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Quando Jesus assevera “Meu reino
não é deste mundo” (João XVIII, 33)
remete-nos para um outro tempo, o futuro.
Este tempo não é quimérico, nem
hipotético mas viável, possível e concreto.
A lição do Mestre aponta-nos para um
tempo radioso, pleno de realizações e de
paz mas que depende para ocorrer, do
esforço empreendido hoje.

A proposta que nos desafia é
refletir sobre o trabalho dos que nos
antecederam na FERGS e projetá-la para
os próximos 85 anos.

Desde  sua fundação, em 17 de
fevereiro de 1921, até março de 1945 a
FERGS ocupava uma sala na Sociedade
Espírita Allan Kardec. De maio a julho de
1946 esteve instalada no Instituto Espírita
Dias da Cruz, de Porto Alegre. De agosto
de 1946 até junho de 1952, esteve
instalado, na Rua Avaí, 127, em sala na
residência de Francisco Spinelli. A partir
de agosto de 1952 passou a ocupar a sede
própria, na Avenida Desembargador André
da Rocha, 49, no Centro da Capital.

Em 30 de abril de 1942 a Prefeitura
doou terreno para a construção da sede
própria da FERGS. O projeto original
previa oito andares para a “Casa do
Espírita Gaúcho”. A construção do térreo
e primeiro pavimento durou de 3 de
outubro de 1945 até 16 de agosto de 1952
quando foi inaugurada.

Naturalmente, no transcorrer do
tempo sofreu algumas reformas e
adequações, conforme as exigências das
tarefas.

Há necessidade atualmente de uma
ampliação do prédio, que hoje atende
fisicamente de forma precária a intensa
exigência do movimento espírita gaúcho.
Imprescindível construir-se um auditório
maior, contar-se com mais salas amplas
para as atividades dos vários depar-
tamentos. Dispor-se de espaço adequado
para uma biblioteca infanto-juvenil que
atenda à demanda das crianças e jovens
da capital e arredores que buscam as
atividades da sala de leitura.

A Editora Francisco Spinelli, que

possui imenso acervo de material
educativo voltado à formação moral de
crianças, jovens e adultos para editar,
precisa também de espaço  físico para
expandir-se.

A Livraria e Editora da FERGS foi
fundada por Francisco Spinelli em 18 de
abril de 1954, mas a primeira obra editada
foi em 2004, o livro “Conte Mais”, volume
1 que reúne histórias  de cunho moral para
crianças de 3 a 6 anos, livro que já está na
3a. edição.

Pelo sucesso e aceitação das obras
da coleção Conte Mais (4 volumes) e
livros ilustrados infantis, de atividades,
CD, não só no movimento espírita, mas
também no sistema de ensino oficial do
Rio Grande do Sul, podemos vislumbrar
que, no futuro, a editora Francisco Spinelli
será referência para pais e educadores no
campo da educação moral e da educação
da emoção.

A FERGS hoje é detentora dos
direitos autorais dos livros “Educação dos
Sentimentos” e “A História de um
Humanista”, ambos de Jason de Camargo,
obras voltadas à educação moral dos
adultos.

O desafio para o futuro será investir
na editora, na distribuidora e livraria da
FERGS, expandindo seu raio de ação no
comércio do Rio Grande do Sul, Brasil e
países da América Latina. Hoje já há um
grupo em formação, na FERGS, para
estudar o idioma espanhol com vistas a
uma maior integração com os espíritas da
América do Sul, Central e Norte.

No transcorrer destes 85 anos de
existência da FERGS destaca-se a índole
dos espíritas gaúchos voltados ao
movimento de Unificação em torno das
diretrizes da FEB.

É histórica a participação dos
espíritas gaúchos liderados por Francisco
Spinelli e Roberto Pedro Michelena na
atuação no Pacto Áureo em 1949 e na
Caravana da Fraternidade que percorreu
o Brasil logo após.

Importante destacar que tanto a
Associação Médico-Espírita do Rio

Grande do Sul como a Associação
Jurídico-Espírita do Rio Grande do Sul
surgiram dentro das dependências da
FERGS num clima de mútua fraternidade
e solidariedade.

A FERGS granjeou  - no trans-
correr dos anos – o respeito das demais
instituições constituídas no Estado e faz
parte de vários Conselhos Estaduais e
Municipais, apontando para um futuro de
maior participação nos destinos da
sociedade rio-grandense.

Outra característica marcante das
ações da FERGS remonta a 1926 na
presidência de Angel Aguarod quando este
estimado irmão levou para a FEB, no Rio
de Janeiro, a idéia de se implantar um
trabalho voltado à criança e ao jovem
dentro do movimento espírita federativo.
Esta postura de preocupação na formação
moral das novas gerações tem sido marca
dos sucessivos dirigentes da FERGS. Em
1º de  maio de 1948, sob a orientação de
Francisco Spinelli inaugura-se oficial-
mente o trabalho de evangelização espírita
infanto-juvenil  coordenado pela fede-
rativa estadual. A partir daí, os frutos
colhidos nesta área produziram efeitos tão
positivos que em 1977 o então Presidente
Helio Burmeister propõe no Conselho
Federativo Nacional, a Campanha
Permanente de Evangelização infanto-
juvenil, servindo a longa experiência já
realizada no Rio Grande do Sul de base
para esta atividade.

Em 1983 a FERGS propõe ao CFN
da FEB em Brasília a Campanha do
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
em caráter nacional, uma vez que no Rio
Grande do Sul já era uma proposta
implantada e vitoriosa desde 1978.

Analisando os fatos e feitos
ocorridos no passado da FERGS, que
resultam na instituição que hoje
possuímos, podemos afirmar  que ela tem
ajudado a implantar o Reino de Deus no
torrão bendito do solo gaúcho e que
enfrentará nos próximos 85 anos maiores
desafios mas seguirá seu rumo grandioso
sem nunca perder de vista o ideal para o
qual foi fundada em 1921: divulgar a
Doutrina Espírita no Rio Grande do Sul e
promover a unificação do Movimento
Espírita.

Editorial
A FERGS - 85 anos
O passado e o futuro
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Os 85 anos de história da
Federação Espírita do

Rio Grande do Sul
João Alessandro Müller*

1. Antecedentes históricos. Os
primórdios do Espiritismo no Bra-
sil e no Rio Grande do Sul.

Quando, em 1869, o grande
missionário Allan Kardec
desencarnara, o Espiritismo já se
espalhara em várias direções pelo
mundo. A França mantinha um
movimento muito forte e operoso,
sendo que Gabriel Dellane,
Camille Flammarion e Leon Denis
lhe seriam continuadores mais do
que eficazes. A Espanha tinha um
movimento pujante, e ali encon-
traremos na segunda metade do
século XIX nomes de imortal
grandeza para a Doutrina Espíri-
ta, dentre os quais poderíamos des-
tacar Miguel Vives, Amália Do-
mingos Soler e o próprio Angel
Aguarod, que depois aportaria en-
tre nós. Em outros países europeus
o Espiritismo também aportara,
como mostra o próprio Kardec, em
sua correspondência mantida com
quase todo o mundo civilizado.

Se até ali (final do século
XIX) a Europa seria a maior po-
tência mundial em cultura (a Fran-
ça em especial) e finanças (a In-
glaterra), o novo século prepara-
ria mudanças duras para aqueles
povos. A intolerância, aliada à no-
vas tecnologias, fez a guerra ex-
plodir na Europa de maneira inci-
siva, de forma quase constante e
ininterrupta na primeira metade do
século XX, aí incluídas as duas
grandes guerras mundiais.

Talvez motivado também
por isso, o fato é que o movimen-
to espírita europeu seria alcança-
do por duro declínio nas primei-
ras décadas do século XX, por fa-
tores vários. Mas a planta do Es-
piritismo já havia sido
transmudada para o Brasil ainda
na época em que Kardec era en-
carnado.

As últimas décadas do sécu-
lo XIX verão os primeiros grupos
espíritas com grande força na en-
tão capital federal (Rio de Janei-
ro). A Doutrina era comentada e
discutida pelos jornais e por inte-
lectuais brasileiros Tanta divulga-
ção e até um grande respeito pela
maioria das instituições de então
eram decorrentes de uma prática
ferrenha da caridade, dos receitu-
ários e curas mediúnicas (tão pro-
curados e em voga na época) e a
própria racionalidade dos seus
postulados, que tanto encantava
vários intelectuais. É claro que ha-
via muita crítica e descrédito ao
Espiritismo, que sofria grandes
combates já nesta época, seja por
intelectuais, seja pelo Clero.

Por incrível que pareça, o
nascente movimento espírita bra-
sileiro já enfrentava os mesmos
problemas de unificação que hoje
defronta. Na tentativa de contor-
nar essas dificuldades e unir as
casas então existentes, eis que sur-
ge, em 1884, em pleno Império e
antes mesmo da Abolição, a Fe-
deração Espírita Brasileira.

“Federação” porque congre-
gava o conglomerado das casas es-
píritas brasileiras, embora inicial-
mente a unificação se daria ape-
nas entre as casas fluminenses. Por
certo, como o movimento ainda
era incipiente, não se cogitava ain-
da da existência de federações es-
taduais, as quais certamente viri-
am a exigir uma “Confederação”
(vale dizer, uma federação de fe-
derações) Espírita Brasileira. Mes-
mo com o surgimento posterior
das federações estaduais, o nome
Federação Espírita Brasileira per-
maneceu, seja pela tradição, seja
pelo respeito conquistados.

Nesses primeiros momentos
de unificação, a figura de Bezerra
de Menezes, o “médico dos po-
bres”, político e deputado federal,
será de incomparável grandeza,
sendo que será o terceiro presiden-
te da FEB, descarnando no cargo
em 1900. Bezerra será considera-
do o “Kardec Brasileiro”, já que
conseguira êxito na primeira gran-
de unificação dos espíritas. E a
FEB continuaria sua história até
nossos dias.

As federações espíritas es-
taduais começam a surgir nos pri-
meiros anos do século XX, sendo
a do Amazonas (na época em gran-
de apogeu econômico pelos serin-
gais) uma das primeiras a surgir.
No Rio Grande do Sul, entretan-

*Presidente da AJERS - Associação
Jurídico-Espírita do RGS



to, ainda haveria um grande caminho a trilhar até que
as condições se fizessem propícias para tanto.

Nessa época, o Rio Grande do Sul é um Esta-
do que atravessa grandes turbulências, em especial
de ordem política e ideológica. Há muitas revolu-
ções, muita dor e muito ódio. A política segue con-
turbada, sendo os conflitos resolvidos em sangue na
maioria das vezes. Quase dez anos depois da criação
da FEB estouraria no Estado a mais cruel das revo-
luções brasileiras: a Revolução Federalista, cujos
efeitos espirituais ainda hoje podem ser sentidos nas
reuniões mediúnicas. Esse cenário contrasta, e mui-
to, com o Rio de Janeiro já bem mais civilizado. A
intelectualidade aqui existente preocupa-se, na mai-
oria das vezes, com as ideologias políticas sendo que
a filosofia positivista encontrará grande expressão
entre os políticos e governantes (em especial Julio
de Castilhos e Borges de Medeiros).

Seriam necessárias ainda algumas décadas para
que o Estado visse nascer sua Federação Espírita.

2. O Espiritismo nos chegou pelo mar.

Mas apesar de cenário tão adverso, o Espiritis-
mo não deixou de aportar cedo no Rio Grande do
Sul. Embora haja pouca documentação a respeito
(como de resto, de toda a história do Espiritismo ga-
úcho), a tradição oral nos relata que em 1868 (ano
anterior à desencarnação de Kardec) dois marinhei-
ros espanhóis (como vimos, o Espiritismo espanhol
atravessava grande fase) aportaram em São José do
Norte, dando início à realização de sessões espíritas.

Médiuns e adeptos da Doutrina codificada por
Kardec, logo sua atuação atraiu um número cada vez
mais crescente de pessoas. Problematizados do cor-
po e do espírito, sofredores de todo tipo encontram
consolo e orientação, saúde física, consolo e paz.
Ocorrem fenômenos diversos, inclusive físicos e

materializações. Estes, ao lado das predições
premonitórias dos dois pioneiros, atraem ain-
da mais pessoas à sua presença.

É claro que nem tudo foram flores. Como
sempre ocorre – ainda mais naquela época e
dados os então fatores sócio-culturais de nos-
so Estado - a perseguição aos dois pioneiros
faz-se implacável, em especial da mão de li-
deranças “cristãs”. Os dois são obrigados a
fugir, indo encontrar refúgio inicialmente em
Rio Grande e depois, após nova transferên-
cia forçada, em Pelotas.

A esses bravos pioneiros de quem a História
não registrou maiores pormenores, atuando na região
da hoje cidade de Rio Grande devemos sinceros lou-
vores de gratidão.

3. “Sociedade Spirita Rio-Grandense”, 1887. Surgem
as primeiras casas espíritas gaúchas.

Será na mesma cidade histórica de Rio Grande
(então chamada cidade do “Rio Grande do Sul”) que
se formará a primeira instituição espírita de nosso
Estado. A ata de fundação da mesma anota a data de
25 de maio de 1887, tendo por primeiro presidente o
Sr. Israel Correa da Silva (o qual presidiria a Federa-
ção Espírita do Rio Grande do Sul quase 40 anos
depois, tendo sido seu terceiro presidente). A mesma
ata dá por finalidade da associação “o estudo de to-
dos os fenômenos relativos às manifestações espíri-
tas e sua aplicação às vivências morais, físicas, his-
tóricas e psicológicas”.

Em 1898, onze anos depois, surge em Rio
Grande a “S.E. Allan Kardec”. Um pouco mais tarde
(26/02/1901) na mesma cidade, nasce a S.E. Bezerra
de Menezes.

Essas três instituições de Rio Grande, visando
fortalecer-se pela união, congregando todos os espí-
ritas do local, criaram, de 12 a 19 de março de 1903,
a “Sociedade Espírita Kardecista”, que nascia da fu-
são das três entidades. Essa nova entidade, a “Socie-
dade Espírita Kardecista”, surgida em 1903, conti-
nua em funcionamento até hoje.

Antes disso, em 13 de julho de 1894, surgia
em Porto Alegre o “Grupo Espírita Allan Kardec”,
funcionando inicialmente à rua Duque de Caxias nº
254. Em 16 de janeiro de 1898 o grupo mudou de
denominação, passando a se chamar “Sociedade Es-
pírita Allan Kardec”, com o que se pode dizer que
essa instituição, hoje com sede na Rua Andrade Ne-
ves nº 60, no centro de Porto Alegre, é a mais antiga
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Sociedade Espírita Allan Kardec, em Rio Grande.



instituição espírita gaúcha ainda
em funcionamento. É claro que,
sob outro prisma, se poderia dar
esse título à hoje Sociedade Espí-
rita Kardecista (sucessora da So-
ciedade Spirita Rio-Grandense),
mas deixemos dissensões impro-
dutivas à deriva.

Novos grupos começaram a
se formar em Porto Alegre e ou-
tras regiões do Estado. E com a
multiplicidade de grupos, se come-
çou a pensar na necessidade de to-
dos caminharem juntos, numa
mesma direção. Enfim, se come-
çou a pensar em Unificação entre
os Espíritas.

4. A Unificação do Movimento Es-
pírita Gaúcho. Surge a Federação
Espírita do Rio Grande do Sul.

Não se tem um registro mais
preciso de quem partiu a luta por
unir todos os espíritas sob uma
mesma instituição, ou seja, fundar
uma federação espírita de âmbito
estadual. Não se tem notícia de
grandes dissensões entre as casas
então existentes. Pelo contrário,
elas eram poucas e suas lideran-
ças se relacionavam bem e tinham
uma relativa unidade de visão.
Aliás, essa característica facilita-
rá em muito os esforços para a cri-
ação da futura organização fede-
rativa.

O que a História registra é
que Angel Aguarod, chegado ao
Brasil em 1915, após fazer várias
viagens pelo Estado, empreende-
rá uma verdadeira cruzada para
unir todos os espíritas do Estado.
Não se sabe exatamente se o que
ele pretendia era unicamente fun-
dar a federação, sendo mais certo
que pretendia a união de todos, a
fim de evitar discórdias e desvios,
além de fortalecer a Doutrina
como um todo. Um ou outro arti-
culista inclusive atribui a Aguarod,

de maneira um pouco açodada, a
fundação da FERGS, quando foi
ele apenas um dos fundadores e
maiores entusiastas, tendo sido seu
quarto presidente, em 1926. O que
não se pode negar é que Aguarod
teve fundamental participação nes-
se processo.

Isso nos faz imaginar, por-
tanto, uma série de conversas, en-
contros, troca de idéias entre as li-
deranças espíritas locais sobre
como a instrumentalizar essa Uni-
ficação, sendo a criação de uma
federativa um dos caminhos mais
óbvios, já que o Estado do Rio
Grande do Sul era um dos poucos
que ainda não haviam criado a sua
entidade.

As articulações que costura-
ram a união de todos desemboca-
ram na convocação e realização do
1º Congresso Espírita do Rio
Grande do Sul, que se daria na
sede da Sociedade Espírita Allan
Kardec (então localizada na Ge-
neral Vitorino nº 22) entre 15 e 17
de fevereiro de 1921. Mas antes
disso, a fundação da nova entida-
de foi precedida de ampla discus-
são do estatuto, o que se deu a par-
tir de outubro de 1920. O trabalho
de elaboração e discussão do pro-
jeto de estatuto esteve a cargo da
comissão organizadora do con-
gresso, sendo presidida pelo Co-
ronel Frederico Augusto Gomes da
Silva.

O objeto principal do 1º
Congresso – composto pelas soci-
edades espíritas então existentes
no Estado e por pessoas físicas li-
gadas ao Espiritismo - foi a dis-
cussão do estatuto elaborado pela
referida comissão, tendo nele sido
aprovado, pelo que se tem a data
de 17 de fevereiro de 1921 como
a data de fundação da Federação
Espírita do Estado do Rio Grande
do Sul (posteriormente a palavra
“Estado” seria suprimida do nome
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da federativa). Seu primeiro pre-
sidente seria o arquiteto Ernani
Carlos Falcão Müzzel.

Só quase dois anos depois,
em 30 de dezembro de 1922 é que
entidade adquiriu personalidade
jurídica, com o registro de seus
atos sociais.

A FERGS nasceria e se man-
teria sempre como sociedade ci-
vil, espírita, de caráter religioso,
filosófico e cientifico, tendo por
finalidade a unificação e a orien-
tação doutrinária de suas entida-
des federadas.

Hoje, a Federação Espírita
do Rio Grande do Sul - FERGS, é
apresentada como “uma socieda-
de civil, espírita, de caráter cien-
tífico, filosófico, religioso, educa-
cional, cultural e de ação social,
sem fins lucrativos, resultante da
união de sociedades civis, espíri-
tas, do Estado, em cujo território
situa seu âmbito de ação, tendo
por finalidade a unificação, ori-
entação, coordenando e dinami-
zando o Movimento Espírita do
Estado integrando o Conselho
Federativo Nacional da Federa-
ção Espírita Brasileira – FEB”
(www.fergs.org.br).

5. Os primeiros anos. Sede pró-
pria:

Os primeiros anos da
FERGS foram bastante difíceis no
que se refere aos recursos materi-
ais. A Federação funcionava em
uma sala da Sociedade Espírita
Allan Kardec, à Rua General
Vitorino, 146, possuindo apenas
uma mesa e um pequeno armário.
Os recursos financeiros mal da-
vam para as necessidades mais
essenciais. Mas como escrevia o
Dr. Pompilio de Almeida Filho,
referido por Ney da Silva Pinhei-
ro à pág. 28 da edição 419 da re-
vista “A Reencarnação”, “nossa



federação, que arrostava impavidamente a sua po-
breza material, impunha-se às suas federadas e ao
mundo profano como um padrão de força moral, que
não temia cotejo com outras entidades religiosas”.

Na reunião federativa da noite de 20 de agosto
de 1924, o então presidente Ildefonso da Silva Dias
focalizou a necessidade da FERGS buscar uma sede
própria, uma casa pequena que fosse, onde pudesse
exercer minimamente suas funções e atividades fe-
derativas. Cria-se uma comissão de finanças para
concretizar o projeto da sede própria. Nessa comis-
são para levantamento de fundos, muitos foram os
que trabalharam e se dedicaram incansavelmente, me-
recendo destaque Antonio Teixeira Ellwanger, a quem
se deve grande parte do sucesso da empreitada. O
sonho, entretanto, somente se concretizará em 1952,
quase 28 anos depois.

Antes disso, no início da década de 1940, Fran-
cisco Spinelli, ao chegar de Bom Jesus, adquire em
Porto Alegre duas casas geminadas na Rua Avaí, uma
destinada à residência sua com a família e a outra
para abrigar a sede da FERGS, a quem graciosamen-
te a cede.

Em final de maio de 1952 (31 anos após sua
fundação), finalmente, a nova sede passa a abrigar a
FERGS na Av. Desembargador André da Rocha nº
45/49. A inauguração oficial será somente em 16 de
agosto, por falta de mobiliário.

Apesar disso, em momento algum a FERGS
teve suas atividades interrompidas em seus 85 anos
de atividades.

A sede da FEGS teve concluída a sua constru-
ção graças à extrema dedicação do Coronel Enge-
nheiro Felisberto do Amaral Peixoto, o qual na pre-
sidência da Comissão Técnica, valendo-se de recur-
sos financeiros próprios a fim de não atrasar a obra,
alcançou a sua conclusão. O terreno foi doado pelo
Município de Porto Alegre, na gestão do Dr. Clóvis
Pestana.

Graças aos esforços desses abnegados homens,
a “Casa do Espírita Gaúcho” pôde ser inaugurada,
embora apenas em dois andares e sem os outros tan-
tos que o projeto inicial previa, ainda pendentes de
construção. Localiza-se em área privilegiada, no cen-
tro da capital gaúcha, sendo a “Casa-Máter” de to-
dos os espíritas gaúchos.

6. Os presidentes da FERGS:

Ao longo de sua trajetória até agora, a FERGS
teve 21 presidentes, sendo que cinco deles exerce-
ram um segundo mandato não sucessivo.

Ildefonso da Silva Dias é o primeiro dos presi-
dentes a exercer um segundo mandato, sendo o pri-
meiro a ser reeleito para um novo período. O Gene-
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Visita às obras da FERGS, em 1951.
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ral Roberto Michelena é o presidente que mais tem-
po ocupará a presidência em períodos sucessivos: oito
anos consecutivos, entre 1941 e 1947. Mas quem mais
tempo exerceu a presidência da FERGS, somados
dois períodos distintos será Jason de Camargo, num
total de 10 anos à frente da federativa (1992/1997 e
2001/2005). Já a primeira (e, por enquanto, única)
mulher a exercer a presidência será Gládis Pedersen
de Oliveira (a partir de 2006).

Dados biográficos e principais realizações dos
presidentes serão objeto de trabalho à parte nesta mes-
ma publicação, ao qual encaminhamos o amigo lei-
tor.

Em que pese a importância capital de todos os
presidentes, queremos aqui destacar apenas os no-
mes de Francisco Spinelli, Angel Aguarod e de José
Simões de Mattos, homens cujas histórias se con-
fundem com a história da própria FERGS, os quais
também serão objeto de trabalhos em separado nesta
edição especial.

Angel Aguarod foi a pedra fundamental para o
nascimento da entidade e para a nascente Unifica-

ção (já no plano espiritual será o impulsionador do
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita); Spinelli
foi o grande empreendedor (inaugurou a nova sede e
a livraria, além de ser o pioneiro em diversas campa-
nhas, alcançando importância nacional, perante a
FEB); e Mattos foi grande entusiasta da família, em
especial no que tange à evangelização da infância e
da juventude, as caravanas de visitação aos lares,
evangelho no lar, dentre outras bandeiras que ergueu
em nome da FERGS.

A todos os presidentes e a todos que na obscu-
ridade dos bastidores e do trabalho abnegado ergue-
ram o monumento que é hoje a instituição máter do
Espiritismo gaúcho, nosso sincero obrigado.

7. Natanael, o Guia Espiritual da FERGS:

Ainda que de passagem, é interessante anotar
outro dado relevante para todos nós: certa vez o mé-
dium Francisco Cândido Xavier revelou o nome do
guia espiritual da Federação Espírita do Rio Grande
do Sul. Trata-se de Natanael, aquele de quem, con-
forme passagem bíblica, Jesus disse a ele se referin-

(1) 1921/1922: Ernani Carlos Falcão Müzzel, arquiteto;
(2) 1923: Ildefonso da Silva Dias, engenheiro civil;
(3) 1924/1925: Ismael Correa da Silva, contador;

(4) 1926: Angel Aguarod, professor;
(5) 1927: Mário Matos Santos, cartógrafo;

(6) 1928/1929, Adalberto Pio Souto, advogado;
(7) 1930: Leonel Oliveira, funcionário público;

(8) 1931/1932: Paulo Hecker, advogado e farmacêutico;
(9) 1933/1936: Ildefonso da Silva Dias, engenheiro civil (segundo mandato);

(10) 1937/1940: Felix de Abreu e Silva, engenheiro civil
(11) 1941/1947: General Roberto Pedro Michelena

(12) 1948/1951: Coronel Hélio de Castro;
(13) 1952/1955: Francisco Spinelli, advogado (falecido no exercício da presidência);

(14) 1955/1959: Coronel Hélio de Castro (segundo mandato);
(15) 1960/1961: Coronel Paulo Fernandes de Freitas;
(16) 1962/1963: Ney da Silva Pinheiro, economista;

(17) 1964/1965: Coronel Paulo Fernandes de Freitas (segundo mandato);
(18) 1966/1971: José Simões de Mattos, representante comercial;

(19) 1972/1977: Hélio Burmeister,engenheiro agrônomo;
(20) 1978/1983: Maurice Herbert Jones, funcionário público;

(21) 1984/1987: Salomão Jacob Benchaya, economista;
(22) 1988/1991: Hélio Burmeister, engenheiro agrônomo (segundo mandato);

(23) 1992/1997: Jason de Camargo, químico e físico;
(24) 1998/2001: Nilton Stamm de Andrade, bancário aposentado;

(25) 2002/2005: Jason de Camargo (segundo mandato);
(26) 2006/(...): Gládis Pedersen de Oliveira, pedagoga.

