B ra sil Es p í r i ta
Federação Espírita Brasileira | Conselho Federativo Nacional | Brasília

Oficinas, seminários e
palestras no Amazonas

Exposição sobre Frederico
Fígner na FEB-Rio

A Federação Espírita Amazonense promove
a Campanha “O papel social da Casa Espírita”.
Iniciada no mês de março tem como objetivo o
desenvolvimento do conhecimento da Área de
Assistência e Promoção Social Espírita do Movimento Espírita amazonense e a promoção de
oficinas de Espaço de Convivência para os trabalhadores das instituições espíritas, com foco
na capacitação da metodologia. A Campanha
prossegue até novembro. Informações: dapse.
fea@gmail.com

A Exposição Tocando a Alma – 150 anos de
Frederico Fígner foi inaugurada no dia 30 de
abril na Sede Histórica da FEB, no Rio de Janeiro. O evento contou com palestra ministrada pelo pesquisador Samuel Nunes Magalhães
sobre Fígner, um pioneiro fonográfico no país,
além de homenagem aos ex-presidentes da FEB:
Juvanir Borges de Souza e Leopoldo Cirne, seguida de apresentação musical com a pianista
Elenise Bandeira e a cantora Livia Izar. Informações: comunicação@febnet.org.br
Junh o 2016
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ENTRAE 2016

Com o tema central “Família”, o Encontro de
Trabalhadores Espíritas (Entrae 2016) do Espírito Santo conta com programação nos meses de
maio, junho e julho. Organizado pela Federação
Espírita do Estado do Espírito Santo (Feees), o
evento tem como objetivo reunir trabalhadores
das casas espíritas adesas dos seguintes Conselhos Regionais Espíritas (CREs): 1º/5 – Região
Norte: 1º, 2º, 8º e 9º CREs; 5/6 – Região Centro,
Vitória: 3º, 7º e 10º CREs; 19/6 – Região Centro,
Vila Velha: 6º e 11º CREs; 10/7 – Região Sul: 4º, 5º
e 12º CREs. Informações: feees@feees.org.br

Encontro em Jacareí
O 13º Encontro de Espiritismo em Jacareí está
marcado para os dias 10 e 12 deste mês. O evento,
coordenado por Carlos Monteoliva, conta com a
presença de escritores espíritas do Vale do Paraíba
e realização de seminários e palestras. Entre os participantes estão Décio Iandoli Jr. (MS), Nazareno
Feitosa (DF), Francisco Rebouças (RJ), Ed Moreno
(SP) e Luciana Galvão (SP). Informações: carlos
monteoliva@gmail.com ou (12) 99123-1277.
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Encontro de Mediunidade
em Minas Gerais

A União Espírita Mineira realizou, nos dias 19
e 20 de março, o Encontro da Mediunidade em
Teófilo Otoni (MG). Coordenado pelo 12º Conselho Espírita Regional (CRE/UEM), contou com
a participação do Coordenador Nacional da Área
da Mediunidade do CFN/FEB, Jacobson Sant´Ana
Trovão. O Seminário teve a presença de 150 trabalhadores da mediunidade, tratando os temas: “O
médium e a mediunidade”; “Estrutura e funcionamento da reunião mediúnica”; “Mediunidade
com Jesus”; “A obsessão e o trabalhador espírita”.
No domingo, ocorreu reunião com presidentes de
centros espíritas da região, com o tema: “União e
unificação com Jesus e Kardec”.

Chico Xavier e debate sobre
Star Wars na FEB
A Federação Espírita Brasileira realizou dois
eventos no dia 3 de abril: uma palestra pública
em homenagem a Chico Xavier e cine-debate com o filme Star Wars. Em auditório lotado,
Mayse Braga tratou do tema “Caridade para
com os criminosos – Deve-se expor a vida por
um malfeitor?”, em homenagem ao mês de nascimento do médium mineiro, seguido do cine-debate sobre o filme Star Wars III: A vingança
dos Sith, com a participação do mediador Lincoln Macário e dos debatedores André Siqueira e Marco Leite, diretores da FEB, e de Mário

Masotti. Foram tratados vários temas como a
pluralidade dos mundos habitados, o processo
obsessivo do personagem Anakin Skywalker, o
fluido cósmico universal, demonstrando que o
conhecimento da Doutrina Espírita permeia as
mais diversas produções culturais.

