Almerinda (org.). O lí-
der espírita. Porto Alegre: Francisco Spinelli, 2015.
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1. O centro espírita, seus objetivos e a sua emergente
dimensão virtual 

Com base no documento 
orientador do Movimento Espírita 
Brasileiro, Orientação ao Centro Es-
pírita, podemos dizer que o centro 
espírita consiste em: “escolas de for-
mação moral e espiritual que traba-
lham à luz da Doutrina Espírita (...)”2 
e, nesse sentido, os centros espíritas 
têm por objetivo principal “(...) pro-
mover o estudo, a difusão e a prá-
tica da Doutrina Espírita, codificada 
por Allan Kardec, auxiliando na for-
mação do homem de bem, acolhen-
do, consolando e esclarecendo as 
pessoas (...)”.3 Assim, evidencia-se o 
centro espírita como um educandá-
rio de almas norteado pela Doutrina 
dos Espíritos e a sua finalidade é a 
de tornar a criatura humana melhor, 
através de sua filosofia de trabalho, 
método de gestão e projeto de for-
mação integral do ser humano atra-
vés de estudos e vivências.

A dimensão virtual do cen-
tro espírita é descrita, no opúsculo 
Orientação ao Centro Espírita, redi-
gido a muitas mãos, junto ao Conse-
lho Federativo Nacional (CFN) – ór-
gão representativo das federativas 

2 FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA/ CONSELHO FEDERATIVO NACIONAL. 
Orientação ao centro espírita. Jorge Godinho Barreto Nery (coord.). Bra-
sília: 2021, p. 27.
3 Idem, p. 28.

estaduais ante a Federação Espírita 
Brasileira (FEB). Esta dimensão veri-
fica-se a partir da adoção das novas 
tecnologias da informação e da co-
municação na sociedade e, por con-
sequência, no centro espírita que de 
fato não está isolado dos fenôme-
nos contemporâneos, pois que “se 
entranha naturalmente na comuni-
dade, é parte dela, um órgão ativo e 
operante da estrutura social”.4 

2. Liderança espírita educa-
dora e a gestão de mu-
dança

A liderança espírita, na pers-
pectiva servidora, necessita agir 
educativamente na gestão de mu-
dança cultural e paradigmática junto 
aos trabalhadores do centro espírita 
para que, em tempos (pós) pandê-
micos, o centro espírita desenvolva 
a sua dimensão virtual de forma efe-
tiva a serviço do Consolador. 

Na obra O Líder Espírita: Lide-
rança espírita para a nova era 5, no 
4 PIRES, J. Herculano. O Centro Espírita. Editora Paidéia. Edição do Kin-
dle.
5 SALUM, Gabriel; BARBIERI, Maria Elisabeth; AMARANTE, Maicon de 
Brito do; LOUSADA, Vinícius Lima. O líder espírita. v. 2. liderança espírita 
para a nova era. Porto Alegre: Fergs Editora, 2021.
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capítulo oitavo, dedicado à forma-
ção de novos líderes, registramos os 
passos da mudança de cultura orga-
nizacional como parte do processo 
dessa formação, de líderes que cor-
respondam às necessidades do cen-
tro espírita, da comunidade em que 
se está inserido. E nos deteremos, 
neste tópico, em pensarmos sobre a 
gestão de mudança para que as ne-
cessidades da comunidade do cen-
tro espírita sejam o ponto de partida 
para as transformações indispensá-
veis em um determinado contexto, 
de forma que elas se deem sem que 
sofram muito impacto de uma men-
talidade desatenta ao cenário de cri-
se e de dores humanas. 

Nesse sentido, é muito impor-
tante que a vivência da dimensão 
virtual seja bem planejada, ágil e 
correspondente à finalidade do cen-
tro espírita. Não mudam os fins do 
centro espírita ante a sua dimensão 
virtual, muda parte dos meios em 
uso, mas eles precisam estar alinha-
dos, com bom senso, ao fim: espiri-
tualização do ser humano.

No escopo da gestão de mu-
dança, encontramos quatro passos 
a serem observados: a. história per-
suasiva; b. exemplos pela liderança; 
c. sistemas de reforço; e d. habilida-
des necessárias. Apenas acrescen-
tamos um quinto: avaliação perma-

nente. São passos a serem seguidos 
e qualificados, naturalmente, por 
quem queira transformar a institui-
ção, projetos ou processos de tra-
balho colaborativo em razão de ne-
cessidades legítimas da comunidade 
espírita ou da nossa cultura no tem-
po presente, sem perder de vista a 
missão educativa do centro espírita. 

a. História persuasiva

Feito um diagnóstico enquan-
to construção coletiva e colabo-
rativa, de forma dialógica e o mais 
horizontal possível, carecemos de 
construir uma história persuasiva, 
verdadeira, construída com as lide-
ranças das equipes de trabalho do 
centro espírita e enraizada em seu 
histórico, de modo a explicitarmos 
o diagnóstico da realidade institu-
cional, as necessidades de nossa co-
munidade e compartilharmos uma 
visão de futuro, desde o aqui e o 
agora, apontando, portanto, o pro-
jeto da instituição em médio e longo 
prazo, com clareza, entusiasmo, es-
pírito de liderança servidora e dese-
jo profundo do melhor para o bem 
de todos.

Contar histórias, neste caso, 
não é outra coisa senão desenvol-
ver narrativas honestas, mas otimis-
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tas, enraizadas na perspectiva que 
temos da vida futura e de nossas 
metas evolutivas que convergem 
para os propósitos do centro espíri-
ta, cujos laços espirituais vinculam e 
fortalecem a todos, ainda que envol-
vidos em suas provas e expiações, 
pertencentes ao espectro do pro-
grama reencarnatório de cada um. 
Recordemos, porém, que o centro 
espírita é um ponto de convergência 
entre compromissos espirituais dos 
que estão reencarnados com a pers-
pectiva da Espiritualidade Superior 
para a difusão do pensamento es-
pírita. Recordemos Jesus contando 
histórias do Reino, e nos inspiremos!

b. Exemplos de liderança

A liderança deve inspirar para 
o bem. Nesse sentido, lembramos 
de Chico Xavier que ensina:

Temos, com toda certeza, lide-
ranças as mais respeitáveis e por 
elas nos orientamos no mundo 
para a sustentação da ordem, da 
segurança, do trabalho e do pro-
veito em favor de todos, mas a 
liderança genuína, segundo Nos-
so Senhor Jesus Cristo, é sempre 
aquela que Ele define no próprio 
Evangelho: — E aquele que de-
sejar ser o maior, que se faça o 
servidor de todos.6

6 XAVIER, Francisco Cândido. Chico Xavier em Goiânia. Grupo Espírita 
Emmanuel. Edição do Kindle.

Desse modo, compete à li-
derança espírita indicar caminhos 
pelo poder de servir e exemplificar 
servindo, orientando pelo amor e 
pelo desejo autêntico de promover 
a felicidade do próximo no trabalho 
que empreende. E, se vamos nos 
voltar à dimensão virtual do centro 
espírita, por exemplo, deve ser para 
o bem-estar integral de todos, resul-
tante da educação dos sentimentos. 
Aplique a si mesmo, o líder espírita, 
as sugestões que dá, as recomen-
dações que apresenta e o conteúdo 
dos treinamentos que divulga, pro-
move ou participa. 

c. Sistemas de reforço

O Espiritismo é uma obra de 
EDUCAÇÃO. “É pela educação que 
as gerações se transformam e aper-
feiçoam. Para uma sociedade nova é 
necessário homens novos”7, ensina-
va Léon Denis. Toda a mudança de 
cultura, partindo de um diagnóstico, 
orientada pelo compartilhamento 
de visão mediante uma história per-
suasiva e demonstrada pela exem-
plificação das lideranças demanda, 
naturalmente, práticas educativas 
que fortaleçam e concretizem os 
novos aprendizados nas ações coti-
dianas.
7 DENIS, Léon. Depois da morte. FEB Publisher. Edição do Kindle, p. 298.
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O líder espírita, servindo, deve 
ser um educador, desenvolvendo um 
olhar para os seus pares de trabalho 
orientado pela filosofia de educação 
que emerge do Espiritismo. Assim, 
não percamos de vista que o nosso 
irmão trabalhador do centro espíri-
ta é um Espírito reencarnado, com 
suas trajetórias e saberes, assim 
como nós, vinculado também a lu-
tas redentoras. Dessa forma, todo 
o método de desenvolvimento de 
uma nova cultura institucional deve 
ser norteado de forma coerente 
com o corpo teórico da Doutrina Es-
pírita e sua finalidade, reforçando as 
aprendizagens e desenvolvendo os 
potenciais humanos mediante pes-
quisas, estudos, oficinas, comparti-
lhamento de materiais e, especial-
mente, pelo diálogo constante.

d. Habilidades necessárias

Identificando-se quais sabe-
res são indispensáveis para que se 
implemente, paulatinamente, nova 
cultura com os trabalhadores do 
centro espírita é importante um 
olhar pedagógico, orientado pela 
Educação de Adultos e pela Filo-
sofia Espírita de Educação, como 
se referia o saudoso Professor Ney 
Lobo, a fim de que se desenvolva a 

apropriação de novas perspectivas, 
processos, rotinas e ferramentas 
à disposição de nossas equipes de 
trabalho do centro espírita, em uma 
gestão compartilhada da mudança, 
onde todos somos responsáveis, 
tendo em vista a realização de nosso 
melhor. 

Aproveitemos os treinamen-
tos previstos com racionalidade e 
espírito de serviço, no Plano de Ativi-
dades Federativas – PAF, para inserir 
nossos trabalhadores na nova cultu-
ra que a dimensão virtual do cen-
tro espírita demanda de todos nós. 
Material farto de estudo e vivência 
está à nossa disposição, desenvol-
vido por outros, também, trabalha-
dores enraizados desde as unidades 
básicas de nosso movimento doutri-
nário – os centros espíritas – e nos 
órgãos de unificação, todos opero-
sos no programa de união em nossa 
rede de fraternidade.

e. Avaliação permanente

Avaliar não é fazer julgamento 
moral, é desenvolver um processo 
educativo de análise da efetividade 
das ações empreendidas em rela-
ção aos resultados esperados, do 
horizonte de conquistas delineado 
colaborativamente para o centro es-
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pírita. Não se faz gestão do centro 
espírita e, muito menos, de mudan-
ça de cultura em nossas instituições, 
com sustentabilidade, sem avalia-
ção. 

O foco da avaliação na gestão 
de mudança não é nas condutas 
pessoais ou evolução espiritual de 
quem quer que seja. Avaliar é ação 
necessária para melhorar o trabalho 
desenvolvido. O nosso papel diz res-
peito a avaliar se as ações empreen-
didas, em prol de nossos objetivos, 
estão alinhadas à missão institucio-
nal, à sua visão e valores adotados. 
Bom será que se sistematize o resul-
tado das avaliações, os encaminha-
mentos sugeridos, para que esse 
material seja o nosso ponto de parti-
da em novos cometimentos e, antes 
disso, nos permita ver a utilidade e a 
efetividade do processo de mudan-
ça para o centro espírita.

Conclusão

Os caminhos da liderança es-
pírita em tempos de transição pla-
netária são alvissareiros, nos pedem 
atenção e coragem, bem como com-
preensão dos nossos compromissos 
espirituais e disponibilidade para 
aprendermos a usar a serviço do 
Cristo os recursos tecnológicos que 

temos à disposição, tendo em vista 
então a efetivação da dimensão vir-
tual do centro espírita. A pandemia 
que nos assola agora, e que em um 
dia, será apenas um triste capítulo 
dos dias contados em nossa progres-
são espiritual, provocou-nos intensa 
aprendizagem dos usos das ferra-
mentas virtuais para não pararmos 
com as nossas atividades de consolo 
e esclarecimento evangélico-doutri-
nário.

À nossa frente, temos dias de 
retomada de atividades, de recons-
trução de projetos e de efetivação 
de novos planos com vistas à sus-
tentabilidade de nossos centros es-
píritas. Neste momento, o uso das 
ferramentas virtuais pode ser um 
recurso a mais para a construção do 
Reino no interior das criaturas.
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Que o mundo se encontra em 
conflitos dolorosos, à maneira 
de cadinho gigantesco em ebu-
lição para depurar os valores 
humanos, é mais que razoável, 
é necessário. Entretanto, acima 
de tudo, importa considerar que 
devemos ser, não obstante as 
nossas imperfeições, um ponto 
de luz nas trevas, em que a ins-
piração do Senhor possa brilhar.1

O progresso do Espiritismo no 
mundo é um dos sinais da renovação 
do planeta, pois ele, o Espiritismo, é 
uma forte alavanca do progresso da 
humanidade.2 E para que sua mar-
cha seja constante e firme, certo é 
que os espíritas devem ter uma ação 
efetiva, tanto no campo moral quan-
to nas realizações práticas dos seus 
trabalhos.

Vejamos como se pode perce-
ber essa marcha em nosso estado.

A história do Movimento Espí-
rita do Rio Grande do Sul possui uma 
longa trajetória. Temos documentos 
que mostram que a Doutrina Espíri-
ta chegou ao nosso estado ainda no 
século XIX e, em 1887, temos a fun-
dação da primeira sociedade espírita 
do estado na cidade do Rio Grande. 
A Federação Espírita do Rio Grande 
do Sul, fundada em 17 de fevereiro 

1 XAVIER, Francisco Cândido. Ditado pelo Espírito Emmanuel. Encontro 
Marcado. 14 ed. FEB Editora: 2013, cap. 3, Ante as crises do mundo, p. 
22. 
2 KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 4 ed. FEB Editora: 2016, Conclu-
são, it.IV.

de 1921, já conta com 100 anos de 
histórias e memórias, contidas nos 
documentos preservados no acervo 
desta instituição, por todos aqueles 
sujeitos que passaram por ele, au-
xiliando no processo de guarda dos 
arquivos e dos documentos.

A ata de fundação, o primeiro 
relatório de atividades da instituição 
compreendendo o primeiro semes-
tre de funcionamento da Fergs, os 
relatórios subsequentes, as demais 
atas registradas nos livros de atas 
preservados na sede da instituição, 
as fotografias de eventos, de dirigen-
tes e diretorias, os cartazes de cam-
panhas, selos comemorativos, os nú-
meros do periódico A Reencarnação, 
que circula no estado desde 1934, 
fitas cassetes, dentre outros tantos 
documentos guardados na institui-
ção, constituem lugares de memó-
ria importantes para que possamos 
contar as histórias da Casa Máter do 
Espiritismo em solo gaúcho.
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Nomes como Angel Agua-
rod Torrero, Israel Corrêa da Silva, 
Paulo Hecker, Oscar Breyer, José 
Simões de Mattos, Roberto Miche-
lena, Francisco Spinelli, Waldomiro 
e Dona Áurea Eifler, Cecília Rocha, 
Alba Saucedo, Dinah Rocha e inúme-
ros outros nomes de irmãos e irmãs 
de ideal espírita que colaboraram 
com a Fergs em suas diretorias, nos 
órgãos de unificação do estado e até 
mesmo representando a federativa, 
no Rio de Janeiro, perante a Federa-
ção Espírita Brasileira, só chegaram 
até nós, hoje, porque houve muitos 
outros homens e mulheres que se 
prontificaram a estabelecer lugares 
de memória como os periódicos es-
píritas e também transmitiram suas 
narrativas para os “mais jovens”.

Nós todos que hoje colabora-
mos com o Movimento Espírita Gaú-
cho estamos construindo a história 
desse mesmo movimento, assim 
como também edificamo-la até o 
presente momento, com o suporte 
dos documentos preservados que 
estão ao nosso alcance, como des-
crito acima. Temos o dever de gra-
tidão para com todos os que nos 
antecederam e deixaram rastros lu-
minosos pelos seus caminhos; cami-
nhos estes que podemos percorrer 
em trilha inversa com o intuito de 
conhecer e nos apropriarmos dos 
acontecimentos que marcaram os 
espíritas gaúchos e as próprias insti-
tuições espíritas do estado.

A luta de grupos espíritas para 
a construção de suas sedes, os belís-
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simos trabalhos assistenciais realiza-
dos pelas instituições em regiões de 
vulnerabilidade social, o nascimento 
da Evangelização Espírita da criança 
e do jovem, dos trabalhos com as 
famílias, o compromisso histórico 
com a educação laica, os estudos 
sistematizados, o Pacto Áureo, disso 
tudo apenas sabemos e podemos 
contar, apenas podemos descobrir 
mais dessas histórias que nos inspi-
ram e nos comprometem de forma 
solidária com as gerações passadas 
e as futuras, porque temos vastas e 
diferentes formas documentais pre-
servados em nossas instituições, em 
especial na Fergs. 