Eis os Presidentes que dirigiram a FERGS:



do: “Eis um verdadeiro israelita, em quem não há
dolo” (João, 1,47).

Permitimo-nos uma pequena explicação bio-
gráfica sobre esse apóstolo. Natanael é um dos doze
apóstolos de Jesus, embora quase todos o conheçam
como Bartolomeu, como era chamado por todos.
Entretanto, Jesus a ele se dirige o chamando de
Natanael (João, 1,45).

Buscando explicação para essa duplicidade de
nomes, acreditam os estudiosos que Bartolomeu tal-
vez fosse o sobrenome de Natanael, já que “bar” em
aramaico significa “filho” (daí, Bartolomeu signifi-
car “filho de Talmai”). Muito pouco se sabe sobre
Natanael (ou Bartolomeu), já que a Bíblia não traz
outras referências a seu respeito, a não ser o arrolar
entre os apóstolos de Jesus. Diz a tradição que teria
vivido como missionário na Índia, tendo sido cruci-
ficado de cabeça para baixo.

8. Um campo de grandes realizações.

A FERGS escreveu (e prossegue escrevendo)
sua trajetória com letras de luz. Trabalho incomen-
surável em prol da Doutrina Espírita, da Unificação
e de todos aqueles que sofrem.

Nessa imensa Seara mourejaram nomes que se
imortalizaram por seu amor incondicional às verda-
des espíritas e a todos os seres humanos, além de
criaturas outras cujo nome a memória física apagou,
mas que sob o manto do anonimato foram também
atores de tão bela epopéia de trabalho e amor.
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A evangelização espírita da infância e da ju-
ventude e o estudo sistematizado da doutrina espíri-
ta foram campanhas que nasceram no seio da FERGS,
para depois se espargirem pelo Brasil todo, após te-
rem sido encampadas pela FEB.

O Departamento de Assuntos da Família, nas-
cido no coração da evangelização, foi e é um dos
mais atuantes do Brasil. Entre nós se implantaram as
caravanas do evangelho aos lares, trazidas por Jose
Simões de Mattos do exemplo de Chico Xavier em
Uberaba. O Evangelho no Lar, por sua vez, em cam-
panha permanente, iluminou muitos lares que des-
cobriram o Consolador.

Na gestão de Jason de Camargo, eis que surge
a inovadora campanha “Educação dos Sentimentos”,
lançada através da Revista A Reencarnação e que ren-
deu um livro maravilhoso de título homônimo, além
de outros inúmeros eventos, mobilizando o Estado
inteiro, a todos convidando à reforma íntima para a
felicidade. O próprio Jason assumiu pessoalmente a
direção dessa tarefa, trabalhando incansavelmente
pela sua expansão e sucesso. Não podemos aqui es-
quecer de um dos maiores pilares dessa campanha
pela reforma íntima: o ex-presidente Nilton Stamm
de Andrade, com sua palavra incisiva mas sábia, to-
cando a todos os corações.

O Projeto Conte Mais surge como outro marco
do Movimento Espírita, em especial no que tange à
Evangelização das novas gerações. Capitaneado em
grande parte pela atual presidente Gladis Pedersen
de Oliveira, o projeto – composto de diversos traba-

Inauguração oficial
da sede própria  da
FERGS, em 16 de
agosto de 1952.



lhadores – coletou diversas histórias de cunho mo-
ral, usadas em especial nas aulas de Evangelização e
as reuniu em livros divididos por faixa etária. O pro-
jeto alcançou tamanho êxito que os livros passaram
a ser adotados pela rede pública de ensino e pelas
escolas leigas, com recomendação da própria Secre-
taria Estadual de Educação.

Aliás, aqui merece referência também a Edito-
ra Francisco Spinelli, que já editou os livros da Co-
leção Conte Mais, editora essa que é um sonho con-
cretizado do ex-presidente que lhe dá o nome.

A Livraria Espírita Francisco Spinelli também
completou recentemente seu cinqüentenário, sendo
outra obra de Spinelli. Cumpre referir que a difusão
pelo livro é outra marca da FERGS, estando sua li-
vraria presente em todas as mais de 50 edições da
famosa feira do livro de Porto Alegre, a maior de
todas em céu aberto da América Latina.

A divulgação espírita foi outro grande ponto
de excelência da federativa gaúcha. Além do prima-
do da revista A Reencarnação, publicada há 72 anos
ininterruptos, do Jornal Diálogo Espírita, o Espiri-
tismo seria levado às ruas através de diversos pro-
gramas radiofônicos, jornais leigos e espíritas e até
mesmo da televisão.

No que tange à Unificação, a FERGS teve pa-
pel fundamental e decisivo para a celebração do fa-
moso Pacto Áureo na FEB, em 1949, em especial
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pelas mãos amorosas de Francisco Spinelli e do Gen.
Pedro Michelena.

E a FERGS prossegue sempre. Em cada via-
gem, em cada reunião regional, na chuva, no frio, lá
estará a FERGS levando o Espiritismo, a qualifica-
ção dos trabalhadores espíritas, a mensagem evan-
gélica e de Unificação. A tarefa é imensa e não se faz
esperar.

Os próximos 85 anos certamente nos reservam
muitas conquistas, mas também muitas lutas. Mas a
FERGS estará conosco, assim como nós estaremos
com a FERGS, pois a FERGS somos todos nós.

Discurso de Francisco Spinelli na
inauguração da sede da FERGS.

BIBLIOGRAFIA

1. Revista “A Reencarnação” nº 419, p. 26/39, artigo “Sín-
tese do Processo Histórico do Espiritismo no Rio Grande
do Sul”, de Ney da Silva Pinheiro.

2. Revista “A Reencarnação” – edição comemorativa do
cinqüentenário da FERGS, dezembro de 1971.

3. Exemplares diversos da coleção de “A Reencarnação”,
edição FERGS.
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1921 - Federação Espírita do Rio Grande do Sul - 2006
85 Anos de Fundação

Marcas na História da Federação
Celina Corrêa Córdova e Marilene Huff

No dia 17 de fevereiro de 2006, quando A Federação Espírita do Rio Grande do Sul completava 85 anos,
realizou-se uma sessão solene comemorativa ao seu aniversário, mesclando-se uma noite de histórias do movimento
espírita em terras gaúchas e de uma profunda reflexão sobre aqueles que deixaram suas marcas na caminhada da
“Casa do Espírita”, como poeticamente denominavam a nossa Federação aqueles companheiros que deram os primei-
ros passos para o erguimento da instituição e de sua sede.

Significativa palestra de Sandra Della Pola da Silva sobre o tema “Unificação” foi a motivação para o surgimento
das recordações, principalmente porque entre os presentes encontravam-se os dirigentes de hoje e aqueles que um dia
já exerceram a administração da FERGS.

No audiovisual apresentado pela atual presidente, pôde-se ver o que cada um daqueles confrades fez pelo
Movimento Espírita Gaúcho.

No início e no final da sessão uma apresentação artística com a participação da flautista Luciane Cuervo.
Logo após o confrade Hélio Burmeister proferiu a prece de agradecimento a Deus pelos 85 anos da Federação. A
seguir os presentes foram convidados a participar da confraternização, reunindo-se em torno de delicioso bolo servi-
do com refrigerantes. Tudo sob a coordenação de Gladis Pedersen de Oliveira, atual Presidente da Federação.

No início de extensa pesquisa, deparamo-nos com antigas atas e páginas de A Reencarnação, onde as trajetó-
rias dos atores estava impressa e onde ficaram gravadas “as marcas na história da Federação”.

O início

“Ata do Primeiro Congresso Espírita do Estado do
Rio Grande do Sul”. “Aos quinze dias do mês de fe-
vereiro do ano mil novecentos e vinte e um na sede da
Sociedade Beneficente Allan Kardec, à rua Gal
Vitorino nº. 22, lugar escolhido pela comissão
organizadora da Federação Espírita do Estado do Rio
Grande do Sul, para ahi se reunir, compareceram às
vinte horas, além das entidades espíritas e pessoas que
aderiram à fundação, como também as representações
por escrito das entidades espíritas que só o puderam
fazer por este meio. Assumindo a presidência o Sr.Dr.
João Francisco Poggi de Figueiredo, foi aberto o con-
gresso. Cedida a palavra ao Sr. Dr. Euphrasio Cunha,
este produziu o discurso dos trabalhos preliminares
da fundação da Federação Espírita do Estado do Rio
Grande do Sul. Em seguida por determinação do seu
presidente teve inicio a discussão do projeto dos esta-
tutos. O Sr. Angel Aguarod, de parte do Sr. Leopoldo
Cirne residente no Rio de Janeiro, apresentou  a pro-
posta de ser mudado o nome de Federação, pelo de
União. A proposta não obteve aprovação e ficou como
estava: Federação. Alguns parágrafos do estatuto fo-
ram alterados”.

“Ata da 2ª sessão da Comissão de Organização do Es-
tatuto da Federação Espírita do Estado do Rio Grande
do Sul”. “Aos trinta e um dias do mês de outubro do
ano de mil novecentos e vinte, na sede do Centro Be-
neficente ALLAN KARDEC, à rua General Vitorino
nº. 22, reuniu-se a Comissão Organizadora do Estatuto
da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul.
Presentes: os Srs.Cel. Frederico Gomes da Silva, José
Paulo Ribeiro, Luiz A. Paranhos, Israel Corrêa da Sil-
va, João Rodrigues Mineiro, Abílio Stumpf, Angel
Torrero Aguarod, Dr. Euphrasio Cunha e Ernani Carlos
Falcão Müzzel; foi aberta a sessão, sendo aclamado a
viva voz, os nomes dos srs. Cel. Frederico Augusto
Gomes da Silva, Luiz A. Paranhos, João Rodrigues
Mineiro e Ernani Carlos Falcão Müzzel para exerce-
rem os cargos, respectivamente, de presidente,
thesoureiros e secretários. Assumindo então a presidên-
cia, o Sr. Cel. Frederico Augusto Gomes da Silva, deu
inicio à discussão para as bases da Federação, estudo
apresentado pelo Sr. Angel Torrero Aguarod, que am-
pliara em alguns pontos os estatutos formulados pelo
Cel. Gomes da Silva e por este apresentado em a ante-
rior sessão. Discutidas as bases para a Federação Espí-
rita, foram estas também emendadas, ficando as mes-
mas em mãos do Sr. Dr. Euphrasio Cunha a fim de pro-
ceder a um estudo e acrescentar as emendas que forem
achadas necessárias. (...)” Ernani Müzzel, secretário.



Exerceu a presidência de 1921 a 1922.
Nasceu em Santa Cruz do Sul, no dia 05 de maio de 1890 e desencarnou

no dia 05 de junho de 1968. Fez seus cursos, primário e secundário em Santa
Cruz do Sul e mais tarde o curso superior de Arquitetura por correspondência
com a França, a cuja especialidade se dedicara. Na seara espírita foi trabalha-
dor de escol, tendo sido um dos fundadores de nossa Entidade e seu primeiro
Presidente. Prestou ainda valiosa e assídua colaboração, mais tarde, na Folha
Mensal (do Hospital Espírita).

Dr. ILDEFONSO DA SILVA DIAS

Foi presidente em 1923 e no período de 1933 a 1936.
Nasceu em Porto Alegre, no dia 26 de fevereiro de 1880. Formado em Engenharia Civil. Participou

das campanhas para doação do terreno para a construção da Casa do Espírita.

“Ata do Primeiro Congresso Espírita do Estado do Rio
Grande do Sul realizado em terceira sessão”. “Aos 17
dias do mês de fevereiro de mil novecentos e vinte um
na sede da Sociedade Beneficente Allan Kardec à rua
General Vitorino nº. 22, às vinte horas, presentes as
entidades em numero suficiente, foi pelo Sr. presidente
aberta a terceira sessão do Congresso. Após varias dis-
cussões em torno do Estatuto, foi pelo Congresso re-
solvido continuar a mesma comissão a frente dos tra-
balhos, até a ultima ação da impressão dos estatutos, os
quais deverão ser remetidos às Instituições aderidas ou
não e entregar tudo o que lhes corresponde  à futura
Diretoria que será eleita em sua primeira Assembléia
Geral.(...)”

“Ata da Reunião de eleição da Primeira Diretoria da Fe-
deração”: “Aos quinze dias de julho de mil novecentos
e vinte e um, na sede da Sociedade Espírita Allan Kardec
à rua Gal. Vitorino nº 22, realizou-se a eleição para a 1ª
Diretoria da Federação Espírita do Estado do Rio Gran-
de do Sul. Assumindo, por aclamação a Presidência da
reunião o Sr. Vital Lanza abriu a sessão e usando da
palavra dissertou sobre o fim da mesma e proclamou a
seguinte chapa, para a 1ª Diretoria: Ernani Carlos Fal-
cão Müzzel, Presidente; José Gomes Ferreira, Vice-pre-
sidente; Eduardo Pacheco de Andrade, 1º Secretário;
Aníbal Teixeira da Silva, 2º Secretário; Luiz A. Paranhos,
1º Tesoureiro; Pedro Martins Dias Pereira, 2º Tesourei-
ro. Conselho Fiscal: Cel. Frederico Augusto Gomes da
Silva, Felix de Abreu e Vital Lanza. (...)”.

Estava, assim, fundada a Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul
que, posteriormente, mediante reforma do Estatuto, passou a ser Federação Espírita
do Rio Grande do Sul, cujo território integra o âmbito de sua ação e integra, por sua
vez, a Federação Espírita Brasileira.

ERNANI CARLOS FALCÃO MÜZZEL
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DESTAQUES:
A  criação da Revista A Reencarnação, sendo seu primeiro Dire-

tor Oscar Breyer, em 03 de outubro de 1934; o primeiro movimento
federativo objetivando obter cadastro das sociedades existentes;
tratativas junto às instituições federadas, para aderirem à campanha
“Pró Edifício da Federação”. Colaboração da Diretoria junto à Co-
missão encarregada da Fundação do Hospital Espírita para
concretização no mais breve tempo possível de tão meritória obra.

Doação de 60 obras espíritas à Biblioteca Pública Estadual.

ISRAEL CORRÊA DA SILVA

Exerceu a presidência de 1924 a 1925.
Nasceu em Rio Grande no dia 07 de abril de 1863 e desencarnou

em 14 de setembro de 1938. Cercado pelo respeito e admiração de seus
contemporâneos, viveu o bondoso Israel, semeando os princípios da Dou-
trina Espírita que ele aceitava sem nenhuma restrição. Antes que se falas-
se em Espiritismo em nosso Estado, se iniciara no Rio de Janeiro com
Bezerra de Menezes. Israel, mais do que qualquer outro confrade mere-
ceu, na época, o título de decano do Espiritismo no Rio Grande do Sul,
pois sua atividade vinha se desenvolvendo há mais de meio século. Foi
um dos fundadores do Instituto Espírita Dias da Cruz. Seu verbo inteli-
gente, culto cheio de convicção, espalhou por todo o Estado as verdades
da Terceira Revelação. Atividades relevantes a destacar nos primeiros
anos da Federação se caracterizavam pelas providências em torno da cons-
trução da futura sede, campanhas, estatutos, e assuntos ligados às insti-
tuições espíritas, existentes na época.

ANGEL  AGUAROD TORRERO

Exerceu a presidência em 1926.
Nasceu em Ayerbe, Espanha, em 02 de outubro de 1860, desencarnando no dia 13 de novembro de

1932. Era professor. Foi em 1880, que começou a se interessar pela Doutrina Espírita, dedicando-se plena-
mente ao seu estudo. Participou da fundação de vários Centros Espíritas em seu País e inclusive na Argen-
tina, onde passou a residir em 1905. Em 1915 transferiu-se para Porto Alegre. Desde a sua chegada incorpo-
rou-se à atividade espírita no estado, atuando em várias sociedades. Iniciou uma campanha em prol da união
dos espíritas rio-grandenses, através da revista Eternidade das Sociedades Espíritas Dias da Cruz e Allan
Kardec, que passou a dirigir até sua ultima edição em 1916. Com este propósito, trabalhou intensamente
para a fundação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Foi um dos fundadores, também, da Sociedade
Espírita Paz e Amor. Angel Aguarod participou de 03 a 08 de outubro de 1926, como Presidente da Federa-
ção à reunião do Conselho Federativo Nacional, aprovando a tese da Federação do Espírito Santo, intitulada:
“Noções de Espiritismo para crianças”. Foi de Aguarod, também a 1ª mensagem psicografada por Cecília

Sr. Ildefonso da Silva Dias



Rocha, em reunião mediúnica, realizada na FERGS em 1976, convocando os responsáveis pelo movimento
espírita gaúcho, para promover uma “ampla campanha de divulgação das obras básicas”, promovendo a
sistematização do seu estudo – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita.

MÁRIO MATTOS SANTOS

Foi presidente no ano de 1927.
Nasceu em Porto Alegre, no dia 12 de setembro de 1895. Era Cartógrafo. Dirigiu em 1926 o jornal “O

Semeador”.

Dr. ADALBERTO PIO SOUTO

Exerceu a presidência de 1928 a 1929.
Nasceu em Rosário, a 05 de maio de 1884 e desencarnou em 22 de

agosto de1949. No interior e na capital exerceu a advocacia, tendo sido
durante vários anos juiz da 2ª Vara Comercial desta Capital, foi Promotor
Público em Livramento, Prefeito e Delegado de Polícia nos municípios
de Flores da Cunha e Encantado.

Muito jovem, Pio Souto ingressou nas fileiras da Doutrina Espírita;
orador fluente, sua palavra fácil sempre esteve a serviço da divulgação do
Espiritismo, com sabedoria e brilhantismo, fazendo-se ouvir na capital e
também no interior do Estado através de suas viagens e participação na
Hora Espírita Radiofônica.

LEONEL DE OLIVEIRA

Escolhido presidente em 1930.
Nasceu em 17 de junho de 1873 em Jaguarão e desencarnou em

16 de julho de 1943. Era funcionário público. De convicção ateísta, ao
receber, porém, um Evangelho Segundo o Espiritismo, tornou-se ardoro-
so defensor do Espiritismo. Foi também um dos fundadores da Federa-
ção Espírita do Rio Grande do Sul. Trabalhou longos anos como passista
no Hospital Espírita.
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Dr. PAULO HECKER

Exerceu a presidência de 1931 a 1932.
Nasceu em Bagé, no dia 08 de abril de 1888. Formado em

Direito e Farmácia. Conheceu o Espiritismo em 1918 e desde
então militou ativamente na tarefa da difusão doutrinária. Diri-
giu, substituindo seu primeiro diretor Vital Lanza, o jornal Espí-
rita de Porto Alegre, que surgiu em setembro de 1918. Colaborou
com inúmeros artigos para a revista Reencarnação. Coube ao Dr.
Paulo Hecker instituir na Rádio Difusora Porto Alegrense a Hora
Espírita em 1941. Ali Paulo Hecker e mais uma equipe de capa-
citados expositores e conferencistas realizou uma difusão em
ponto alto sobre a estrutura, as finalidades e realizações do Espi-
ritismo.  Além da Presidência da FERGS, foi membro do Conse-
lho Superior do Hospital Espírita de Porto Alegre e sócio bene-
mérito do Instituto Espírita Amigo Germano. Tribuno emérito
proferiu memoráveis palestras doutrinárias tanto na capital como
no interior do Estado.

Dr. FÉLIX DE ABREU E SILVA

Foi presidente no período de 1937 a 1940.
Nasceu em Porto Alegre, no dia 04 de março de 1877. Formado em

Engenharia.

EM SUA GESTÃO PROMOVEU:
♦ Exposição de pinturas mediúnicas e a 1ª Exposição Estadual de Jornais,
Revistas e Obras Espíritas, de 06 a 20 de novembro de 1940.

Cel. ROBERTO PEDRO MICHELENA

Exerceu a presidência nos períodos de 1941 a 1947.
Nasceu em Porto Alegre, no dia 04 de agosto de 1903 e desencarnou em fevereiro de 2001 aos 99

anos. Militar, serviu no 3º Regimento de Infantaria da Praia Vermelha, no Rio; em Porto Alegre foi coman-
dante da Divisão de Levantamento do Exercito, localizada no bairro Menino Deus. Ao concluir o curso de
engenheiro geógrafo, integrou a comissão da Carta-geral do Brasil, participando de cinco campanhas
cartográficas que mapearam o Estado.



Michelena dedicou-se à divulgação do Espiritismo; foi fun-
dador da Cruzada dos Militares Espíritas e do Instituto Espírita
Amigo Germano. Participou igualmente, da inauguração da sede
própria da Sociedade Espírita Paz e Amor, em 16 de outubro de
1943, proferindo brilhante saudação à Instituição.  No Hospital Es-
pírita foi conselheiro e auxiliar benemérito. Teve brilhante atuação
por ocasião da assinatura do Pacto Áureo, celebrado em 1949, em
memorável reunião na Federação Espírita Brasileira
.
EM SUA GESTÃO:
♦  Hora Espírita Radiofônica na rádio Difusora Porto-Alegrense,
todos os domingos das 10 às 11 horas.
♦  Participou da assinatura da doação do terreno para construção da
Casa do Espírita, em 30 de abril de 1942.
♦  A FERGS presta homenagem aos seus fundadores e colaborado-
res, no dia 17 de fevereiro de 1943 no salão de atos da S.E.Allan
Kardec.
♦  Visita do Professor Leopoldo Machado ao Estado realizando con-
ferencia no Teatro São Pedro, I.E. Dias da Cruz e S.E. Paz e Amor,
em 1944.

♦  Lançamento da Pedra fundamental da Casa do Espírita em 03 de outubro de 1945.
♦  1º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, de 03 a 07 de outubro de 1945, no Teatro São Pedro.
Tema: O Espiritismo é a Concretização do Cristianismo na pureza simples dos tempos de Jesus.

Cel. HÉLIO DE CASTRO

Sua primeira gestão foi no período de 1948 a 1951; mais
tarde, foi presidente de  1955 a 1959.

Nasceu em São Gabriel, no dia 10 de abril de 1899. Foi sem
dúvida um dos vultos mais categorizados do movimento espírita
em nosso Estado, ao qual emprestou em dilatados anos de profí-
cua atividade o melhor de seu idealismo. Como presidente da Fe-
deração Espírita e Presidente de Honra do 2º CONGRESSO
ESPIRITA DO RIO GRANDE DO SUL em 3 de outubro de
1951, ao pronunciar, no Teatro São Pedro desta capital, a Oração
Oficial de abertura desse notável evento de repercussão nacional –
numa peça oratória magistral, - concluía com estas memoráveis e
vibrantes palavras, dirigidas a todos os espíritas que, vindos de
todos os quadrantes do Estado superlotavam o tradicional Teatro:
“Trabalhar –– é um mandamento moderno. Servir – é o lema úni-
co. Agir – é o método. Educar – é o programa. Progredir – é a lei.
Amar – é o roteiro comum!”.

REALIZAÇÕES EM SUA GESTÃO:
♦  Comemoração do Centenário dos fenômenos de Hydesville, em 03 de abril de 1948, no Teatro São Pedro.
♦  Inauguração simbólica de 12 aulas de evangelização para crianças de diversas sociedades espíritas da
Capital, no Instituto Espírita Dias da Cruz.

A REENCARNAÇÃO - NO 431 17



A REENCARNAÇÃO - NO 43118

♦  Participação no 1º Congresso Espírita Brasileiro com o tema UNIFICAÇÃO – em 31 de outubro a 05 de
novembro de 1948, São Paulo.
♦  Instalação das “Caravanas da Fraternidade”, em 17 de janeiro de 1949 no Rio Grande do Sul.
♦  Grande Conferência Espírita realizada no Rio de Janeiro – na Casa de Ismael, coroada com a assinatura
do “Pacto Áureo”, celebrando assim, a Unificação do Movimento Espírita Brasileiro. Em 05 de outubro de
1949.
♦  Criado o Serviço de Evangelização e Orientação Educacional das Gerações Novas e Serviço de
Evangelização e Orientação da Infância, 1949.
♦  1ª Convenção dos Evangelizadores da Infância, maio de 1950.
♦  1ª Feira do Livro do Rio Grande do Sul, novembro de 1955.
♦  2º Curso Intensivo para Evangelizadores, janeiro 1956,
♦  3ª Curso Intensivo para Evangelizadores, janeiro de 1957.
♦  Inauguração Placa de Bronze na sede da Federação em homenagem ao Centenário da Codificação do
Espiritismo, janeiro 1957.
♦  Inauguração no salão da Casa do Espírita placa de bronze, em homenagem a Allan Kardec, em abril de
1957.
♦  I CONFRATERNIZAÇÃO DE JUVENTUDES ESPIRITAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
setembro de 1957, em Santa Maria; II CONJERGS, setembro de 1958, Santa Cruz do Sul e III CONJERGS,
novembro 1959, Pelotas.
♦  4º Curso Intensivo para Evangelizadores, janeiro 1958.
♦  1º Seminário de Orientadores Espíritas da Infância e da Juventude, janeiro de 1959.