Trabalho de Unificação

Marcha Nacional Pela Vida

“Doutrina Espírita e o Trabalho de Unificação” foi o tema do Seminário promovido no dia
24 de abril na Federação Espírita do Estado do
Tocantins (Feetins) e contou com a participação
do presidente da Federação Espírita Brasileira
(FEB), Jorge Godinho Barreto Nery. Informações: www.feetins.org.br.
Está marcada para o dia 7 deste mês a 9ª
Marcha Nacional da Cidadania pela Vida Contra o Aborto. A concentração será atrás da Torre de TV, ponto turístico da cidade de Brasília,
e seguirá em direção ao Congresso Nacional. A
ação tem o objetivo de lutar pelos direitos dos
bebês, assegurados pela aprovação do Estatuto do Nascituro (PL478/2007). Informações:
www.brasilsemaborto.org ou cidadaniapelavi
da@gmail.com

Confraternização dos
Espíritas de Mato Grosso
Promovida pela Federação Espírita do Estado de Mato Grosso (Feemt), a Confraternização
dos Espíritas do Estado (Conemat) será realizada
nos dias 29, 30 e 31 de julho, com a presença de
Alberto Almeida e Alírio de Cerqueira. Informações: www.feemt.org.br
Junh o 2016
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Além das Diferenças

No dia 4 de setembro, será realizado o Seminário “Além das Diferenças – Fraternidade na
Casa Espírita”, com organização da Federação Espírita do Estado de Goiás. O Seminário terá a participação dos facilitadores Carlos Eduardo (Kadu
Sant’Ana), Fábio de Oliveira Santos, Francisco
Menezes Júnior e José Robinson Gomes. Informações: www.feego.org.br

90 anos da FERN
A Federação Espírita do Rio Grande do Norte (Fern) comemorou 90 anos de fundação.
Com trabalhos iniciados no ano de 1926, a Fern
dedica-se a estudar, difundir e vivenciar a Doutrina Espírita, codificada por Allan Kardec. Em
comemoração à efeméride, foi realizado um Seminário no dia 30 de abril com a participação
do expositor Francisco Ferraz, que falou sobre
o tema “Os Ângulos do Cristianismo (Admoestações de Jesus e os Ângulos do Espiritismo)”.
Informações: www.fern.org.br
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Medicina da Alma

Nos dias 4 e 5 deste mês, a cidade de Porto Alegre (RS) receberá o 1º Seminário da Associação
Médico-Espírita (AME-Brasil) e o 7º Congresso
da Associação Médico-Espírita do Rio Grande
do Sul (Amergs). Os eventos serão simultâneos
e têm como objetivo comemorar os 20 anos de
fundação da Amergs. Entre os palestrantes confirmados estão Décio Iandoli Jr., Márcia Regina
Colasante Salgado, Irvênia Prada, entre outros.
Informações: www.amergs.org

3° Congresso Espírita
Alagoano
Maceió (AL) recebe nos dias 3 a 5 deste mês o
3º Congresso Espírita Alagoano. Com o tema “No
rumo do amanhã, que fazeis de especial?”, a programação conta com a participação de Simão Pedro,
Sandra Della Póla, Marcel Mariano, Adeilson Salles

e do vice-presidente da Federação Espírita Brasileira,
Geraldo Campetti. Informações: (82) 3022-0325.

Prossigo para o Alvo
Em 2017, a cidade de Atibaia sediará a 17ª edição do Congresso Estadual de Espiritismo de São
Paulo. Marcado para os dias 24 e 25 de junho de
2017, o evento comemorará os 70 anos da União
das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo
(USE-SP). Informações: www.usesp.org.br

Respeite a Vida
No mês de março ocorreu um ciclo de palestras com a temática: “Respeitemos a Vida. Aborto, não!”. A ação da Federação Espírita Pernambucana foi realizada por meio das Coordenações
Regionais das Áreas Federativas e contou com os
palestrantes Adail Arruda, Carol Dias, Cristiana
Nery, Edizio Santos, Edna Luz, Ednar Santos, Gisele Souza, Gustavo Machado, Íris França, José
Augusto De Martino, Mercês Almeida, Orlando
Otaviano e Zara Coenga. Informações: www.fe
deracaoespiritape.org

Congresso em Sergipe
De 16 a 18 de setembro ocorrerá o 6º Congresso
Espírita de Sergipe. A ser realizado no Teatro Tobias
Barreto, na cidade de Aracaju, é uma promoção da
Federação Espírita do Estado de Sergipe e conta
com a participação dos expositores: Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, Rossandro Klinjey e
do presidente da FEB, Jorge Godinho. Informações:
www.congressoespiritadesergipe.com.br

Estudo da mediunidade
No dia 25 deste mês a Associação Médico-Espírita do Distrito Federal realiza o Semi-

nário “Estudando a Mediunidade”, evento que
contará com a presença da vice-presidente da
FEB, Marta Antunes de Moura, de Arismar
Léon (AME-DF), Vicente Pessoa (AME-GO),
Décio Iandoli Jr. (AME-MS), entre outros expositores. Faz parte da programação a abordagem dos temas “A Mediunidade na História e
nas Artes”; “Neurofisiologia da Mediunidade”;
“O Desenvolvimento Mediúnico”. Informações: www.amedf.com.br