É pela consulta e pesquisa a 
esses testemunhos históricos que 
temos espalhado essas vivências do 

ontem, da mesma forma que conta-
mos a um amigo sobre nossa pró-
pria história, nossa infância, nossas 
origens. Nossa história é nossa iden-
tidade.

E a história da Fergs é cons-
truída pelas histórias dos espíritas 
do Rio Grande do Sul, pelas histó-
rias dos centros espíritas do nosso 
estado. Algumas delas fazem parte 
apenas das memórias dos anciãos 
de cada centro espírita, de cada ci-
dade, pois ainda não foram registra-
das em papel ou em suporte sonoro 
ou imagético. Outras ainda estão 
por serem colhidas e sistematizadas, 
pois os documentos que as contêm 
ainda não foram trabalhados, orga-
nizados, mesmo descobertos.3

Possuímos, também, atas de 
fundação, reuniões, memórias de 
reuniões, cartazes de eventos, cam-
panhas de evangelização e estudos, 
termos de doações de imóveis, ter-
renos, fotos de eventos, de ações 
beneficentes, de ação e promoção 
social, de palestras, seminários, en-
contros, impressos produzidos por 
jovens, pelas áreas de comunica-
ção social espírita e tantos outros 
documentos históricos conserva-
dos e preservados em nossos cen-
3 A Fergs Editora lançou, recentemente, o livro com narrativas de me-
mórias e histórias do Movimento Espírita do Rio Grande do Sul contando 
com a colaboração e contribuição de todos os CREs do estado na reali-
zação de entrevistas com lideranças espíritas de várias cidades gaúchas 
e a construção de textos reunindo imagens e a sistematização dessas 
narrativas.
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tros espíritas ou ainda aguardando 
para serem trabalhados, devida-
mente guardados, da mesma forma 
que preservamos, em nossos lares, 
nossas fotografias, lembranças de 
momentos e datas especiais, docu-
mentos oficiais que atestam quem 
somos.

Todo esse material necessi-
ta de cuidados, de olhares atentos 
para encontrá-lo em nossos centros 
espíritas, para não deixarmos que 
mãos desavisadas, pensando tratar-
-se de papel velho, de lixo reciclá-
vel, lance-o fora, muitas vezes com 
o nobre intuito de dar serventia a 
esse material supostamente apenas 
“velho”. O primeiro passo para essa 
ação é orientar o colaborador ou 
colaboradores voluntários do cen-
tro espírita, que irão manusear a bi-
blioteca da casa – ou os documen-
tos da secretaria – de que papéis, 
livros, folhas, cartas, cartazes, fo-
tografias antigas que encontrarem 
sejam separados em uma pasta sem 
cor ou cor branca, para que se pos-
sa avaliar a importância desses ma-
teriais para o centro espírita, para 
o Movimento Espírita da região ou 
para a Fergs. Que esses documen-
tos sejam guardados longe de ma-
deira ou pastas de papelão ou papel 
para que insetos, fungos e outros 
riscos à conservação desse material 

se mantenham longe das fontes de 
nossa história.

Assim, percorrendo a nossa 
história, chegamos ao ano de 2020, 
mês de março, em que vivenciamos 
um grande desafio: o aparecimento 
e a continuidade da pandemia da 
Covid-19 e de suas consequências fí-
sicas, econômicas, sociais, políticas, 
morais e espirituais.

De uma hora para outra pre-
cisamos aprender a lidar com uma 
série de situações novas para todos. 
Com os centros espíritas não foi di-
ferente. Quando saímos do ambien-
te físico das instituições espíritas 
e adentramos o ambiente virtual, 
apareceram situações e regras com 
as quais não se estávamos habitua-
dos e foi preciso adaptar-nos. Foi 
necessário pensar em como buscar 
a saúde e, ao mesmo tempo, sendo 
Espíritos encarnados, aproveitar a 
oportunidade para manter o equi-
líbrio do corpo e da alma. Começa-
mos a produzir conteúdo espírita 
virtual. Transferimos muitas de nos-
sas atividades cotidianas do centro 
espírita para o ambiente da web. 
Lives, webinários, atendimento fra-
terno por WhatsApp, evangelização 
e estudo via Google Meet, também 
gravações para evangelizandos de 
infância e juventude, para as pales-
tras públicas virtuais; enfim, uma in-
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finidade de ações virtuais começou 
a ganhar forma e nossos computa-
dores e nuvens ficaram repletos de 
materiais de imagem e som produzi-
dos durante a pandemia.

Neste sentido, se apresenta 
a questão de como podemos lidar, 
do ponto de vista da construção e 
da preservação da história do Movi-
mento Espírita, com o que foi pro-
duzido de forma virtual, pois estes 
documentos são parte da história do 
Movimento Espírita durante a pan-
demia e refletem o modo como nós 
conseguimos lidar com suas conse-
quências no cotidiano dos centros 
espíritas e dos órgãos de unificação, 
seja do nosso estado, seja do nosso 
país. 

Se já tínhamos atividades que 
ocorriam on-line, muito embora 
em número muito reduzido, como 
webinários ou disponibilização de 
palestras de reconhecidos oradores 
espíritas no YouTube, agora temos o 
cotidiano presencial, ou parte dele, 
as atividades de nossos centros es-
píritas virtualizadas, o que é facil-
mente comprovado já que estão dis-
poníveis nas mídias sociais.

Entender que a memória ele-
trônica ou virtual é expressão do 
espírito humano é importante para 
que pensemos na forma de armaze-

namento e preservação do que foi 
produzido digitalmente durante o 
período da pandemia.

Assim, da mesma forma que 
trabalhamos para conservar e pre-
servar nossos documentos impres-
sos, fotográficos e todos os que fa-
lam de nossas memórias e histórias 
do Movimento Espírita, também 
precisamos guardar todas essas mí-
dias que produzimos nesse período 
singular que vive a humanidade. 
Guardemos os nossos vídeos em 
discos rígidos externos (HDs), equi-
pamento que permite conservar 
arquivos bem grandes, constituídos 
por muitos megabytes. Ou que os 
tenhamos em nuvens seguras, de 
preferência em mais de um disposi-
tivo. Façamos atas ou memórias, re-
gistros, enfim, de nossas atividades 
de estudos, realizadas no Google 
Meet ou Zoom, ou outras platafor-
mas e que não puderam ser grava-
das, guardadas nesses dispositivos 
de armazenamento escolhidos por 
nós; as impressões de telas (os fa-
mosos prints) também devem ser 
alocados no espaço escolhido para 
essa ação. Os vídeos que estão nas 
redes sociais e nos sites especiali-
zados podem ser preservados em 
backup nos computadores dos cen-
tros espíritas, quando houver, ou 
nos discos rígidos citados. Caso o 
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centro não disponha ainda de tais 
equipamentos, busque um colabo-
rador que possua os referidos meios 
para arquivo e que se comprometa, 
mediante termo assinado, a guar-
dar esses materiais até que o centro 
se organize para tal. Ressaltamos a 
importância de conservarmos essas 
memórias do hoje. 

Imaginemos que, mesmo após 
o retorno presencial das atividades 
de nossos centros espíritas, a história 
que estamos construindo hoje cons-
titui um marco fundante de trans-
formações das atividades espíritas. 
Através desses registros históricos 
poderemos, e as futuras gerações 
também poderão, compreender os 
desafios enfrentados no período 
da pandemia da Covid-19 a fim de 
seguirem na divulgação do Espiritis-
mo, ofertando consolo e esclareci-
mento a todas as criaturas por meio 
das plataformas virtuais disponíveis. 

O trabalho conjunto com a 
finalidade de superar limites, en-

frentar o desconhecimento, em um 
período de quase dois anos, até o 
momento, nos transformou em edi-
tores de vídeos, administradores de 
conferências virtuais, produtores de 
conteúdo para internet e assim por 
diante.

E seguiremos construindo 
nossas memórias e nossas histórias. 
Temos, agora, mais um tipo de docu-
mento a ser preservado e conserva-
do, os registros virtuais que teremos 
gravados e que, juntamente com 
nossos papéis, fotografias impressas 
e nossas memórias, seguem teste-
munhando a história do Movimento 
Espírita do Rio Grande do Sul.
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“Mas, tendo sido semeado, 
cresce!” (Marcos 4:32)

“É possível?” – perguntavam 
os evangelizadores, pais e responsá-
veis...

“Será que vai dar certo?” – 
questionavam as crianças e os jo-
vens participantes das atividades 
de evangelização nos centros espí-
ritas...

Compreensíveis as interroga-
ções e reticências nos momentos 
iniciais da pandemia da Covid-19 em 
2020, convidando os trabalhadores 
da ação evangelizadora a refletirem 
sobre possibilidades de atuação, a 
redimensionarem ações e a cons-
truírem novos caminhos para a rea-
lização da tarefa.

Diante de um cenário de gran-
de instabilidade e vulnerabilidade 
individual e social, e da necessidade 
inadiável de se intensificar o estudo, 
a prática e a divulgação da Doutrina 
Espírita a todos os corações como 
meio de consolo e de esclarecimen-
to, uma abençoada e dedicada equi-
pe de semeadores anônimos, nos 
diferentes rincões do orbe, prosse-
guiu a semeadura da Era Nova supe-
rando os desafios que ora se apre-
sentavam:

•	 Se os ambientes físicos estavam 
restritos, os caminhos virtuais se 
abriram de modo irreversível, fa-
vorecendo conexões para além 
das fronteiras geográficas;

•	 Se as estratégias didáticas não 
mais permitiam dinâmicas ou ma-
nuseio de recursos em encontros 
presenciais, investiu-se no apren-
dizado de estratégias virtuais 
criativas e interativas de comuni-
cação, a fim de que a mensagem 
espírita chegasse às “mentes, 
corações e mãos” das crianças e 
dos jovens com sentido e engaja-
mento;

•	 Se os braços físicos não conse-
guiam se estender a longas dis-
tâncias, os abraços virtuais ga-
nharam dimensões quilométricas, 
envolvendo corações para que o 
distanciamento social jamais sig-
nificasse distanciamento afetivo.

Descortinou-se, assim, um 
campo de semeadura virtual, ne-
cessário e oportuno, convidando 
os evangelizadores espíritas a abri-
rem-se para novos aprendizados e 
metodologias, a investigarem novas 
estratégias tecnológicas, e a avalia-
rem criativos caminhos de acesso às 
crianças, aos jovens e às famílias.
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Já habituados a zelarem pela 
observância das qualidades doutri-
nária, pedagógica, relacional e orga-
nizacional da tarefa de evangeliza-
ção, as equipes de evangelizadores 
foram desafiadas a transpô-las ao 
universo virtual, de modo a garan-
tirem momentos doutrinariamente 
fortalecidos, pedagogicamente cria-

tivos, afetivamente interativos e tec-
nologicamente organizados. 

Várias atividades virtuais mos-
traram-se possíveis no âmbito da 
Evangelização Espírita, algumas das 
quais já realizadas antes mesmo do 
momento pandêmico:

•	 Realização dos encontros de Evangelização Espírita 
com a infância e a juventude em plataformas digitais 
e/ou salas de reunião virtuais, utilizando-se de recur-
sos didáticos e tecnológicos diversificados;

•	 Criação e/ou potencialização de grupos de WhatsApp 
com famílias e jovens para intensificar caminhos de 
comunicação e de compartilhamento de subsídios de 
estudo;

•	 Contações de histórias virtualmente e disponibilização 
de links e vídeos como recursos para os encontros de 
evangelização;

•	 Contato semanal com as famílias das crianças de me-
nor faixa etária, encaminhando-lhes subsídios, histó-
rias, músicas e outros recursos para que pudessem 
compartilhar nos horários da evangelização ou do 
Evangelho no Lar;

•	 Realização do "Evangelho on-line" entre jovens da ins-
tituição e de outros centros espíritas, ampliando mo-
mentos de estudo e fortalecendo o senso de pertenci-
mento ao Movimento Espírita;
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•	 Vivência de confraternizações informais com ativida-
des lúdicas virtuais, quiz e jogos interativos de forma 
contextualizada às temáticas doutrinárias;

•	 Realização e compartilhamento de lives musicais, dou-
trinárias e artísticas de modo geral;

•	 Organização de grupos da juventude para estudo con-
junto de livros espíritas;

•	 Fortalecimento das redes sociais locais, estaduais e na-
cional para comunicação com a juventude;

•	 Realização de eventos de confraternização (encontros 
virtuais de infância e juventude) em âmbito local, esta-
dual, regional e nacional;

•	 Formação inicial e continuada de evangelizadores em 
ambientes virtuais por meio de lives, encontros, ofici-
nas e estudos a distância (EaD), considerando diferen-
tes temáticas e estratégias metodológicas;

•	 Realização de reuniões regulares com equipes de evan-
gelização em âmbito local para planejamento, estudo 
e avaliação das ações. 

Vale destacar, contudo, que 
a realização virtual das ações não 
implica uma transposição simples e 
linear das ações presenciais para os 
ambientes e plataformas digitais. 

Sob o prisma doutrinário, a 
tarefa prossegue zelando por sua 
adequada fundamentação espírita, 
procedendo-se às pontes de contex-

tualização às realidades de vida das 
crianças e jovens. 

Sob a ótica pedagógica/meto-
dológica, a dimensão virtual exige 
dos mediadores e participantes um 
redimensionamento da gestão de 
tempo, das metodologias desenvol-
vidas, das formas de mediação e dos 
recursos didáticos e midiáticos dis-
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poníveis, que se mostram tão diver-
sos quanto as realidades pessoais 
e coletivas para seu aprendizado e 
utilização. Atividades lúdicas, jogos 
didáticos, murais interativos, dentre 
várias outras ferramentas virtuais, 
mostram-se disponíveis para tornar 
os momentos de evangelização ain-
da mais atrativos, reflexivos, dinâmi-
cos e contextualizados às realidades 
dos evangelizandos. 

No campo relacional, a dimen-
são virtual convida os trabalhadores 
espíritas a potencializarem cami-
nhos de comunicação efetivos e afe-
tivos, zelando pelo fortalecimento 
dos vínculos fraternais e pelo exercí-
cio da sensibilidade empática “para 
além das telas”. Grupos de comuni-
cação de WhatsApp, por exemplo, 
podem auxiliar na construção de um 
canal regular de contato e intercâm-
bio, observadas as normas básicas 
para uma utilização harmoniosa, 
participativa e acolhedora dentro 
dos objetivos para o qual foi criado. 
Contatos individualizados e envio de 
mensagens doutrinárias podem ser 
estratégias válidas para a constru-
ção e/ou fortalecimento de vínculos 
com evangelizandos, famílias, evan-
gelizadores e equipes de trabalho.

A qualidade organizacional no 
ambiente virtual, por sua vez, impli-
ca a atenção aos horários e platafor-

mas utilizadas, à adequada orienta-
ção de acesso aos participantes, à 
acessibilidade tecnológica relativa 
aos equipamentos (computador e/
ou smartphones) e internet (rede de 
wifi, pacote de dados), à instalação e 
configuração prévia dos programas 
a serem utilizados, dentre outros as-
pectos que garantam a participação 
inclusiva de todos os envolvidos.

Neste sentido, os princípios 
e diretrizes da ação evangelizadora 
– seja esta realizada presencial ou 
virtualmente – permanecem inal-
terados e convidam-nos ao investi-
mento crescente, ao tempo em que 
adaptações operacionais – sejam 
estas pedagógicas e/ou organizacio-
nais – podem ser necessárias para a 
sua realização exitosa nos ambien-
tes virtuais.

É interessante ressaltar que 
a implantação e a implementação 
dos espaços virtuais da Evangeliza-
ção Espírita, ao tempo em que nos 
permitiu reconhecer limitações de 
diferentes ordens, evidenciou o es-
forço coletivo no sentido de superá-
-las para se promover o desenvolvi-
mento da tarefa, da instituição e das 
equipes de trabalho. 

Dentre os desafios inicialmen-
te evidenciados, podemos identifi-
car: 
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•	 Adequação das ferramentas aos perfis dos grupos (seleção 
dos recursos, tempo de atividade, mediações);

•	 Sensibilização dos dirigentes dos centros espíritas sobre a 
relevância, efetividade e necessária continuidade das ações 
nos ambientes virtuais, de modo a garantir a organização e 
disponibilização das atividades;

•	 Construção de um planejamento adequado e atrativo das 
atividades (percurso/rotinas), considerando tempo e estra-
tégias didáticas disponíveis (exemplo: acolhimento, prece, 
história, diálogo, atividade interativa, reflexão final, música, 
prece);

•	 Identificação de eventual sobrecarga de crianças e jovens 
com demandas escolares virtuais (tempo de tela) e a neces-
sidade de se zelar pelos momentos em família;

•	 Inclusão digital e domínio das ferramentas pelos evangeli-
zadores, famílias, jovens e crianças;

•	 Instabilidade de redes de internet em algumas regiões;

•	 Uso limitado de pacote de dados de internet, em especial 
pelos jovens;

•	 Dificuldade de acesso às famílias em situação de vulnerabi-
lidade (cujas ações alternativas promoveram, de forma in-
tegrada com a Área de Assistência e Promoção Social, a en-
trega de mensagens, histórias, atividades impressas, livros, 
etc., junto com as cestas básicas, respeitando-se as orienta-
ções dos órgãos oficiais quanto ao distanciamento social).