FRANCISCO SPINELLI

Exerceu a presidência de 1952 a 1955.
Nasceu na província de Salerno, Itália, no dia 31 de dezembro de 1893 e desencarnou no dia 07 de

outubro de 1955, durante seu mandato. Era advogado. Com 18 anos de idade, transferiu seu domicílio para
o Brasil, indo residir na cidade de Vacaria no Rio Grande do Sul. Face ao seu casamento passou a morar na
cidade de Bom Jesus e em 1946 veio para Porto Alegre. Em novembro de 1948 participou do 1º Congresso
Brasileiro de Unificação Espírita, em São Paulo, integrando a delegação do Estado do Rio Grande do Sul.
Participou das Campanhas da Fraternidade em 17 de janeiro de 1949, percorrendo o Rio Grande do Sul. Em
05 de outubro de 1949 participou dos trabalhos que culminaram com advento do “Pacto Áureo”. Em 1950,
igualmente, participou das “Caravanas” percorrendo agora, os estados das regiões norte e nordeste do Bra-
sil, em autentica campanha de divulgação das idéias unificacionistas.

Dedicado obreiro na Seara Espírita, deixou artigos doutrinários em jornais e revistas, principalmente
na revista “A Reencarnação”, da FERGS, tendo legado ao Espiritismo do Brasil trabalhos magníficos, tais
como “Normas e Instruções, Para Uso das Entidades do Quadro Federativo”, e “Serviço de Evangelização
e Orientação Educacional das Gerações Novas”.

EM SUA GESTÃO:
♦  2º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, 03 de outubro de 1951. Tema: Educação e Redenção.
♦  Inauguração oficial da sede própria da Federação Espírita do RGS a 16 de agosto de 1952.
♦  A Gráfica da FERGS funcionou em caráter experimental de novembro de 1953 a janeiro de 1954, sendo
em sua oficina confeccionada a edição da Reencarnação de nov. /dez. 1953.
♦  Inaugurada a “Livraria Espírita” da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a 18 de abril de 1954, na
comemoração do aparecimento, na França em 1857 de O Livro dos Espíritos.
♦  1º Curso Intensivo de Preparação de Evangelizadores, 14 a 24 de julho de 1955.



Cel. PAULO FERNANDES DE FREITAS

Foi presidente em 1960 e 1961 e 1964 e 1965.
Nasceu em Rio Grande em 1918. Desencarnou em 1995.

Formado na Escola Militar do Realengo, cursou a Escola do
Estado Maior do Exército, integrou o quadro de oficiais da
Força Expedicionária Brasileira - FEB na Itália e passou à
reserva em 1963 no posto de Coronel. Conheceu a Doutrina
Espírita em 1941 através da sua esposa e do seu sogro
Felisberto do Amaral Peixoto. Imediatamente ficou entusias-
mado com as verdades oriundas da 3ª Revelação, passando a
estudar o Espiritismo e a participar do Movimento Espírita
gaúcho. Desenvolveu suas atividades espíritas de forma ativa
na Federação Espírita do Rio Grande do Sul e no Instituto
Espírita Dias da Cruz, por mais de 50 anos, tendo sido Presi-
dente da Instituição, de 1983/1986.

Teve participação ativa no Processo de Unificação do
Espiritismo no Brasil, representando o Estado juntamente com
Francisco Spinelli, Roberto Pedro Michelena e Felisberto do
Amaral Peixoto, entre outros, no “Pacto Áureo”, de 1949.
Participou dos Conselhos Deliberativos do Hospital Espírita
e da Sociedade Espírita Amigo Germano.

EM SUA GESTÃO:
♦  5º Curso Intensivo de Preparação de Evangelizadores, janeiro 1960.
♦  IV CONJERGS, 1960 - Caxias do Sul; V CONJERGS, 1961 - Rio Grande; VIII CONJERGS, 1964 -
Passo Fundo e IX, 1965 - Bagé.
♦  1º Seminário de Dirigentes de Casas Espíritas Federadas, janeiro de 1961.
♦  7º Curso Intensivo Preparação de Evangelizadores, janeiro de 1964 – Porto Alegre.
♦  1º Encontro de Orientadores da Infância e da Juventude, novembro de 1964 – Porto Alegre.
♦  1º Encontro de Pais Espíritas, 17 outubro de 1965.

NEY DA SILVA PINHEIRO

Exerceu a presidência de 1962 a 1963.
Nasceu em Santo Ângelo no dia 04 de maio de 1920. Era Bacharel em Ciências Econômicas pela

UFRGS. Diretor da Diretoria da Produção da Secretaria de Economia do RGS. Representante do Brasil no
Subcomitê Consultivo para os Aspectos Econômicos do Arroz, FAO, das Nações Unidas. Representante
Federal da Campanha Nacional de Alimentação, no RGS. Presidente do Conselho Regional de Economia.
Segundo Secretário, Secretário Geral, Vice-presidente e Presidente da Federação Espírita do Rio Grande do
Sul. Membro do Conselho Superior, Secretário e Vice-presidente do Hospital Espírita de Porto Alegre.Obras
publicadas: O Esperanto como Revelação (em co-autoria); Prontuário da Obra de Allan Kardec; Prontuário
da Obra de André Luiz e Uma Individualidade, Duas Personalidades.
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EM SUA GESTÃO:
♦  6º Curso Intensivo de Preparação de Evangelizadores, janeiro de
1962.
♦  2º Seminário de Dirigentes de Casas Federadas, janeiro de 1963.
♦  VI CONJERGS, 1962 – Santa Maria e VII CONJERGS, 1963 –
Uruguaiana.
♦  Visitou todas as federativas estaduais e participou de programas
espíritas radiofônicos.

JOSÉ SIMÕES DE MATTOS

Sua presidência foi de 1966 a 1971.
Nasceu no Distrito de Viseu, Portugal, no dia 02 de setembro de 1892. Veio para o Brasil aos 20 anos,

primeiramente para o Rio de Janeiro e após para Pelotas no Rio Grande do Sul. Colaborava na imprensa
naquela cidade escrevendo para o jornal “Opinião Pública” de Simões Lopes Neto. Transferiu-se para Porto
Alegre em 1915 trabalhando como “caixeiro viajante”. Seu primeiro contato com o Espiritismo deu-se na
Sociedade Espírita Bezerra de Menezes em 1922, no Rio de Janeiro. Retorna para Portugal em 1924. Em
1925 volta ao Rio Grande do Sul. Encaminhado para a Sociedade Espírita Paz e Amor ali realizou nobres
tarefas, e posteriormente foi Presidente da Casa. Em 1934 começa suas atividades na Federação desempe-
nhando atividades na Vice-presidência e mais tarde na Presidência.

A DESTACAR:
♦  8º Curso Intensivo de Preparação de Evangelizadores, janeiro de 1966.
♦  Espiritismo na TV Gaúcha, Programa da FERGS, em abril 1966.
♦  X CONJERGS, 1966 - Porto Alegre; XI CONJERGS, 1967 - Pelotas; XII CONJERGS, 1968 – Santana
do Livramento; XIII CONJERGS –1969 – Caxias do Sul -
XIV CONJERGS, 1970 – Santa Maria e XV CONJERGS,
1971 – Passo Fundo.
♦  2º Encontro de Pais Espíritas – 1966 e 3º Grande Encontro
de Pais, 1971 – Porto Alegre.
♦  3º Seminário Dirigentes Espíritas, janeiro 1967 e 4º Semi-
nário de Dirigentes Espíritas, janeiro de 1969 - Porto Alegre.
♦  1º Curso Intensivo de Preparação de Orientadores de Ju-
ventude – janeiro de 1968 – Porto Alegre.
♦  1º Encontro de Caravaneiros de Peregrinação aos Lares,
1971.
♦  Inauguração da placa comemorativa do Cinqüentenário da
FERGS, 1971.
♦  Abertura das festividades comemorativas aos 50 anos da
FERGS – 1ºSeminário de Avaliação da Unificação Espírita
no Rio Grande do Sul.
♦ Edição Especial da Revista A Reencarnação, em ho-
menagem ao Cinquentenário da FERGS - 31 de dezembro de
1971.

Ney da Silva Pinheiro



HÉLIO BURMEISTER

Exerceu a presidência nos períodos de 1972 a 1976 e
1988 a 1991.

Seu primeiro contato com o movimento espírita foi na
década de 1940 na Sociedade Espírita Francisco de Monte
Alverne. Em 1946, passou a freqüentar o Grupo Espírita
Amigo Germano, ao qual se ligou definitivamente. Partici-
pou ativamente dos trabalhos de evangelização dos jovens
alunos da Instituição. Por diversas vezes exerceu a Presi-
dência da Instituição; hoje colabora no Departamento de
Assistência Espiritual do Instituto. Desde 1948, quando a
FERGS assumiu a orientação do movimento de
Evangelização no Estado, ligou-se à tarefa, tendo atuado
de maneira especial por ocasião do 2ª Congresso Espírita
do Rio Grande do Sul, como relator da tese “Evangelização
dos Lares”. Em 1969, participou do I Congresso de Socie-
dades Espíritas Federadas, com o tema Organização e Fun-
cionamento de uma Sociedade Espírita.  Realizou a refor-
ma do Estatuto da FERGS, com a criação das Uniões
Distritais e Municipais Espíritas e conseqüente criação do
Conselho Deliberativo Estadual, a elaboração do Regimen-
to Interno da Federação e do novo documento “Normas para
os Trabalhos do Departamento de Assistência Espiritual da
Sociedade Espírita Federada”. Por sua iniciativa juntamen-
te com o Diretor do Departamento de Difusão, irmão Duílio
Lena Berni, a livraria foi transferida para o local atual, dan-
do inicio a nova e importante fase de divulgação através do
livro.

EM SUA GESTÃO:
♦  XVI CONJERG, 1973 – Novo Hamburgo; XVII CONJERGS, 1974 – Cruz Alta e XVIII CONJERGS,
1976 - em Santana do Livramento.
♦  2º Seminário Estadual de Divulgação do Espiritismo, maio de 1988.
♦  3º Seminário Estadual de Divulgação do Espiritismo, abril de 1989.
♦  Seminário de Ação Social, 1989.

MAURICE HERBERT JONES

Exerceu a presidência de 1977 a 1983
Maurice Herbert Jones nasceu em 03 de setembro de 1929 na cidade de Gravatá (Pernambuco). Em

1934 sua família transfere-se para Osório (RS). Em 1954, a convite de seu pai, é admitido na Maçonaria
onde desenvolveu atividade intensa até 1967, ano em que assume compromisso prático com o Espiritismo.
Em 1964, depois de 14 anos de atividade profissional, foi selecionado para participar da criação de um
centro de formação e aperfeiçoamento profissional na sua empresa. Este fato foi marcante, pois lhe permitiu
fixar residência em Porto Alegre, e participar de instituição espírita próxima, pois tanto ele como sua esposa
eram oriundos de famílias espíritas. No final do ano de 1966 apresentou-se à Sociedade Espírita Luz e
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Caridade, oferecendo-se para qualquer atividade. Pouco tempo depois, com o afastamento do então presi-
dente, assumiu a Presidência da Instituição. Os demais acontecimentos que se sucederam favoreceram a
criação do exitoso Programa de Estudo Sistematizado da Doutrina
Espírita, ali desenvolvido e, depois, transplantado para a FERGS e
finalmente para a FEB. Posteriormente, estabelece contato com a Fe-
deração Espírita do Rio Grande do Sul, assumindo a partir de 1974 a
Diretoria do Departamento de Estudos Doutrinários, depois a Vice-
presidência e finalmente a Presidência.

EM SUA GESTÃO:
♦  5º Seminário de Dirigentes Espíritas – 1977
♦  2º Encontro Estadual das Caravanas de Visitação aos Lares, 1977.
♦  1º Encontro da Família Espírita, 1977.
♦  9º Curso Intensivo de Evangelizadores – 1978
♦  XIX CONJERGS, 1978 - Porto Alegre e XX CONJERGS, 1983 -
Pelotas.
♦  Lançamento Campanha do Estudo Sistematizado da Doutrina –
1978.
♦  3º Encontro Estadual de Caravaneiros - 1979.
♦  2º Curso de Preparação e Atualização de Evangelizadores de Ju-
ventudes (17 confrades uruguaios presentes) – janeiro de 1980.
♦  3º Encontro Estadual de Evangelizadores de Juventudes – Porto
Alegre – 1981.
♦  4º Encontro Caravaneiros de Visitação aos Lares – 1981.
♦  5º Encontro de Caravaneiros de Visitação aos Lares – 1983.
♦  Lançamento do Boletim Mensal UNIFICADOR, setembro de 1983.

SALOMÃO BENCHAYA

Seu período de presidência foi de 1984 a 1987.
Nasceu em 2 de abril de1946, em Belém do Pará; educou-se na religião judaica na qual permaneceu

até os 16 anos de idade quando, após ter lido as obras de Allan Kardec, tornou-se espírita. Em 1962, tendo
recebido de seu pai, como presente de aniversário, uma estante cheia de livros, encontrou, entre eles, o
“Evangelho Segundo o Espiritismo” que passou a ler com grande interesse. Logo adquiriu e leu os demais

livros de Allan Kardec. Em fevereiro de 1963, compa-
rece à reunião dos jovens e integra-se, a partir daí, no
movimento espírita. Em 1965 prestou vestibular para
Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade
Federal do Pará, sendo aprovado em primeiro lugar.
Obtém diploma de Bacharel em Economia em 1968.
Seu primeiro emprego foi no Banco do Estado do Pará,
onde trabalhou ate dezembro de 1966; de 1974 até 1996
nas agências de Manaus e Porto Alegre do Banco da
Amazônia S.A. onde se aposentou.

Em 1974, ao chegar ao Rio Grande do Sul, vin-
cula-se à Sociedade Espírita Luz e Caridade, onde, em
1976, assume a Vice-presidência da Instituição.
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Em março de 1978 assume o Departamento Doutrinário da Federação Espírita do Rio Grande do Sul.
De 1980 a 1983, foi Vice-presidente e Presidente.

Na Federação, juntamente com Maurice Herbert Jones, coordenou a criação e o lançamento da Cam-
panha de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita em julho de 1978 que, posteriormente, foi encampada
pela Federação Espírita Brasileira.

A DESTACAR:
♦  Comemoração do 25º Aniversário das Caravanas de Visitação aos Lares - 1984.
♦  Reestruturação da Área de Evangelização com a criação dos Departamentos de Infância e Juventude,
Técnico Pedagógico e de Assuntos da Família, 1984.
♦  1º Encontro Estadual de Dirigentes de Livrarias e Feiras de Livro, 1984.
♦  Campanha Estadual de Estudo da Doutrina, 1985.
♦  Campanha do Evangelho no Lar, 1985.
♦  XXI CONJERGS – 1986 – Santa Maria.
♦  1º Seminário de Divulgação Espírita – 1986.
♦  2º Encontro da Família, 1987.

JASON DE CAMARGO

Exerceu a presidência de 1992 a 1997 e de 2002 a 2005.
Nasceu na cidade de Frederico Westphalen, ao norte do Rio

Grande do Sul. Bacharel em Química e Licenciado em Química,
Física e Matemática. Filho de pais espíritas iniciou suas ativida-
des na Sociedade Espírita Caminho da Luz, em Porto Alegre, onde
labora até os nossos dias. Autor do livro “Educação dos Senti-
mentos”, com diversas edições no Brasil e já circulando em espa-
nhol, através da Editora “Quatro Ventos”, de Buenos Aires e “His-
tória de um Humanista”. Foi autor, também, de dois livros de
Química, sua área profissional. Participou como conferencista de
vários congressos e seminários no Brasil.

 A DESTACAR:
♦  1º Encontro Estadual Espírita – outubro 1992 e 2º Encontro Estadual Espírita – outubro 1994.
♦  Criação do Centro de Treinamento e Estudo - CTE - em 26 de julho de 1984.
♦  Encontros Estaduais de Evangelizadores Espíritas – 1992, 1995, 2002, 2003, 2004, 2005.
♦  4º Seminário de Difusão Espírita, setembro de 1992 – Porto Alegre.
♦  5º Seminário de Difusão Espírita, julho de 1994 – Porto Alegre.
♦  Seminário Estadual sobre a Família – 1994, 1996 e 2002 - Porto Alegre.
♦  Criação do jornal Diálogo Espírita, sendo seu primeiro Diretor Moacyr Danilo Rodrigues, julho de 1995.
♦  Curso Estadual e Multidisciplinar sobre Educação dos Sentimentos – l996 – Porto Alegre
♦  Encontro Estadual de Diretores de DIJ – 1996 – Esteio e 1997 – Porto Alegre
♦♦♦♦♦  3º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, novembro de 1996, tema: Espiritismo, Paradigma para a
Humanidade.
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♦  3º Encontro Estadual sobre a Família – 26 e 27 de abril 1997 – Porto Alegre
♦  6º Encontro Estadual de Dirigentes Espíritas - 1997
♦  Campanha Estadual de Educação dos Sentimentos – 1997
♦  6º Encontro Estadual de Caravaneiros dos Lares – 1997
♦♦♦♦♦  1º Fórum “Espiritismo e a Comunicação” – 1997.
♦  4º Encontro Estadual Espírita – 2002 – 5º Encontro Estadual Espírita -2005
♦  Encontro Estadual de Coordenadores do ESDE – 2003
♦  4º Congresso Estadual Espírita – Tema: Ciência à Luz da Espiritualidade, novembro de 2003.
♦  Projeto Conte Mais – Lançamento Volume I – 2003
♦  8º Encontro Estadual de Caravaneiros de Visitação aos Lares, julho de 2004.
♦  Bicentenário do Nascimento de Allan Kardec – 2004.
♦  Bicentenário de Hans Christian Andersen – 2005.

NILTON STAMM DE ANDRADE

Exerceu a presidência nos períodos de 1998/1999 e 2000/2001.
Nasceu em 09 de junho de 1940, na cidade de São Leopoldo/RS. Funcionário aposentado do Banco do

Brasil. Possui curso superior incompleto na Área de Ciências Econômicas. Desde muito cedo, filho de pais
espíritas, estabeleceu os primeiros contatos com o Espiritismo através das aulas de evangelização, promovi-
das na Sociedade Espírita Beneficente Sebastião Leão, na sua cidade natal. Desde o ano de 1958 dedica-se
às atividades do estudo, prática e divulgação da Doutrina Espírita, ano em que ingressou na Juventude
Espírita de São Leopoldo. Nos últimos quinze anos tem colaborado intensamente com o Movimento Espíri-
ta gaúcho, tendo sido eleito Vice-presidente da Federativa Estadual por várias gestões, tendo sido guindado
ao cargo de Presidente. Exerceu ainda os cargos de Presidente da União Municipal Espírita de São Leopoldo
e Diretor do Departamento de Pesquisa e Estudo da FERGS.

Como expositor espírita, tem viajado pelo Estado bem como para outras unidades federativas, difun-
dindo os postulados doutrinários através de palestras, seminários, mini-cursos, jornadas etc. No ano 1998
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proferiu conferência na cidade de Lisboa, Portugal, por
ocasião do IIIº Congresso Espírita Mundial, abordando o
tema “Educação dos Sentimentos”. É colaborador volun-
tário da Sociedade Espírita Amor à Verdade de São
Leopoldo e do Centro Espírita Fé, Luz e Caridade, de
Novo Hamburgo (RS). É, atualmente, membro do Con-
selho Superior da Federação Espírita Brasileira (FEB).

EM SUA GESTÃO:
♦  Evangelização na FEBEM, dezembro 1998.
♦  Transformação do Centro de Treinamento e Estudo
(CTE), em Departamento de Pesquisa e Estudo - em no-
vembro de 2001.
♦  Criado o Setor de Assistência e Promoção Social em
27 de junho de 1998 e, posteriormente em 24 de novem-
bro de 2001, transformado em Departamento de Assis-
tência e Promoção Social Espírita - DAPSE.

♦  Encontro Estadual de Evangelizadores, 1998, 1999, 2000 e 2001.
♦  Encontro Estadual Sobre Família, 1998 e 1999 – Porto Alegre.
♦  Seminário Estadual sobre Ação e Promoção Social Espírita em maio de 1998.
♦  7º Encontro Estadual de Caravaneiros dos Lares, em junho de 1998.
♦  Seminário Estadual sobre Educação na Visão Espírita – setembro 1998.
♦  1º Encontro Estadual de Prevenção ao Uso Abusivo de Drogas na Família – 1998.
♦  1º Encontro Estadual sobre Ação e Promoção Social Espírita – 1998
♦  Lançamento do projeto “Evangelizar-se: Tarefa Prioritária”, em 14 de março de 1999.
♦  2º Fórum “O Espiritismo e a Comunicação” – 1999
♦  2º Encontro Estadual de Trabalhadores na Ação e Promoção Social Espírita –1999
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Com este artigo, desejamos resgatar o traba-
lho dos valorosos pioneiros da primeira hora, como
também, daqueles outros cujos os nomes não foram
citados mas que contribuíram, da mesma forma, para
a concretização da entidade nascida com a finalida-
de de aglutinar, orientar e coordenar as atividades do
Espiritismo em nosso Estado. Referimo-nos aos vice-
presidentes, secretários, diretores, coordenadores e
demais colaboradores que pouco a pouco foram che-
gando mas que, por certo, emprestaram à obra nas-
cente o melhor dos seus ideais para a preservação e
difusão dos postulados da Doutrina Espírita no solo
gaúcho.

Na análise das atividades de cada gestão, des-
de a fundação da FERGS, percebe-se que todas as
equipes que a administraram tinham consciência das
palavras de Jesus, em Lucas, 16:2 – “Dá contas de
tua administração”.

Pelos resultados obtidos, no movimento fe-
derativo, certamente os irmãos tinham a certeza de
que a oportunidade deste trabalho era uma benção e
a possibilidade de servir à causa do bem era um fa-
vor de Deus para cada um.

Pela dedicação e esforço que demonstraram
no trabalho de unificação do Movimento Espírita
Federativo é que resultou na obra que temos hoje.

Esta experiência benéfica de cada gestão do
passado é legada agora às novas equipes que darão
continuidade à trajetória vitoriosa da FERGS que
cada vez engrandece mais o Movimento Espírita
Gaúcho.

Para o biênio 2006/2007 foi eleita a seguinte
equipe: Gládis Pedersen de Oliveira, Presidente;
Elmira Maria dos S. Pelufo, Vice-presidência Dou-
trinária; João Felício, Vice-presidência da Unifica-
ção; Antonio Carlos Pereira da Costa, Vice-presidên-
cia Administrativa.

♦  Encontro Estadual de trabalhadores do DAFA – 09 de outubro de 1999
♦  Programa Plenitude TV – 1999
♦  XXII CONJERGS ,1999 - Porto Alegre.
♦  Seminário Cura ou Curar-se, com Divaldo P. Franco, em 02 de abril 2000.
♦  3º Encontro Estadual Espírita com professor Jose Raul Teixeira, em 2000.
♦  Encontro Estadual com o Dr. Jorge Andréia dos Santos, no Teatro OSPA, 2000.
♦  Realizou o Senso das Entidades Espíritas Federadas em 2000.
♦  Seminário Estadual Espírita “Jesus e o Evangelho”, com Divaldo Pereira Franco, em 2001.
♦  Seminário Estadual Espírita com Suely Caldas Schubert - 2001.
♦  Lançamento de obras editadas pela FERGS (Dirigentes de Grupos Mediúnicos e Educação dos Sentimen-
tos) e participação na 47 ª Feira do Livro de Porto Alegre, em 26 outubro de 2001.

Sra. Gládis Pedersen de Oliveira,
atual Presidente da FERGS.
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de cem colaboradores, voluntários, engajados em
diversos departamentos e onze funcionários que di-
namizam a parte administrativa.



Angel Aguarod,
o missionário de dois mundos

João Alessandro Müller*

Muitos anos ainda levaremos para compreen-
der a grandiosidade da vida de Angel Aguarod. En-
tretanto, pouquíssimos são aqueles que o conhecem,
mesmo entre os espíritas gaú-
chos, em cujo meio o “mis-
sionário de dois continentes”
desenvolveu a maior parte de
sua grande tarefa.

