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BIOGRAFIA DE KARDEC SERÁ 
TRANSFORMADA EM FILME

Está confirmada a adaptação do livro Kardec – 
A biografia, de Marcel Souto Maior, para as telas do 
cinema. O longa-metragem contará com a direção 
de Wagner de Assis, diretor que também trará às 
telas o Nosso Lar 2 – Os mensageiros, em breve. 

DIVALDO FRANCO EM BRASÍLIA
Encerrando a reunião anual do Conselho 

Federativo Nacional (CFN) da Federação Es-
pírita Brasileira (FEB), o médium Divaldo Pe-
reira Franco realizou em 8 de novembro, em 
Brasília (DF), palestra no Centro de Conven-
ções Ulysses Guimarães. Informações: cfn@
febnet.org.br
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A VIDA NO MUNDO ESPIRITUAL

Visando proporcionar aos jovens das insti-
tuições espíritas do Distrito Federal a oportuni-
dade de se confraternizarem e ainda despertar 
para a necessidade de estudar sistematicamente a 
Doutrina Espírita, levando-os à prática da moral 
evangélica, foi promovida em 15 de novembro a 
Confraternização de Juventudes Espíritas do DF. 
Com debates em torno de “A Justiça Divina se-
gundo o Espiritismo – “A Vida no Mundo Espiri-
tual�”, o evento contou com a promoção da Fede-
ração Espírita do Distrito Federal. Informações: 
cojedf@fedf.org.br

ENCONTRO ESTADUAL DA 
ÁREA DA MEDIUNIDADE

Promovido pela Federação Espírita do Estado 
do Espírito Santo (Feees) o Encontro Estadual da 
Área da Mediunidade abordou o tema “Aprimo-
ramento para trabalhadores de reunião mediúni-
ca”. O evento foi realizado em duas datas: 8 e 14 
de novembro. Informações: www.feees.org.br 

FeEB REALIZA 16° 
CONGRESSO ESPÍRITA

O 16° Congresso Espírita da Bahia foi rea-
lizado de 30 de outubro a 2 de novembro, em 
Salvador, com abordagem do tema “Ampliando 

a consciência de imortalidade”. A organização 
fi cou a cargo da Federação Espírita do Estado da 
Bahia (Feeb), que promoveu o evento como par-
te das comemorações do centenário da institui-
ção (em 25 de dezembro). Estiveram presentes 
entre os palestrantes: Divaldo Pereira Franco, 
Charles Kempf, Haroldo Dutra Dias e Margaret 
Áquila. Informações: www.feeb.org.br 

Eutanásia e suas implicações
A 1ª edição da Jornada de Estudos da Asso-

ciação Jurídico-Espírita (AJE) do ABC Paulista 
foi realizada, em 7 de novembro, na cidade de 
São Bernardo do Campo. Em torno do tema “As 
vivências do morrer, eutanásia e suas implica-
ções”, participaram os palestrantes Lucina Gal-
vão, Andréa Marinovic, Maria Heloísa Bernar-
do e Eduardo Valério. Informações: http://www.
ajesaopaulo.com.br/

PROJETO LUZ ALÉM DA TELA

Finalizando os cines-debates do Projeto Luz 
Além da Tela, promovido pela FEB, que con-
tou com cinco edições de filmes (Chico Xavier, 
Nosso Lar, O Sexto Sentido e A Festa no Céu) 
seguidas de debate, foi realizada em 7 de no-
vembro a exibição do filme Os Outros. Ao lon-
go do projeto compareceram como convidados 
aos cines-debates: Wagner de Assis, diretor do 
filme Nosso Lar; Saulo Gomes, jornalista do 
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Programa Pinga-Fogo, Mayse Braga, entre ou-
tros, que fizeram parte do Projeto, ao lado da 
Exposição sobre cinema espiritualista que con-
tinuará aberta no Espaço Cultural da FEB até 
fevereiro de 2016. 

Os visitantes podem conferir uma exposição 
moderna e interativa em homenagem a obras 
cinematográficas como Nosso Lar, Chico Xavier, 
Bezerra de Menezes e As Mães de Chico Xavier. 
Móveis e figurinos dos filmes estão em exibi-
ção para o público, que conta ainda com apoio 
tecnológico para conhecer mais sobre as obras. 
Visite-nos, a FEB está localizada na SGAN 603, 
Conjunto F, Av. L2 Norte, Brasília (DF). Infor-
mações: (61) 2101-6175.