A despeito dos desafios vivenciados, vários benefícios 
destacam-se a partir dos relatos de evangelizadores e coor-
denadores da tarefa de evangelização de diferentes estados 
brasileiros:
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•	 Continuidade da tarefa e oferta de momentos de acolhi-
mento, estudo e vivência da mensagem espírita;

•	 Fortalecimento dos vínculos fraternos com os evangelizan-
dos e famílias; 

•	 Maior envolvimento e compreensão das famílias acerca da 
tarefa de evangelização;

•	 Maior engajamento e auxílio dos jovens nas atividades vir-
tuais, incluindo orientação para uso das ferramentas vir-
tuais e produção de conteúdos;

•	 Interesse das crianças e jovens na participação e fortaleci-
mento de vínculos com os evangelizadores;

•	 Investimento e aprendizado de novas tecnologias e ferra-
mentas virtuais para a promoção de momentos lúdicos e 
significativos de estudo, interação e confraternização;

•	 Integração e apoio entre algumas instituições espíritas, in-
clusive com integração entre grupos de Juventude Espírita 
(compartilhamento de momentos de estudo, eventos vir-
tuais, Evangelho no Lar, dentre outras atividades), fortale-
cendo o sentimento de pertencimento às instituições locais 
e à rede da unificação;

•	 Maior intercâmbio e integração com as demais áreas e ati-
vidades do centro espírita, em especial com a Área de Co-
municação Social Espírita, Área de Família, Área de Assis-
tência e Promoção Social, dentre outras.

As ações virtuais mostraram-
-se fundamentais para o prossegui-
mento e alcance dos objetivos da 
tarefa junto aos corações infanto-
juvenis, em especial nos momentos 
de pandemia. Uma vez controlado 
o cenário pandêmico, e mediante 

a observância aos protocolos sani-
tários estabelecidos, as atividades 
presenciais retornarão, gradativa-
mente, porém enriquecidas com as 
experiências e aprendizados cons-
truídos virtualmente ao longo do 
tempo. É possível, ainda, que algu-
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mas instituições optem por oferecer grupos de estudo 
presenciais e virtuais para atender à diversidade de seus 
públicos. A dimensão virtual do centro espírita – con-
templada no documento Orientação ao Centro Espírita1, 
considera tal possibilidade para além dos momentos de 
pandemia, observadas as especificidades e possibilida-
des locais para o pleno alcance dos objetivos das tarefas 
assumidas junto ao público atendido. 

Observa-se, assim, que a tarefa da Evangelização 
Espírita expande-se quantitativa e qualitativamente, 
multiplicando-se os caminhos para chegarmos juntos ao 
objetivo da regeneração de corações, conectados pelos 
ideais e vínculos fraternos. Tais conexões espirituais – po-
tencializadas pelas conexões físicas e virtuais – garanti-
rão a união que fortalece, a fraternidade que agrega e a 
humildade que aprende, conforme nos orienta o amado 
benfeitor Bezerra de Menezes:

“Unamo-nos, que a tarefa é de todos nós. Somen-
te a união nos proporciona forças para o cumprimento 
de nossos serviços, trazendo a fraternidade por lema e a 
humildade por garantia do êxito.” – Bezerra de Menezes2

Reconhecendo a dedicação e a perseverança de 
inúmeros evangelizadores dos diferentes recantos do 
nosso orbe – que prosseguiram semeando a “Era do 
Amor” nos momentos de intensa vulnerabilidade do 
mundo – somamos as nossas vozes para ecoar, em unís-
sono, a resposta plena de amor às dúvidas inicialmente 
expressas: “Sim, é possível!”

Sigamos conectados – presencial ou virtualmente 
– mas, acima de tudo, espiritualmente, na semeadura da 
Era Nova, certos de que “tendo sido semeado, cresce!” 
(Marcos 4:32). 

1 Federação Espírita Brasileira. Conselho Federativo Nacional. Orientação ao Centro Espírita. Brasília: FEB, 2021.
2 Entrevista realizada com o Espírito Bezerra de Menezes em 1982, in: Sublime Sementeira: Evangelização Espírita 
Infantojuvenil, Brasília: Ed. FEB, 2018, p. 20.
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A nossa missão consiste em abrir 
os olhos e os ouvidos a todos, 
confundindo os orgulhosos e des-
mascarando os hipócritas: os que 
vestem a capa da virtude e da re-
ligião, a fim de ocultar suas tor-
pezas. O ensino dos Espíritos tem 
que ser claro e sem equívocos, 
para que ninguém possa pretex-
tar ignorância, e para que todos 
o possam julgar e apreciar com 
a razão. Estamos incumbidos de 
preparar o reino do bem que Je-
sus anunciou. Daí a necessidade 
de que a ninguém seja possível 
interpretar a lei de Deus ao sabor 
de suas paixões, nem falsear o 
sentido de uma lei toda de amor 
e de caridade.1 

Ainda jovem, a Doutrina Es-
pírita não é reconhecida em toda 
a sua realeza. Suas ideias transfor-
madoras tocam apenas os corações 
desarmados, aqueles portadores de 
uma postura de aprendiz que per-
mite que a luz da verdade permeie 
os refolhos do ser e se conecte com 
as sementes divinas lá deixadas pelo 
Criador.

No dizer dos Espíritos, a mis-
são do Espiritismo é a transforma-
ção moral da humanidade por meio 
do conhecimento e da vivência dos 
seus princípios, levando, assim, a 
humanidade a novo patamar tão 
aguardado.

1 KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. Trad. Guillon Ribeiro. 93. ed. Bra-
sília: FEB, 2019. q. 627.
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A existência de Deus, a imor-
talidade da alma, a pluralidade das 
existências e a dos mundos habita-
dos, bem como a comunicabilidade 
dos Espíritos, são os princípios que 
constituem a base filosófica da Dou-
trina Espírita. E esse belo conjunto 
de ideias, além de preencher os re-
quisitos do Consolador Prometido 
pelo Cristo, desempenha, ainda, a 
função de cinzel, ao esculpir os no-
vos caracteres da alma humana que 
habitará o mundo de regeneração 
ora a se formar.

Qual o estojo ferramental ca-
paz de carregar este maravilhoso 
cinzel? A resposta não poderia ser 
outra: o Livro Espírita, “(...) porque 
o livro é realmente uma dádiva de 
Deus à Humanidade para que os 
grandes instrutores possam clarear 
o nosso caminho, conversando co-
nosco, acima dos séculos e das civi-
lizações. É pelo livro que recebemos 
o ensinamento e a orientação, o rea-
juste mental e a renovação interior”.2

Essa fonte de luz é o principal 
meio de difusão e divulgação do Es-
piritismo, capaz de carregar incólu-
me, em seu seio, os princípios que 
nortearão a nova era da humanida-
de. Quando dizemos incólume, re-
ferimo-nos à letra registrada que lá 
estará, precisa e verdadeira, quando 
2 XAVIER, Francisco. Espírito Meimei. Pai Nosso. Brasília: FEB, 2016. cap. 38.

for grafada por almas nobres e dedi-
cadas ao bem geral, ou seja, à men-
sagem genuinamente espírita.

O Livro Espírita não carrega 
apenas todos os ensinamentos, mas 
também a responsabilidade de pro-
ver a sustentabilidade do Movimen-
to Espírita, sendo aqui entendida 
como a filosofia da preservação dos 
valores éticos, culturais, espirituais, 
políticos, religiosos ou ambientais, 
garantindo, dessa forma, o desen-
volvimento das futuras gerações e 
assegurando as necessidades pre-
sentes. Isto significa que o termo 
"sustentabilidade" não requer com-
plementos. Para um melhor enten-
dimento, citaremos os pilares da 
sustentabilidade sob a ótica do Mo-
vimento Espírita.

O pilar doutrinário tem sua 
força na universalidade do ensino 
dos Espíritos, que por meio de dife-
rentes médiuns, em diferentes mo-
mentos, e por intermédio de múlti-
plas mensagens, formaram a lógica 
sólida que o Espiritismo possui, con-
solidada, através dos tempos, pelas 
demais obras. Sabemos que “é indis-
pensável manter o Espiritismo qual 
foi entregue pelos Mensageiros Di-
vinos a Allan Kardec”3, para garantir 
a unidade e a união de propósitos, 
conforme preconiza o Codificador:
3 Bezerra de Menezes (In: XAVIER, F. C. Unificação. Reformador, dez. 1975).  
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Os espíritas do mundo todo te-
rão princípios comuns que os 
ligarão à grande família pelo sa-
grado laço da fraternidade, mas 
cujas aplicações variam segundo 
as regiões, sem que, por isso, a 
unidade fundamental se rompa; 
sem que se formem seitas dissi-
dentes a atirar pedras e lançar 
anátemas umas às outras, o que 
seria absolutamente antiespíri-
ta.4

Dessa forma, para se manter 
a higidez doutrinária, é necessário 
analisar todas as ações através do 
crivo dos princípios doutrinários, 
bem como os livros que são divul-
gados pelas instituições espíritas. 
O pilar ético encontra sua base na 
questão 629 de O Livro dos Espíri-
tos, onde lemos que a regra do bem 
proceder “funda-se na observância 
da Lei de Deus. O homem procede 
bem quando tudo faz pelo bem de 
todos”,5 e atuar para o bem de to-
dos, no Movimento Espírita, é forta-
lecer a própria teia que forma a rede 
espírita.

A literatura espírita tem um 
componente especial que é a inspi-
ração. Há inspiração sobre o autor 
quando “entende um Espírito ser 
útil que se escreva um livro que ele 
próprio escreveria se estivesse en-
carnado. Procura então o escritor 
4 KARDEC, Allan. Obras póstumas. Brasília: FEB, 2019.
5 Op.cit. q. 629.

mais apto a lhe compreender e exe-
cutar o pensamento (...)”6, dando 
início à cadeia do livro que culmina 
quando o leitor é alcançado pelo 
texto inspirado, após as etapas de 
edição e distribuição.

Percebendo-nos como parte 
integrante deste movimento vivo e 
compreendendo que todas as ações 
repercutem na rede que integra-
mos, devemos assumir a responsa-
bilidade que nos cabe, pois a ética, 
sob a visão espírita, fundamenta-se 
na ação caridosa de fidelização e 
aquisição de livros de órgãos de uni-
ficação e de editoras espíritas que 
atendam ao pilar doutrinário, divul-
gando as boas obras e mantendo os 
recursos dentro do Movimento Espí-
rita, preservando assim a cadeia do 
Livro Espírita.

O pilar socio-político-cultural 
decorre das ações estratégicas ne-
cessárias para prestarmos contas de 
nossa administração, como solicita o 
Mestre, em Lucas 16:2 – Dá conta da 
tua administração. O planejamento, 
portanto, faz parte da boa adminis-
tração e nele deve estar contida a 
transmissão dos conhecimentos ne-
cessários para que o próximo execu-
tor da tarefa continue os esforços já 
despendidos e os avanços conquis-
tados, valorizando o treinamento e 
6 KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. Brasília: FEB, 2013. q. 577.



Federação Espírita do RS 87

a preparação de novas lideranças, e 
a obra coletiva.

Valores culturais que per-
meiam um grupo devem ser repeti-
dos, analisados e melhorados cons-
tantemente para que possam se 
manter sólidos. Observemos, como 
exemplo, o que ocorre aqui mesmo 
neste texto. Por alguns anos, deixa-
mos de considerar a importância do 
Livro Espírita como veículo de divul-
gação do Espiritismo, e agora deve-
mos investir novas energias neste 
resgate, para ajustar as lentes cultu-
rais que estavam embaçadas. 

O Pilar Ambiental abrange a 
preservação do ambiente físico e 
espiritual. No ambiente físico, reco-
nhecemos a escola divina onde se 
processa a importante etapa de tes-
tes para o Espírito imortal. Por isso 
mesmo, consoante a Lei de Causa 
e Efeito, a Doutrina Espírita tem es-
treita conexão com a ecologia e com 
o respeito a todas as formas de vida. 

Já o ambiente espiritual é re-
sultante da somatória das sintonias 
individuais que convivem nele, se-
jam encarnadas ou não. Nesse que-
sito, o bom Livro Espírita tem muito 
a contribuir para o saneamento do 
ambiente, pois é capaz de elevar os 
padrões vibratórios, conectando a 
alma com o bem e o belo.

Nesse sentido, o impacto das 
leituras coletivas, seja em um gru-
po de estudo, seja no clube do livro, 
onde um número maior de mentes 
está conectado ao mesmo fio con-
dutor, no caso o livro, deve seguir o 
mesmo princípio pelo qual “a prece 
em comum tem ação mais podero-
sa, quando todos os que oram se 
associam de coração a um mesmo 
pensamento (...)”7. Assim, podemos 
avaliar quão benéfica é a ação da 
leitura coletiva para o ambiente es-
piritual. 

O Pilar Espiritual procede des-
te ambiente espiritual citado acima, 
pois este é sustentado pela sintonia 
individual que resulta da fé e do es-
forço em fazer o melhor para si e 
para o próximo, atraindo a compa-
nhia e o investimento de benfeitores 
espirituais que organizam e dirigem 
o Movimento Espírita. Manter-se 
conectado a esses trabalhadores 
invisíveis significa maior probabili-
dade de executar o planejamento 
por eles traçado. Neste ponto, os 
exemplos de condutas de Espíritos 
nobres, registrados em muitos livros 
ao nosso alcance, não devem jamais 
ser esquecidos.

Por fim, o Pilar Econômico é 
mera decorrência de todos os de-
mais pilares e comportamentos 
7 KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. Brasília: FEB, 2013. q. 577.
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observados até aqui. Todos esses 
aspectos, se forem vividos em cada 
célula da cadeia do livro, irão gerar 
uma economia solidária, formada 
a partir da cooperação dos elos de 
uma cadeia, deixando qualquer viés 
competitivo de lado, valorizando 
o resultado obtido por estes elos e 
respeitando a necessidade de sua 
existência, pois todos têm um ob-
jetivo em comum: a divulgação da 
Doutrina Espírita.

“É de lastimar, sem dúvida, 
que tenhamos de entrar em consi-
derações de ordem material, para 
alcançarmos um objetivo todo es-
piritual. Cumpre, porém, observe-
mos que a espiritualidade mesma 
da obra se prende à questão da Hu-
manidade terrena e do seu bem-es-
tar; que já não se trata somente da 
emissão de algumas ideias filosófi-
cas, mas de fundar alguma coisa de 
positivo e de durável.”8 

Embora Allan Kardec não te-
nha usado a palavra "sustentabilida-
de", que só foi cunhada na década 
de 1970, seu conceito aí está quan-
do cita “alguma coisa de positivo e 
durável”.

Para que seja alcançado “um 
objetivo todo espiritual”, é respon-
sabilidade de todos construir ações, 

8 KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Trad. Guillon Ribei-
ro. Brasília: FEB, 2019. cap. XXVII, it. 15. 

tanto na dimensão virtual do centro 
espírita como em sua dimensão fí-
sica, a fim de preservar a cadeia do 
livro e seu papel na sustentabilidade 
do Movimento Espírita. Neste senti-
do, a Área do Livro Espírita (ALE) da 
Federação Espírita do Rio Grande do 
Sul tem oferecido ao estado oficinas 
que visam a sensibilizar o trabalha-
dor espírita para essa importante 
temática. As oficinas abrangem os 
conceitos básicos, a filosofia da sus-
tentabilidade, a importância da ca-
deia do Livro Espírita, a divulgação 
do livro, a análise de obras e o incen-
tivo à leitura, bem como aspectos 
práticos ligados ao posto de livros 
do centro espírita.

Na dimensão virtual do cen-
tro espírita, que foi estimulada pela 
pandemia, a divulgação do livro 
pode se dar através de várias ações, 
a saber: estudo de obras espíritas, 
por meio de grupos temáticos e en-
contros literários, fomentando es-
tudos direcionados e debates e por 
meio de leitura compartilhada das 
obras do Clube do Livro Fergs.

Ainda podemos citar a utiliza-
ção da arte através da construção 
de esquetes, interpretações, até 
mesmo a execução de curtas-metra-
gens, contação de histórias e outras 
técnicas possíveis, tanto no ambien-
te virtual como no físico, no senti-
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do de estimular o hábito da leitura 
e seus benefícios na superação dos 
desafios humanos, edificando as vir-
tudes necessárias à transformação 
do Espírito.