Seu nome é por vezes
lembrado por aqueles que
teorizam acerca do Estudo
Sistematizado da Doutrina
Espírita, já que foi o espírito
de Angel Aguarod quem,
através da mediunidade de
Cecília Rocha, em sessão re-
alizada na FERGS, em 1978,
sugeriu a criação de um es-
tudo sistematizado, antes já
preconizado por Kardec. A
partir dessa comunicação
surgiu o ESDE, inicialmente
no âmbito da FERGS e de-
pois, em 1983, a campanha
do estudo sistematizado foi
encampada pela FEB, englo-
bando o Brasil inteiro. Entre-
tanto, essa lembrança não passa, na maioria das ve-
zes, de mera citação.

Mas Aguarod foi alguém ainda muito maior.
Alguns poucos ainda lembrarão que Aguarod

foi um dos ex-presidentes da FERGS; há quem diga
até que ele foi o fundador da federativa gaúcha. Ou-
tros ainda lembrarão que Aguarod fundou e presidiu
a Sociedade Espírita Paz e Amor. Mesmo assim são
informações por demais genéricas em se tratando de
alguém que viveu uma vida tão cheia de aconteci-
mentos, alguém que foi tão importante para o movi-
mento espírita gaúcho e brasileiro.

Pouquíssimos saberão que Aguarod conviveu
e trabalhou no Espiritismo ao lado da inolvidável
Amália Domingos Soler em terras da Espanha. E que
muito antes de chegar ao Brasil ele já havia vivido e

construído muito mais do que a grande maioria de
nós outros.

Estas linhas vão, assim, como parca homena-
gem a esse grande espírito,
num esforço pequenino de
que sua vida tão rica de
exemplos seja conhecida e
jamais esquecida.

Mas para melhor
conhecê-lo, será preciso vol-
tar no tempo e viajar distan-
te. Estamos na Espanha, o
ano é 1860. Na vizinha Fran-
ça, há apenas 3 anos Allan
Kardec havia dado à luz “O
Livro dos Espíritos”. Diante
de nós temos um lar muito
humilde e muito católico lo-
calizado na Vila Ayerbe, na
Província de Huesca. Era o
dia 2 de outubro de 1860: aí
nasceu Angel Aguarod
Torrero, filho de Don Juan
Aguarod e Dona Juana
Torrero.

A primeira educação
recebida pelo pequeno Angel

era rigidamente católica, estando a cargo de seu tio
materno, Don Pablo Torrero, que era cura e pároco
de Novales, na mesma província de Huesca e que
nutria pelo sobrinho um carinho todo especial. So-
nhava fazer de Angel seu sucessor na tarefa eclesiás-
tica. O pequeno foi iniciado cedo nos ofícios católi-
cos, mas não deveria seguir os projetos de seu tão
adorado tio. Em seu coração uma vaga sensação, um
sentimento estranho começou a despertar, algo que
sua razão dizia não estar na religião e na cidade onde
era educado.

E com apenas 11 anos o pequeno Angel deixa
sua província para ir se estabelecer na palpitante e
agitada metrópole Barcelona. Ali o espírito ávido por
progresso encontraria plena vazão. Deixar-se-ia in-

*Presidente da AJERS - Associação Jurídico-Espírita do RGS
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vadir o coração por anseios da re-
volução francesa: igualdade, liber-
dade e fraternidade. E ali esses ide-
ais penetraram de tal maneira seu
ser que abandonou em definitivo
a tutela católica. Seu coração bus-
cava por coisas novas.

O menino pobre, entretanto,
teve diante de si a dura realidade.
Fez-se simples operário em tem-
pos difíceis. Trabalhou duro des-
de menino e sentiu na pele a dor
dos mais pobres e excluídos. In-
dignado com a opressão, buscava
caminhos novos para seus irmãos
de jornada. Como operário filiou-
se à entidade de sua classe e com

apenas 17 anos já ocupava o car-
go de secretario geral e delegado
dessa mesma entidade junto ao
“Centro Federativo de las Socie-
dades Obreras de Barcelona”

Nessa mesma época (era
1877) iniciou-se na cidade, por
obra de Dom Antonio Tudury y
Pona, um grande movimento em
favor do ensino leigo, liberto das
influências religiosas. Aguarod
adotou a idéia e fundou, ele mes-
mo, um colégio que dirigiu e sus-
tentou até o ano de 1905. A fim de
poder dirigir o colégio fundado –
a que nominou “Sócrates” –
Aguarod qualificou-se, fazendo o
Curso Normal de Barcelona, fre-
qüentando aulas à noite, já que du-
rante o dia precisava trabalhar
muito duro para sustentar seus fa-
miliares.

Em 1879 Aguarod conhece-
rá a prisão, onde ficará trancafiado
injustamente por quatro longos
meses. O motivo: acudir a um co-
lega operário que estava sendo in-
justamente acusado de um crime
e a que Aguarod apresentou o áli-
bi de que o companheiro estava em
casa na hora da ocorrência do cri-
me. Isso bastou para que o juiz
imaginasse em Aguarod um cúm-
plice do crime e determinasse a sua
prisão sumária até o fim do inqué-
rito, arquivado por falta de provas
contra ambos os supostos “cúm-
plices”. Nesta época ouvirá pela
primeira vez sobre Espiritismo,

mas de maneira que não desperta-
rá seu interesse.

Aguarod era militante do
histórico Partido Republicano Es-
panhol, até sua dissolução, após o
que passou a militar no Partido So-
cialista, este nascido no célebre
Congresso Operário Nacional de
1882 em Barcelona, no qual ele era
delegado de seu sindicato e funci-
onou como secretário do evento ao
lado de Pablo Iglesias, que viria a
ser o presidente do partido. Em
breve tempo se desligará definiti-
vamente do Partido Socialista, já
que seus correligionários irão que-
rer lhe proibir a propaganda públi-
ca de suas idéias espíritas.

Nesta época (1881) Aguarod
casará com D. P. Gracia Aguarod,
de cujo enlace nascerão vários fi-
lhos.

Mas foi um ano antes, em
1880 que se interessou pela Dou-
trina Espírita, dedicando-se de cor-
po e alma ao seu estudo. Os pri-
meiros passos espíritas serão da-
dos em “La Cosmopolita”, socie-
dade formada por elementos
racionalistas. Mas logo a deixará
para ser um dos fundadores do
“Centro Barcelonês de Estudios
Psicológicos”. E na seqüência será
co-fundador de outros grupos
“Unión Espiritista Kardeciana”,
“Centro Sócrates” (não confundir
com a escola por ele fundada),
“Centro Amor y Ciência”, aos
quais presidiu em diferentes perí-

odos, sempre com atuação
destacada.

Em 1900 estará como
delegado no célebre Con-
gresso Espírita e Espiri-
tualista de Paris. Na verda-
de, até 1905 (quando deixa-
rá a Europa) não haverá
grande evento do qual
Aguarod não participará
como entusiasta divulgador
da Doutrina Espírita, na

maioria das vezes ao lado de Amá-
lia Domingos Soler, Miguel Vives,
dentre outros vultos do Espiritis-
mo espanhol.

Aguarod deixará a Espanha
e se fixará na Argentina em 1905,
logo se ligando aos grupos
“Constancia” (do qual seria um
dos mais destacados conferencis-
tas, ao lado de outros luminares do
movimento argentino) e, depois,
“La Fraternidad”. Logo, entretan-
to, fundará e dirigirá novos gru-
pos em solo argentino, a começar
com um novo “Centro Amor y Ci-
ência” (onde também dirigiu a Es-
cola Dominical que ali funciona-
va) e depois a “Liga Espiritista
Kardeciana de Propaganda”. Di-
rige também a primitiva revista
“El Espiritismo”, órgão oficial da
“Liga”. Nesse período percorre

A origem operária, a militância sindical, a
formação e a atuação na área educativa,

foram apenas fase preparatória. A verdadeira
missão veio com o Espiritismo, cenário mais

favorável aos ideais elevados desta alma
iluminista e iluminada.



todo o interior da Argentina fa-
zendo conferências e auxilian-
do a criação de várias socie-
dades espíritas.

Após breve tempo
retorna à Espanha para logo
retornar ao solo da América do
Sul. Agora, entretanto, irá para
o Uruguai, onde ficará por
pouco tempo, logo seguindo
para o Paraguai, onde nova-
mente se fixará por algum
tempo. Mas ali sofrerá uma de
suas maiores decepções: a
desencarnação trágica de um dos
netos por que tinha maior afeição,
em um acidente de tráfego.

Nova volta à Espanha e
novo retorno ao nosso continen-
te, mas agora para o Brasil, mais
precisamente, Porto Alegre. É o
ano de 1915 e Aguarod está com
55 anos de idade.

Imediatamente se integrará
ao movimento espírita, colaboran-
do na revista “Eternidade” (órgão
da S.E. Allan Kardec e do I.E.
Dias da Cruz), a qual dirigirá pos-
teriormente até o seu último nú-
mero. Nessa revista começará
uma grande campanha em favor
da união de todos os espíritas gaú-
chos. Essa campanha se coroará
de sucesso com a fundação da Fe-
deração Espírita do Rio Grande do
Sul em 17 de fevereiro de 1921,
instituição que posteriormente di-
rigirá em 1926. Durante sua ges-
tão e mesmo depois realizará nu-
merosas excursões de propagan-
da por todo o interior do Estado,
dando azo ao surgimento de vári-
as novas sociedades espíritas.

 Aguarod, assim, mostra-se
um seareiro incansável, semeador
a mancheia das verdades cristãs e
dos postulados espíritas. Verda-
deiro novo Paulo de Tarso, jamais
se conformou entre as paredes de
sua instituição, fazendo-se eterno
viajante por locais inóspitos onde

a Doutrina Espírita ainda não ha-
via aportado, a fim de ali semeá-
la. Como bom semeador, não se re-
sumiu às palavras, mas preparou
e instruiu os seus aprendizes, a fim
que as sementes ali deixadas pu-
dessem crescer e frutificar. A
imensa maioria dos núcleos espí-
ritas gaúchos da época lhe senti-
ram a influencia benfazeja, sem-
pre orientando e instigando a união
de todos os espíritas.

É assim que podemos afir-
mar, com poucas chances de erro,
de que Angel Aguarod constituirá
a viga-mestra, o pedestal, a pedra
fundamental sobre a qual se er-
gueu praticamente todo o movi-
mento espírita do Rio Grande do
Sul, com marcas essenciais em
todo o movimento espírita nacio-
nal. Sua influencia se faz sentir até
hoje, seja no Estudo Sistematiza-
do, seja na idéia de Unificação,
seja no luta pela Evangelização da
Infância e Juventude, seja nas ins-
tituições que nasceram do seu
ideário e que até hoje espargem a
luz da Doutrina, em especial a S.E.
Paz e Amor e a própria FERGS.

Em 1921 fundará o Grupo
Paz, o qual, em 1922, se fundirá
ao Grupo Amor, criando-se, assim,
a Sociedade Espírita Paz e Amor
até hoje em funcionamento a qual
presidirá até o seu desencarnação,
em 1932. Sempre atuante, se vin-
culará, de forma ativa, também à
Maçonaria e à Teosofia.
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Em 1926 terá papel destaca-
do como representante do Rio
Grande do Sul no Conselho Fede-
rativo Nacional da FEB. Suas idéi-
as, sua simpatia e sua liderança a
todos entusiasmaram, de tal sorte
que unanimemente resolvem
elegê-lo vice-presidente do even-
to, cuja presidência era privativa
do presidente da FEB. Quem ler
os anais daquele CFN, perceberá
quão verdadeiras são essas pala-
vras. Sua presença permaneceu in-
delével na memória de todos
quantos lhe partilharam aqueles
instantes.

Nesse mesmo evento
Aguarod, a partir de uma proposi-
ção da federação capixaba, assu-
mirá e levantará em nível nacio-
nal a bandeira da evangelização da
infância e juventude. Voltará com
essa idéia e a difundirá ardente-
mente no Rio Grande do Sul, co-
meçando por implantá-la na S.E.
Paz e Amor no ano seguinte
(1927). Logo a evangelização foi
adotada pelo I.E.Dias da Cruz e
anos depois, foi abraçada pela pró-
pria Federação Espírita do Rio
Grande do Sul.

Grande escritor, articulista e
palestrante, Aguarod escreverá di-
versas obras e artigos (estes seme-
ados em quase uma centena de
periódicos do Brasil, Argentina,
Paraguai, Uruguai, Espanha e Por-
tugal). Jamais cobrou um centavo
por suas obras, preferindo viver

Na Europa e na América Latina, mas
principalmente no nosso Estado, foi grande

divulgador da Doutrina e fundador de
instituições. Os gaúchos devem agradecer-lhe o

primeiro esforço unificador. E o Movimento
Espírita, o pioneirismo no campo da

Evangelização.
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apenas de seu salário de operário e, depois, de pro-
fessor, profissão que adotou até a morte.

Deixou várias obras escritas, a grande maioria
em espanhol, dentre as quais a ainda hoje editada
pela FEB “Grandes e Pequenos Problemas” (um clás-
sico de leitura imperdível), em tradução para o por-
tuguês do espanhol. Cite-se ainda “Vozes de Além
Túmulo” (em português) e “La Verdad a los Ninõs”.
Deixou inédita a obra “Sermão da Montanha”. Atri-
buía origem espiritual a essas obras, já que se dizia
portador de mediunidade intuitiva.

Grande admirador e colaborador da FEB, ten-
do sido o seu primeiro representante no Rio Grande
do Sul, a obra federativa nacional e estadual – preo-
cupação constante em suas cogitações – deve muito
a Angel Aguarod.

O grande batalhador da Causa Espírita deixará
a dimensão física em 13 de novembro de 1932, em
sua tão amada Porto Alegre, contando 72 anos na
atual encarnação.

Já desencarnado, em 1978, através da
mediunidade de Cecília Rocha, ditará mensagem na
sede da FERGS instigando o Movimento Espírita a
implantar um programa de estudo sistematizado da
Doutrina. E a concretização de seu pedido seria o
ESDE, que em 1983 será adotado pela FEB como
campanha nacional.

Em palavras muito breves, este foi o grande
Angel Aguarod, missionário de dois continentes, o
“Paulo de Tarso espírita”, pioneiro do Espiritismo e
da Unificação no Rio Grande do Sul, pioneiro da
Evangelização Espírita em todo o Brasil, escritor, ar-
ticulista, palestrante, operário, sindicalista, profes-
sor, companheiro de Amália Domingos Soler e
Miguel Vives, fundador e presidente de inúmeras ins-
tituições espíritas em pelo menos cinco países de dois
continentes, ex-presidente da FERGS, dentre outras
inúmeras funções conforme vimos.

Digno de nota é o fato de se embrenhar no iní-
cio do século passado por caminhos inóspitos, no
interior de países que apenas começavam a se

urbanizar, a fim de ali semear núcleos da Doutrina.
A grande maioria de nós talvez não tivesse a cora-
gem disto fazer nem nos dias atuais.

Como dito, muito tempo levará para bem com-
preendermos a dimensão da importância de um Es-
pírito tão especial, a quem devemos tanto. Comece-
mos por não esquecê-lo. Muitos companheiros de
outros estados ao chegarem aos estados da Região
Sul têm sentido a presença do Espírito Angel
Aguarod, sempre pronto a secundá-los em suas ati-
vidades. É, pois, um dos patronos e tutelares do nos-
so movimento, continuando até hoje sua grande mis-
são entre nós, nos ensinando e amparando sempre.
Que ele prossiga nos auxiliando hoje e sempre.

Nós outros, por nossa vez, nos sentimos obri-
gados a agradecer efusivamente a esse grande ho-
mem e grande espírito por tudo o que ele nos legou e
ainda proporciona da Espiritualidade Maior.
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Como desencarnado, inspirou o trabalho de estudo
sistematizado, que mais tarde se tornou programa nacional.

E tem sido uma presença constante na direção
espiritual das atividades federativas.



José Simões de Mattos,
o missionário da família e da juventude

João Alessandro Müller*

Quem, como nós, adentrar à Sociedade Espíri-
ta Paz e Amor, se deparará necessariamente com este
ou aquele confrade fazendo referências a palavras,
lições ou histórias do estimado “Irmão Mattos”, sau-
doso ex-presidente daquela nobre instituição. E des-
cobrirá rápido que se tratava de um homem especial,
que tinha na palavra escrita e falada seu talento es-
pecial, secundados por uma ampla folha de serviços
aos sofredores e à Doutrina Espírita.

O resgate de uma vida tão marcante, a quem
todo o Movimento Espírita gaúcho tem débitos de
gratidão, é simples obrigação, da qual tentaremos,
ainda que em palavras rápidas, nos desvencilhar nas
linhas que se seguem.

José Simões de Mattos, ao lado de Angel
Aguarod e Francisco Spinelli compõem, a nosso ver,
o tripé de missionários sobre o qual se assentaram as
bases do movimento espírita gaúcho. E os três, ao
lado de Cecília Rocha, formarão o quarteto respon-
sável por quase todo o movimento de evangelização
espírita não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil
inteiro.

O grande missionário nasceu no distrito de
Viseu, Conselho de Tordella, Coelhoso de Castelhões,
província de Beira Alta, em Portugal na data de 2 de
setembro de 1892. Em 1912 vem para o Brasil e em
1915 descerá a primeira vez ao Rio Grande do Sul,
para depois retornar ao Rio de Janeiro, agora já viú-
vo.

O seu primeiro contato com o Espiritismo se
daria aos 30 anos de idade, em 1922. Mattos, então,
já havia morado e agora retornado do Rio Grande do
Sul, vivendo no Rio de Janeiro. Tinha trinta anos e,
como se definiu posteriormente, era um católico sem
muita convicção. Viajante comercial, após um tem-
po de muita prosperidade, eis que se encontrava agora
desempregado e mergulhado em grave crise finan-
ceira. Foi seu alfaiate e amigo quem lhe sugeriu que
deveria “tomar uns passes, com urgência”. E o ami-
go o levou à S.E. Bezerra de Menezes, na capital
carioca.

Chegando lá, já eram cerca de quatro horas de
tarde e a sessão de passes estava quase se encerran-

do, com o salão quase vazio. Eis que alguém vem
lhe chamar: “- O Doutor Bezerra quer falar conti-
go”. Mattos pensou se tratar de um dos diretores da
instituição e deixou-se levar para uma pequena sala
onde estavam sentados um cavalheiro (que devia ser
o tal “Bezerra”) e uma moça simples, de traços ne-
gros e sofridos. Mas o homem, para sua surpresa,
indicou a moça e repetiu: “- O Doutor Bezerra quer
falar com o senhor”.

E Doutor Bezerra de Menezes, incorporado na
moça, começou por repreendê-lo: “Você demorou a
chegar até aqui”. Em seguida, recomendou-lhe vee-
mentemente a leitura das obras de Allan Kardec e
emendou: “Agora, finalmente, quem te trouxe até
aqui poderá falar contigo”.

Mattos estranhou, pois que o seu companheiro
ficara do lado de fora mas Bezerra logo esclareceu:
“não se trata dele, estou falando do teu Guia Espiri-
tual, Antonio de Pádua”.

Em seguida, a médium que mudaria a
entonação de voz e a fisionomia, daria vazão às pa-
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lavras de Antonio de Pádua: “Como custei a te tra-
zer aqui! Te deixaste absorver tanto na ilusão mate-
rial que necessitei te desempregar. Mas, graças a
Deus, tudo corre bem. Continuo na tua tutela, como
sempre, mas agora te entreguei ao Bezerra, que te
orientará. Segue sempre suas instruções”.

Mattos não acreditou de pronto. Como pode-
ria acreditar naquilo, saber se ele era mesmo seu guia?
Mas o mentor prosseguiu, paciente: “Deixa-me so-
mente dizer-te umas poucas palavras, pois o tempo
aqui é curto. Nasceste em Portugal, mas em 1912 eu
provoquei tua vinda para o Brasil” Em seguida, con-
venceu o cauteloso Mattos da autenticidade do fenô-
meno presenciado ao lhe relatar um fato que só ele
conhecia, relativo a um amigo que ele tinha visitado
antes dessa viagem.

Mas a entidade prosseguiu, para seu espanto:
“Não é a primeira vez que eu te desemprego. Quan-
do aqui chegaste, não querias ir para o Rio Grande
do Sul, onde tens missão a cumprir. Em 1915, eu pro-
voquei o teu desemprego para ires ao Sul”. Mattos
se surpreendia com a precisão dos relatos e das pro-
fecias, que logo se concretizariam com incrível exa-

tidão. “Esta fase pela qual estás passando é uma das
mais difíceis de tua existência atual. Mas tudo se
encaminha para a solução. Para tanto, deves voltar,
mais uma vez, para o Rio Grande do Sul, que é o teu
verdadeiro chão.”

Naquele momento, Mattos não se conteve e ex-
pôs suas objeções para o Espírito comunicante: como
voltar ao Rio Grande do Sul se naquela época, o Es-
tado estava convulsionado pelas revoluções? Em
1922 era iminente a queda de Borges de Medeiros e
isso constituiria algo terrível para os caixeiros-via-
jantes. E como viajar se estava desempregado?  O
Mentor o tranqüilizaria: “Nada temas, tudo está ar-
ranjado. Tudo o que tens a fazer e dar teu passeio
habitual pelo centro da cidade, seguindo o itinerá-
rio de sempre; encontrarás alguém que te oferecerá
um emprego”. E assim aconteceu. No dia seguinte
encontrou um patrício seu que estava voltando a Por-
tugal e que o estava procurando para que o substitu-
ísse em face da viagem. Era para representar co-
mercialmente uma empresa carioca. Foram até a mes-
ma e Mattos aceitou o emprego. Não se surpreendeu
quando lhe deram o itinerário da tarefa: era o Rio
Grande do Sul!

Mas voltemos àquela mesma manifestação de
Antonio de Pádua, que renderia ainda outras profe-
cias. Mattos ponderou ao Espírito que seria inconci-
liável a fixação no solo gaúcho e seu já planejado
retorno a Portugal (sua mãe pedia-lhe em cartas in-
sistentemente para que retornasse). Antonio de Pádua
esclareceu: “Podes ir a Portugal, mas voltarás. Ain-
da irás a São Paulo e novamente ao Rio. Depois dis-
so tornarás ao Sul. Ali é o teu chão. Te digo mais: é
ali que casarás, dentro em breve”.

Essa última “profecia” espantou demais
Mattos: como casar se tinha enviuvado há pouco e
estava ‘sem cabeça’ para namoros? Ao que a Entida-
de aduziu: “Tu não namorarás; serás namorado.
Dentro de oito meses estarás casado novamente”.
Mas como casar? E a volta a Portugal? E a falta de
recursos? O mentor o tranqüilizaria: “Tudo está pre-
parado. Um ano de viagens pelo Rio Grande do Sul
será suficiente para juntares os recursos necessári-
os”.

E tudo se cumpriria matematicamente. No dia
seguinte surgiu o emprego e a viagem ao Rio Gran-
de do Sul. Oito meses depois, já no Sul, casou-se
novamente. O trabalho foi intenso e rendeu-lhe o re-
curso financeiro profetizado de forma que, em 1924,
viajou a Portugal. Retornaria ao Brasil no ano se-
guinte, após ter estudado as Obras Básicas. E apósJosé Simões de Mattos e sua esposa.



passar por São Paulo e Rio novamen-
te, se estabeleceria em definitivo no
Rio Grande do Sul naquele mesmo
ano de 1925.

O ano de 1925 marcará o in-
gresso definitivo de Mattos para a
Doutrina Espírita. Após aquela co-
municação em 1922 e a leitura das
Obras Básicas, Mattos provavelmen-
te nenhum ou muito pouco contato
tomou com o Espiritismo. Mas o cai-
xeiro-viajante, casado e já radicado
no Rio Grande do Sul, veria o “des-
tino” em ação novamente.

Naquele 1925 sua filha Maria
adoecera gravemente e a Medicina
não encontrava solução para a moléstia. Sem outra
saída, resolveu a família tentar obter uma receita es-
pírita. A sociedade espírita indicada foi a “Paz e
Amor”. A receita era bastante original, já que pres-
crevia 30 passes ininterruptos, sem falhar um dia se-
quer, já que isso determinaria ter que recomeçar toda
a série. Tudo foi feito como preconizado. Mattos che-
gou a se licenciar do emprego para poder acompa-
nhar a filha. Mas a terapia parecia não fazer qual-
quer efeito até o 29º dia, sendo que a família passou
a desacreditar na terapia. Entretanto, no dia seguin-
te, após o 30º passe, a doença simplesmente desapa-
receu. Para o resto de sua existência, D. Maria nunca
mais teve nenhuma enfermidade grave, tendo sido
mãe de vários filhos e tido uma existência de profí-
cuo trabalho.

O fenômeno surpreendeu tanto Mattos que no
mesmo dia ele se associaria à S. E. Paz e Amor (de
onde nunca mais se desligou) e assumiria a sua con-
dição de Espírita praticante em definitivo.

Em 1928 já era da diretoria da Sociedade. Em
1932, com a desencarnação do presidente, a respon-
sabilidade pelo trabalho na presidência da “Paz e
Amor” passou a ser dividida por Mattos (como vice)
e Ernesto Teixeira (presidente). A situação se esten-
deu até 1942, quando Mattos assumiu a presidência
da “Paz e Amor”, onde se manteria até a seu próprio
retorno à Pátria Maior, em 1978.