ENCONTRO ESTADUAL DA 
ÁREA DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL ESPÍRITA DE GOIÁS

No dia 5 deste mês, Goiânia (GO) recebe o 
Encontro Estadual da Área de Comunicação So-
cial Espírita. Em sua 8ª edição, o Encontro é mais 
uma das atividades organizadas pela Federação 
Espírita do Estado de Goiás (Feego). Informa-
ções: www.feego.org.br

CURSO DE MULTIPLICADORES 
DA MEDIUNIDADE

Será realizado, nos dias 
5 e 6 deste mês, o 2º Curso 
de Multiplicadores da Me-
diunidade no Recanto Lins 
de Vasconcellos, em Balsa 
Nova (PR), com organiza-

ção da Federação Espírita do Paraná. Informa-
ções: http://feparana.com.br

CAPACITAÇÃO PARA 
FACILITADORES DE 
GRUPOS DE ESTUDOS

No dia 6 de dezembro, Manaus (AM) sedia 
a “Capacitação para facilitadores de Grupos de 
Estudos”. A Federação Espírita Amazonense está 
à frente como organizadora do evento. Informa-
ções: http://www.feamazonas.org.br

RELIGIOSIDADE E 
ESPIRITUALIDADE NA 
SAÚDE PÚBLICA

Com realização da Associação Médico-Espíri-
ta do Distrito Federal, no dia 14 deste mês ocorre 
mais um Ciclo de Palestras 2015 com atividade. 
Promovido mensalmente na sede da Federação 
Espírita Brasileira, em Brasília, neste encontro 
será abordado o tema “O impacto da religiosi-
dade e da espiritualidade na saúde pública”, pelo 
palestrante Dr. Felipe Fernandes Lobo, às 20h. In-
formações: www.amedf.com.br

VIDÊNCIA MEDIÚNICA

Dando prosseguimento às Reuniões de Fraterni-
dade, promovidas pelo Conselho Espírita do Estado 
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do Rio de Janeiro (Ceerj) ocorre no dia 27 deste mês 
reunião com o tema “O direcionamento da oração” 
por Antônia Freitas em Macaé (RJ). Os temas são 
extraídos do livro Correnteza de luz. A organização é 
da União Espírita Macaense com apoio da FEB e do 
Ceerj. Informações: www.ceerj.org.br

O DESPERTAR DO ESPÍRITO

Este será o tema do VI Congresso Espírita Pa-
raibano a se realizar de 8 a 10 de janeiro de 2016, 
em João Pessoa. Divaldo Pereira Franco, Alberto 
Almeida, Haroldo Dutra Dias, Sandra Borba, Se-
verino Celestino, Rossandro Klinjey estão entre 
os palestrantes deste evento que conta com orga-
nização da Federação Espírita Paraibana (FEPb). 
Informações: www.fepb.org.br

CONSOLO PARA A HUMANIDADE
“Justiça Divina: Consolo para a Humanida-

de” será a temática abordada no III Congresso 
Espírita Paraense, a realizar-se nos dias 16 e 17 
de janeiro de 2016. O evento ocorrerá no Han-
gar Convenções e Feiras do Amazonas (PA) com 

as presenças confirmadas de Alberto Almeida, 
Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, 
Ivana Raisky e Severino Celestino. A organiza-
ção é da União Espírita Paraense. Informações: 
www.paraespirita.com.br/congresso2016/

EDUCAÇÃO COM CRISTO

O 32º Congresso Espírita do Estado de Goiás 
a ser realizado de 6 a 9 de fevereiro de 2016, em 
Goiânia, abordará o tema “Educação com Cristo”. 
Divaldo Pereira Franco tem presença confirma-
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da como palestrante deste evento, que conta com 
promoção da Federação Espírita do Estado de 
Goiás (Feego). Informações: www.feego.org.br

17º CONGRESSO ESTADUAL 
DE ESPIRITISMO

Programe-se. Já está confirmada a 17ª edição 
do Congresso Estadual de Espiritismo. Atibaia (SP) 
será sede do Congresso que ocorrerá de 15 a 18 de 
junho de 2017. O evento comemorará os 70 anos 
da União das Sociedades Espíritas do Estado de São 
Paulo (USE-SP). Informações: http://usesp.org.br/

Encontro Nacional 
de Arte Espírita

Já estão abertas as inscrições para o II Encon-
tro Nacional de Arte Espírita, evento promovido 
pela Associação Brasileira de Artistas Espíritas 
(Abrarte), em parceria com a Mostra Nacional de 
Dança Espírita e a União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo (USE-SP), que será reali-
zado em regime integral, no período de 26 a 29 de 
maio de 2016 na cidade de São Paulo.