Após as considerações no sen-
tido de ressaltarmos a importância 
do Livro Espírita não só para a di-
vulgação da Doutrina Espírita, mas 
também para a sustentabilidade do 
Movimento Espírita, trazemos uma 
mensagem de Amélia Rodrigues, 
para reflexão:

“Amigo: Escute-me um pouco.

Sou fiel servidor da sua alma nos caminhos da evolução.

Não me transforme em adorno secundário nas prateleiras das es-
tantes da sua casa.

Jamais me cansarei de repetir-lhe sem enfado e com o mesmo cari-
nho os mais nobres ensinamentos.

Transformar-me-ei em abençoado estímulo e darei forças aos seus 
pés claudicantes na romagem difícil, quando necessário.

Enquanto você estiver a ouvir-me, escreverá, também, as páginas 
do livro da sua vida, nela gravando com os seus atos, palavras e pen-
samentos as experiências que lhe confiarei.”9

9 RODRIGUES, Amélia. Crestomatia da Imortalidade. Salvador: LEAL, 2019 6ª. ed. cap. I.

Por fim, deixamos a você, ami-
go leitor, um convite fraterno e irre-
cusável: abrace o Livro Espírita como 
seu fiel companheiro nesta jornada 
evolutiva.





SUTILEZAS DA
MEDIUNIDADE

Tânia Maria Tassinari Gabbi
Diretora da AM

Área da Mediunidade
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Logo depois, porém, o sol do 
amor voltará a brilhar, a ordem 
substituirá o desalinho, o bem 
que sempre existe sobrepujará 
qualquer tipo de maldade, e o 
ser humano, no seu habitat que-
rido e feliz, cantará hosanas e 
loas ao Senhor de nossas vidas.1 

Allan Kardec, na obra A Gêne-
se2, referindo-se às revoluções natu-
rais do globo e seus cataclismos, afir-
ma que a Terra, em termos físicos, 
está num período de relativa esta-
bilidade, seguindo a Lei de Progres-
so de forma pacífica. No entanto, o 
progresso moral de seus habitantes 
encontra-se em “pleno trabalho de 
gestação”. A humanidade, que ora 
vivencia a pandemia da Covid-19, 
constata que essa é apenas uma eta-
pa da transição planetária, porque o 
homem necessitará, ainda, de novas 
comoções até que se opere a verda-
deira mudança moral e social atra-
vés da observação das Leis Divinas, 
quando as duas asas – inteligência 
e sentimento – planarem em equilí-
brio no voo dos valores éticos. 

Após o período inicial do iso-
lamento social, entendeu-se que 
estávamos diante de um desafio a 
enfrentar e um convite da Espiritua-
lidade amiga a examinar, pois, não 
1 FRANCO, Divaldo Pereira. Pelo Espírito Manoel Philomeno de Miranda. 
No Rumo do Mundo de Regeneração. Salvador: LEAL, 2020. cap. 11. Os 
justiceiros.
2 KARDEC, Allan. A gênese. Tradução de Guillon Ribeiro. 53. ed. Brasília: 
FEB, ano 2019. cap. IX, it. 14.

sem espanto, passamos a vivenciar 
a situação inédita e perturbadora do 
afastamento dos trabalhadores da 
mediunidade das atividades práticas 
da reunião mediúnica. Muitas inda-
gações surgiram nas almas aflitas 
diante da hora grave. 

E como sempre, fomos revisi-
tar, reler, ressignificar a nossa com-
preensão nas páginas das obras 
básicas, nas orientações de Allan 
Kardec, e constatamos que, passa-
dos 160 anos da publicação de O 
Livro dos Médiuns, ainda insistimos 
nas posturas de apego aos fenôme-
nos. No entanto, os olhos e mentes 
ávidos pelo estudo contribuíram 
para que as almas absorvessem a 
mensagem crística da construção do 
Reino de Deus nos corações. A voz 
do Meigo Rabi reverberou no imo 
das consciências e alcançamos o en-
tendimento de que, de fato, o traba-
lho espiritual prescinde dos templos 
de pedra, e, igualmente, não se res-
tringe a um grupo de trabalhado-
res. Dessa forma, a cada capítulo do 
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Guia dos Médiuns e dos Evocadores, 
cresce a importância das análises e 
das reflexões sobre como estamos 
vivendo as lições do Mestre Jesus. 

A suspensão temporária das 
atividades no centro espírita encon-
tra a luz do farol divino a guiar para 
o estudo sério e contínuo, reflexivo, 
meditativo como caminho seguro 
por onde se acessa a responsabili-
dade consciencial, que possibilita 
aprender a viver em consonância 
com os propósitos do Alto para nós 
na encarnação, construindo uma 
nova realidade. A esse respeito as-
severa Léon Denis:

À humanidade seria facultado 
um poderoso elemento de reno-
vação se todos compreendessem 
que há, acima de nós, um ines-
gotável manancial de energia, 
de vida espiritual, que se pode 
atingir por gradativo adestra-
mento, por constante orientação 
do pensamento e da vontade no 
sentido de assimilar as suas on-
das e radiações, e com o seu au-
xílio desenvolver as faculdades 
que em nós jazem latentes.3 

O Livro dos Médiuns, além de 
se constituir na grande oportunida-
de de aquisição de conhecimento da 
própria mediunidade, é o roteiro se-
guro que permite entrar em sintonia 
com a Espiritualidade maior. O estu-

3 DENIS, Léon. No Invisível. Brasília: FEB, 2014. cap. 5 - Educação e fun-
ção dos médiuns.
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do transcende, portanto, o objetivo 
de desenvolvimento da faculdade 
mediúnica, visto que estudar amplia 
o entendimento da psique e da vida 
de relação. Então, a perspectiva é do 
mundo espiritual para o humano, é 
a vida terrestre vista da vida futura, 
como orienta o Espírito João Cléofas: 

Perguntar-se-á: antes da vulga-
rização da mediunidade, como 
agiam os Espíritos nobres para 
atender os irmãos desafortu-
nados? (...) Recursos próprios, 
ao nível do desenvolvimento 
intelecto-moral daqueles que 
estavam no envoltório terres-
tre, eram aplicados, enquanto 
os portadores de mediunidade, 
durante o sono fisiológico, des-
dobravam-se para a prática do 
socorro específico.4 

O isolamento social exigiu dos 
médiuns ostensivos muita lucidez 
e resignação com a interrupção da 
prática nas reuniões mediúnicas. 
O Conselho Federativo Nacional da 
Federação Espírita Brasileira, aten-
to às necessidades do Movimento 
Espírita, orientou sobre a inconve-
niência do trabalho mediúnico no 
modo virtual: “Importa avaliar que 
a suspensão das atividades práticas 
convida à reflexão e ao pleno domí-
nio dos médiuns, aprendizado útil ao 
seu desenvolvimento mediúnico”.5 O 
4 FRANCO, Divaldo Pereira. Pelo Espírito João Cléofas. Triunfo da Imor-
talidade. Porto Alegre: Francisco Spinelli - Fergs, 2013. Cap. 7. Socorros 
no Além-Túmulo.
5 Disponível em: https://www.febnet.org.br/portal/2020/05/15/incon-

médium consciente dedica-se ao so-
corro dos aflitos de ambos os planos 
da vida através das preces e irradia-
ções mentais, do Evangelho no Lar, 
leituras edificantes que fortalecem 
a vigilância recomendada no Evan-
gelho.

No recolhimento, na medita-
ção e na prece efetiva-se a oportu-
nidade de trabalhar a metodologia 
saudável de Kardec no desenvolvi-
mento da faculdade mediúnica de 
intuição – base de todas as percep-
ções espirituais –, visto que mesmo 
quando não haja comunicação di-
reta, há sempre o intercâmbio fluí-
dico. Kardec esclarece que pessoas 
comuns, sem saírem do seu estado 
normal, “Têm relâmpagos de lucidez 
intelectual”6, e nesses momentos, 
as “ideias abundam sob um impulso 
involuntário e quase febril”, propor-
cionando facilidade de concepção 
e de elocução e, em certos casos, o 
pressentimento. Com o intuito de 
instruir, diz o benfeitor espiritual 
Emmanuel:

E foram sós num barco para um 
lugar deserto. (Marcos 6:32) Re-
tira-te dos lugares comuns a que 
ainda te prendes. Concentra-te, 
por alguns minutos, em compa-
nhia do Cristo (...) Basta que te 
cales e sua voz falará no sublime 
silêncio.7 

ve-niencia-das-reunioes mediunicas-virtuais>. Acesso em 19 set. 2021.
6 KARDEC, Allan. O Livro dos Médiuns. Tradução de Guillon Ribeiro, 81.  
ed. Brasília: FEB, 2019. cap. XV, it. 182.
7 XAVIER. Francisco Cândido. Pelo Espírito Emmanuel. Caminho, Verda-
de e vida. Brasília: FEB, 2013. cap. 168. Na Meditação.
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Emmanuel amplia o enten-
dimento ao afirmar que “Não são 
fundamentalmente necessárias as 
grandes manifestações fenomênicas 
da mediunidade para que se estabe-
leçam movimentos de intercâmbio 
entre os planos visível e invisível”.8 

Cada ser da criação faz parte do pla-
nejamento divino, mas cabe ao ho-
mem agir com responsabilidade me-
diúnica, atento ao curso natural da 
Lei de Progresso, como intermediá-
rio útil no trabalho que lhe compete. 

Yvonne do Amaral Pereira 
apresenta, na obra Devassando o In-
visível, a instrução que recebera do 
guardião espiritual durante o transe 
mediúnico noturno e que permite 
vislumbrar quão diminutos são os 
8 XAVIER. Francisco Cândido. Pelo Espírito Emmanuel. Caminho, Verda-
de e Vida. Brasília: FEB, 2013. cap. 156. Intuição.

nossos conhecimentos acerca da 
organização espiritual, no trabalho 
incansável dos benfeitores, no aten-
dimento de socorro:

Ao vos reunirdes em preces e 
estudos, se vos lembrardes de 
dirigir (...) um pensamento amo-
roso, por meio da exortação da 
prece; se lerdes páginas conse-
lheirais e educativas em sua ho-
menagem, a sós ou reunidos, e 
se as comentardes após, carrea-
remos os vossos pensamentos, 
vossas palavras e vossa imagem 
até onde eles se encontrem. Eles 
vos enxergarão e ouvirão, a des-
peito da lonjura em que se acha-
rem.9

A reunião mediúnica ocorre 
de forma ininterrupta, nos páramos 
espirituais, e os médiuns encarna-
9 PEREIRA, Yvonne do Amaral. Devassando o Invisível. Brasília: FEB, ano 
2018. cap. 10. Os Grandes Segredos do Além.
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dos podem auxiliar, mesmo diante 
da imperfeição da instrumentalida-
de, com a prática da prece, da leitu-
ra, do estudo, da irradiação mental, 
e se adita também a educação cons-
tante dos sentimentos. A Providên-
cia Divina permite a participação no 
acolhimento aos irmãos no paroxis-
mo das provas e expiações. A mé-
dium Yvonne Pereira na obra acima 
citada expressa a orientação da en-
tidade benfeitora: 

Se pelos predicados já por vós 
adquiridos, suportardes a res-
ponsabilidade da sua presença, 
poderemos até mesmo trazê-los, 
para junto de vós, pois vossas 
virtudes serão poderosos esti-
mulantes para a reação que ne-
cessitam aplicar a si próprios, 
visando a se recuperarem para o 
arrependimento […].10

O progresso é impositivo para 
a “libertação das amarras vigorosas 
que nos mantêm na retaguarda”.11 
O momento apresenta-se disrup-
tivo e exige novos formatos de tra-
balho a longa distância. A estrutura 
organizacional das atividades fede-
rativas, alicerçadas no Programa de 
Formação de Multiplicadores, exigiu 
ressignificação. A pandemia colo-
cou, a todos nós, indelevelmente, 
no Ciclo de Aprendizagem Vivencial 
10 PEREIRA, Yvonne do Amaral. Devassando o Invisível. Brasília: FEB, ano 
2018. cap. 10. Os Grandes Segredos do Além.
11 FRANCO, Divaldo Pereira. Pelo Espírito Manoel Philomeno de Miran-
da. Transição Planetária. Salvador: LEAL, 2012. Apresentação.

para o grande empreendimento de 
iluminação de vidas. 

As células de trabalho da rede 
federativa estavam com seus espa-
ços físicos fechados e coube à Casa 
Máter instruir e amparar a grei na 
continuidade do cumprimento das 
finalidades do centro espírita. A 
Área da Mediunidade – AM, assim 
como as demais áreas doutrinárias, 
iniciou a adequação de seus mate-
riais de treinamento presencial para 
o formato on-line. A organização 
dos multiplicadores em equipes de 
diferentes regiões do estado opor-
tunizou o fortalecimento das rela-
ções e viabilizou a realização dos 
treinamentos a distância. Assim, a 
Fergs respondeu às demandas do 
Movimento Espírita gaúcho através 
do Plano de Atividades Federativas – 
PAF, organizado em muitos Núcleos 
de Treinamento e Estudo – NTEs que 
reúnem trabalhadores, estudantes e 
lideranças espíritas dos quinze Con-
selhos Regionais Espíritas, a partir 
do segundo semestre de 2020. 

Sobre as calamidades coleti-
vas, as quais sistematicamente as-
solam a humanidade, diz o Codifica-
dor: 

Os flagelos são provas que dão 
ao homem ocasião de exercitar a 
sua inteligência, de demonstrar 
sua paciência e resignação ante 
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a vontade de Deus e que lhe ofe-
recem ensejo de manifestar seus 
sentimentos de abnegação, de 
desinteresse e de amor ao pró-
ximo, se o não domina o egoís-
mo.12 

A dimensão virtual do centro 
espírita facultou o diálogo com os 
trabalhadores da AM sobre a di-
mensão espiritual do centro espí-
rita, a avaliação da reunião mediú-
nica, a obsessão nas suas causas, 
consequências e terapêutica e sobre 
a reunião mediúnica propriamente 
dita. Foi possível fomentar a difusão 
do estudo dos documentos orienta-
dores – Orientação para a Prática 
Mediúnica e Orientação ao Centro 
Espírita em suas edições atualiza-

12 KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. Tradução de Guillon Ribeiro, 93. 
ed. Brasília: FEB, ano 2019. Cap. VI, q. 740.

das. Vive-se um momento ímpar de 
reunião de trabalhadores espíritas, 
que antes alegavam a dificuldade de 
deslocamento aos treinamentos no 
formato presencial. Por outro lado, 
a formação dos multiplicadores no 
uso das tecnologias tornou-se uma 
meta, em razão das constantes atua-
lizações das plataformas e aplicati-
vos. Destarte, além dos materiais 
produzidos pela Área da Comuni-
cação Social Espírita – ACOM, apro-
veitou-se a competência de mul-
tiplicadores que já detinham esse 
conhecimento e a partir daí organi-
zaram-se treinamentos coletivos e 
individuais. 
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Quanto à permanência dessa 
suspensão das atividades da reunião 
mediúnica, a prudência e o respeito 
às autoridades governamentais e 
de saúde pública são intrínsecos ao 
homem de bem. O consolo e o es-
clarecimento são urgentes, porém o 
retorno ao formato presencial não 
deve ser apressado. As lições subli-
mes manifestam-se nos momentos 
mais adversos do orbe, conforme se 
observa nesta passagem de O Evan-
gelho Segundo o Espiritismo: “A 
ideia clara e precisa que se faça da 
vida futura proporciona inabalável 
fé no porvir, fé que acarreta enormes 
consequências sobre a moralização 
dos homens, porque muda comple-
tamente o ponto de vista sob o qual 

encaram eles a vida terrena”.13 As-
sim, acredita-se que as vivências de 
quase dois anos de afastamento da 
prática na reunião mediúnica resul-
tem na formação de mais médiuns 
sérios, comprometidos e abnega-
dos, conforme os postulados da Co-
dificação. 

13 KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo. Tradução de Guil-
lon Ribeiro, 131. ed. Brasília: FEB, 2019. cap. II, it. 5.
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Apenas o cérebro cultivado pode 
produzir iluminadas formas de 
pensamento. 

Só a grandeza espiritual conse-
gue gerar a palavra equilibrada, 
o verbo sublime e a voz consola-
dora. (...)

Educa e transformarás a irracio-
nalidade em inteligência, a inte-
ligência em humanidade e a hu-
manidade em angelitude. 

Educa e edificarás o paraíso na 
Terra.1

As palavras de Emmanuel fa-
lam da necessidade da educação 
como processo de transformação 
das mentes e corações, e na Dou-
trina Espírita temos um manancial 
educativo que aponta a reforma ín-
tima como caminho para evolução 
espiritual. Na trajetória que percor-
remos, vivenciamos experiências 
que nos permitem alterar hábitos, 
melhorar atitudes e desenvolver as 
virtudes da alma.