Com o seu trabalho material agregado às ativi-
dades na “Paz e Amor”, Mattos não tinha nenhum
interesse em se ligar à Federação. Caberia a Ildefonso
da Silva Dias e a Conrado Ferrari o trazerem para a
FERGS em 1934. O argumento que eles utilizaram é
que precisariam da colaboração de Mattos para uma
revista que estavam fundando naquela época: “A Re-

encarnação” (esta mesma que o leitor tem nas mãos).
Mattos escreverá para a revista pelo resto da sua exis-
tência, sendo que a edição anterior a sua
desencarnação, em 1978, traria um editorial seu.

Também da FERGS, Mattos não mais se desli-
garia. Logo entraria para o Conselho e, em 1937, na
gestão do engenheiro Félix de Abreu e Silva, seria
vice-presidente da FERGS pela primeira vez. Ao lon-
go de suas sucessivas vice-presidências (seriam 18
anos nessa função), Mattos teria que assumir a pre-
sidência da FERGS em três ocasiões: a primeira,
quando da desencarnação de Francisco Spinelli; de-
pois, quando teve de substituir o Cel. Hélio de Cas-
tro, quando este foi transferido para Bagé; e, por fim,
durante alguns meses da gestão do Cel. Paulo
Fernandes de Freitas, afastado por motivos de saú-
de.

Já na FERGS, no ano de 1938, representará a
federativa na inauguração da primeira emissora de
rádio espírita do Brasil, a Rádio Piratininga, de São
Paulo. Volta de lá com a idéia de reprisar aqui a ex-
periência. De seus esforços nascerá o “Programa Es-
pírita Radiofônico”, a cargo do Dr. Paulo Hecker. Ali-
ás, esse é apenas um exemplo de como agia o “Ir-
mão Mattos”: era só ele conhecer algo que fosse po-
sitivo para a Doutrina e ele já tentava implantar a
idéia por aqui também.

Quando lá chega (Piratininga), não só se des-
lumbra com o projeto, mas ouve incontidos elogios
a um outro espírita gaúcho que ali estivera até a vés-
pera, mas que já partira, um tal de Francisco Spinelli,
que residiria em Bom Jesus. Fica muito curioso em
saber quem era, e por várias vezes, nos meses que se
seguem, vai tentar localizar essa criatura tão elogia-
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da, mas sem sucesso. Só consegue fazê-lo mediante
um apelo lançado na Revista A Reencarnação, a fim
de que o mesmo desse notícias. O encontro mesmo
só ocorreria em 1941, mas a partir daí, os dois
palmilhariam os mesmos caminhos na grande tarefa
a que se propunham, como dois irmãos que se reen-
contravam.

Em 1966, José Simões de Mattos assume a pre-
sidência da FERGS, sendo sucessivamente reeleito
até 1971, num total de três mandatos.

A simplicidade contagiante do “Irmão Mattos”
a todos estimulava mais e mais ao trabalho. Longe
de pretender grandes feitos, fez-se o trabalhador cons-
tante. Homem de casa espírita, foi exemplar operá-
rio do Evangelho. Era ao lado dos simples e dos so-
fredores que gostava de estar.

Durante todo o tempo em que esteve vincula-
do à sua querida “Sociedade Espírita Paz e Amor” a
ela – e a todos a que ali chegavam – dedicou o me-
lhor de suas forças, dividindo-se entre ela e a FERGS,
em especial a partir de 1943, quando assume a presi-
dência da sociedade, cargo em que se manterá por
sucessivas reeleições até sua desencarnação, ao lon-
go de 36 anos.

Tanto na FERGS como na “Paz e Amor”, foi
um administrador consciencioso e, com seu natural
temperamento conciliador, acabava por contornar
quaisquer dificuldades.

Amava estar junto das pessoas, do público, que
sempre o procurava na sua salinha, buscando a solu-
ção para os mais numerosos problemas. Esta talvez
fosse a parte que mais gostasse de sua tarefa. E ape-

nas Deus sabe a quantos consolou.
Além disso, foi também diretor de
trabalhos mediúnicos de desobses-
são e de desenvolvimento, além de
extraordinário orador e escritor de
artigos célebres. Guardava um gran-
de carinho para a com a preparação
das novas gerações. Dedicava, to-
dos os sábados, um trabalho volta-
do à juventude e aos seus proble-
mas.

Em 1959, em visita à Chico
Xavier, em Uberaba, emociona-se
com o belo trabalho de visitação às
vilas pobres para o culto do Evan-

Programa Espírita Radiofônico.

Mattos em viagem pelo Estado.



gelho nos lares, desenvolvido pelo notável médium
mineiro. Retorna com a idéia de implantar o movi-
mento entre os gaúchos. Começa pela sua “Paz e
Amor” e, apesar das resistências iniciais, o movimen-
to se expande para outras casas em todo o Estado.
São as “Caravanas do Evangelho”, levando o Evan-
gelho aos lares e famílias carentes.

Como já dito, em 1966, José Simões de Mattos
assume a presidência da FERGS, sendo sucessiva-
mente reeleito até 1971, num total de três mandatos.
Sua pauta principal sempre foi a Evangelização das
novas gerações e a família. Durante sua última ges-
tão, ocorreu o cinqüentenário da FERGS, cujas vari-
adas comemorações – dentre elas congressos e ex-
posições – foram coordenadas por ele.

Mattos está sempre ativo. Os jovens e a famí-
lias são alvo constante de suas preocupações. As ca-
ravanas de evangelização dos lares são por ele coor-
denadas pessoalmente, realizando vários encontros
de caravaneiros. Estava sempre preocupado em tra-
zer os jovens para o Espiritismo, mas para isso, en-
tendia que era necessário levar o Espiritismo para os
jovens.

Sobre o proselitismo, sobre ganhar adeptos para
o Espiritismo disse certa vez uma frase inesquecí-
vel: “não adianta trazer a pessoa para o Espiritismo
se o Espiritismo não entrou na pessoa”. Vale dizer:
mais importante que trazer pessoas para a Doutrina,
era preciso fazer com que a Doutrina se enraizasse
nos corações das pessoas.

Articulista e orador muito apreciado publicou
artigos em quase todos os números de A Reencarna-
ção, incluindo a edição anterior a sua desencarnação,
num total de quase 400 edições. Seu linguajar – es-
crito e falado – era simples, objetivo, franco e direto,
sem tergiversações: dizia aquilo que a pessoa preci-
sava ouvir e não necessariamente o que ela gostaria
de ouvir, mas não havia como se ofender com ele, já
que o interlocutor não conseguia deixar de lhe dar
razão.

O tempo passava célere e Mattos seguia sem-
pre trabalhando. Em 1977, os problemas circulatóri-
os se lhe agravaram muito e ele teve que ter amputa-
da uma das pernas. Isso não o impediu de continuar
trabalhando na casa espírita, mesmo numa cadeira
de rodas.

O ano seguinte – 1978 – trouxe novas compli-
cações, com internação hospitalar por muitos meses.
No dia 6 de julho, às 23 horas, no Hospital de
Reumatologia, onde estava internado há alguns me-
ses, o espírito “Irmão Mattos” deixou aquele corpo
que já anotava quase 86 anos de lutas. Faria, assim,
naquele dia, a derradeira viagem, como fizera há 66
anos atrás, quando atingira a costa brasileira, mas
agora viajava de retorno à Pátria Maior.

Deixou em todos a saudade e a imagem de um
homem simples e bondoso, cujo coração sabia a to-
dos acolher como irmãos. Mas deixou também o
exemplo da perseverança serena, com a qual pôde
vencer todas as dificuldades e compromissos entre
nós.
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Francisco Spinelli,
nas pegadas do peregrino

João Alessandro Müller*

É muito interessante notar os movimentos per-
petrados pela Sabedoria Divina. Tão logo Allan
Kardec codifica a Doutrina Consoladora, nas déca-
das que se seguem, uma série de missionários
reencarna para dar continuidade e consolidar as ver-
dades eternas consagradas pelo Espiritismo. Muitos
reencarnarão no próprio Brasil, solo fértil para onde
a Doutrina seria transplantada; enquanto que outro
grupo de missionários nasce ainda na Europa, onde
o Espiritismo já tinha bases culturais mais consoli-
dadas, para na seqüência transferirem-se para o Bra-
sil, onde realmente se aprofundará sua missão dou-
trinária.

Poucos estados serão tão agraciados com esse
segundo grupo de missionários como o Rio Grande
do Sul. Pode-se dizer que entre nós a sementeira, de-
senvolvimento, expansão e consolidação da Doutri-
na Espírita se assenta em sua maior extensão – sem
prejuízo de outros grandes nomes – sobre três euro-
peus que vieram viver entre nós: o espanhol Angel
Aguarod, o português José Simões de Mattos e o ita-
liano Francisco Spinelli.

Difícil dizer qual foi maior, mas certamente
Francisco Spinelli é, dentre eles, o mais lembrado,

muito talvez pela sua personalidade ímpar, de um
amor incomensurável. O ex-presidente da FERGS,
Hélio de Castro, diria que Spinelli deixou a existên-
cia carnal sem jamais ter feito um único inimigo. O
também ex-presidente Pedro Michelena o chamaria
de “anjo que Deus mandou da Serra”.

Não há dúvida, entretanto, que ele foi o maior
líder espírita que nosso Estado do Rio Grande do Sul
viu passar. Sua liderança nascia de sua personalida-
de e de sua autoridade moral, posto que jamais se lhe
ouviu uma palavra áspera ou de imposição. Todos,
entretanto, lhe seguiam com entusiasmo em seus pro-
jetos para a sua tão cara Doutrina Espírita.

Todos são assentes em afirmar que era impos-
sível alguém encontrá-lo e não se tornar seu amigo
para o resto da vida após trocar com ele umas pou-
cas palavras. Sua palavra vibrante e irretorquível nas
tribunas fazia-se amistosa e inebriante de amor para
com quem ele conversasse. Pai e profissional exem-
plar, foi cristão na mais alta acepção do termo, mes-
mo antes de conhecer a Doutrina Reveladora. Ensi-
nava e convertia com o simples exemplo pessoal onde
quer que estivesse, vivenciando o Evangelho a cada
instante.

Falar de Spinelli requer muitas palavras, mas é
difícil encontrá-las com precisão, sem cometer in-
justiças para com quem ele foi. Tentemos nos
desincumbir desse intento.

Francisco Spinelli nasceu na Itália, na Provín-
cia de Sague (Sala Consilina), em 31 de dezembro
de 1893. Um lar extremamente humilde o acolheu.

Portador de uma inteligência e uma paixão pelo
estudo incomuns (adquiridas, por certo, em existên-
cias anteriores), conseguiria completar o primário já
aos nove anos de idade e se iniciaria como aprendiz
de alfaiate.

O grande sonho do menino Spinelli, entretan-
to, era estudar e, muito afeiçoado às verdades cris-
tãs, almejava tornar-se sacerdote católico. Mas não
eram estes os planos que Deus tinha para ele. Na
verdade Spinelli ainda estudaria muito, mas pratica-
mente apenas como autodidata e na maioria das ve-
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zes, no Livro da Vida. O fato é que
sua mãe, dentro da praticidade
aprendida em meio à pobreza ma-
terial, entendeu que seria muito
mais útil o menino trabalhar do
que estudar, a fim de sobreviver
naqueles tempos difíceis.

Não se conhecem ao certo as
razões, mas o certo é que aos 18
anos de idade, o jovem Spinelli
acompanhado de sua mãe muda-
ram-se para o Brasil, mais preci-
samente para Vacaria, na região
serrana do Rio Grande do Sul. Seu
pai já havia imigrado antes. Ali co-
meçaria como simples alfaiate,
mas trabalhando incansavelmente,
e graças ao seu empreendedorismo
nato, cresceria social e financei-
ramente, sendo que a Doutrina Es-
pírita o faria crescer ainda mais es-
piritualmente.

Há poucos relatos sobre essa
fase serrana de Spinelli. O que se
sabe, é que o menino pobre cres-
ceu e se fez respeitar entre os seus.
Os olhos humanos viram nele um
homem que se fez por si mesmo,
graças ao seu trabalho. Talvez hoje
se veja nele um pioneiro, um em-
presário, um homem apaixonado
pelo progresso. O fato é que
Spinelli trabalhou em diversas fun-
ções e teve vários negócios sob sua
direção, muitas vezes como sócio
de outras pessoas. Foi ele quem
criou o primeiro cinema da comu-
nidade, foi dono de revenda de
carros, trabalhava no banco do Es-
tado (o hoje Banrisul), provavel-
mente no setor jurídico. Mas aci-
ma de tudo foi advogado, sua prin-
cipal ocupação, a qual desempe-
nhou com rara dedicação e bele-
za. Cumpre referir que na época o
exercício de tal profissão dispen-
sava, em algumas hipóteses, a for-
mação em curso superior especí-
fico, que é o caso de Spinelli.

Mas não apressemos as coi-
sas. Chegando em Vacaria, logo o

coração de Spinelli se apaixonou
pelo solo gaúcho. Começando
como alfaiate, trabalhou como
poucos e, com sua personalidade
amável e apaixonante, logo fez de-
zenas de amigos. Indo de uma ati-
vidade a outra, foi progredindo, in-
clusive social e financeiramente.

Em 1916, aos 22 anos de
idade, iria se casar com dona
Adolcina Araújo Spinelli, forman-
do um lar que acolheria nada me-
nos que quatorze filhos. Dos
quatorze filhos, oito deles de-
sencarnariam de maneira precoce.
Dos seis filhos que sobreviveram,

três eram homens e três, mulhe-
res.

Durante o noivado, na casa
daquele que viria a ser seu sogro,
a pretexto de aprimorar sua fluên-
cia na língua portuguesa, lia cons-
tantemente a revista “Reforma-
dor”. Em suas páginas de excelen-
te conteúdo, encantou-se com a be-
leza das verdades e os postulados
espíritas. Logo adquiriu as obras
de Allan Kardec, as quais passou
a estudar incessantemente, o que
mais tarde seria feito em conjunto
com sua esposa. E assim Spinelli
conheceu o Espiritismo.

Em 1918, Spinelli é nomea-
do escrivão na Coletoria Estadual
de Encantado, cidade na qual o ca-
sal residiria por dez meses,
retornando depois para Vacaria.

Mais quatro anos se passam.
Em 1922, o casal transfere residên-
cia para Bom Jesus, onde Spinelli
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conheceria aquele que seria um
dos seus maiores amigos e com-
panheiros de trabalho espírita: o sr.
Marcírio Cardoso. Tornaram-se
companheiros inseparáveis. O Sr.
Marcírio, espírita convicto, ajuda-
ria muito Spinelli no aprofun-
damento da Doutrina Espírita, fa-
zendo com que a estudasse de uma
maneira mais sistematizada.

E é provavelmente com
Marcírio Cardoso que Spinelli, pa-
ralelamente às suas atividades pro-
fissionais, se iniciará nas ativida-
des práticas do Espiritismo.

Falando em atividades pro-
fissionais, Spinelli desenvolverá
inúmeras delas em Bom Jesus.
Dentre elas, podemos referir:
subdelegado de polícia, secretário,
tesoureiro, subintendente e subs-
tituto do prefeito (então
“intendente”) em suas funções du-
rante o período conturbado da re-
volução de 1923, que se instalou
no Estado naqueles dias. Como
contador provisionado, consoante
ato de 14 de outubro de 1932, da
Superintendência do Ensino Co-
mercial do Ministério da Educa-
ção e da Saúde Pública, por força
de suas ocupações na prefeitura,
em cuja contabilidade, pela pri-
meira vez, no Rio Grande do Sul,
foi por ele introduzido o sistema
de partidas dobradas. Ocupou,
também, as funções de escrivão da
Coletoria Estadual, substituindo o
titular do cargo em várias oportu-

Recém chegado da Itália, treina o português,
lendo “O Reformador”, na casa do sogro, em
Vacaria. E converte-se ao Espiritismo. Mas
só iniciará as atividades práticas mais tarde
na cidade de Bom Jesus, por influência do

amigo Marcírio Cardoso.



nidades. Também foi correspon-
dente da agência do Banco do Es-
tado do Rio Grande do Sul em
Bom Jesus.

É por esse tempo que
Spinelli, que já exercia a profis-
são de advogado na condição de
autodidata, tem essa função regu-
larizada perante a então Corte de
Apelação do Estado. A data é 10
de agosto de 1936. Spinelli passa
agora a integrar o Quadro dos
Provisionados da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, seção Rio
Grande do Sul. Como já dito, será
um profissional apaixonado e de
extrema competência e dedicação.
Essa profissão, além de lhe trazer
estabilidade financeira, é por ele
utilizada como instrumento para
auxiliar a todos os seus semelhan-
tes. Exercerá a advocacia pelo res-
to da sua vida, inclusive em Porto
Alegre.

Spinelli presidirá por duas
vezes, em Bom Jesus, o Centro
Espírita Amor de Jesus. Mesmo
estando no interior do Estado, já
naqueles tempos (1920) Spinelli
começará a manter contatos com
o movimento espírita nacional no
Brasil inteiro. E começará a viajar
por vários Estados para participar
de efemérides espíritas e conhecer
companheiros. Em 1938 vamos
encontra-lo na inauguração da pri-
meira rádio espírita do Brasil em
Piratininga/SP. Logo depois, há re-
latos de sua passagem pelo Paraná,
Santa Catarina, São Paulo, Rio de
Janeiro, dentre outros estados. Por
onde passa deixa sua marca incon-
fundível, inesquecível.

Sua fama se expande tanto
que chega aos ouvidos de José
Simões de Matos, então vice-pre-
sidente da FERGS, que anseia por
conhece-lo diante de tantos rela-
tos encantados a respeito do “sim-
pático gaúcho de Bom Jesus”. Mas
sempre que Mattos chega a algum

Estado, Spinelli já havia deixado
o local há pouco. A situação se re-
pete tantas vezes ao longo dos
meses que faz Mattos apelar para
um interessante recurso: chega a
Porto Alegre e escreve um artigo
na revista A Reencarnação
intitulado “Nas pegadas de um
missionário espírita”, no intuito de
tentar fazer contato com Spinelli.

Mas o encontro só se dará
em 1941, três anos mais tarde. Na
época, por problemas de saúde,
Mattos precisava repousar numa
cidade serrana, tendo optado, por
motivos óbvios, por Bom Jesus.
Ali conviveu diariamente com
Spinelli por um mês, nascendo (ou
renascendo) uma amizade imor-
redoura, que tantos frutos viria a
produzir, em especial para o Espi-
ritismo.

Mattos pede para que
Spinelli se transfira para Porto Ale-
gre, para colaborar com a FERGS,
mas ele reluta: estava bem ali. E
de fato estava. Mas Spinelli pas-
sará agora a fazer visitas periódi-
cas a FERGS, facilitadas pela li-
nha de ônibus criada por ele pró-
prio e seu irmão. Nessa época
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Spinelli já era delegado da FERGS
e da então União Federativa Espí-
rita Paulista.

Nessa condição terá papel
de grande relevo no 1º Congresso
Espírita do Rio Grande do Sul, re-
alizado na capital de 1º a 6 de ou-
tubro de 1945, tendo sido escolhi-
do por unanimidade pelos con-
gressistas para realizar a saudação
à Casa Máter do Rio Grande do
Sul.

Em 1946 ocorre a transfe-
rência de Spinelli com toda a sua
família para Porto Alegre. O mo-
tivo dado é melhor atender os
anseios de educação dos filhos.
Mas cremos ser muito provável
que a decisão de Spinelli tenha
muita relação com os reiterados
pedidos de Mattos e com o traba-
lho federativo, onde ele se fazia
cada vez mais requisitado. Talvez
em Porto Alegre poderia melhor
servir à Doutrina que ele tanto
amava. E o tempo lhe daria razão,
apesar de sua já tão grande folha
de serviços ao Espiritismo.

Veremos chegar em Porto
Alegre um advogado já bastante
conhecido e experiente, já tendo

Spinelli no 2o Congresso Espírita do Rio Grande do Sul.



amealhado bons recursos financei-
ros. De imediato compra na Rua
Avaí (rua paralela a Av.
Desembargador André da Rocha,
onde hoje se localiza a Federação)
duas casas geminadas: numa de-
las instala sua família e seu escri-
tório de advocacia; na outra “im-
põe” ao então presidente da fede-
rativa estadual – Pedro Michelena
– que seja instalada a sede da
FERGS. Consta que chegou a ad-
quirir móveis para mobiliar a nova
sede da federativa, já que nem isso
– exceção feita a uma mesa – a ins-
tituição possuía.

O presidente Michelena, di-
ante de tal ato de Spinelli lhe “im-
põe” que aceite dividir com a
FERGS o telefone da federativa,
bem muito difícil de ser adquirido
à época. E assim, o telefone da
FERGS passou a ter o mesmo nú-
mero do escritório de Spinelli, ten-
do sido instalado entre as duas ca-
sas.

A partir de agora e pelos
nove anos que ainda lhe restam na
presente encarnação Spinelli esta-
belecerá uma nova era no movi-
mento espírita gaúcho, com fortes
reflexos no movimento espírita
nacional. A Unificação é seu gran-
de estandarte. A família espírita é
o seu campo de trabalho; seu gran-

de projeto é uni-la pelos mais ter-
nos laços de fraternidade e amor.

O tempo passa. O ano de
1948 seria muito especial, pois
abriria um período áureo para o
movimento espírita gaúcho e na-
cional.

Entre 3 de abril e 2 de maio,
Spinelli, já vice-presidente da
FERGS, toma parte ativa nas in-
tensas festividades alusivas ao
centenário dos fenômenos de
Hydesville, tendo produzido belís-
simo trabalho acerca da história do
Espiritismo no Rio Grande do Sul.

Mas talvez a maior realiza-
ção ocorreria meses depois, por
ocasião da realização do 1º Con-
gresso Brasileiro de Unificação
Espírita, realizado em São Paulo
entre 31 de outubro e 3 de novem-
bro, o qual se tornaria o esteio
balizador de todo o Pacto Áureo,
que se daria no ano seguinte e se-
laria a Unificação Espírita no Bra-
sil. Spinelli integra a delegação ga-
úcha e toma parte ativa nos traba-
lhos, tomando cuidado para balizar
as diretrizes essenciais para que a
Unificação pudesse se concretizar.
Colheu a opinião de todos aque-
les que traziam belas folhas de ser-
viço à Causa Espírita, não apenas
das lideranças. Anotou sugestões,
ponderou opiniões e assim foram
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sendo tecidas as linhas que forma-
riam as bases da Unificação do
movimento espírita brasileiro.
Apesar de colher a opinião de to-
dos, não tergiversou na linha bá-
sica do dever, já que entendia que
não se pode submeter aos interes-
ses de grupos ou pessoas. De fato,
para ele, a Unificação seria traba-
lho que ninguém estaria autoriza-
do a desdenhar na seara espírita.

O ano seguinte, 1949, mar-
cará o advento do Pacto Áureo,
concretizando a Unificação em
nível nacional em torno do Con-
selho Federativo Nacional da Fe-
deração Espírita Brasileira.
Spinelli desempenhou papel de ca-
pital importância para a assinatu-
ra do Pacto Áureo em 5 de novem-
bro daquele ano na sede da FEB,
então no Rio de Janeiro. A histó-
ria do Brasil Espírita não mais se
esqueceria de seu nome em face
de seu extraordinário trabalho. E
Spinelli foi quem assinou o Pacto
em nome do Estado do Rio Gran-
de do Sul, selando para sempre
nosso compromisso com a Unifi-
cação em nível nacional.

Mas era preciso concretizar
o Pacto Áureo entre os espíritas,
não bastava o belo documento. E,
para tanto, em novembro de 1950
tem início uma das mais belas
odisséias da história do Espiritis-
mo brasileiro e mundial, a Cara-
vana da Fraternidade, o Pacto Áu-
reo em ação. Forma-se um grupo
composto por Francisco Spinelli,
Artur Lins de Vasconcelos Lopes,
Leopoldo Machado, Carlos Jordão
da Silva, Ari Casadio, Luis Burgos
Filho, dentre outros, que parte para
uma peregrinação por todo o Nor-
te e Nordeste do Brasil, Estado a
Estado, enfrentando mil dificulda-
des de acesso e estadia, semeando
nos lugares mais inóspitos a se-
mente espírita. Consta que até na
floresta amazônica estiveram (isso



em 1950), visitando e criando gru-
pos, em toda a parte divulgando
os ideais de Unificação, num dos
momentos mais belos do Espiri-
tismo brasileiro.

Spinelli é, sem sombra de
dúvida, o moderno peregrino do
novo cristianismo, levando a men-
sagem espírita a toda a parte.

Mas a Caravana da Frater-
nidade teve também sua versão
estadual. Em 1951 convocou-se o
2º Congresso Espírita do Rio
Grande do Sul e Spinelli decide
mobilizar o Estado inteiro para ele,
já que ali todos se reuniriam em
torno da Unificação em nível es-
tadual. Mas Spinelli tem outra
grande meta para o congresso: tra-
zer a juventude para o Espiritis-
mo. “Precisamos ir ao interior do
Estado acordar a mocidade e tra-
zer sangue novo para a federação”,
dizia ele.