Congresso Espírita do RS
O 9º Congresso Espírita do Rio Grande do
Sul será realizado de 3 a 5 de novembro de 2017.
Com o tema “Espiritualidade nas Relações – Para
Viver e Conviver em Paz”, terá a participação dos
palestrantes: Divaldo Pereira Franco, Alberto
Almeida, André Trigueiro, Haroldo Dutra Dias,
Sandra Borba, entre outros. Informações: www.
fergs.org.br

Simpósio Pernambucano
A relação interpessoal na Casa Espírita, tratamentos e causas para a depressão são alguns dos
temas abordados no Simpósio pernambucano.
Este é uma realização da Federação Espírita do
Estado de Pernambuco que ocorrerá nos dias 17,
18 e 19 deste mês. Informações: (81) 3241-2157
ou www.federacaoespiritape.org

Congresso Espírita Mundial
O Conselho Espírita Internacional (CEI) e a
Federação Espírita Portuguesa realizarão de 7 a
9 de outubro o 8° Congresso Espírita Mundial,
em Lisboa. Com o tema central “…em defesa da
vida!”, o Congresso já tem confirmadas as presenças de Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira. Informações: www.8cem.com
Junh o 2016
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Es p a ço Ab erto
Neste espaço são abordadas questões diversas relacionadas
às atividades desenvolvidas nas instituições espíritas.

Adriana Brumer Lourencini
culturaimpr@gmail.com

NAS VIBRAÇÕES DO ORGULHO
“Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e
aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado.” (Lucas, 14:11.)

M

aria Emília sempre foi
uma servidora dedicada
da Casa Espírita. Com
grande habilidade para
organizar eventos e administrar
recursos, ela foi se destacando
como uma notável líder.
Em poucos anos, a colaboradora fiel se tornou presidente do Centro e, logo no início
de sua gestão, já se percebia
melhorias em alguns setores,
especialmente na instituição
que acolhia moradores de rua
da comunidade. O prédio foi
reformado e os atendidos puderam ter acesso a serviços
médicos, refeição de qualidade,
assim como mais conforto nas
dependências da instituição.
O trabalho de Maria Emília
perante a instituição, sem dúvida, é digno de mérito e beneficia centenas de pessoas. Mas,
paralelo à sua brilhante atuação
na senda do bem, os confrades
mais próximos começaram a
perceber nela traços de intolerância. Ocorrências infelizes
em determinados eventos se
tornaram mais frequentes: uma
palavra ríspida aqui, a postura
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arrogante acolá, além do triste
hábito de valorizar as fofocas
e justificar suas decisões e atos
como sendo instruções espirituais.
A conduta autoritária que
a líder espírita passou a exibir
é um exemplo claro da vaidade e do orgulho, ainda muito
presentes nas casas espíritas. O
médium vaidoso trabalha nas
vibrações do ego e, não raro, é
assediado por entidades enfermiças, puramente interessadas
em colocar a perder as tarefas e
a união de todo o grupo.
O orgulhoso não aceita críticas, despreza o valor alheio e tiraniza a si próprio nos meandros
da culpa, já que possui crenças
baseadas no perfeccionismo que
o oprime. Tornando-se arrogante, ele afasta as pessoas, pois em
sua ilusão se crê autossuficiente
e só consegue ouvir aquilo que
lhe convém.
O livro dos médiuns alerta:
Todas as imperfeições morais
são outras tantas portas abertas
ao acesso dos maus Espíritos.
A que, porém, eles exploram

com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura
menos confessa a si mesma. O
orgulho tem perdido muitos
médiuns [...].1

E o Evangelho,2 a seu turno, cita o princípio da reencarnação como fator aniquilante
do orgulho e da vaidade, pois,
aquele que ocupa elevada posição em uma existência, na outra poderá se curvar à condição
mais humilhante.
Dessa forma, é imperioso
que priorizemos o trabalho na
Casa Espírita. Repudiemos as
interferências do egoísmo e
do orgulho, para que a palavra
dos Espíritos Superiores nos
chegue pura, isenta de qualquer alteração.

1

KARDEC, Allan. O livro dos médiuns.
Trad. Guillon Ribeiro. 81. ed. 4. imp.
(Edição Histórica.) Brasília: FEB,
2015. cap. 20, it. 228.

2

____. O evangelho segundo o
espiritismo. Trad. Guillon Ribeiro. 131.
ed. 6. imp. (Edição Histórica.) Brasília:
FEB, 2015. cap. 7, it. 6, 11 e 12.