Jesus legou-nos um programa 
pedagógico, cujos objetivos estão 
enumerados no Sermão da Monta-
nha, como o melhor caminho para 
atingirmos a perfectibilidade. Afinal, 
todos seremos “Homens de Bem”, 
porque é destino da humanidade 
“Gravitar para a unidade divina”.2

1 XAVIER, Francisco Cândido. Fonte Viva. Pelo Espírito Emmanuel. 36. ed. 
3. imp. Rio de Janeiro: FEB, 2010.
2 KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. Tradução de Renata Barboza da 
Silva, Simone T. Nakamura Bele da Silva. São Paulo: Petit, 1999.

Por vezes, ainda somos sur-
preendidos com perguntas sobre 
a necessidade de os trabalhadores 
da Área da Assistência e Promoção 
Social Espírita – AAPSE participarem 
de grupos de estudo do Espiritismo. 
Surpreende-nos, porque o estudo 
faz parte da rotina de todo o colabo-
rador espírita, independentemente 
de ser liderança ou liderado. 

No capítulo primeiro do livro 
O Líder Espírita, volume 2 – Lideran-
ça para a Nova Era, vamos ler sobre 
a relevância do estudo, na APSE.

Equipes vinculadas ao trabalho 
da assistência e promoção social 
espírita são instadas ao aprendi-
zado contínuo, com a experiência 
diária, entendendo a cada passo 
os convites da vida e a beleza 
harmônica que a obra do Criador 
revela nos contextos mais difíceis 
das vivências existenciais.3

3 AMARANTE, Maicon de Brito do; BARBIERI, Maria Elisabeth da Silva; 
LOUSADA, Vinicius de Lima: SALUM, Gabriel Nogueira. O Líder Espírita 
volume 2 - Liderança para a Nova Era. 1ª.ed. Porto Alegre:Fergs, 2021, 
cap. 1.



Federação Espírita do RS 103

Pela importância que o conhe-
cimento tem para a difusão do Espi-
ritismo, o Plano de Trabalho para o 
Movimento Espírita Brasileiro – PT-
MEB tem como uma das suas dire-
trizes a de número sete – Formação 
continuada do trabalhador e das li-
deranças espíritas.4

O estudo, que é atividade bá-
sica para o aprendizado do Espiri-
tismo, não prevê colação de grau 
ou tempo determinado de duração, 
mas a constante busca de conheci-
mento, de ampliação da capacida-
de de interpretação e compreensão 
dos princípios doutrinários aplica-
dos às nossas relações. 

É pelo estudo que nos instru-
mentalizamos para o exercício das 
4 CFN/FEB. Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro-PT-
MEB, 2018-2022.

tarefas que nos cabem, sedimentan-
do conhecimentos, ampliando a vi-
são de mundo, permitindo a revisão 
de valores e a participação qualifica-
da no Movimento Espírita, pois é o 
que nos compete, em cada instância 
da rede federativa, como liderança e 
trabalhadores, nas fileiras da APSE.

Mesmo em contexto de priva-
ção de eventos presenciais, temos 
larga oferta de formação através de 
grupos de estudos, treinamentos, 
seminários/webinários, rodas de 
conversa e espaços diversos a nos 
permitirem utilização de técnicas 
estimulantes e motivadoras como 
leitura comentada, atividades inte-
rativas, dentre outras disponíveis 
nas plataformas virtuais da Fergs.

Embora seja quase impossível 
acompanhar as rápidas evoluções 
tecnológicas, e assimilar o volume 
de conhecimento sobre plataformas 
de ensino a distância e ferramentas 
virtuais, somos concitados a fazer 
uso desses elementos, que estimu-
lam os poderes do espírito na atua-
lidade: inteligência, criatividade, 
aprendizagem, comunicação e capa-
cidade de nos reinventarmos diante 
do novo. 

A pandemia trouxe a oportu-
nidade da alfabetização digital, para 
que o uso dos recursos da tecno-
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logia favoreça-nos no cumprimen-
to das tarefas assumidas. Todas as 
atividades espíritas precisaram ser 
revistas em suas metodologias de 
operacionalidade, tendo em vista a 
preocupação em manter a caminha-
da de união e unificação dos espíri-
tas, bem como de realizar o propó-
sito de acolher, consolar, orientar e 
esclarecer.

A dimensão virtual não é nova, 
a novidade é a sua aplicação nos 
centros espíritas. Foi preciso mais 
do que capacidade de aprender, foi, 
e está sendo, exercício de desapego 
das antigas formas de trabalho, para 
aceitarmos que podemos manter a 
qualidade doutrinária e relacional 
em quaisquer das atividades espíri-
tas. Fomos retirados da zona de con-
forto e visualizamos oportunidades 

para reestruturar tarefas, estabe-
lecer novos caminhos e rever com-
portamentos e pensamentos crista-
lizados quanto à forma de trabalhar. 
Exigiu-nos, em suma, reorganização 
de tempo e de recursos. 

Tudo isso tornou ainda mais 
importante o estudo para os traba-
lhadores espíritas que, sendo divul-
gadores da Doutrina que professam 
através do exemplo, precisaram rea-
valiar sua conduta nas redes sociais, 
também, pois estas passaram a ter 
maior impacto na vida em socie-
dade, e sua utilização, de maneira 
equivocada, pode gerar interpreta-
ção errônea sobre questões doutri-
nárias importantes, como manifes-
tações de violência ou descaso com 
a vida.
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As redes sociais deixaram de 
ser somente espaço de relaciona-
mentos, se constituindo em lugar 
para divulgação de conteúdos e in-
formações, muitas proporcionan-
do construção de conhecimento e 
provocando reflexões importantes 
como o Facebook da Fergs, a Fergs 
TV, YouTube, Instagram, Fergs Rádio 
e podcast na Spotify.

A interação pelas mídias opor-
tunizou acompanhar as transfor-
mações da sociedade diante dos 
reveses dos últimos tempos. Trans-
formações que implicarão o traba-
lho da APSE, pois surgirão situações 
múltiplas e complexas, exigindo 
atitude solidária e fraterna. Como 
identificar a origem do problema 
diante da situação com a qual nos 
deparamos? Como construir, com o 

público em atendimento, caminhos 
de promoção social e espiritual? O 
estudo constante é o aliado na bus-
ca de respostas. Não estamos pro-
pondo a teorização, pois isso, por 
si só, nos distanciaria da atividade. 
Assinalamos, sim, a necessidade de 
qualificarmos o trabalho tornando-o 
mais efetivo para aqueles que dele 
necessitam. 

Os trabalhadores espíritas de-
vem atuar com competência, pois 
trabalhamos com pessoas que le-
varão as marcas que deixarmos em 
suas almas, portanto, é preciso ter 
clareza nas tomadas de decisão, 
sensibilidade no trato com todos os 
envolvidos e metodologias de traba-
lho eficazes e eficientes.

Devemos estar atentos às pos-
sibilidades de ampliação da equipe, 
prevendo que todo o estudante da 
Doutrina Espírita é candidato em 
potencial ao trabalho na seara de 
Jesus. 

Sempre tivemos, em nossos 
centros espíritas, oportunidades de 
estudo e trabalho, porém a dimen-
são virtual ampliou significativa-
mente o número dessas interações. 

A dimensão virtual trouxe 
também: 

a) o benefício da formação com custo 
reduzido e otimização do tempo;
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b) resposta às dificuldades de locomoção no trân-
sito e insegurança, comuns nas grandes cidades;

c) o diálogo e interação entre trabalhadores de vá-
rios locais do estado e do país de forma simultâ-
nea, atingindo número expressivo de trabalhado-
res e estudantes; 

d) o conhecimento de iniciativas, pela troca de ex-
periências, possibilitou a construção de ações em 
rede entre os centros espíritas; 

e) a participação de pessoas que por diversas razões 
não conseguiam frequentar centros espíritas;

f) a visibilidade às múltiplas realidades da APSE 
apontando para maior sensibilidade no olhar e 
na compreensão das relações entre lideranças e 
liderados;

g) a segurança e fortalecimento para as equipes, pe-
las possibilidades de administração do tempo e 
alocação de recursos.

Esta “Nova Dimensão” exigiu 
adaptação à realidade e ressignifi-
cação das formas de trabalho. As 
orientações doutrinárias são atem-
porais, mas as formas de trabalho 
não. Foi forçoso desconstruirmos 
velhos paradigmas no que se refere 
ao fazer, para pensarmos em como 
fazer diferente. 

Vimos que um dos passos para 
vencer o materialismo era vencer a 
materialidade, ou seja, superar o 
imperativo da presença física para 
algumas tarefas, sob pena de ficar-

mos parados no tempo, em negação 
à Lei do Progresso.

As atividades que buscam tra-
balhar a promoção social e espiri-
tual, conforme o capítulo seis do do-
cumento Orientação à Assistência 
e Promoção Social Espírita, foram 
comprometidas, porque dependem 
de interação continuada com o pú-
blico em atendimento, bem como 
de contato com entidades públicas 
e/ou privadas, porém quanto à as-
sistência e promoção espiritual, a 
rede federativa buscou alternativas 
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para atender à demanda, realizando 
atendimentos a distância, pelas pla-
taformas virtuais ou pelo telefone.

Nesse sentido, as formações 
realizadas a distância assumiram 
um papel importante, ampliando a 
compreensão dos princípios doutri-
nários e treinando as equipes para 
o desenvolvimento das atividades 
virtuais nos centros e no Movimen-
to Espírita.

A formação propiciou a expan-
são dos horizontes e fez-nos abrir 
a mente, agregando saberes para 
compreensão do correto sentido da 
Verdadeira Caridade, que não está 
na doação ou convivência somente, 

mas no quanto isto nos transforma.5 
E essa transformação fará que atue-
mos de acordo com os princípios 
doutrinários, sendo agentes de mu-
dança na sociedade, pela força do 
exemplo.

A formação na dimensão vir-
tual, apesar do menor custo e da 
ampla abrangência, opera em uma 
conjuntura onde temos significativo 
percentual de excluídos do mundo 
digital.

Identificamos alguns desafios 
para as formações e atividades vir-
tuais:

•	 A condição financeira para aquisi-
ção de equipamentos que sejam 
adequados às novas propostas de 
treinamento;

•	 A capacidade de internet ou mes-
mo ausência de provedores em 
alguns locais;

•	 A cultura das instituições espíritas 
que não investem na formação 
dos seus trabalhadores como ati-
vidade prioritária;

•	 O acesso à tecnologia da informa-
ção e desenvolvimento de conhe-
cimento sobre a sua utilização;

•	 A gestão do tempo e priorização 
de agendas para evitar sobrecarga 
e esgotamento.

5 XAVIER, Francisco Cândido. Vinha de Luz. Pelo Espírito Emmanuel. 1. 
ed. 4. imp. Brasília: FEB, 2013. cap. 110.
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Há que se pensar em como 
enfrentar esse desafio para que um 
maior número de trabalhadores 
e estudantes tenha acesso a essa 
nova forma de relação com o mun-
do, sem perder de vista os princípios 
do Espiritismo.

Acreditamos ter avançado 
nessa caminhada, contribuindo no 
processo evolutivo que é simulta-
neamente individual e planetário.
Usando de nossas competências, 
construímos meios que possibili-
tam adequar e ampliar o acesso ao 
conhecimento doutrinário a partir 
das ciências modernas, que propor-
cionam ferramentas fundamentais 
para a promoção do ser na socieda-
de, atendendo-o de forma cada vez 

mais completa em todas as dimen-
sões bio-psico-social-espirituais.6

A APSE, adotando o lema Fora 
da Caridade não há Salvação, ocu-
pa-se em amparar e fortalecer os 
irmãos do caminho para que se tor-
nem, também, coconstrutores de 
uma sociedade mais justa, fraterna 
e igualitária. Esse espaço de atuação 
permite ao espírita perceber a teo-
ria doutrinária em ação, o Evangelho 
traduzido em atitudes. 

Mesmo com as dificuldades 
geradas pelo distanciamento, tive-
mos ricos e abençoados ensejos de 
progresso. 

6 Revista “A Reencarnação” nº379, de agosto de 1976 – artigo: A esmola 
pode prejudicar.

Contribuições na elaboração do artigo:
Bruno Peixoto de Oliveira – Vice-Diretor e

Glaci Marlene Padilha – Integrante da Coordenação AAPSE/Fergs.
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Em 1946, a conferência da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) 
produziu o conceito de saúde como 
“um estado de completo bem-estar 
físico, mental e social”. 

Em um período pós-guerra, 
em que a sociedade buscava aliviar 
o estado depressivo, surgem refle-
xões a respeito de virtudes e valores 
humanos enquanto dimensões de 
saúde integral, como: física (condi-
cionamento, nutrição, autocuidado, 
cuidado médico, controle de uso de 
substâncias); emocional (cuidados 
em crises emocionais, gerenciamen-
to de estresse); social (comunidade, 
família, amigos); intelectual (educa-
cional, sucesso, desenvolvimento de 
carreira); espiritual (amor, esperan-
ça, caridade, boa-fé).1

A humanidade ainda vive mui-
tos conflitos e transformações, seja 
em caráter social, político, econômi-
co, cultural, tecnológico, revelando 
necessidades que despertam aten-
ção com a vida.

Em uma sociedade materia-
lista, onde há obrigação de possuir 
coisas para se sentir bem; que es-
timula o consumismo, sem analisar 
necessidades e impactos; onde o 
uso das mídias sociais tem reduzido 
as interações humanas presenciais, 

1 ALMEIDA FILHO, Naomar de. O que é saúde? Rio de Janeiro: Editora 
Fiocruz, 2011.

provocado comparações com a cres-
cente exposição de imagens, incen-
tivado divergências, etc., as pessoas 
desenvolvem ansiedade, estresse, 
hipertensão, ataques de pânico, 
tensões, desgovernos emocionais e 
explosões irresponsáveis.2

A participação do centro es-
pírita e do Movimento Espírita com 
ações que auxiliem o ser humano a 
promover uma ambiência espiritua-
lizada no mundo torna-se mais rele-
vante do que nunca.

Joanna de Ângelis afirma que 
“o ser humano é um conjunto har-
mônico de energias, constituído de 
Espírito e matéria, mente e perispí-
rito, emoção e corpo físico, que inte-
ragem em fluxo contínuo, uns sobre 
os outros”.3

Esse quadro problematizado 
do mundo aponta a necessidade ur-
gente de calma. Calma esta que vem 
propiciar equilíbro e alcance de vi-
brações que sintonizem com nobres 
emissários do Cristo.

A emissão contínua de pensa-
mentos e sentimentos, alimentados 
pelo poder mental, caracteriza um 
campo magnético, um halo ener-
gético. Esse campo é a psicosfera, 
que tem como núcleo gerador os 
2 TEIXEIRA, José Raul. Pelo Espírito Camilo. Educação e vivências. 3. ed, 
Niterói, RJ: Fráter Livros Espíritas, 2004. cap.21.
3 FRANCO, Divaldo Pereira. Pelo Espírito Joanna de Ângelis Autodesco-
brimento: uma busca interior. 17. ed. Salvador: Leal, 2013.p.17.
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interesses e as motivações mais 
profundas relacionadas com encar-
nações pretéritas e vivências atuais, 
em processo de aquisições e apren-
dizados.4 Ela envolve o organismo 
humano de encarnados e desencar-
nados, retrata as condições de equi-
líbrio e desequilíbrio em que o ser se 
encontra em determinado momen-
to, alimentado por seu pensamento 
contínuo e estado emocional. 

A partir da citação de Emma-
nuel, em Fonte Viva, tem-se que 
“Pensamento é fermentação espiri-
tual. Em primeiro lugar estabelece 
atitudes, em segundo gera hábitos 
e, depois, governa expressões e pa-
lavras, através das quais a individua-
lidade influencia na vida e no mun-
do”5, determinando assim que é 
possível perceber a interconexão de 
uns aos outros. Assim, o que senti-
mos, pensamos e fazemos influencia 
o campo energético dos ambientes, 
isto é, a psicosfera ambiental. Nesse 
sentido, somos corresponsáveis pe-
las condições vibracionais dos am-
bientes à nossa volta, refletindo em 
conforto ou desconforto.