Formou-se então a nova ca-
ravana da fraternidade, constituí-

da, em sua metade, por jovens.
Segundo José de Mattos, a cara-
vana seria constituída de doze pes-
soas: Francisco Spinelli, José
Simões de Mattos, General Lemos
de Mello, João Pompílio de
Almeida Filho e respectivas espo-
sas, além de Ivonne Elwanger,
Noemi Lourenço, Iara Lourenço e
Vera Berlese. Aproveitou-se as fé-
rias do final de 1951 e início de
1952 para fazer a longa peregri-
nação iniciada em Passo Fundo e
terminada em Jaguarão.

Spinelli participou de vári-
as caravanas, mas consta que não
gostava de ficar em hotéis: para ele
era muito importante ficar nas ca-
sas dos confrades, nem que tives-
se que dormir no chão ou em al-
gum galpão. “Dá-se um jeito, dá-
se um jeito”, dizia. Prezava muito
esses momentos de convivência.

Em março de 1952 Spinelli
assumirá a presidência da Federa-
ção Espírita do Rio Grande do Sul.
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José Simões de Mattos é o grande
entusiasta de sua candidatura.
Muitos alegavam que Spinelli se-
ria uma boa alma, mas seria bon-
doso demais para administrar, que
com ele as coisas não se modifi-
cariam. Mas Mattos argumenta
que a bondade de Spinelli é que
poderia concretizar a difícil tarefa
de atrair a juventude para o Espi-
ritismo. Spinelli venceu as elei-
ções e, dois anos depois, a própria
oposição o reelegeria.

O ano de 1952, primeiro da
presidência de Spinelli, é um ver-
dadeiro marco para a evangeli-
zação da infância e da juventude,
em face de vários acontecimentos
simultâneos. A tarefa de evange-
lização, implantada no Estado por
Angel Aguarod estava até então
restrita a algumas casas espíritas.
Spinelli chamará essa tarefa para
a federação. Já se destacava então
o trabalho da Srª. Alcina Taborda
Garcia, professora que lecionava
no interior e que então havia se
transferido para Porto Alegre, a
qual foi convocada para a FERGS.
Monta-se o primeiro curso de
evangelizadores e para ele são
atraídos Dinah Fagundes Rocha,
Cecília Rocha e Alberto Rocha,
então trabalhadores do I. E. Dias
da Cruz. Estava constituído o pri-

Primeiro Curso
Intensivo de
Preparação de
Evangelizadores
do Rio Grande
do Sul.

Em 1952, quando Spinelli assume a
Presidência da FERGS, acolhe o iniciante
movimento de Evangelização, que conhece

então grande conhecimento e
dinamização.



meiro núcleo básico de trabalho. O movimento de
evangelização se expandiu tanto, que passou a inspi-
rar outros Estados do Brasil, que se valeram muito
da experiência gaúcha. Ainda em 1952 ocorre uma
grande concentração de juventudes espíritas, ocasião
em que o interior do Estado foi definitivamente des-
pertado para a tarefa da evangelização.

Ainda em seu primeiro mandato, Spinelli inau-
gurará a atual sede da FERGS, na Avenida
Desembargador André da Rocha. Cria novas unida-
des de evangelização, desenvolvendo o Centro de
Preparação de Evangelizadores. Dirige a “Hora Es-
pírita Radiofônica”. Dinamiza o setor de divulgação
da doutrina. Cria normas e instruções para funciona-
mento das casas espíritas, numa tentativa de unifor-
mização dos trabalhos e redução dos desvios doutri-
nários.

Spinelli é também um apaixonado pela causa
do livro espírita. Para tanto, dentre várias outras ati-
vidades, funda a livraria espírita da federação, a qual,
anos mais tarde, receberia seu nome em sua home-
nagem. Faz hábito seu comprar com seus próprios
recursos muitos livros e distribui-los.

Mais tarde inserirá a livraria da FERGS
já na primeira Feira do Livro de Porto Alegre, sendo

que a mesma participará de todas as edições
até hoje realizadas. Consta que Spinelli na Fei-
ra do Livro era o único que não se preocupava
muito com eventuais furtos de livros na banca
da FERGS, pois – dizia – isso serviria para
evangelizar o ladrão.

Spinelli sonhava também em montar uma
editora na federação. Chegou a comprar com
recursos próprios uma máquina tipográfica.
“Vamos fazer a Editora” – costumava dizer. Mas
as dificuldades financeiras adiaram o sonho e a
máquina acabaria sendo vendida para o I. E.
Amigo Germano, onde talvez se encontre até
hoje. Passadas algumas décadas, hoje o sonho
de Spinelli está concretizado, com a Editora
Francisco Spinelli, da FERGS, já tendo publi-
cado os livros da coleção Conte Mais, para a
evangelização da infância e da juventude, que
eram tão caras para ele.

Em 1954 Spinelli é reconduzido à presi-
dência, para o mandato que não concluirá, mas
que será marcante para todos.
Na esfera estadual, realiza o inesquecível Cur-
so Intensivo de Preparação de Evangelizadores,

cuja repercussão se estendeu até nossos dias.
E em nível nacional mais uma vez deixará seu

nome na história pela sua presença no grande
conclave havido em agosto de 1955, na sede da FEB,
no qual tomaram parte os presidentes de todas as fe-
derativas e uniões espíritas do Brasil. Os debates fo-
ram bastante complicados, sendo que a voz sempre
fraterna e conciliadora de Spinelli se impôs para di-
rimir todas as dúvidas e problemas considerados de
difícil solução. E assim se chegou ao consenso.

Difícil resumir quem foi Spinelli. Era uma li-
derança reconhecidamente humilde, jamais se des-
viando dos ensinamentos cristãos. Pregava o Evan-
gelho de forma convicta e entusiasmada, seja pela
palavra – sempre calma e convincente – seja pela
sublime exemplificação. Realizou grandes feitos, mas
tinha imensa preocupação em dividir o mérito de tudo
para com todos os colaboradores.

Nascido na Itália, se fez gaúcho de tal manei-
ra, que falava sem sotaque algum e incorporou a
maioria de nossos hábitos tradicionalistas. Amava
tanto nosso Estado que gostava muito de se dizer fi-
lho do solo gaúcho.

Aqui cabe relatar outro fato interessante, que
nos foi alcançado pelo Sr. Lauro Varela, genro de
Spinelli. Na década de 1940, por motivo da Segunda
Guerra Mundial, houve grande perseguição aos es-
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Equipamento adquirido para montagem da Gráfica.



trangeiros no Brasil, em especial
aos italianos e alemães, por serem
considerados à época povos inimi-
gos. Spinelli também sofreu essa
perseguição discriminatória e in-
justa, chegando a ter sua casa in-
vadida por policiais que queriam
leva-lo preso na frente da família
em plena refeição do meio-dia. Ele
pediu que não fizessem aquilo ali,
que ele se disporia a acompanha-
los voluntariamente até a delega-
cia. Não se sabe o que ocorreu,
mas o fato é que à noite Spinelli
estava de volta em casa, não ten-
do o evento voltado a ocorrer.

Muitos se revoltaram com
essas perseguições injustas, tendo
se apresentado a Spinelli para vin-
ga-lo perante os adversários.
Spinelli os reprimiu duramente:
que não fizessem aquilo pois que
o complicariam perante as leis de
Deus; não havia injustiça alguma;
se ele sofria devia haver algum
motivo, algo que talvez ele teria
perpetrado em existências anteri-
ores. Assim era Spinelli: a própria
adversidade era motivo de ensinar
e instruir.

São inúmeros aqueles que
devem à Spinelli sua “conversão”,
sua mudança de rumo na vida, o
consolo e a palavra afável e doce
nas horas difíceis.

Spinelli deixou diversos ar-
tigos escritos na revista A Reen-
carnação, além de instruções
normativas para o movimento es-
pírita federado, as quais acabaram
sendo formatadas em livro.

Como espírita, atuou como
trabalhador no I. E. Dias da Cruz,
na S.E. Allan Kardec e na S.E. Paz
e Amor, tendo sido diretor espiri-
tual nas duas primeiras institui-
ções.

O evangelho no lar era ati-
vidade muito prezada por Spinelli.
Ao redor da mesa em sua casa, o
evangelho se transformava em um
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ambiente de muita paz e luz. Logo
não só a família participava; co-
meçaram a surgir amigos, conhe-
cidos e até desconhecidos, todos
queriam sorver sua palavra e suas
idéias. Era um dia festivo e aguar-
dado por todos. Era a oportunida-
de de cerca-lo de carinho, pois to-
dos o amavam e ali queriam de-
monstrar isso a ele.

Já à época em que assumiu
a presidência da FERGS pela pri-
meira vez, Spinelli havia se mu-
dado para a zona sul de Porto Ale-
gre, onde adquiriu um pequeno
sítio, onde construiu sua casa e a
cercou de plantas que cuidava com
muito carinho. Mais tarde, o local
foi urbanizado, sendo que ali hoje
existe a Rua Allan Kardec.

Mais tarde, quando Spinelli
desencarnou, aquele culto do
evangelho continuaria. As pesso-
as, mesmo sem seu grande líder,
continuaram a freqüentar sua re-
sidência, e faziam o evangelho
com sua esposa e filhos. D.
Adolcina, esposa de Spinelli, di-
ante de tal fato toma uma decisão:
aquele grupo formará uma nova
sociedade espírita, sendo que o
terreno será por ela doado. E essa
é a origem da S.E. Francisco
Spinelli, fundada pouco mais de
um ano após a desencarnação de
seu patrono.

Realmente os tempos corre-
ram céleres. Não havia evento,
casa ou família onde não estives-
se Spinelli, que parecia se multi-
plicar. O repouso do corpo que lhe
fora recomendado antes de assu-
mir a presidência da FERGS foi
substituído por intenso trabalho na
Grande Seara. Os dias pareciam
pequenos para todas as atividades
para Spinelli.

E assim encontraremos
Spinelli por ocasião de sua
desencarnação. Spinelli desen-
carnou exatamente às 4 horas e 20
minutos da madrugada do dia 7 de
outubro de 1955, num leito do
Hospital São Francisco, para onde
fora transportado na véspera.

Teve curso relativamente
rápido a enfermidade que o arre-
batou. De regresso do Rio de Ja-
neiro, aonde fora representar a
FERGS no já referido Conclave na
FEB, em companhia dos confrades
Hans von Mareés e Duílio Lena
Berni, na reunião de 27 a 29 de
agosto, sentira faltarem-lhe cada
vez mais, dia após dia, as energias
orgânicas. Se poderia dizer dele o
mesmo que se disse de Kardec “a
faca gastou a bainha”.

A função glandular restou
grandemente prejudicada, em face
de anomalia hepática, a medição
preconizada não encontrava no or-

Francisco Spinelli em visita ao Hospital Espírita de Porto Alegre.
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ganismo a energia suficiente para
reagir. Por último, a angina, com
o seu cortejo de dores lancinantes
concorrera para romper os laços
que prendiam aquele Espírito bu-
rilado ao veiculo físico.

Em face do óbito, foi o cor-
po físico transportado para a resi-
dência da família, à Rua Aparício
Borges nº 1168 e, daí, às 15h do
mesmo dia, para o I.E.Dias da
Cruz, onde ficou exposto à
visitação até as 9h do dia seguin-
te, quando foi sepultado no Cemi-
tério São Miguel e Almas. A noti-
cia do falecimento, publicada pela
grande imprensa atraiu centenas
de pessoas ao velório. O esquife
foi conduzido do Dias da Cruz até
o cemitério a pé, através das ruas,
sendo que todos disputavam a
oportunidade de carregar o mes-
mo.

Poucos meses depois chega
o atestado da sobrevivência:
Spinelli saúda da Imortalidade os
espíritas do Rio Grande do Sul em
mensagem recebida pelo médium
Francisco Candido Xavier e
publicada na revista A Reencarna-
ção. Pedimos licença para trans-
creve-lhe um pequenino trecho,
onde se vê vários dados do veló-
rio, desconhecidos do médium
mineiro:

“Se as lágrimas de alegria
pudessem falar, seriam elas aqui,
toda a mensagem de meu coração
fraterno e reconhecido. A morte
trocou a veste de peregrino que
lhes partilha a jornada, mas o ir-
mão é sempre o mesmo, comun-
gando-lhe o sublime ideal. Tanto
quanto ontem, entrelaçamos hoje,
os nossos braços no arado da rea-
lização. A névoa do sepulcro, em
verdade, não nos separou um só
momento. Desde o instante em que
vocês retiraram do “Dias da Cruz”
o corpo exausto do servidor para
a renovação no seio amigo da ter-

ra, sou o companheiro agradecido
que recomeçou, com vocês, a ta-
refa habitual, exaltando a imorta-
lidade entre as preces do “Paz e
Amor”, naquela manhã de luz, em
que me dedicaram a benção da
despedida. Sim, meus amigos,
aquelas orações como que me
reaqueciam a alma e aquelas vi-
brações de ternura no adeus ines-
quecível, constituíram para mim o
acréscimo de força com que me le-
vantei para agradecer e lutar. Na-
quela hora, decerto, a saudade me
doía no coração como chaga nas-
cente. Adolcina, a esposa abne-
gada, os filhos e os amigos queri-
dos, eram cordas de minh’alma a
estalarem dentro de mim, sob os
golpes do sofrimento, na separa-
ção necessária, entretanto a fé tri-
unfou soberana. O Espiritismo, ao
sol de Jesus, clareava-nos o rotei-
ro e com ele, retornei à tranqüili-
dade e à segurança,ao lado dos in-
fatigáveis benfeitores, que nos sus-
tentam as energias. Não preciso
mergulhar o lápis nas correntes da
novidade e da sensação, porque se
um apelo deve ser transmitido,
pelo cooperador humilde que par-
te, aos trabalhadores que ficam,
esse é o chamamento, junto às res-
ponsabilidades que nos irmanam.
Tudo aqui é vida continuada...”.

Francisco Spinelli ainda
mandaria diversas mensagens na

condição de espírito, grande parte
delas enfeixadas em um livro cha-
mado “Pregando a Espiri-
tualidade”, obra de amigos ines-
quecíveis do grande seareiro.

Muitas outras coisas pode-
riam ser ditas sobre Francisco
Spinelli, mas ficarão para um tra-
balho mais aprofundado que um
dia pretendemos empreender. De
qualquer forma, não tivemos a pre-
tensão de exaurir sua história em
tão poucas páginas.

O fato inquestionável é que
Francisco Spinelli continua entre
nós, seja através de suas obras, seja
pelo seu exemplo inspirador. E
certamente, ele próprio, em espí-
rito, tem estado conosco em todos
os momentos, em cada viagem
para o interior, em cada projeto,
em cada encontro federativo, em
especial quando tratamos da
evangelização e da unificação, te-
mas pelos quais deu o melhor de
seus dias.

Spinelli,
Ildefonso e
Simões de

Mattos.
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A presença feminina foi
sempre uma constante nas diver-
sas equipes que atuaram nos 85
anos da FERGS. Entre essas mu-
lheres destaca-se uma delas
que, pela sua presença e atu-
ação, tem deixado marcas
importantes na área da Evan-
gelização Espírita Infanto-
Juvenil e no ESDE, no Rio
Grande do Sul, no Brasil e no
Mundo – é Cecília Rocha.

Cecília nasceu em Por-
to Alegre, na rua da Concei-
ção, bairro Independência,
em 21 de maio de 1919. Fi-
lha de José Rocha e Carmem
Rocha. Cecília foi a primo-
gênita de um grupo de cinco
irmãos, Otávio, Alberto, Má-
rio e Fernando.

Após completar o en-
sino Fundamental, cursou o
Ensino Médio no Instituto de Edu-
cação General Flores da Cunha de
Porto Alegre, onde concluiu o cur-
so de Magistério em 1938, defi-
nindo desta forma sua futura atua-
ção brilhante na área da Educação.

Em seguida, fez o curso
“Métodos e Técnicas Pedagógi-
cas”, promovido pelo Centro de
Pesquisas e Orientação Educacio-
nal na Secretária de Educação e
Cultura do Estado do Rio Grande
do Sul. Desenvolveu alguns está-
gios em Porto Alegre buscando
mais aperfeiçoamento na área do-
cente.

Em 1940, foi nomeada para
o Magistério Público do Rio Gran-
de do Sul, sendo designada para o
município de Nova Prata, locali-
zado em região de colonização
italiana.

Até 1946 atuou como dire-
tora de Escola em Carlos Barbosa
e Garibaldi no interior do Estado.

Em 1947, foi transferida
para lecionar em Porto Alegre no
Grupo Escolar Agrônomo Pedro
Pereira, como professora para a 1ª
série na antiga escola primária e
depois lecionou turmas de 5ª sé-
rie.

A partir de 1957, assumiu a
direção da Escola Primária Parti-
cular do Instituto Espírita Amigo
Germano. A escola era de Ensino
Fundamental, de caráter assis-
tencial, voltada à alfabetização de
crianças carentes com professoras
cedidas pela Secretaria de Educa-
ção do Estado.

Como diretora, Cecília in-
cluiu no currículo a Evangelização
Espírita infanto-juvenil, que já
existia no domingo, pela manhã,
no Instituto Espírita Amigo

Germano. Permaneceu nesta fun-
ção até 1970.

Em 1971, assumiu a direção
da Escola Particular da Associa-

ção Mahatama Gandhi, em
Porto Alegre até 1974.
Em 1975, assumiu a direção

da Escola Primária do Lar
dos Pequeninos de Jesus,
mantido pelo Instituto Espí-
rita Irmãos de Boa Vontade
que atendia crianças caren-
tes, deficientes mentais, em
regime de semi-internato,
priorizando também a evan-
gelização dos mesmos.

De 1972 a 1976, cur-
sou a Faculdade Educacional
Porto Alegrense, hoje Uni-
versidade Porto Alegrense,
concluindo o curso de Licen-
ciatura Plena em Pedagogia,
com especialização em Ad-

ministração Escolar. Pela sua ex-
periência docente, nesse período,
tornou-se professora adjunta da
disciplina de Didática na mesma
Faculdade.

Logo que retornou para Por-
to Alegre, paralelamente à sua ati-
vidade profissional, Cecília passou
a freqüentar o Instituto Espírita
Amigo Germano, que era situado
na Rua Santana, 1225 em Porto
Alegre, levada por seu irmão
Alberto para assistir palestras. Na
ocasião conheceu Alba Saucedo,
Diretora do Serviço de Evan-
gelização, que de imediato convi-
dou-a para participar das ativida-
des de Evangelização para  as cri-
anças que freqüentavam a Institui-
ção. A partir daí, Cecília engajou-
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se nesta atividade.
Para preparar-se adequadamente para a

tarefa de evangelizadora, Cecília passou a fre-
qüentar o Centro de Preparação de
Evangelizadores da FERGS, que já existia
desde 1948.

No convívio com a equipe da FERGS,
Cecília foi convidada a participar da elabora-
ção da Tese “Educação Evangélica da Infância e dos
Lares” apresentada no 2º Congresso Espírita do RGS
em 1951. A Tese da Educação Evangélica da Infân-
cia foi apresentada por Cecília, no Teatro São Pedro,
na cidade de Porto Alegre. Foi esta a sua primeira
apresentação ao grande público.

Nesse período, Francisco Spinelli estava inte-
rinamente respondendo pela Presidência da FERGS.

O Centro de Preparação de Evangelizadores era
Coordenado por Dinah Fagundes, o Setor de Juven-
tude por Moab Caldas e o Setor de Infância por Ma-
ria de Lourdes Proença.

Por sugestão de Dinah Fagundes e Alba
Saucedo, Cecília Rocha foi convidada a assumir a
coordenação do Setor de Infância, em substituição a
Lourdes Proença, em 1951.

As aulas do Centro de Preparação de
Evangelizadores eram realizadas aos sábados a tar-
de, na sede da FERGS.

Quando Cecília Rocha fazia o relatório de ati-
vidades do Setor de Infância na Capital, em 1955,

preocupada com a falta de atendimento aos
evangelizadores do interior do Estado, viu,
mediunicamente, em painel, escrita  a frase: Curso
de Preparação de Evangelizadores do Interior do
Estado, e escreveu no relatório este título, seguindo
sua intuição.

Ao ler o relatório, o Presidente da FERGS Fran-
cisco Spinelli, não entendeu o que significava este
curso. Cecília explicou-lhe sobre sua visão
mediúnica, e o presidente solicitou que ela e Dinah
organizassem o programa para o curso. Todo o pro-
grama foi ditado mediunicamente para Cecília.

Aprovado o programa, a parte administrativa
do curso foi entregue ao General Duílio Lena Berni
e a parte pedagógica ficou a cargo do Centro de Pre-
paração de Evangelizadores.

Este primeiro curso ocorreu em julho de 1955,
no Instituto Espírita Amigo Germano, inclusive com
a hospedagem dos cursistas no local. O número de
participantes foi de 55 pessoas, de vários municípios
do interior. Estes cursos tornaram-se anuais, e con-
tavam com a participação de cursistas de outros es-
tados.

Em 1958, Cecília foi convidada a participar
pela primeira vez fora do Rio Grande do Sul, no cur-
so em Cachoeira Paulista, em São Paulo. A partir de
então Cecília, a convite de várias federações de ou-
tros estados ministrou cursos de evangelização.

Em 1959 ela foi convidada a fazer o curso na
Bahia, Salvador.

Em 1959 ocorreu o 1º Seminário sobre
Evangelização no Rio Grande do Sul, com a partici-
pação de oito Estados do Brasil, quando foi aprova-
da a proposta de “Currículo de ensino Evangélico-
Doutrinário para a Infância”, do Serviço de
Evangelização e Orientação Educacional das Gera-
ções Novas do Centro de Preparação de
Evangelizadores da FERGS, do qual Cecília foi uma
das idealizadoras.

Em 1960, a convite de Divaldo Pereira Fran-
co, Cecília assumiu, por um ano, a direção da escola
da Mansão do Caminho em Salvador/Bahia, com o
objetivo de implantar a evangelização espírita
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 Cecília Rocha no 2o Congresso Espírita do RS.

Os primeiros esforços de
organização do trabalho de

Evangelização foram inspiradas
ostensivamente pelos Espíritos.
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Infanto-Juvenil nos moldes adotados no Rio Grande
do Sul.

A partir de 1961, os Cursos de Preparação de
Evangelizadores disseminaram-se pelo Brasil, sem-
pre contando com a presença atuante de Cecília Ro-
cha que se fazia acompanhar de colaboradores de
vários estados do Brasil que foram aderindo ao cha-
mamento do Cristo e envolvendo-se ativamente com
a tarefa.

Desde 1975 Cecília Rocha começou a colabo-
rar com Maria Cecília Paiva, Diretora do DIJ/FEB
nos cursos de Evangelização que a FEB realizava
nos Estados, dando assessoria à parte pedagógica dos
cursos. Cecília deslocava-se, dois fins de semana por
mês, para o Rio de Janeiro. Ela também coordenou a
elaboração do primeiro Currículo para as Escolas de
Evangelização Espírita Infanto-Juvenil que foi lan-
çado pelo DIJ/FEB para o Brasil em 9 de outubro de
1977.

Em 1976, em reunião de apoio e orientação es-
piritual, realizada na FERGS, Cecília foi a médium
que psicografou mensagem “Integridade Doutriná-
ria” assinada por Angel Aguarod convocando os res-
ponsáveis pelo Movimento Espírita Gaúcho para pro-

mover uma ampla campanha de divulgação das obras
Básicas e do Estudo Sistematizado da Doutrina Es-
pírita, nascia assim o ESDE, no Rio Grande do Sul.

Em 1978, novamente o referido mentor, atra-
vés da psicografia de Cecília, na mensagem “Des-
pretensiosa Sugestão” reforça a proposta ditada an-
teriormente.

Em julho de 1980, Cecília Rocha assumia a
direção do DIJ/FEB em substituição à Maria Cecília
Paiva que foi para a Vice-presidência da FEB.

O Movimento Espírita Gaúcho perdia a pre-
sença de Cecília Rocha para a FEB, em Brasília. No
entanto o Movimento Espírita Brasileiro e Mundial
ganhava a atuação dinâmica e arrojada de Cecília na
área da Evangelização Espírita Infanto-Juvenil,
ESDE, MEDIUNIDADE e na intensa produção de
apostilas que servem de base para estas atividades.

Em Brasilia, imprime o mesmo ritmo dinâmi-
co de trabalho em prol da Evangelização Espírita Ju-
venil que desenvolvia na Federativa Gaúcha.

Alguns meses depois, Cecília na FEB em
Brasília institui a reunião de Preparação de
Evangelizadores que passou a funcionar aos sába-
dos às 16 horas.

Simultaneamente começou a produção de pla-
nos de aulas, com vistas ao Movimento Espírita
Nacional, dando continuidade ao trabalho que já
vinha sendo feito no Rio de Janeiro, com apoio
da experiência já concretizada no Rio Grande do
Sul.

Aos poucos foi sendo implantado o Campo
Experimental envolvendo todas as áreas de ensi-

 Cecília Rocha em Brasília.

Cecília Rocha tem exercido, há
meio século, liderança nacional

e internacional na
Evangelização Infanto-Juvenil.
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 Cecília Rocha em Curso para Evangelizadores na Europa.

no: DIJ, ESDE, Esperanto, Mediunidade, estas ati-
vidades que estão sendo coordenadas por Cecília
Rocha por mais de vinte anos.