Com objetivo de promover a troca de expe-
riências, reflexões, estudo doutrinário e busca 
pelo aperfeiçoamento do fazer artístico espírita, o 

Enarte promove a III Mostra Nacional de Dança 
Espírita e o XIII Fórum Nacional de Arte Espíri-
ta. Da programação constam estudo doutrinário 
relacionado à prática artística espírita, oficinas de 
qualificação técnica, entre outras atividades. In-
formações: http://www.abrarte.org.br/

A CONSCIÊNCIA DA IMORTALIDADE
Será realizada de 4 a 6 de março de 2016 a 

XVIII Conferência Estadual Espírita, em Curitiba 
(PR), quando será debatido o tema “Construindo 
a Consciência da Imortalidade”. O evento é uma 
promoção da Federação Espírita do Paraná. In-
formações: http://feparana.com.br/

EM DEFESA DA VIDA
Portugal receberá o 8° Congresso Espírita Mun-

dial, de 7 a 9 de outubro de 2016. Lisboa será a ci-
dade-sede do evento a ser promovido pelo Conse-
lho Espírita Internacional (CEI), que contará com 
a temática “…em defesa da vida!”. Divaldo Pereira 
Franco, Raul Teixeira e Vitor Mora Féria estão en-
tre as presenças confirmadas para este evento que 
será realizado pela Federação Espírita Portuguesa. 
Informações: www.8cem.com 
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fcaguimaraes@gmail.com
Fátima Guimarães 

A 
mensagem de Jesus segue 
nos conduzindo para a sa-
bedoria na vida de relação. 
Em Mateus (13:14 a 16), o 

Mestre nos fala: 

E neles se cumpre a profecia de 
Isaías, que diz: Ouvindo, ouvi-
reis, mas não compreendereis 
e, vendo, vereis, mas não per-
cebereis.
Porque o coração deste povo 
está endurecido, e ouviu de 
mau grado com seus ouvidos e 
fechou os olhos, para que não 
veja com os olhos, e ouça com 
os ouvidos, e compreenda 
com o coração, e se converta, 
e eu o cure.
Mas bem-aventurados os vossos 
olhos, porque veem, e os vossos 
ouvidos, porque ouvem. [...]1 
(Grifos nossos. )

Ao nos dedicarmos ao exer-
cício recomendado, vários ca-
minhos nos são oferecidos para 
a transformação que se faz ne-
cessária à nossa mudança no 
verdadeiro trabalho do amor.

Rubem Alves encontrou, no 
ato de ouvir, a humildade, pois 
quem ouve abre seu coração 
para conhecer o mundo do ou-

tro, a orientação da mensagem 
de Jesus – “Amar o próximo 
como a si mesmo”:

O ato de ouvir exige humildade 
de quem ouve. E a humildade 
está nisso: saber ouvir não com 
a cabeça, mas com o coração, 
que é possível que o outro veja 
mundos que nós não vemos. 
[...]2

Quando estamos abertos 
a ouvir, nos tornamos recep-
tivos para acolher, entender, 
colaborar com a Espirituali-
dade superior no auxílio que 
se faz necessário. Com o si-
lêncio atento de quem abre 
seu coração para o outro, 
dispostos a sentir suas dores, 
auscultar suas ansiedades, en-
volvendo-o num clima de paz, 
que fortalece despertando a 
esperança.

Cada dia mais chegam às 
casas espíritas pessoas em afli-
tivas condições, sofrendo com 
os efeitos da eclosão da mediu-
nidade. Devemos estar atentos 
às suas necessidades, esclare-
cendo-lhes que a mediunida-
de está presente em todos os 
indivíduos e requer cuidados 

especiais através do estudo da 
própria faculdade e da Dou-
trina Espírita, que é preciso, 
também, desenvolver os va-
lores éticos da moral cristã, 
buscando incorporá-los no seu 
dia a dia. Estas são condições 
essenciais para o exercício da 
faculdade com equilíbrio.

Para todos aqueles que se 
dedicam ao diálogo fraterno 
com os irmãos dos dois planos 
da vida, o saber ouvir torna-se 
imprescindível. Conhecer as 
dores e aflições pela ausculta 
da alma para compreender o 
outro com o coração, favore-
cerá o entendimento de que 
a educação da mediunidade, 
quando cuidadosamente aten-
dida, trará um bem-estar físico 
e emocional.

Bem-aventurados os vossos 
olhos, porque veem, e os vossos 
ouvidos, porque ouvem.

OUVIR COM O CORAÇÃO

1 BÍBLIA SAGRADA. Trad. João Ferreira 
de Almeida. Revista e corrigida. 
Barueri, SP: Sociedade Bíblica do 
Brasil, 1995.

2 ALVES, Rubem. Ostra feliz não faz 
pérola. cap. Caleidoscópio, it. Sobre 
o ouvir. Disponível para download: 
<http://alma.indika.cc/wp-content/
uploads/2015/04/Ostra-Feliz-Nao-
Faz-Perola-Rubem-Alves.pdf>.