Esse entendimento está pre-
sente, também, na reflexão que 
André Luiz apresenta a respeito de 
que “todos os seres vivos, dos mais 
4 TEIXEIRA, Cícero Marcos. Psicosfera. Porto Alegre: Francisco Spinelli. 
1. ed. 2014.
5 XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito Emmanuel. Fonte viva. 1. ed. 
Brasília: FEB, 2014. p.168.

rudimentares aos mais complexos, 
se revestem de um 'halo energético' 
que lhes corresponde à natureza"6. 
Deste modo, torna-se mais com-
preensível a relação da psicosfera 
individual, que parte da evolução in-
telectual, moral e espiritual de cada 
um, para uma psicosfera coletiva, 
que reflete o conjunto dessas iden-
tidades individuais, representando a 
característica predominante de uma 
região, de um país, da humanidade, 
enquanto psicosfera terrestre.7

Nesse sentido, os centros es-
píritas têm dado a sua contribuição  
para o reequilíbrio do indivíduo, que 
aos poucos deixa de buscar a satis-
fação em objetos e passa a escutar 
mais as necessidades íntimas, e que 
investe em equilibrar o ter com o 
ser.

E é nesta escola de aprimora-
mento das almas que encontramos 
recursos para a profilaxia, a renova-
ção dos seres e o bem-estar indivi-
dual e coletivo:

6 XAVIER, Francisco Cândido Xavier; VIEIRA Waldo Vieira. Pelo Espírito 
André Luiz. Evolução em dois mundos. 27. ed. Brasília: FEB, 2013.
7 Op. cit. p. 132.
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•	 A exposição doutrinária: Re-
levante para mudar a sintonia 
mental, fortalecer e despertar a 
fé de maneira lógica e raciocina-
da e orientar o indivíduo ao apri-
moramento moral por intermédio 
da prática dos ensinamentos de 
Jesus. Ela nos ajuda a encontrar o 
equilíbrio interno por meio da re-
flexão, estimulando a vontade de 
mudar. 

Com o isolamento social im-
posto pela atual pandemia, o co-
nhecimento não tem ficado restrito 
ao centro espírita, aos seminários 
e congressos presenciais, mas tem 
se expandido e estado à disposição 
pelas redes digitais em qualquer 
momento e lugar. Afiança Manoel 
Philomeno de Miranda que “o co-
nhecimento é claridade espiritual 
que esbate as trevas da ignorância e 
impulsiona o ser na direção da con-
quista da plenitude”.8 

•	 A oração: “A prece é fonte de 
positivos recursos teledinâmicos, 
cuja ação benéfica se faz sentir 
a curto, médio ou longo prazo, 
repercutindo além dos domínios 
físicos do Universo.”9 Segundo o 
autor, a prece possui as seguintes 
funções: profilática, imunológica, 
antisséptica, saneadora e tera-

8 FRANCO, Divaldo. Espírito Manoel Philomeno de Miranda. Perturba-
ções Espirituais. Salvador: Leal. 1. ed. 2015. p. 170. 
9 Op.cit. Psicosfera. p. 75

pêutica.10 A fé pode impulsionar 
o equilíbrio físico e mental, reto-
mando harmonia e contato inte-
rior, evitando chegar a um estágio 
de doença.

•	 O diálogo: O cuidar dos pen-
samentos, incluindo as palavras, 
proporciona um ambiente de 
tranquilidade para a expressão 
de uma linguagem acolhedora, 
conectada com forças invisíveis, 
prontas a auxiliar com a constan-
te presença de Deus. Em nossas 
atividades cuidemos dessa ferra-
menta abençoada de edificação 
das relações saudáveis que temos 
a nosso dispor. Diz o benfeitor 
Emmanuel que:

Convidados a estudar os ensinos 
do Cristo, à luz da Doutrina Es-
pírita, com os instrumentos do 
tempo, fomos impulsionados a 
reconhecer que os instrumentos 
do tempo são as palavras.

(...) Por isso mesmo, possuímos 
conceitos, os mais diversos, ao 
redor de assuntos determinados 
que as palavras definem por si, 
na simples enunciação mecânica 
que lhes é própria:

Palavras-construções e palavras-
-pedras.

Palavras-luzes e palavras-emba-
lagens.

Palavras-sementes e palavras-
-charruas.

10 Ibidem. p. 78, 79.
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Palavras-bênçãos e palavras-
-mensagens.

Palavras-explicações e palavras-
-estruturas.

Palavras-medicamentos e pala-
vras-bisturis.

Palavras-lâminas e palavras-au-
xílios.

Palavras-sinais e palavras-adver-
tências.

Palavras-melodias e palavras-
-protestos.

Palavras-esperanças e palavras-
-terminações. 

(...) Semelhantes agentes co-
dificadores da realidade, a fim 
de que nos informemos quanto 
aos programas e problemas que 
competem a cada um de nós, 
são as palavras que alinhamos 
por fios de comunicação no in-
tercâmbio de ideias e anotações 
que aspiramos a alcançar.11

•	 O passe: “Assim como a trans-
fusão de sangue representa uma 
renovação das forças físicas, o 
passe é uma transfusão de ener-
gias psíquicas, com a diferença de 
que recursos orgânicos são retira-
dos de um reservatório limitado, 
e os elementos psíquicos o são 
do reservatório ilimitado das for-
ças espirituais.”12 Tal como a fala, 
o passe não se limita a imposição 
das mãos frente ao assistido, pois 
o pensamento, estimulado por 

11 XAVIER, Francisco Cândido. Espíritos Diversos. Instrumentos do Tem-
po. São Paulo: GEEM. 
12 XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito Emmanuel. O Consolador. 
Brasília: FEB. Passe. Perg. 98.

sentimentos, percorre o universo 
como vibrações, estendendo-se 
tanto a um indivíduo quanto à co-
letividade.

•	 A meditação: Conforme O Livro 
dos Espíritos (questão 621), a Lei 
de Deus está escrita na consciên-
cia. Nesse sentido, a pausa para o 
silêncio e o contato com a própria 
essência possibilitam a saúde de 
forma integral. Joanna de Ângelis 
esclarece que a meditação ajuda 
a crescer de dentro para fora, rea-
lizando-se em amplitude e abrin-
do-lhe a percepção para os esta-
dos alterados de consciência.13 A 
autora espiritual destaca ainda 
que em um nível mais profundo, 
a meditação é-lhe o instrumento 
precioso para a autoidentificação, 
por facultar-lhe alcançar as estru-
turas mais estratificadas da perso-
nalidade, revolvendo os registros 
arcaicos que se lhe transforma-
ram em alicerces geradores da 
conduta presente.14 Entre os re-
cursos para favorecer momentos 
de meditação, estão a música, a 
poesia, a leitura de um livro, a vi-
sualização de paisagens e cores, a 
repetição de palavras e/ou frases 
que tenham significado importan-
te para a pessoa.

13 FRANCO, Divaldo. Pelo Espírito Joanna de Ângelis. O Ser Consciente. 
Salvador: LEAL 1995. ”Prefácio”.
14 FRANCO. Divaldo. Pelo Espírito Joanna de Ângelis. Vida: Desafios e So-
luções. Salvador: LEAL. Edição do Kindle. cap. “Análise do Inconsciente”.
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•	 A caridade: Lendo, meditando 
e vivendo Kardec, encontramos o 
objetivo maior de todas as nossas 
ações:

Considerando-se que todas as 
doutrinas têm a pretensão de 
ser a única expressão da verda-
de, por que sinais podemos re-
conhecer a que tem o direito de 
se apresentar como tal? “Será 
aquela que fizer mais homens de 
bem e menos hipócritas, isto é, 
homens que pratiquem a lei de 
amor e de caridade na sua maior 
pureza e na sua mais ampla apli-
cação. Por esse sinal reconhe-
cereis que uma doutrina é boa, 
visto que toda doutrina que tiver 
por efeito semear a desunião e 
estabelecer linha de separação 
entre os filhos de Deus só pode 
ser falsa e perniciosa.15

A oportunidade que o centro 
espírita propicia ao engajamento 
das pessoas, em movimentos que 
refletem nessa dinâmica cooperati-
va e de fé, impulsiona a reação or-
gânica favorável à movimentação e 
renovação das energias adoecidas 
por condicionamentos distanciados 
da lei divina, pelas sequelas cármi-
cas que produzem distúrbios dege-
nerativos, no corpo físico e nas es-
truturas sutis do perispírito.

•	 O Evangelho no Lar: No am-
biente doméstico, seja individual-

15 KARDEC, Allan. O livro dos espíritos (p. 434). FEB Publisher. Edição 
do Kindle, q. 842.

mente ou acompanhado, a leitu-
ra e ponderações a respeito dos 
ensinos de Cristo são elementos 
altamente terapêuticos para a psi-
cosfera do lar. Esse momento de 
recolhimento e conexão, à medi-
da que torna o Evangelho conhe-
cido, compreendido e praticado, 
acentua o sentimento de fraterni-
dade, os princípios de vigilância e 
oração, a elevação do padrão vi-
bratório. Isso pode ser estendido 
ao ambiente de trabalho, escolas, 
comércio, indústrias que tenham 
oportunidade de breve recolhi-
mento para essa prática benéfica, 
contribui para amenizar atritos 
e rixas, compatibilizando ideias, 
elevando pensamentos e firman-
do o propósito dos grupos ali re-
unidos.

Dessa forma, mensageiros do 
bem emanam paz, harmonia e ener-
gias que impulsionam ânimo, espe-
rança e determinação para melhor 
atuação na existência terrestre.

A breve pesquisa e reflexões 
compartilhadas neste texto apon-
tam alguns recursos que contribuem 
na sustentação de condições salu-
tares para a dimensão emocional, 
mental, física e espiritual do ser hu-
mano, influindo positivamente nos 
ambientes por onde ele transita.
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A atenção para esse exercí-
cio constante de revisão e assep-
sia de detritos mentais, miasmas, 
aspectos poluidores de nossa psi-
cosfera individual e coletiva vem 
ao encontro da sustentabilidade 
de ser e estar no mundo. Ter saú-
de integral é saber lidar tanto com 
sentimentos positivos (alegria, 
amor) como negativos (doenças, 
tristeza, frustração).

Em tempos de regeneração 
planetária, somos coautores e 
corresponsáveis pela sustentabili-
dade do planeta, pela convivência 
tanto no plano material quanto 
no espiritual. E nessa travessia, 
centros e Movimento Espírita têm 
papel fundamental na dinâmica 
profilática e tomada de consciên-
cia, impulsionando o desenvol-
vimento moral das pessoas, que 
a partir de uma lucidez mental 
apresentarão em saúde integral, 
paz e alegria interior.

Cada um de nós tem o po-
der de interferir na realidade 
que nos cerca. Essa é a força 
do um. Todos nós podemos 
fazer a diferença em favor de 
um mundo melhor, mais justo, 
ético, um mundo onde tenha-
mos menos egoísmo e mais 
solidariedade. A força do um 
transforma a realidade de to-
dos.16

16 TRIGUEIRO, André. 2019, p. 217.
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Introdução
Em face da transição programa-
da para o planeta, anunciando 
a Nova Era, vêm renascendo em 
corpos belos Espíritos primitivos 
que estiveram retidos por sécu-
los em Regiões de sofrimento 
(...) a fim de que, na atualidade, 
avancem e tenham chance de 
iluminar-se. Ao mesmo tempo, 
constituem prova para aquelou-
tros que se encontram em nível 
moral mais elevado que, desse 
modo, são convocados a ajudá-
-los no crescimento interior e 
no desenvolvimento dos valores 
adormecidos.1

Estamos vivendo uma Nova 
Era. Neste momento ímpar para a 
humanidade, devemos lembrar os 
Espíritos que estão retornando à es-
fera planetária com a finalidade de 
progredir, e também os que estão 
chegando ao nosso orbe com a fi-
nalidade de auxiliar na evolução co-
letiva. Aqui reside a importância de 
olharmos para as nossas crianças e 
jovens e suas mentes ávidas por no-
vas possibilidades de aquisição de 
conhecimento intelectual e moral.

Muitos são os desafios pre-
sentes, mas com a certeza do am-
paro advindo do Alto temos a opor-
tunidade de nos alinharmos com o 
progresso da raça humana. Neste 
sentido é fundamental a ação do 
1 FRANCO, Divaldo; Entre dois Mundos, pelo Espírito Manoel Philomeno 
de Miranda. Salvador: Leal. 2005, 3. ed. cap. 3, p. 37.

Movimento Espírita para dar a de-
vida atenção a esses Espíritos que 
reencarnam no planeta Terra, pro-
porcionando-lhes os melhores ele-
mentos para favorecer a educação 
da inteligência intelectual, emocio-
nal e também moral.
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A Coleção Conte Mais e suas histórias

Atentos a isso, abençoados 
benfeitores espirituais, juntamente 
com valorosas equipes encarnadas, 
ensejaram a compilação de uma 
obra destinada ao esclarecimento 
e ensino infantojuvenil. Uma vasta 
literatura com histórias educativas, 
que tocam o coração e a mente dos 
aprendizes. Uma coleção – CONTE 
MAIS – composta de quatro volumes 
contendo 239 histórias, organizadas 
em faixas etárias e temas de caráter 
de cunho moral universal, contando 
hoje com mais de 40 histórias já ilus-
tradas, editadas pela Fergs Editora. 
A partir da coleção, surgiu o proje-
to que se transformou no Progra-
ma Conte Mais, cuja base de atua-
ção é a contação de histórias com 
o objetivo de sensibilizar o público 
infantojuvenil para estes temas tão 
relevantes. As oficinas dos inúmeros 
projetos visam à educação dos sen-
timentos, à formação de contadores 
de histórias, bem como à divulgação 
e auxílio para estruturar e implantar 
a contação de histórias nos centros 
espíritas de todo o Brasil.2

No prefácio da primeira edi-
ção do livro Conte Mais, volume um, 
lemos:
2 PEREIRA, Maria Sueli; PEREIRA, Viviane; LUZ, Taís Crisiani da. Orien-
tações para Implantação e Manutenção do Projeto Conte Mais, 1. ed. 
Porto Alegre: Francisco Spinelli. 2017. 

Todos nós, ao passarmos pela 
infância, povoamos nossos so-
nhos com personagens das his-
tórias infantis. Elas conseguem 
despertar em nós os mais belos 
e nobres sentimentos, desem-
penhando importante papel no 
processo de desenvolvimento 
através das experiências signifi-
cativas reveladas nas histórias.3

As crianças usam o imaginário 
para colocarem-se no lugar dos per-
sonagens das histórias e vivencia-
rem as experiências vividas por eles. 
Daí a importância da edição e difu-
são das boas histórias, como estas, 
para integrarem o acervo de conta-
ção nos centros espíritas e estabele-
cimentos de ensino para propiciar, 
aos evangelizadores e educadores, 
acesso a um material inestimável, 
com abordagem de temas como: 
amor, Deus, autoconsciência emo-
cional, empatia, solidariedade, per-
dão, alimentação, amizade, dentre 
outros, de relevância para o desen-
volvimento espiritual do ser.4

Postos estes aspectos, retor-
namos à questão da Nova Era. É 
chegado o momento de utilizarmos 
os recursos advindos da evolução 
3 RUIZ, Vilma Darde . Conte Mais 1. Porto Alegre: Ed. Francisco Spinelli. 
1. ed. “Prefácio”.
4 DEMÉTRIO, Bárbara. Conte Mais: Inteligência Emocional a Partir da 
Literatura Infanto-Juvenil. Apresentação realizada em encontro de cola-
boradores do Programa Conte Mais, 2021.
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tecnológica e científica para atingir-
mos mais mentes e corações. Per-
cebemos a invasão tecnológica na 
vida das crianças desde tenra idade, 
diversas vezes com conteúdos que 
não trazem aquisições educativas e 
moralizadoras para a alma em co-
meço de caminhada terrena.

O Projeto Conte Mais em Casa

Em meio a este momento que 
vivenciamos, de duras provas em 
face da pandemia de Covid-19, ne-
cessitamos aprender muito sobre a 
tecnologia, que adentrou os nossos 
lares, para podermos manter a co-
municação com nossos familiares e 
com o mundo. E essa necessidade 
fez surgir uma ideia, a de começar-
mos a produzir vídeos de contações 
de histórias da coleção Conte Mais 
e outras, de mesmo valor moral e 
ensinamentos elevados, para se-
rem divulgadas nas redes sociais de 
grande circulação, incluindo as da 
Fergs, disponibilizando-os em pla-
taformas de compartilhamento no 
YouTube através do canal da Fergs 
TV e na sua página da mídia social 
Facebook. Nasceu, assim, o Projeto 
Conte Mais em Casa.