Além de coordenar a produção das apostilas
da FEB, e da Edição revisada da nova versão do
“Currículo para Escolas de Evangelização”, Cecília
tem lançado livros infantis da coleção “Lições de
Vida” que ensinam a criança a cuidar da natureza,
pela FEB, e o livro “Pelos Caminhos de Evange-
lização”.

Atualmente Cecília é Vice-presidente da FEB.
Mesmo ausente do Rio Grande do Sul, sempre

que pode ela volta ao torrão Gaúcho para matar as
saudades e alegrar os contemporâneos, como o fez
em janeiro de 2006, representando a FEB na posse
da nova diretoria da FERGS. Nesta ocasião, ela pro-
feriu a palestra inaugural do curso anual que o DIJ/
FERGS, promove para evangelizadores. Esta ativi-
dade representou a abertura das comemorações dos
85 anos da FERGS.

No retrospecto histórico que a Revista A Re-
encarnação esta fazendo sobre a FERGS, não pode-
ria faltar esta extraordinária figura, Cecília Rocha,
que, embora frágil foi sempre determinada e ampa-
rada pela espiritualidade superior que a inspirava nas
atividades a serem realizadas. Ela, com coragem,
rompeu barreiras, distancias e preconceitos, que, para
outras pessoas seriam intransponíveis, jamais inti-
midou-se e dedicou-se, integralmente à tarefa de co-

operar com Jesus na implantação da nova era para a
humanidade.
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Em quinze anos de
incontáveis e recompensadoras
jornadas no interior de nosso ama-
do Rio Grande do Sul, onde co-
lhemos tantas flores multico-
loridas de múltiplas amizades ex-
pressas na maioria das querências,
nas quais obtemos enriquecedoras
e honrosas experiências através
das lides administrativas da Fede-
rativa Estadual, afirmamos que o
objeto de nossa alta inspiração foi
sempre o ideal da unificação do
movimento espírita.

Os espíritas de nossa terra
têm permanentemente presentes as
inesquecíveis frases do insigne Dr.
Adolpho Bezerra de Menezes, as
quais abrem a mensagem recebi-
da pelo médium Francisco Cândi-
do Xavier, em reunião da Comu-
nhão Espírita Cristã, em 20/04/
1963, em Uberaba: “O serviço da
unificação em nossas fileiras é ur-
gente, mas não apressado. Uma
afirmativa parece destruir a outra;
mas não é assim. É urgente por-
que define o objetivo a que deve-
mos todos visar; mas não apres-
sada, porquanto não nos compete
violentar consciência alguma”.

Embasado nessas experi-
ências e considerando a atualida-
de do nosso movimento neste iní-

cio do século XXI,  revela-se para
todos nós espíritas gaúchos que a
unificação, tão almejada, perma-
nece ainda na órbita do ideal, por-
tanto, ainda afastada de se concre-
tizar como uma feliz realidade na
maioria dos redutos espíritas. Per-
manece, com raras exceções, no
campo de sua semeadura. Então,
nestes dias onde vige o materia-
lismo, a deseducação, o con-
sumismo, a ignorância à respeito
da  espiritualidade, é imprescindí-
vel projetarmos alguns ques-
tionamentos.

Primeiro.  Qual o caminho
apto para a unidade desta doutri-
na esclarecedora, que trás tantas
consolações aos corações dolori-
dos?

Em resposta, asseveramos
que tal vereda delineia-se pelos ru-
mos definidos na própria palavra
unificação. Entre tantos esforços
e procedimentos destaca-se a ne-
cessidade imperiosa do estudo da
Doutrina Espírita, com ênfase para
o estudo das obras básicas. A pro-
pósito, o limitado conhecimento
do Espiritismo entre os próprios
espíritas é um dos grandes obstá-
culos para a afirmação dos reden-
tores postulados e para a conquis-
ta de uma consciência espírita,

Questionamentos e Unificação
Nilton S. de Andrade

concorrendo para que os superio-
res objetivos  do Consolador ain-
da permaneçam desconhecidos da
maioria das pessoas.

Mas, um segundo ques-
tionamento poderíamos levantar a
partir da primeira resposta conce-
dida:  - qual o caminho para a uni-
ficação?

Afirmamos que o melhor
caminho é o da união. A união dos
que vivenciam os conceitos da Boa
Nova, à luz da Doutrina Espírita.
A união de todos aqueles que es-
posam o amor e a caridade em suas
consciências. Em verdade, quais-
quer tarefas que se ergam em nome
do amor junto à nossa seara dou-
trinária são, sem dúvida, uma cla-
ridade que se faz ante as densas
trevas da ignorância, do egoísmo
e do orgulho humano.

O insigne Codificador in-
cita-nos em “O Livro dos Mé-
diuns” , item 334, ao dever da
união de todos: “correspondendo-
se entre si, visitando-se, permutan-
do observações para formar o nú-
cleo da grande família espírita que
um dia consorciará todas as opi-
niões e unirá os homens por um
único sentimento: o da frater-
nidade, trazendo o cunho da cari-
dade cristã”.  Desta forma, cada
grupo espírita deverá cumprir, a ri-
gor, uma missão que esteja
embasada na convivência fraterna
de seus membros, onde os relaci-
onamentos sejam os relaciona-
mentos pelo coração, no campo
fértil da afetividade.

Percebe-se nitidamente, e
os mais conscientes sabem dessa
realidade, que número expressivo

O limitado conhecimento da Doutrina
entre os próprios adeptos é um dos

grandes obstáculos para a conquista
de uma consciência espírita.



de nossos ambientes espíritas en-
contram-se em labor isolado,
como se fossem “ilhas incomuni-
cáveis”, avessos à própria Causa,
avessos à própria organização fe-
derativa. Alegam excesso de tare-
fas, outras vezes o escasso tempo.
Vertem declarações taxativas de
que o ideal é “cada um fazer a seu
modo”. Tudo isso para tentar jus-
tificar a ausência de intercâmbio
grupal e/ou institucional ou para
camuflar práticas distorcidas, sem
base doutrinária, com o objetivo
nefasto de perpetuar perso-
nalismos, para desunir.

Afirmamos que tal estado
de isolacionismo no qual se encon-
tram algumas células e instituições
de serviço, é um atestado de des-
cuido e até de invigilância. Acre-
ditam essas que a iniciativa de unir
grupos é função dos órgãos
unificadores (aos quais não
prestigiam), quando, em verdade,
antes de tudo, constitui o dever que
cada espírita compete prezar com
mais constância à luz da
fraternidade, através do esforço da
aproximação, da cooperação recí-
proca, do entendimento e da par-
ceria.

Assim, pois, a genuína uni-
ficação espírita inicia-se no cora-
ção e está entregue a cada um que
queira cooperar na inspirada ini-
ciativa de unir e fraternizar, de
aproximar e solidarizar.

As tarefas espíritas, de
qualquer ordem, são sempre valo-
rosos esforços no campo do bem
e do progresso de todos. No en-
tanto, os resultados dos relaciona-
mentos afetivos aos quais se nos
impõe a própria consciência espí-
rita é que irão solidificar a unifi-
cação entre as sociedades, os cen-
tros, os amigos,  entre os corações
que, espontaneamente, se buscam
para a permuta e a parceria, nas
quais todos sairão amplamente be-

neficiados. Por decorrência, culti-
vemos, especialmente entre os di-
rigentes e formadores de mentali-
dade espírita, os valores da corte-
sia, da amizade, da predisposição
em amparar, do júbilo em acolher
o irmão em ideal, da presteza em
nome do amor incondicional.
Testifiquemos a nobre e veneranda
Causa, adotando como nossas to-
das as casas co-irmãs e, então, con-
victos, reafirmaremos que “a Fe-
deração Espírita do Rio Grande
do Sul somos todos nós”.

Mas uma terceira e última
questão é proposta. Qual o cami-
nho ideal para a união?

Sem vacilar iremos assegu-
rar: o trabalho consistente, a ação
correta e a vivência do discurso
cristão.

 É preciso que, nesse con-
texto de unificação, façamos uma
comparação entre a força do tra-
balho   corretamente executado e
a força da instituição espírita em
seu aspecto humano. Em função
de nosso milenar passado, quan-
do as estruturas institucionalizadas
tiveram valor muito intenso, hoje,
mesmo que operemos a transfor-
mação do nosso mundo íntimo,
atavicamente tais estruturas refle-
tem-se rotineiramente em nossa in-
dividualidade, fazendo com que
passemos a valorizar, de forma
equivocada, muito mais a Casa do
que a Causa espírita. Trata-se de
uma idéia sombra a empanar pro-
pósitos de luz que começam  a flo-
rir em nossos corações.
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Evidentemente que a ins-
tituição humana é necessária para
a vida social. É na Casa Espírita
que o homem comum, ainda afei-
to ao processo de evolução
gregária, vai encontrar espaços e
formas iniciais de se organizar, de
se identificar e de se posicionar.
Mas, na justa medida do seu ama-
durecimento, é imprescindível que
o mesmo homem, que começa a
procurar os caminhos do Cristo,
renove-se em conceitos e passe a
colocar como seu maior objetivo
o trabalho da renovação íntima.

Nesse momento crucial de
nossas vidas, nestes dias do apren-
dizado sublime, todos os espíritas-
cristãos devem aplicar-se com de-
terminação na Seara Divina, com
lealdade e coerência. Sem esmo-
recer um só instante, levantemos
a bandeira da Unificação.

O isolacionismo de algumas instituições, é
atestado de descuido e invigilância. O

Espiritismo exige fraternidade e
cooperação, entendimento e parceria.

BIBLIOGRAFIA

1) Oliveira, Wanderley S. de -
“Laços de Afeto”.

2) Oliveira, Wanderley S. de -
“Seara Bendita”.



Revisitando o passado e construindo o futuro
Um olhar sobre a história da

EVANGELIZAÇÃO
Grazieli Rocha de Aguiar Xavier*

Oitenta anos completar-se-ão em outubro pró-
ximo desde que o companheiro Angel Aguarod
Torrero (um dos fundadores da FERGS e um de seus
primeiros presidentes) em reunião do Conselho Fe-
derativo Nacional (08/10/1926), representando a Fe-
deração Espírita do Rio Grande do Sul, sugeriu a cri-
ação de aulas de evangelização para a infância nas
Sociedades Espíritas. A idéia era audaciosa, precisa-
va ser amadurecida e em 1945 o respeitável espírito
Dr. Adolfo Bezerra de Menezes envia mensagem a
confrades gaúchos, convocando ao trabalho e sensi-
bilizando para a urgência da tarefa de evangelização
infanto-juvenil. Assim sendo, as Escolas de
Evangelização Espírita Infanto-Juvenil foram inau-
guradas, simbolicamente em 1948, por Francisco
Spinelli, então presidente da FERGS. A inovação fez
parte da comemoração pelo centenário da ocorrên-
cia dos Fenômenos de Hydesville. Estavam à frente
do maravilhoso projeto, espíritos de vanguarda, como
Alcina Taborda Garcia, Hélio Burmeister, Alba
Saucedo e Lourdes Proença.

Transcrevemos trechos da Ata nº1 do Departa-
mento:

“Aos três dias do mês de julho do ano de mil
novecentos e quarenta e oito, no Instituto Espírita
Dias da Cruz, realizou-se mais uma reunião da “Co-
missão organizadora das escolas de Evangelização”,
nas sedes das Sociedades Espíritas.”.

Antes dessa reunião foram realizadas duas
sessões preparatórias na Sociedade Espírita Allan
Kardec, onde foi organizado o trabalho da seguinte
forma: Alcina Taborda Garcia (Direção), Ecy
Barbedo (Secretária), Alba saucedo (Seção de Mate-
rial) e Maria de Lourdes Proença (Seção de Pesso-
al).

Segue a referida ata:

“... A quinze de maio foi realizada a primeira aula
na sede da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes.
A prece de abertura foi proferida pela irmã Alba
Saucedo e a lição ministrada pelas irmãs Alcina e

Alba. A vinte e dois de maio foi realizada a segunda
aula na sede da União Porto Alegrense, sendo após
a prece proferida pela irmã Alcina, dada a aula a
cargo das irmãs Lourdes e Alba.”

Na imediata seqüência foram ministradas
aulas no Instituto Espírita Amigo Germano e no Ins-
tituto Espírita Dias da Cruz, tornando necessária a
aproximação e auxílio de novos companheiros na ta-
refa: Moab Zanelli Caldas, Zenite Carneiro, Oda
Nunes e Léa Alano vieram acrescer à equipe tarefeira
e pouco tempo depois juntaram-se Dinah Rocha,
Cecília Rocha e Alberto Rocha. Esses passaram a
fundar Escolas de Evangelização, inicialmente em
algumas das principais Casas Espíritas da Capital e
posteriormente partindo para a difusão do trabalho
no interior, sendo que em 1950 realizou-se a primei-
ra concentração de Evangelizadores da Capital.

Contudo, a proposta evangelizadora foi im-
pulsionada pela realização do II Congresso Espírita
do Rio Grande do Sul, cujo tema foi: “EDUCAÇÃO
– REDENÇÃO”. Nada mais precisaria ser dito, pois
apenas por essas duas singelas palavras,
depreendemos a preocupação e o direcionamento que
as mentes diretivas do Movimento Espírita Gaúcho
à época, objetivavam. Evidente desejo de difundir a
importância da atividade evangelizadora junto às
novas gerações saltava aos olhos.

Os confrades Hélio, Alba, Dinah e Cecília in-
cumbidos pela comissão organizadora do evento de-
senvolvem duas teses: Educação Evangélica da In-
fância e Evangelização dos Lares, tendo sido (ambas)
aclamadas e aprovadas com louvor.

A Federação Espírita do Rio Grande do Sul,
buscava organizar-se e para tanto iniciou nova divi-
são de tarefas no setor que inicialmente chamou-se:
Serviço de Evangelização das Novas Gerações (pou-
co tempo depois passando a chamar-se Departamen-
to de Evangelização). Esse passou a compor-se pe-
los setores de Infância, Juventude, Centro de Prepa-

*Coordenadora da Infância do DIJ/FERGS
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ração de Evangelizadores e Setor
de Lares. O Departamento teve
como sua primeira diretora a Pro-
fessora Dinah Rocha que chamou
para sua equipe de coordenação os
já antigos companheiros: Alberto
Rocha, Alba Saucedo, Eunice Lei-
te e Cecília Rocha. Partindo dessa
sistematização da equipe, inicia-
ram-se as viagens pelo interior,
muitas eram as notícias de que os
evangelizadores dos “pagos” mais
longínquos possuíam muitas dúvi-
das e solicitavam o auxílio de
confrades mais preparados que
lhes pudessem haurir com infor-
mações pertinentes ao desenvolvi-
mento da Tarefa. Quem muito au-
xiliou, viajando junto aos referi-
dos evangelizadores foi José
Simões de Matos, que à época res-
pondia pela vice-presidência da
FERGS (por volta de 1953).

Muitas foram as conclu-
sões tiradas dessas viagens, entre-
tanto a principal era de que os
evangelizadores possuíam boa
vontade e dedicação, mas falta-
vam-lhes preparo técnico-pedagó-
gico... Na maioria dos casos pos-
suíam o indispensável conheci-
mento doutrinário, mas faltava-
lhes o conhecimento de técnicas e

recursos didáticos. Como falar dos
caracteres da Lei Natural a uma
criança de oito anos? E aos jovens
de dezesseis? A adaptação das
temáticas às faixas etárias era das
dificuldades mais latentes.

Percebendo essas dificulda-
des, os mentores espirituais res-
ponsáveis pela evangelização no
Estado, sugeriram a realização de
um curso intensivo para
evangelizadores de todo o Rio
Grande do Sul. Este realizar-se-ia
na capital e teria o programa
curricular montado de acordo com
as necessidades observadas. A
idéia do curso foi aceita com ale-
gria por Francisco Spinelli, então
presidente da FERGS. Após mui-
tas reuniões delinearam-se os as-
pectos que norteariam o trabalho.
O curso ocorreria no Instituto Es-
pírita Amigo Germano e contaria
com as seguintes disciplinas: Fi-
losofia Espírita da Educação, Psi-
cologia, aulas práticas para todos
os ciclos, Doutrina Espírita, Lite-
ratura Infanto-Juvenil, Linguagem
didática, Canto e Atividades Re-
creativas. O curso foi um sucesso,
em julho de 1955, por dez dias,
cinqüenta e cinco evangelizadores
de todo o Estado compareceram e
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foram posteriormente propaga-
dores de tudo o que aprenderam.

As necessidades continua-
vam ocorrendo, novos evan-
gelizadores eram trazidos à tare-
fa, por isso o curso fez-se anual.
O setor de Preparação de
Evangelizadores crescia e inova-
va trazendo para seus cursos pes-
soas de fora do Estado. Outro se-
tor que se movimentava bastante
era o de Juventude, coordenado
por Alberto Rocha, que perceben-
do os anseios dos jovens evan-
gelizandos movimentou-se, asses-
sorado por Juarez Weiss (de Santa
Maria), para que fosse realizada a
primeira confraternização da ju-
ventude espírita gaúcha; a
CONJERGS. A pioneira realizou-
se em Santa Maria e contou com a
participação de jovens de dez mu-
nicípios. Os resultados foram mui-
to bons, o movimento juvenil cres-
cia e por dez anos consecutivos o
evento realizou-se, nas mais diver-
sas cidades, sempre sob a coorde-
nação do incansável Alberto Ro-
cha. Passada a 17ª CONJERGS, as
confraternizações passaram a
acontecer a cada dois anos e as-
sim se fez até a 21ª CONJERGS,
em Santa Maria. Na seqüência dos

19a CONJERGS, em Porto Alegre.



anos o Departamento de Evangelização auxiliou e
incentivou a realização desses eventos por regiões.

O Setor dos Lares, coordenado por Alba
Saucedo também buscava difundir seu trabalho, le-
vando aos lares mais longínquos o socorro e o escla-
recimento.  Foram feitas palestras sobre a família e
Encontros de Pais (plantando a semente do trabalho
hoje desenvolvido pelo DAFA), alguns inclusive,
realizados no tradicional Teatro São Pedro.

Instigada pelo maravilhoso projeto do Depar-
tamento de Evangelização da FERGS, a Sociedade
Espírita Paz e Amor (com espírito vanguardista) ins-
taura o “Trabalho de Visitação dos Lares em Cara-
vanas”, que é logo difundido e propagado por outros
certames do Estado, sempre coordenado por incan-
sáveis companheiros da Federação Espírita do Rio
Grande do Sul.

Em 1959 o Departamento de Evangelização re-
aliza (Inovando mais uma vez!) um seminário inte-
restadual. Oito estados fizeram-se presentes visando
o minucioso exame de uma proposta de programa de
ensino para escolas de evangelização (antecedendo
ao atual currículo), elaborado pelos confrades gaú-
chos.

Nossos antecessores na tarefa evangelizadora
não pararam um só minuto e não restringiram sua
ação à Região Sul, acompanhavam tudo o que era
realizado no restante do país, difundindo seu ideário,
perspectivas, anseios e participando de várias das pri-
meiras realizações do movimento espírita no Brasil.
Dignas de nota foram as concentrações realizadas em
1963 (Salvador – Bahia) de toda a região nordeste,
1964 (Belém – Pará) de toda região norte e no mes-
mo ano em Goiânia estiveram reunidos confrades
evangelizadores da região Centro – Oeste.  Já em

1966 foi a vez do encontro (que já se tornava tradici-
onal) realizar-se no Rio de Janeiro, finalizando com
chave de ouro o ciclo, reunindo-se na sede da FEB.

A Federação Espírita do Rio Grande do Sul
seguia realizando cursos preparatórios, os assuntos
iam se diversificando de acordo com as necessida-
des dos tarefeiros. Conhecido fez-se o trabalho, acar-
retando muitos convites e solicitações de auxílio por
parte de outras federativas. Cecília Rocha destaca-
va-se por esse trabalho, percorrendo o Brasil de nor-
te a sul, brindando aos companheiros evangelizadores
com sua experiência e amplo conhecimento da tare-
fa.

A evangelização tinha seu trabalho frutificado
a cada dia, quando em 1975 a Professora Dinah F.
Rocha intuída mediunicamente recebe a sugestão de
que levasse à frente, sugerindo à Federativa Nacio-
nal a idéia do lançamento de uma campanha pró
evangelização Espírita Infanto-Juvenil. A proposta
inicialmente foi levada à Diretoria da FERGS, sen-
do apreciada com grande entusiasmo. Francisco
Thiesen (então presidente da FEB) recebendo a soli-
citação, por ofício, acolheu-a igualmente. Logo a
seguir, a companheira Cecília Rocha, jornadeira in-
cansável, é chamada, pela FEB, a colaborar na ela-
boração de um currículo comum às escolas de
evangelização de todo o país, assim o fazendo e tor-
nando o currículo aceito e difundido de norte a sul,
sistematizando e organizando um pouco mais a tare-
fa da Evangelização, e substituindo o antigo Depar-
tamento de Evangelização pelo atual DIJ (Departa-
mento de Infância e Juventude).

Chegado o ano de 1977 deu-se o lança-
mento da Campanha Nacional de Evangelização Es-
pírita Infanto-Juvenil, tornando-se nos anos vindou-

ros “Campanha Perma-
nente de Evangelização
Espírita Infanto-Juvenil”.

Nosso Estado se-
guiu sua caminhada in-
cansável a frente da
evangelização, destacan-
do-se e sendo admirado
em todo país por esse tra-
balho. Muitos foram os
companheiros que passa-
ram pelo DIJ deixando
sua marca e transforman-
do com sua sensibilidade,
os corações de evan-
gelizadores e evangeli-
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zandos do Rio Grande do Sul. Desde sua criação des-
tacamos as seguintes companheiras (que estiveram
por momentos à frente desse Departamento): Dinah
F. Rocha, Cecília Rocha, Valéria Chemale Espíndola,
Gládis Pedersen de Oliveira, Maria Inês Reis Alves,
Marlene Mazzitelli, Georgeta Rocha e Vilma Darde
Ruiz.

Destacamos, em 1999, a ocorrência da 22ª
CONJERGS, coordenada por Georgeta Rocha. Pas-
sados treze anos da 21ª confraternização das juven-
tudes do Estado organizou-se corajosa equipe para
que a empreitada se tornasse realidade. O êxito foi
observado, pois reuniram-se em Porto Alegre apro-
ximadamente quinhentas pessoas, entre jovens e
evangelizadores. A importância de eventos como es-
ses são imensuráveis, jovens evangelizandos que par-
ticiparam do evento, hoje labutam como
evangelizadores e convivendo conosco não cansam
de dizer da importância em suas vidas do Encontro
com Raul Teixeira e com tantos jovens espíritas.

Atualmente o DIJ é dirigido pela companhei-
ra Berenice Santos e objetiva dar continuidade ao
excelente trabalho que vinha sendo feito, renovando
o espírito vanguardista, inovador e entusiasta que
caracteriza o Departamento. Com sua equipe, o DIJ
FERGS em 2006 terá participado, ao término do ano,
de aproximadamente oitenta atividades por todo o
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Evangelizadores de ontem e de hoje.

Estado, sendo jornadas de preparação e qualificação
de evangelizadores, encontros de Infância, juventu-
de e reuniões regionais. A programação para o ano
vindouro já se mostra intensa destacando-se a reali-
zação de um Encontro Estadual de Diretores de DIJ
(logo após participação da equipe diretiva no Encon-
tro Nacional de Diretores de DIJ) e da substituição
dos já tradicionais Encontros Estaduais por Encon-
tros Regionais de Evangelizadores.

Muitas sementes foram lançadas, muitas cri-
anças foram evangelizadas e ainda o estão sendo.
Continuemos a plantar os ensinamentos do Cristo em
nossos corações para que, com sensibilidade, possa-
mos distribuir as sementes a todos que chegarem a
nós sedentos de acompanhamento e direcionamento
evangélico às suas atuais encarnações. Não desper-
dicemos a oportunidade de trabalho amoroso que hoje
nos é dada: Oremos e vigiemos sempre!

BIBLIOGAFIA:
1) A Reencarnação nº412
2) A Reencarnação nº420
3) A Reencarnação – dezembro de 1971
4) Revista Anais – Educação/ Redenção – 2º
Congresso Espírita do Rio Grande do Sul
5) Pelos caminhos da Evangelização_ ROCHA,
Cecília. Ed. FEB – Rio de Janeiro/2006



Quando surgiu a Coleção Conte Mais, muita
coisa já tinha acontecido. Aliás, tudo.

DINAH FAGUNDES ROCHA, a grande so-
nhadora e lutadora por um mundo melhor, a partir da
evangelização das gerações novas, encontrou o pon-
to de partida para esta gigantesca tarefa: escrever his-
tórias, adaptar histórias, contar e recontar histórias!
Sensibilizar corações infantis e juvenis, a fim de
prepará-los, à luz da Doutrina Espírita, para nova jor-
nada no corpo físico.

Recursos inesgotáveis e fontes maravilhosas
de experiências, as histórias são um manancial in-
calculável de inspiração e de sugestões para a for-
mação do caráter do ouvinte e/ou leitor.

O reino encantado dos sonhos e da realidade,
das alegrias e das surpresas, do desfecho feliz ou
satisfatório, está sempre contido na boa história.