Toda a equipe Conte Mais se 
mobilizou sob a liderança da Área de 

Programas e Projetos da Vice-Presi-
dência de Relações Institucionais 
e a competente atuação integrada 
com a Assessoria de Comunicação 
Social – ASCOM, dando início a este 
trabalho de divulgação. Os vídeos 
funcionam como material didático e 
pedagógico, atingindo maior núme-
ro de crianças e jovens. O acervo de 
histórias conta até hoje com 68 epi-
sódios filmados, nos quais também 
são desenvolvidas atividades que 
estimulam as crianças a retomar e 
processar os temas propostos nas 
contações. Além disso, iniciou-se 
um processo de acessibilidade co-
municacional através do incentivo 
à prática de audiodescrição e tra-
dução dos vídeos em libras, reali-
zadas por voluntários da Fergs, am-
pliando a abrangência de público, 
e atendendo aos objetivos do Pro-
jeto Inclusão e Acessibilidades da 
nossa instituição. Os contadores de 
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histórias passaram a gravar vídeos 
em seus próprios lares, com os ma-
teriais que tinham para a execução 
desta tarefa de luz. Contando as his-
tórias e propondo atividades que as 
complementam, oportunizam a fixa-
ção do tema escolhido, bem como a 
contextualização do aprendizado na 
vida de cada um. Em 2019 o Conte 
Mais fez 78.109 atendimentos pre-
senciais; em 2020 esse número de 
atendimentos somou 85.341 crian-
ças, jovens e adultos, sendo destes 
85.092 no modo virtual, conforme 
histórico das redes quanto ao núme-

ro de visualizações dos vídeos posta-
dos (Fonte: relatórios do Programa 
Conte Mais Fergs).

Está em desenvolvimento, 
também, um projeto de contações 
de histórias on-line com atividades 
lúdicas e educativas destinado a 
duas escolas parceiras na cidade de 
Viamão e Porto Alegre. 

Esta é uma contribuição aos 
centros espíritas, que podem utilizar 
os vídeos como mais um recurso nos 
encontros de evangelização.

Os treinamentos em plataformas virtuais
Com a interrupção dos trei-

namentos presenciais foram feitos 
o planejamento e a execução de 
treinamentos EaD (ensino a distân-
cia) – A Arte de Contar Histórias, 
que está na 4ª edição – organizados 
pela equipe CONTE MAIS da Área 
de Programas e Projetos da Fergs e 
que serão direcionados à formação 
de contadores de histórias. Trata-se 
de um treinamento extensivo com 
dez módulos, com sessenta horas 
de duração e os seguintes conteú-
dos: 1) apresentação do treinamen-
to e do Programa Conte Mais, 2) o 
perfil do contador de histórias, 3) a 
contação de histórias como ferra-

menta pedagógica, 4) os diferentes 
recursos para a Hora do Conto, 5) a 
arte de brincar e contar histórias, 6) 
a ciranda da criatividade, 7) a conta-
ção de histórias de forma inclusiva, 
8) a educação dos sentimentos, 9) a 
contação de histórias e a longevida-
de, 10) plano de ação e avaliação do 
treinamento.

Essas ações formativas têm 
viabilizado o incremento de conta-
dores de histórias nos centros e no 
Movimento Espírita, além de contri-
buir com a formação de educadores 
afeitos à arte de contar histórias nas 
escolas e demais segmentos da so-
ciedade civil.
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Como implantar a contação de histórias em meio virtual

De forma muito simples pode-
mos adaptar as histórias para serem 
contadas em meio virtual. 

Inicialmente, é necessária uma 
câmera que pode ser a do próprio 
celular, tablet, notebook, e um lo-
cal preparado anteriormente, onde 
se pode fazer um cenário adaptado 
com utensílios do próprio lar, como 
vasos de flores, quadros, lenços ou 
tecidos para fazer o fundo; ou então, 
pode-se escolher um local que seja 
neutro e tenha boa iluminação.

Para gravar, utilize o celular na 
horizontal e procure ficar de frente 

para a fonte de luz, seja ela uma ja-
nela ou lâmpada. Prefira não deixar 
a luz nas suas costas, pois a imagem 
no vídeo não ficará nítida. 

É importante também, se for 
utilizar o celular, filmar com a câme-
ra da parte de trás do aparelho, pois 
geralmente essa câmera é melhor. 
Lembre-se de procurar um local si-
lencioso para facilitar a gravação e 
diminuir os ruídos indesejados na 
filmagem.

Deixe um tempo extra gravado 
antes e ao final do vídeo para poder 
fazer os cortes necessários à edição. 
Você pode colocar o celular em um 
tripé ou ajustá-lo sobre livros ou al-
gum objeto, para que fique na altura 
adequada para a filmagem.

O próximo passo é editar o 
vídeo. Você encontra tutoriais, en-
sinando como editar vídeos, na in-
ternet, e aplicativos gratuitos para 
edição. 

Depois, escolha a(s) platafor-
ma(s) na(s) qual(is) o centro espírita 
pretende divulgar os vídeos e pron-
to! Muitas crianças e adultos terão 
oportunidade de visualizar esse ma-
terial repleto de aprendizagens salu-
tares.
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Materiais para elaboração dos vídeos

Os materiais, assim como no 
modo presencial, são os mais varia-
dos e ampliam-se com a criatividade 
do contador. Podem-se utilizar des-
de bonecos ou bichos de pelúcia até 
materiais confeccionados pelo pró-
prio contador com papel, cartolina, 
EVA, feltro, materiais reciclados (se-
ria o ideal), e, inclusive, elementos 
naturais como plantas, folhas, tron-
cos secos, dentre outros. Às vezes, 
um simples chapéu ou artefato de 

enfeite como uma flor já é suficien-
te para caracterizar um personagem 
ou dar vida a um cenário. Ainda te-
mos o recurso do PPT – PowerPoint, 
que pode ser utilizado para escrever 
a história e projetá-la; pode-se con-
tar a história utilizando um exemplar 
do livro para mostrar as imagens e 
estimular o hábito da leitura. O im-
portante é que o material seja bem 
atrativo e que a contação chame a 
atenção do público.

ALGUMAS FOTOS DAS HISTÓRIAS SENDO CONTADOS 
NO CONTE MAIS EM CASA:
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Como vivenciar as histórias, educando a emoção e a sensi-
bilidade nas atividades virtuais

Manoel Philomeno de Miran-
da diz que somente o sentimento de 
amor, conforme o expressou Jesus 
e o viveu, logrará modificar as pai-
sagens humanas neste momento.5 
E são as palavras, a entonação da 
voz, a expressão apurada do olhar, 
o gestual cativante, que traduzem o 
amor, o consolo e o esclarecimen-
to a muitos corações. Ao contar a 
história, lembremos que, mesmo 
no meio virtual, o importante é to-
car os corações. Isso, no entanto, 
requer o preparo espiritual (prece) 
para a conexão com os benfeitores 
espirituais, antes de iniciar qualquer 
atividade. O treinamento do olhar, 
5 FRANCO, Divaldo. No Rumo do Mundo de Regeneração. Pelo Espírito 
Manoel Philomeno de Miranda. 1. ed. Salvador: Leal. 2021, p. 23.

das expressões faciais e vocais, dan-
do ênfase e entonações necessárias, 
é um estímulo vigoroso para que as 
crianças e jovens não apenas escu-
tem, mas vivenciem a história con-
tada. Um olhar alegre, ou triste, ou 
uma expressão de dúvida expressa-
da pelo contador são sempre bons 
caminhos no desenrolar da história 
e trazem para o público a sensação 
de viver a história contada. É muito 
interessante, para o contador, trei-
nar a história na frente de um espe-
lho antes de gravá-la, para observar 
as próprias expressões e as sensa-
ções que está reproduzindo para o 
público.
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Finalizamos este breve artigo 
com as palavras de Paulo de Tarso 
quando refere: “Comparo o Evan-
gelho a um campo infinito, que o 
Senhor nos deu a cultivar”.6 Conti-
nuemos, pois, a cultivar no solo das 
almas que chegam ao nosso plano, 
plantando e cuidando as sementes 
dos ensinos do Cristo, através do 
seu método atemporal e inigualável: 
as histórias. A sementeira é vasta e, 
sem dúvida, a colheita será extre-
mamente profícua. Sempre tenha-
6 XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito Emmanuel. Paulo e Estêvão. 
ed. FEB, 2008, p. 205, edição do Kindle.

mos em mente que o centro espírita 
é uma abençoada escola de almas, 
onde aprendemos e ensinamos.7 
Reiteramos o convite para tantos 
quantos sonham e almejam uma 
humanidade melhor, que se alistem 
nesta fileira dos contadores de his-
tórias para que sejamos na Terra a 
voz do inesquecível Rabi a ser ouvi-
da na cripta das almas, chamando-
-as para o aprisco.

7 “Um Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, 
plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os 
outros, na senda eterna”. Francisco Cândido Xavier (Autores diversos, 
Educandário de luz, 2. ed. p. 90).
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Maicon de Brito do Amarante
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Setor de Rede Federativa da Vice-Presidência
de Unificação



A Reencarnação 458130

Quando lemos a palavra 
"rede" no título deste artigo, é 
provável que vários significados 
tenham visitado a memória: redes 
de descanso, redes de tecnologia 
da informação, redes sociais, etc. 
Por enquanto, deixaremos estes 
sentidos de lado e recordaremos 
Jesus, no encontro com os sócios1 
Simão Pedro, Tiago e João, que 
em verdade é um chamado para 
cada um de nós. Aliás, os sócios 
constituem outro tipo de rede. “E 
Jesus disse a Simão: Não temas, a 
partir de agora serás pescador de 
homens.” A rede – instrumento 
de pesca – meio para o sustento 
dos corpos, era empregada para 
ilustrar outro tipo de rede, que 
fosse capaz de enlaçar os cora-
ções e que sustentasse o Espírito 
imortal. Você, leitor(a) amigo(a), 
já parou para pensar no quão 
abrangente tem sido o lançamen-
to da sua rede? Antes de respon-
der, vamos conversar um pouco 
mais sobre esta rede.

Com o passar do tempo, os 
instrumentos de pesca mudaram, 
mas o objetivo continuou sendo o 
mesmo, a pescaria. Temos lança-
do redes, nas tarefas que desen-
1 DIAS, Haroldo Dutra. O Novo Testamento. 1. ed. Brasília: FEB, 2013. 
Lc 5:1-11. p. 272.

volvemos nos centros espíritas, 
onde aprendemos, ensinamos e 
procuramos vivenciar o Seu Evan-
gelho, aclarado pela chave de en-
tendimento que é o Espiritismo. 
Também fomos além, compreen-
dendo que, mediante a união so-
cial2, completamos as competên-
cias e superamos as fragilidades 
uns dos outros e que isto não se 
aplica, apenas, às relações entre 
indivíduos, mas também entre 
as coletividades. Assim, a rede 
capaz de pescar homens precisa 
conectar a humanidade, tanto no 
campo individual quanto no das 
suas instituições. Lançamos re-
des no centro e entre os centros 
espíritas.

No ensinamento do Mes-
tre, o sentido figurado da pala-
vra rede encerra dois aspectos 
fundamentais: primeiro, de que 
a rede é instrumento, e como tal, 
é passível de mudança; segun-
do, que o objetivo não é a rede 
em si, mas a pescaria dos cora-
ções, e este sempre será o mes-
mo. Quando nos apropriamos da 
analogia de Jesus para falar do 
trabalho em rede, também que-
remos, com isto, dizer que ele é 
2 KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. Tradução: Evandro Noleto Bezer-
ra. 4. ed. Brasília: FEB, 2016. livro terceiro, cap. VII, it. 768. p. 333.
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instrumento, que atualizamos 
conforme a época, mas cujo obje-
tivo de esclarecer e consolar não 
se altera. No Movimento Espírita 
Gaúcho, conectamos os Centros 
através da rede federativa, que 
nada mais é que o trabalho cola-
borativo e sinérgico entre centros 
espíritas, os órgãos de unificação 
(Uniões e Conselhos Regionais) e 
a Diretoria Executiva da Fergs. No 
entanto, vivemos uma época de 
aceleradas mudanças, e as nos-
sas conexões e práticas de cola-
boração, que antes eram apenas 
presenciais, agora ganham outro 
componente, que são as ativida-
des virtuais. Atualizamos nossos 
instrumentos, não no intuito de 
substituir o que já temos, mas de 
tornar o seu alcance ainda maior. 
Na analogia da rede do Evange-
lho, estamos expandindo a sua 
malha, sem substituir aquela 
que já temos. Você pode estar se 
perguntando: será uma mudan-
ça muito grande para os órgãos 
de unificação? Acreditamos que 
não. É mais simples do que pare-
ce, porque os recursos já estão à 
disposição. 

Vejamos. É papel dos ór-
gãos de unificação, desde a sua 

origem, a orquestração do "lan-
çamento das redes", auxiliando 
os centros espíritas a lançá-las 
onde há peixes e não há pescado-
res, ou onde é preciso reunir pes-
cadores com habilidades comple-
mentares e, também, onde há 
mais peixes do que a capacidade 
para pescar. Assim temos feito na 
troca de experiências durante as 
reuniões das Uniões e dos Conse-
lhos Regionais, na formação dos 
Núcleos de Treinamento e Estudo 
(NTEs), nas visitações e tantas ou-
tras ações que realizamos. São as 
nossas ferramentas, atualizadas 
constantemente, cabendo às li-
deranças de unificação contribuir 
para sua construção, melhora-
mento, tanto quanto para a dis-
seminação destas entre os "pes-
cadores". 

Mas, ainda antes de orien-
tar e contribuir para a organiza-
ção da tarefa nos centros espí-
ritas, é fundamental que a lide-
rança de unificação conheça as 
metodologias e ferramentas que 
já estão à sua disposição, e que 
são fruto da construção coletiva, 
conduzida pelas lideranças que 
as antecederam e que represen-
tam as necessidades de todos. 



A Reencarnação 458132

Isto é verdade para as atividades 
presenciais tanto quanto para as 
virtuais. Aliás, a autoridade moral 
da construção coletiva é alcança-
da quando a liderança deixa de 
expressar sua opinião, para tor-
nar conhecidas e atendidas as ne-
cessidades daqueles que repre-
senta. E tudo que é construído 
coletivamente só poderá mudar 
seus caminhos por decisão desta 
mesma coletividade. Assim, o pri-
meiro ponto de partida é conhe-
cer a história destas construções. 

Hoje, em nosso Movimento, 
existem alguns repositórios cujo 
conteúdo suas lideranças preci-
sam manejar com certa intimida-
de. São as publicações da Revista 
A Reencarnação, do Boletim Uni-
ficador, da Wiki Fergs – wiki.fergs.
org.br, do jornal Diálogo Espírita 
e todas as formas de comunica-
ção oficial através das circulares 
e outros comunicados enviados 
através dos e-mails institucionais 
@fergs. 

Façamos um roteiro de estu-
dos, com as publicações que pre-
cisamos ler, agendemos revisões 
periódicas da Wiki Fergs, cujo 
conteúdo é atualizado constante-

mente; busquemos verificar se os 
centros espíritas têm conseguido 
acessar seus e-mails institucio-
nais; procuremos repercutir as 
orientações nos grupos de What-
sApp, não apenas repassando os 
links, mas também incluindo uma 
perspectiva cativante, sensibiliza-
dora, mais próxima e acessível aos 
nossos trabalhadores. Algumas 
ações devem ser repetidas cons-
tantemente, e um grande recurso 
de que podemos lançar mãos são 
as nossas agendas! Procuremos 
registrar, seja na agenda eletrônica 
ou de papel, alguns compromissos 
periódicos para mantermo-nos 
atualizados. Por exemplo, a cada 
bimestre faremos uma avaliação 
do acesso dos centros aos e-mails 
institucionais; mensalmente nave-
garemos pela Wiki Fergs para des-
cobrir as novidades. 

Igualmente importante é 
apropriar-se das construções rea-
lizadas nas reuniões inter-regio-
nais e nos encontros regionais, 
reproduzindo entre os traba-
lhadores, buscando estabelecer 
ações a partir do que observa-
mos. Estes são momentos de sen-
sibilização e orientação que têm 
por objetivo desencadear um 
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processo de mudança, que só se 
efetiva quando nos apropriamos 
daquilo que foi compartilhado. 
Assim, nossa participação nas re-
gionais e inter-regionais irá muito 
além de um ou dois dias de ati-
vidade, será toda uma pauta de 
trabalho que iniciará nestes en-
contros e cujo termo se dará com 
o atendimento das necessidades 
dos centros espíritas.

Conhecer e manter-se a 
par das construções coletivas é o 
primeiro passo, mas não esgota 
a questão. Também é fundamen-
tal conhecer as necessidades dos 
centros espíritas, as quais mu-
dam constantemente. Especial-
mente quando pensamos na sua 
dimensão virtual, precisamos 
conhecer as carências e deman-
das para identificar os recursos 
colocados à disposição do Mo-
vimento para atendê-las. É im-
perativo conhecer tudo quanto 
é oferecido no Plano de Ativida-
des Federativas, o PAF. A circular 
que trata sobre o PAF, expedida 
a cada ano, é repositório das da-
tas reservadas para os eventos 
e treinamentos à disposição da 
rede federativa. Ao conhecê-la 
e fazê-la conhecida, aproxima-

remos as necessidades das so-
luções. Para uns, poderá ser a 
necessidade de treinar trabalha-
dores da Área de Comunicação 
Social Espírita; para outros, a 
promoção do protagonismo ju-
venil ou da formação de lideran-
ças espíritas, e para todas elas, 
o referido documento apontará 
os recursos para multiplicar o 
número de trabalhadores, para 
preparar a sucessão, enfim, tudo 
quanto possa garantir a continui-
dade das tarefas. 

É, também, fundamental 
ouvir os centros para saber das 
suas necessidades, estabelecer 
diagnósticos, seja através das re-
uniões mensais, das visitações ou 
através de instrumentos estru-
turados, como formulários, por 
exemplo. Assim, estaremos pre-
parados para conjugar necessida-
des e soluções. 

Em algum momento, pode-
remos identificar necessidades 
sem a previsão de uma solução 
adequada, o que nos exigirá diá-
logo com as áreas federativas 
ou outros órgãos de unificação, 
ou ainda a proposição de novas 
ações, estruturadas em projetos.
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Conhecidos os meios à dis-
posição para atender às necessi-
dades que diagnosticamos, tanto 
quanto alguns elementos para 
construir novas soluções, é o mo-
mento da organização da tarefa 
de um ponto de vista mais abran-
gente. Será que as necessidades 
de um centro espírita não pode-
rão ser atendidas pelo trabalho 
que já é realizado por outra ins-
tituição? Será que uma determi-
nada demanda poderia ser aten-
dida em conjunto, ao invés de 
replicar esforços individualmen-
te? Pensemos algumas possibi-
lidades: grupos de estudo ou de 
evangelização com participantes 
de diferentes centros espíritas da 
União, aproveitando a tecnologia 
de reuniões on-line, e buscando 
atender a necessidades comuns 
de estudo; exposições on-line 
com parceria entre instituições, 
centralizando as publicações em 
canal do órgão de unificação, etc. 
Enfim, com orientação e criativi-
dade, quantas coisas belas temos 
feito e que ainda poderemos fa-
zer?

Retomemos a pergunta: 
quão abrangente tem sido o lan-
çamento da sua rede? Não preci-

samos lançá-la sozinhos e pode-
mos torná-la ainda maior. Conec-
tar corações no trabalho em rede 
é persistir na construção coletiva, 
exatamente como já temos feito, 
incluindo as novas perspectivas 
que a tecnologia da informação 
nos oferece, como instrumento 
bendito para realização das nos-
sas tarefas. Assim, deixaremos de 
circunscrever o centro espírita à 
sua sede, não ignorando a impor-
tância deste espaço como ponto 
de luz em nossas comunidades, 
mas fazendo de cada coração, 
conectado através de um disposi-
tivo eletrônico, um ponto de luz 
onde quer que esteja. Imagine a 
Terra coberta de pontos lumino-
sos em todos os continentes, ca-
pazes de aclarar toda a humani-
dade. É a grande rede do Cristo a 
pescar todas as gentes. 

Este é o caminho a que a 
união e a unificação poderão nos 
levar. Sejamos aqueles que acen-
dem a luz, no esforço coletivo e 
colaborativo; aqueles que são 
pescadores de homens.
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A ARTE COMO EDUCAÇÃO 
DOS SENTIMENTOS NA
DIMENSÃO VIRTUAL DO 

CENTRO ESPÍRITA

Janice Aparecida Pena de Assis
Multiplicadora da Assessoria de Arte

Assessoria de Arte na Difusão Espírita
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Como lição inadiável para o 
progresso do nosso orbe terreno, 
chega a pandemia de Covid-19, 
e com ela experimentamos o fe-
chamento das instituições espíri-
tas. Apesar de todo o contexto do 
momento, no coração dos searei-
ros de Jesus havia uma certeza: 
era preciso continuar. Então, o 
formato virtual veio como solu-
ção para a continuidade das ativi-
dades dos centros espíritas.

A arte, um compêndio de 
aprendizado e energias pulsantes 
na forma presencial, também foi 
compelida a pensar um “como 
fazer” de forma virtual, e como 
bálsamo, auxiliar nos dias difíceis 
pelos quais passa a humanidade.

Na dimensão virtual do cen-
tro espírita, assim como nas ati-
vidades presenciais e, especial-
mente, em momentos de desa-
fios de toda ordem, muitos bus-
cam encontrar alento, renovação, 
esclarecimento e acolhimento, 
podendo a arte atender a esses 
anseios, conforme nos assevera 
Viana de Carvalho:

A arte tem como meta materia-
lizar a beleza invisível de todas 
as coisas, despertando a sensi-
bilidade e aprofundando o senso 
de contemplação, promovendo 

o ser humano aos páramos da 
Espiritualidade. Graças a sua 
contribuição, o bruto se acalma, 
o primitivo se comove, o agres-
sivo se apazigua, o enfermo se 
renova, o infeliz se redescobre, 
e todos os outros indivíduos as-
cendem na direção dos Grandes 
Cimos.1

Todos esses benefícios se 
dão pelo poder da arte em “tan-
ger as cordas mais vibráteis do 
sentimento humano”.2 Ao apro-
fundar o senso de contempla-
ção, ela nos permite a reflexão, 
o contato conosco mesmos, com 
a Espiritualidade e com Deus e, 
consequentemente, a elevação 
do padrão vibratório.

A indução mental, propor-
cionada pela vivência artística, 
faz dos momentos de arte gran-
des aliados para que os ambien-
tes virtuais sensibilizem as almas, 
“com resultados tanto mais am-
plos quanto maior se faça a fixa-
ção mental ao redor deles”.3

O nobre Codificador Allan 
Kardec pergunta aos Espíritos: 
"Qual o objetivo da encarnação 
dos Espíritos? Deus lhes impõe a 
1 FRANCO, Divaldo Pereira. Pelo Espírito Vianna de Carvalho. Atualidade 
do Pensamento Espírita. 3. ed. Salvador: LEAL, 2002, p.126.
2 XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito Emmanuel. O Consolador. 14. 
ed. Brasília: FEB, 1988. q. 161. p. 100.
3 XAVIER, Francisco Cândido. Mecanismos da Mediunidade. Pelo Espíri-
to André Luiz. 10. ed. Rio de Janeiro: FEB, 1973. p 94-5.
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encarnação com o fim de fazê-los 
chegar à perfeição (...)".4

Para esse mister é necessá-
rio que o Espírito passe pelo pro-
cesso de educação dos sentimen-
tos, sendo a arte uma importante 
aliada neste processo de eleva-
ção do ser, pois

A arte é, por si mesma, plena de 
ensinamentos, de revelações, de 
luz. (...) sustentada e inspirada 
por uma fé sincera, por um no-
bre ideal, é sempre uma fonte 
fecunda de instrução, um meio 
incomparável de civilização e de 
aperfeiçoamento.5

4 KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 93. ed. Brasília. FEB. 2016. p. 105, 
q. 132.
5 DENIS, Léon. O Espiritismo na Arte. 1. ed. Rio de Janeiro: Léon Denis, 
2007. Trad. Albertina Escudeiro Sêco. Parte II. Arte: Meio de Elevação e 
Renovação p. 41.

Os benefícios que a arte 
proporciona não são apenas para 
os que a assistem, mas o primeiro 
beneficiado é o próprio trabalha-
dor da arte, que tem “a sublime 
possibilidade de, ao mesmo tem-
po em que produz arte, rever e al-
terar seu mundo íntimo, ampara-
do e embasado pelo conhecimen-
to e a prática que o Espiritismo 
lhe oferece”,6 e que já nos ensaios 
e preparativos para a apresen-
tação – virtual ou presencial – é 
envolvido, se assim se permite, 
através de uma atitude mental 
elevada, pela Espiritualidade do 
centro espírita, que ampara e 
6 CEZAR, Edmundo. Círculo de Estudos Arte e Espiritismo. Artista Espí-
rita: Técnica e Evangelização de si. 1. ed. Belo Horizonte: Educere, 2015. 
p. 68-69.
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inspira os grupos de arte, assim 
como o fazem com qualquer ou-
tro trabalhador das outras áreas.

A arte, que reflete os prin-
cípios espíritas, tem a capacida-
de de movimentar as emoções, e 
como poderosa ferramenta peda-
gógica, através do conteúdo espí-
rita, desempenha um papel fun-
damental no processo transfor-
mador, portanto não poderá abrir 
mão do belo, do bem e do útil na 
dimensão virtual do centro espí-
rita. Porém, o grande desafio no 
fazer artístico de forma virtual é a 
manutenção da qualidade, da be-
leza e intensidade de propósitos.

Para atingir esses objetivos, 
com qualidade, é fundamental 
a preparação permanente dos 
trabalhadores da arte no Movi-
mento Espírita, através do estudo 
doutrinário, do estudo da arte à 
luz da Doutrina Espírita e do aper-
feiçoamento técnico, para assim 
planejar e desempenhar suas 
atividades com segurança e sen-
so estético, uma vez que “a arte 
deve ser o belo criando o bom”.7

A Arte é das mais profundas for-
mas de expressão que o Espírito 
pode encontrar sobre a Terra.

7 VIEIRA, Waldo. Pelo Espírito André Luiz. Conduta Espírita. Rio de Janei-
ro: FEB, 1993. cap. 44. 16ª ed. 145.

Quando penetrada por ideais de 
excelência, cabe à Arte o labor 
de cooperar no desenvolvimento 
da estesia nas criaturas de Deus.8

O impulso criativo do ser, 
que almeja vivenciar o Cristo, 
construindo passo a passo a sua 
transformação moral, com bases 
sólidas na Doutrina Espírita, im-
pulsiona as mais variadas e belas 
manifestações artísticas. 

A arte espírita, na sua fina-
lidade educacional e transfor-
madora, pode estar inserida em 
todas as atividades virtuais das 
instituições espíritas.

Cabe a cada área do cen-
tro espírita dialogar e promover 
ações de integração com o setor/
departamento da arte sobre as 
possibilidades de realização de 
atividades de difusão, através 
da arte, no formato virtual para 
melhor atingirem seus objeti-
vos e sensibilizarem o público. 
Para tanto, é importante verificar 
quais as modalidades de arte que 
melhor se amoldam ao trabalho 
que será realizado. 

Dentre as modalidades que 
podem ser utilizadas, destacamos: 
8 TEIXEIRA, José Raul. Pelo Espírito Camilo. Vozes do infinito. Niterói: 
Editora Frater 1991, p. 37.
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música, dança, teatro, artes vi-
suais, poesia, audiovisual, confor-
me as habilidades e talentos dos 
trabalhadores e grupos de arte.

Nesta breve caminhada 
virtual foi possível observar que 
esse formato, embora desafia-
dor, não interferiu no objetivo e 
na qualidade da arte ofertada, 
tendo os trabalhadores da arte 
se reinventado e buscado cons-
tantemente a melhoria do fazer 
artístico virtual.

A busca na internet por ma-
teriais nas diversas modalidades 
de arte, bem como a participa-
ção em eventos, pode auxiliar na 
criatividade, inspirar e abrir cami-
nhos para o fazer artístico virtual, 
recomendando-se que sempre 
haja o devido cotejo do material 
usado com os princípios espíritas 
e as diretrizes do Movimento Es-
pírita. 

Temos por exemplo o site 
do acervo espírita9 onde estão 
catalogadas mais de sete mil mú-
sicas, inclusive músicas instru-
mentais. No canal do YouTube da 
Associação Brasileira de Artistas 
Espíritas – Abrarte10 – há uma 
9 Disponível em http://www.acervoespirita.com.br/. Acesso em 
28.10.2021.
10 Disponível em https://www.youtube.com/c/AbrarteOficialCanal. 
Acesso em 28.10.2021.

playlist com estudos dos mais va-
riados temas sobre arte espírita, 
além de diversos eventos de arte 
no formato virtual, como o XVII 
Fórum Nacional de Arte Espírita, 
o III Enarte – Encontro Nacional 
de Arte Espírita e outros eventos 
regionais.

A Federação Espírita do Rio 
Grande do Sul, através da Asses-
soria de Arte na Difusão Espírita, 
realizou nos dias 14 e 15 de agos-
to de 2021 o IV Intercâmbio de 
Trabalhadores da Arte no Movi-
mento Espírita do RS, e juntamen-
te a I Maergs – Mostra de Arte Es-
pírita do Rio Grande do Sul, com 
mais de 60 apresentações nas 
diversas modalidades artísticas. 
Foram eventos totalmente vir-
tuais, demonstrando o empenho 
de todos, firmando que é possível 
a realização desse trabalho artís-
tico com excelência e qualidade. 
Estes eventos se encontram dis-
poníveis no Canal FERGS TV no 
YouTube.11

Também está disponível no 
site da nossa federativa a Revista 
A Reencarnação, publicada em 
11 Disponível em I MAERGS: https://www.youtube.com/watch?v=OEHu-
TolUoLQ&list=PLt01ySTtcV8xm8-WVXuizxjbnva25bgWW. IV Intercâmbio 
De Trabalhadores Da Arte No Movimento Espírita Do Rio Grande Do Sul 
- Manhã: https://www.youtube.com/watch?v=qfeHIWwkhOw. IV Inter-
câmbio De Trabalhadores Da Arte No Movimento Espírita Do Rio Grande 
Do Sul - Tarde: https://www.youtube.com/watch?v=h2_zNpqqXZY. Aces-
so em 28.10.2021.
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2019, "Arte e Espiritismo – Instru-
mento de Elevação", com mate-
rial rico para o estudo e reflexões 
sobre a difusão do Espiritismo 
através da arte.

Por todos os benefícios pro-
duzidos através da arte espírita é 
possível concluir que o seu uso 
nas instituições espíritas é in-
dispensável, pois ela vem ao en-
contro dos objetivos da Doutrina 
Espírita, na busca de Deus, con-
forme nos diz o benfeitor Emma-
nuel:

A arte pura é a mais elevada con-
templação espiritual por parte 
das criaturas. Ela significa a mais 
profunda exteriorização do ideal, 
a divina manifestação desse 
“mais além” que polariza as es-
peranças da alma.12

12 XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito Emmanuel. O Consolador 14. 

Essa contemplação espiri-
tual possibilita ao ser o despertar 
da consciência, predispondo-o 
a construir “correntes mentais 
construtivas... seja na criação ar-
tística, ou de educação... o espí-
rito é chamado a servir bem...”13

Em A Gênese, o Codificador 
Allan Kardec esclarece sobre a 
qualidade dos fluidos:

(...) sendo esses fluidos o veículo 
do pensamento e podendo este 
modificar-lhes as propriedades, é 
evidente que eles devem achar-
-se impregnados das qualidades 
boas ou más dos pensamentos 
que os fazem vibrar, modifican-
do-se pela pureza ou impureza 
dos sentimentos.14

A arte, ao favorecer as emo-
ções e a sensibilidade, possibilita 
a transformação das almas. Es-
tas almas, ao imergirem no flui-
do cósmico universal, produzem 
sentimentos nobres e elevados 
capazes de transformar positiva-
mente a psicosfera ambiente, e, 
unindo-se às diversas almas es-
palhadas pelo orbe, vibrando em 
uníssono pelo belo e pelo bem, 
contribuirão em rede com a egré-
gora do planeta.
ed. Brasília: FEB, 1988. q. 161. p. 100.
13 XAVIER, Francisco Cândido. Mecanismos da Mediunidade. Pelo Espí-
rito André Luiz. 26. ed. Rio de Janeiro: FEB, 2010. cap. 15. p 123-4.
14 KARDEC, Allan. A Gênese. 53. ed. Brasília: FEB, 2013. Os Fluidos. cap. 
14. It. 16.  
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Semelhante a uma constela-
ção de estrelas, é imprescindível 
espalhar essa luz da arte, para re-
florir os caminhos redentores de 
um novo ser. Os trabalhadores da 
última hora são chamados a edi-
ficar uma nova era, pois são che-
gados os tempos de executar as 
tarefas confiadas pelo Mestre das 
bem-aventuranças.

O cultivo do amor e da fra-
ternidade é tarefa impostergável, 
neste momento desafiador por 
que passa o planeta Terra, inun-
dando as almas cansadas das lu-
tas diárias e abrindo os caminhos 
da esperança para um renascer 
alvissareiro.

Que em todas as almas, 
ecoe esse chamado divino, para 
o sublime despertar do Espírito 
imortal, alçando voo em direção 
à plenitude. Este é o momento 
ímpar, pois através da arte que 
edifica, educa e redime, surge a 
oportunidade de consolar, ins-
truir, transformar e acima de 
tudo amar.

Na certeza do amparo dos 
benfeitores espirituais, é impe-
rioso prosseguir afinado com o 
Criador do universo, promovendo 
a sublimidade da arte com Jesus, 
para o cumprimento do progra-
ma de regeneração da Terra.
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