Dinah sabia disso. E como sabia!
E ela começou a tarefa.
As histórias surgiram e formaram apostilas.
Os Cursos de Preparação de Evangelizadores

surgiram e distribuíram apostilas.
O rincão gaúcho, através das Casas Espíritas,

pioneiro no trabalho sistematizado da Evangelização,
munia-se de material precioso,  abrindo   picada
no campo dos corações.

Os Evangelizadores enriqueciam suas almas
para, depois, iluminarem a senda dos pequenos e dos
jovens.

O tempo passou, fecundo, promissor.
As apostilas, no entanto, estavam amarelecidas.

Era necessário renovar, refazer.
O DIJ/FERGS recebia insistentes pedidos nesse

sentido.
Havia um acervo riquíssimo e era urgente

resgatá-lo. Remontá-lo, não no conteúdo, intocável,
mas na forma, na linguagem.

Refazer sem alterar. Andar novamente por ave-
nidas povoadas de personagens, movimentos, paisa-
gens, sentimentos, cores, sons... Sentir a emoção de

palmilhar caminhos já percorridos por pés seguros.
Seguir as pegadas e repintar cenários.

Um desafio, sim. Uma honra, também.
E das mãos das tão queridas Gládis Pedersen

de Oliveira, então vice-presidente da FERGS e Vilma
Darde Ruiz, na época, diretora do DIJ/FERGS no
ano de 2002, esse tesouro incalculável veio parar em
minha casa, em Bagé, com a ajuda de Sonia Vieira
Alcalde, como eu, trabalhadora da S.E. Amor e Cari-
dade.

Eram histórias e mais histórias de todos os ci-
clos. Como fazer?

Falando sobre o
Conte Mais

Eloína da Silva Lopes
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Gládis Pedersen de Oliveira, Sônia Vieira
Alcalde (E) e Eloína da Silva Lopes (D).



A REENCARNAÇÃO - NO 431 57

Argumentei que reuni-las num livro só não se-
ria possível, porque a linguagem, o enredo e o
enfoque eram diferentes para as mais diversas ida-
des. O melhor seria atender aos interesses por faixa
etária, em livros separados.

E a tarefa começou com as histórias para cri-
anças a partir de 3 anos ( e que são lidas e ouvidas,
com emoção, por “crianças” de todas as idades.)

Primeira etapa concluída: surge o CONTE
MAIS, volume. 1 em abril de 2003, depois o CON-
TE MAIS 2, o CONTE MAIS 3 e o CONTE MAIS
4!!

Ao longo do trabalho, que durou mais de dois
anos, contei com a ajuda valiosa de um bom número
de digitadores, revisoras e
a montagem final de cada
livro a cargo da Sonia.

Do Conte Mais, volu-
me 1, das setenta e oito his-
tórias ali contidas, seis já fo-
ram transformadas em li-
vros ilustrados infantis e li-
vros de atividades para fa-
cilitar o trabalho docente e
a aprendizagem: A Fuga do
Zé, O Gatinho Mimoso, O
Sonho de Carolina, O
Biscoitão Redondo, A
Estrelinha Azul e A Florzi-
nha Amarela. O projeto
Conte Mais, sua organiza-

ção e estrutura e a ilustração dos livros infantis já
estão em CD, à disposição dos interessados. Muito
trabalho ainda nos aguarda na área da Educação
Moral e da Emoção.

E assim é que, das mãos e do coração da Dinah,
ao passarem por nós, chegam às Casas Espíritas, aos
Pais, aos Evangelizadores,aos Educadores,  às Esco-
las, às Universidades e ultrapassam as fronteiras da
nossa terra gaúcha, as histórias da coleção CONTE
MAIS, falando  de esperanças, sonhos, alegrias, apon-
tando diretrizes seguras.

É o Passado no Presente, projetando-se no Fu-
turo, rumo a dias cada vez melhores.

Lançamento do
“Conte Mais”

“Conte Mais” na Feira do Livro.



Ao longo dos oitenta e cin-
co anos de atividades da Federa-
ção Espírita do Rio Grande do Sul
uma das metas presentes nas dife-
rentes diretorias, tem sido a
Evangelização da Família.

Na abertura dos trabalhos da
1ª Convenção de Evange-
lizadores da Infância, realizada
nos dias 13 e 14 de maio de 1950,
o presidente da Federação, Cel.
Hélio de Castro, em seu discurso
de abertura fala do valor da Edu-
cação como fator de melhoria do
individuo e elemento propulsor do
progresso e felicidade sociais,
lembrando também da responsa-
bilidade dos pais na educação dos
filhos. Neste evento, a professora
e evangelizadora Alcina Taborda
Garcia apresentou o tema “Con-
tribuição ao Problema da
Evangelização dos Lares”. Ao tér-
mino da Convenção uma das con-
clusões foi recomendar, “o traba-
lho de Evangelização dos Lares”,
visando a transformação moral do
ambiente em que vive a criança, e
que concorrerá decisivamente para
a melhoria social; para a

efetivação desse objetivo, reco-
mendou-se que o livro “O Evan-
gelho segundo o Espiritismo”, de
Allan Kardec, fosse estudado nos
lares e a visitação  aos mesmos
realizada por  evangelizadores
competentes e hábeis.

No 2ª Congresso Espírita
do Rio Grande do Sul, realizado
em 03 de outubro de 1951, que
teve como tema “Educação e Re-
denção”, foi apresentada a tese
“Evangelização dos Lares”, de au-

toria dos professores Cecília Ro-
cha, Alba Saucedo, Dinah F.
Fagundes e Hélio Burmeister, que
também foi seu relator. A tese de-
senvolveu idéias que nortearam o
trabalho junto aos lares do movi-
mento federativo.

A tarefa começou com as
visitas aos lares e a Sociedade Es-
pírita Paz e Amor, da Capital foi a
primeira a criar este trabalho que
hoje é realizado em todo o Esta-
do. Após um período de amadure-

Evangelização da Família Espírita
Marilene Huff
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2o Congresso Espírita do Rio Grande do Sul

Encontro de Pais
 no Atheneu Espírita
Cruzeiro do Sul  em
10/11/1968



cimento da idéia de evangelização da família, surge
na Federação Espírita do Rio Grande do Sul o “Setor
dos Lares”, vinculado ao Departamento de
Evangelização, para incentivar o Evangelho no Lar
através das Caravanas de Visitação aos Lares, cam-
panhas, mensagens e palestras.

O Setor dos Lares, sob a coordenação de Alba
Saucedo, realizou Encontro de Pais na capital e inte-
rior levando aos lares as premissas da Boa Nova que
devem ser vividas no ninho doméstico. Ocorreram
vários Encontros de Pais com o objetivo de falar so-
bre a importância da vida em família e a tarefa que
compete aos mesmos, bem com a atuação da família
espírita na sociedade atual, sua contribuição para um
mundo melhor. Os evangelizadores comprometidos
com a tarefa de evangelizar a criança e o jovem tam-
bém estavam envolvidos com aquela atividade. Não
podemos esquecer, porém, daqueles irmãos da “pri-
meira hora”: Alba Saucedo, Wanda da Silva Chagas,
José Simões de Mattos, Eunice Leite e Silva, Cecília
Rocha e Cícero Marcos Teixeira.

Na década de 70, o Setor dos Lares realizou
vários Encontros de Pais. Voltou-se, também, para
os Encontros de Caravaneiros de Visitação aos La-
res buscando uma normatização do trabalho. Para
isto, foi muito importante o Encontro realizado em
1971, quando foram criadas “as normas para o tra-
balho das caravanas” que até hoje servem de orien-
tação aos trabalhadores.

Em 1984 com a reestruturação administrati-
va da FERGS o antigo Setor dos Lares foi
desvinculado do Departamento de Evangelização e
transforma-se no Departamento de Assuntos da Fa-
mília, com importantes tarefas a desenvolver na área
familiar. A direção do Departamento foi entregue ini-

cialmente à confreira Cândida Domingues Fonseca
quando foram desenvolvidas atividades para promo-
ver o “Estudo da Doutrina Espírita no Lar”. Além
das palestras foram distribuídos materiais incentivan-
do aquele estudo, Evangelho no Lar e da prece em
família. As atividades do Setor dos Lares, agora De-
partamento de Assuntos da Família ou, como é co-
nhecido,  DAFA,  tem como objetivo valorizar a fun-
ção educadora e regeneradora da família, através do
programa de orientação, conscientizando os pais dos
compromissos morais e espirituais para com seus fi-
lhos.

A partir de 1984 o Departamento começa tam-
bém a grande campanha de conscientização do mo-
vimento espírita do Estado para o trabalho organiza-
do, endereçado à família e para que todo Centro Es-
pírita tenha um DAFA funcionando. Após levanta-
mento das atividades existentes no Estado, foram
estabelecidas as seguintes metas de trabalho: cria-
ção, nas sociedades espíritas de um Ciclo de Pais,
Campanha Permanente de Evangelho no Lar e das
Caravanas de Visitação aos Lares, envolvendo, as
famílias das crianças e jovens da evangelização e de
um trabalho permanente com o Idoso, cujas metas
estão contidas no opúsculo “Idéias básicas para a Or-
ganização do Departamento de Assuntos da Famí-
lia.” A partir 1989 o DAFA/FERGS começa a desen-
volver atividades nos três setores: Setor de Pais, Se-
tor do Idoso e Setor dos Lares, quando são criados
roteiros para trabalhar com os  pais e idosos e mate-
rial para a Campanha do Evangelho no Lar.

A partir de 1990 o DAFA continua divulgando
a importância do Departamento estruturado, auxili-
ando em sua organização, relacionando 60 obras es-
píritas que tratam do tema “família”, além de suges-
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Caravana de Peregrinação aos Lares em 16 de julho de 1969.
Destaca-se a Sra. Alba Saucedo em pé.
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tão de assuntos a serem desenvolvidos. Em 1995 as
atividades do departamento voltam-se para a forma-
ção do trabalhador do DAFA; são realizados encon-
tros, jornadas e reuniões de trabalho, buscando ori-
entar a tarefa.

O Projeto de Prevenção ao Uso Abusivo de
Drogas, cujos  encontros realizados entre 06 de agosto
a 22 de outubro de 1996, com profissionais que atu-
am na área da “dependência química”, foi oferecido
a todos os trabalhadores dos centros espíritas, bus-
cando esclarecer e normatizar as atividades nesta área
de atuação dos centros. A partir desse Projeto o
DAFA/FERGS torna-se membro efetivo do Fórum
sobre Drogas organizado pelo Conselho Municipal
de Entorpecentes (COMEN) e tem represen-
tante no Conselho Estadual de Entorpecen-
tes. Deu-se continuidade do Projeto no ano
seguinte com o encontro “O Centro Espírita
e a prevenção ao uso abusivo de Drogas”. O
Departamento continua engajado com aque-
la campanha.

Em parceria com o DIJ vem realizando
diversas atividades, tais como encontros es-
taduais, jornadas, etc. Iniciou com o DIJ no
dia 18 de dezembro de 1998 o Projeto
Evangelização na FEBEM, cujo o objetivo é
a evangelização espírita em caráter de apoio
ao menor infrator e sua família.

O lançamento em 28 de março de 1998 da apos-
tila “Estrutura, Organização e Funcionamento do
DAFA” material compilado ao longo dos anos por
todos aqueles que colaboraram nesta tarefa na
FERGS possibilitou  que  todas as atividades do
DAFA fossem norteadas pela mesma. O Curso Bási-

co do DAFA orienta-se
igualmente por aquele do-
cumento, que busca  quali-
ficar o trabalhador na área
da família.

A grande preocupação
do Departamento ainda, é
que em cada centro espírita
o Departamento de Assun-
tos da Família – DAFA seja
estruturado nos seus seto-
res: Evangelho no Lar, Pais,
Pais Gestantes e Idosos; tra-
balhadores qualificados e
comprometidos com a tare-
fa da evangelização da fa-

mília espírita, pois é pela educação que poderemos
transformar o mundo: se lançarmos a boa semente
no solo fértil do coração da criança e do jovem, mas
esquecermos da orientação aos pais, a boa semente
poderá não germinar.

Neste breve histórico, gostaríamos de home-
nagear aos queridos companheiros que nos antece-
deram na direção do Departamento: Cândida
Domingues Fonseca, Dinorá Fraga da Silva, Maria
Rita Py Dutra, Dalva Rosendo Montano, Nelso Gon-
çalves e Gladis Pedersen de Oliveira. Suas partici-
pações, com certeza, nos possibilitaram dar conti-
nuidade à tarefa, cujo objetivo desde a criação do
Departamento de Assuntos da Família foi e continua
sendo a Evangelização da Família Espírita.
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Projeto FEBEM

Equipe do DAFA com o Dr. Marco Antônio dos Santos
e sua esposa no Seminário Estadual “Educação Fami-

liar na Visão Espírita”, realizado em agosto de 2002.



A Comunicação Social Espírita:
A preservação da história

em forma de notícia
Silvio Luiz de Oliveira

As atividades arqueológicas têm servido de
fundamental arquivo histórico da Humanidade reve-
lando, através de suas escavações, o passado mais
remoto da presença da vida em nosso Planeta. Pode-
ríamos dizer que os arqueólogos são os interpretes
dos fatos sem testemunhas, mas que deixaram ras-
tros que permitem a reconstituição da História. Um
dos casos mais marcantes, de meu conhecimento, é
de um aludido “assassinato”, ocorrido ainda na pré-
história. Escavações procedidas junto a um pântano,
num lugar isolado e inabitado ainda hoje, mostraram
a morte de um homem que fôra atingido pelas cos-
tas, por um instrumento perfurante, provavelmente
uma flecha de pedra. Os des-
cobridores de tal cadáver fo-
ram os arqueólogos que
reconstituíram os últimos
passos daquele nosso ances-
tral, pelas evidências deixa-
das no terreno onde se deu a
cena do crime. Tivessem
sido encontrados desenhos
ou escritos deixados pelos homens daquelas eras,
talvez a conclusão de cena encontrada pudesse ter
outra interpretação.

Toda a memória que o homem tem de sua pas-
sagem pela Terra é fruto dos repórteres que sempre
existiram e que trataram de gravá-la, seja através de
desenhos rupestres, seja pela tradição oral, seja pela
escrita. E um dos exemplos mais notáveis dessa me-
mória são as narrações contidas nos textos da Boa
Nova, onde seguidores de Jesus exerceram sua ativi-
dade de repórteres, narrando o que presenciaram ou
o que ouviram dizer sobre os fatos acontecidos há
mais de 2000 anos.

Hoje, mais do que nunca, se tem uma grande
preocupação com a preservação da História. Talvez
isso seja resultado do estado de consciência que o
homem tem de sua temporalidade, que lhe induz a
preservar todos os fatos acontecidos para que nunca
se esqueça de que, antes dele, outros já viveram e
construíram o que hoje se chama “passado”.

Nossa Federação Espírita do Rio Grande do
Sul, fundada em 1921, tem valioso acervo histórico
materializado pelas páginas da respeitabilíssima re-
vista Reencarnação, existente desde outubro de 1934,
quando passaram a ser gravados e impressos magní-
ficos dias da história do Espiritismo organizado em
nosso Estado.

Seu formato, analisado sob a visão atual, mais
se parecia com a de um jornal, pois tratava de regis-
trar todos os atos praticados pelos espíritas da épo-
ca. Eram notícias sobre a criação de novos centros
espíritas, de atividades realizadas nos distantes
rincões do Rio Grande do Sul e até mesmo do Brasil,

como foram as notícias dos
espíritas gaúchos envolvi-
dos nas caravanas de unifi-
cação do Espiritismo em
nossa Pátria. Nada escapa-
va dos diligentes olhos dos
responsáveis pela elabora-
ção e edição da Reencarna-
ção.

A edição de nº. 1 homenageava os 130 anos de
nascimento de Allan Kardec e os 80 anos de sua mis-
são evangelizadora na Terra. Ao mesmo tempo, em
sua apresentação, lembrava aos espíritas que “opor-
tuno é que se recorde aos homens as suas vidas su-
cessivas, com as responsabilidades que se solidari-
zam através dos séculos, proporcionando-lhes hoje
a felicidade ou o infortúnio, em função de suas atitu-
des anteriores”.

A magistral apresentação da revista, da qual
selecionamos pequeníssimo trecho, nos mostra a nova
visão de mundo que o Espiritismo proporciona: a das
vidas sucessivas, a da continuidade da existência da
alma humana que vem, passa e retorna ao mundo
espiritual, mas que volta novamente para o orbe ter-
reno e assim sucessivamente. Mostrava que a Histó-
ria era uma continuidade de nossas ações e que, por-
tanto, o homem estava sempre construindo para seu
futuro, estava sempre preparando seu próprio retor-
no. Que mensagem belíssima, em rápidas linhas de
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Nas páginas da revista
 A Reencarnação, desde 1934,

o registro da história do
Movimento Espírita do

Rio Grande do Sul.



apresentação de um novo órgão na imprensa
brasileira, órgão esse que, ininterruptamente,
mantém-se desde 1934, sempre ativo e ino-
vador!

A primeira grande notícia de interesse
do Movimento Espírita Gaúcho, veiculado
na Reencarnação, foi a doação de 60 livros
espíritas novos e encadernados à biblioteca
Pública do Estado. Eram as obras básicas e
vários outros como o Problema do Ser, do
Destino e da Dor, Joana D’Arc Médium, De-
pois da Morte, todos de  Léon Denis. E tam-
bém obras de Delanne, Vitor Hugo, Bozzano,
Aksakoff, Carlos Imbassay...

O ofício de entrega das obras estava
assinado pelo 1º Secretário da FERGS,
Conrado Ferrari e por seu Presidente,
Ildefonso da Silva Dias. Momentos
indicativos da relevância dessa revista para
a perpetuação da história do Espiritismo em terras
gaúchas. Seu primeiro diretor, Oscar Breyer, que tra-
balhara nas oficinas do jornal “Correio do Povo” e
trouxera sua experiência para a revista da FERGS,
noticiava naquele número a fundação de três novas
sociedades espíritas no Rio Grande do Sul: “Amor à
Verdade”, de Cachoeira do Sul; “João Batista”, de
Dom Pedrito e “Vianna de Carvalho”, de Tupanciretã.
Também noticiava atividades do Hospital Espírita de
Porto Alegre e divulgava palestras que seriam feitas
por dirigentes da Federação em casas espíritas do
“arrabalde” Partenon...

A revista Reencarnação cumpriu sua função de
preservar a história, noticiando os fatos ocorridos no
Movimento Espírita Gaúcho até o surgimento do jor-
nal “Diálogo Espírita, em 1995, quando era presi-
dente da FERGS Jason de Camargo. O Desem-
bargador Moacir Danilo Rodrigues havia sido con-

vidado para dirigir o Departamento de Difusão da
Federação e encarregado de criar um jornal espírita.
Nascia naqueles dias, o “Diálogo Espírita”, nome su-
gerido pelo novo diretor que, antes de exercer a ma-
gistratura gaúcha, foi homem de Comunicação de-
sempenhando funções de radialista e de jornalista. O
editorial do nº1, de julho/agosto/95, é um verdadeiro
guia: “Seremos incansáveis no aprimoramento edi-
torial e na formulação de temas auxiliares do Movi-
mento Espírita do Rio Grande do Sul... A crítica equi-
librada, desprovida da força cisatória, é opinião ami-
ga apontando o caminho do aprimoramento, bem
como uma postura serena auxilia no impulso da mão
que movimenta a caneta responsável... O Equilíbrio
é indispensável para construirmos a unificação espí-
rita e para implantarmos o Espiritismo no solo fe-
cundo de nosso orbe...Não nos afastaremos dos va-
lores éticos necessários para a construção de uma so-
ciedade hígida e feliz!”

 Durante seus 85 anos de existência, a FERGS
nunca se descurou da preocupação com a divulga-
ção da Doutrina Espírita nem da preservação da his-
tória do Espiritismo em terras gaúchas. Tanto que
chegou, em determinado momento, a manter uma
gráfica para imprimir as matérias de seu interesse,
fosse através de jornais, revistas ou livros. Essa ex-
periência durou apenas um ano, mas serviu para que
novos e melhores rumos fossem seguidos, como por
exemplo, a terceirização na confecção de seus jor-
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Mendes Ribeiro, da TV Gaúcha,
na Exposição Espírita em 1971.



nais e revistas que são planeja-
dos e produzidos pela FERGS,
mas impressos por empresas
profissionais.

Atividades como a 1ª Ex-
posição Estadual de Jornais, Re-
vistas e Obras Espíritas, em
1941, mostravam o Espiritismo
ao público. A Rádio Farroupilha
fez a transmissão do lançamen-
to da referida exposição, man-
dando seu som para toda a Amé-
rica Latina através da PRH2,
como era identificada a emisso-
ra. A Exposição Espírita, em
1971, contou com a cobertura da TV Gaúcha através
do consagrado jornalista Mendes Ribeiro, que apre-
sentou flashes ao vivo do evento.

Nunca houve omissão da FERGS para difun-
dir o Espiritismo.

Para a execução dessa tarefa, a FERGS serviu-
se de setores assim denominados: Serviço de Divul-
gação e Propaganda, Departamento de Difusão e, fi-
nalmente, o Departamento de Comunicação Social
Espírita, a partir de 1996, sob a direção de Moacir
Danilo, dentro de uma nova visão de difusão doutri-
nária.

 Além da revista A Reencarnação, do jornal Di-
álogo Espírita, do boletim Unificador e de outros
meios impressos utilizados na difusão do Espiritis-
mo, a FERGS manteve programas em emissoras de

rádio: “Hora Espírita Radiofônica”, na Rádio Itaí;
“Programa Espírita Radiofônico”, na Rádio Difusora;
Programa Espírita “Plenitude”, na Rádio Bandeiran-
tes, todas elas transmitindo desde Porto Alegre. Man-
teve programas de televisão, na TV Gaúcha, inicia-
dos em 1966 e na TV Comunitária de Porto Alegre,
mais recentemente.

Com o advento da internet, a Comunicação So-
cial Espírita pôde alastrar-se, através do Programa
Plenitude Espírita, no site www.fergs.org.br, onde
também expõe números da Revista Reencarnação e
do jornal Diálogo Espírita, no formato PDF que per-
mite sua leitura na íntegra, do mesmo modo apre-
sentado na mídia impressa.
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Programa Espírita na TV Gaúcha.

Momento informal nos bastidores da TV Gaúcha.
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Assim, nestes 85 anos, todos aqueles que tra-
balharam na área de Comunicação Social poderão
ser comparados, passados alguns anos, àqueles re-
pórteres historiadores aos quais fizemos referência
no início deste artigo. Cada linha, cada notícia dos
fatos acontecidos servirão para que se remonte a his-
tória de muitas instituições espíritas em nosso Esta-
do e a história do próprio Movimento Espírita Gaú-
cho.

Talvez, passadas algumas centenas de anos, al-
guma escavação arqueológica venha a encontrar an-
tigos jornais ou revistas espíritas, guardados em co-
fres de aço, de vidro ou de plástico. Poderão estar à

frente de importantes notícias de como foi, numa de-
terminada época, a movimentação dos espiritistas no
Rio Grande do Sul.

Aí, todos poderão ter a certeza de que valeu a
pena ter existido, um dia, um Departamento de Co-
municação Social Espírita, apesar de todas as difi-
culdades para mantê-lo: este departamento preserva
a História!

Jason de Camargo  no comando do Programa Plenitude
 com o médico Gilson Luis Roberto.

Fórum:
“O Espiritismo e

a Comunicação”.



A FERGS HOJE
Liane Matzenbacher*

Há 85 anos um grupo de des-
bravadores, sonhando com um Es-
piritismo unificado e puro, funda-
ram a Federação Espírita do Rio
Grande do Sul. Longos anos de lu-
tas e glórias se passaram. A socie-
dade mudou. A tecnologia evoluiu
de forma assombrosa. Entretanto,
a Doutrina Espírita continua man-
tendo sua pureza e sua atualidade,
apesar do passar do tempo. A luta
destes desbravadores não foi em
vão e o legado que nos deixaram
servem de base e de incentivo para
continuar o sonho, continuar a luta
em busca do ideal previsto por
Allan Kardec, em Viagem Espíri-
ta em 1862, quando afirmou: “(...)
o futuro do Espiritismo não pode
ser duvidoso e, todavia, se deve-
mos nos surpreender com alguma
coisa, será com o fato de que te-
nha franqueado um caminho tão
rápido através dos preconceitos.
Como e por que meios alcançará
a transformação da humanidade,
é o que nos resta examinar”.

Estes desbravadores que ini-
ciaram o Movimento Espírita or-
ganizado, possivelmente, não ima-
ginaram que os primeiros passos
por eles dados serviriam de base
para um grande avanço da Doutri-
na Kardequiana. Quando olhamos
hoje para a FERGS e com emo-
ção sentimos o progresso ocorri-
do, em decorrência das tarefas de
cada seareiro que por aqui passou,
percebemos a grandiosidade do
trabalho. Lembramos, mais uma
vez, o mestre liones, quando  em
nome da Sociedade de Paris e em
seu próprio nome, homenageia os
batalhadores do Espiritismo, em

Viagem Espírita em 1862, escre-
vendo: “(...) dar um testemunho
especial de gratidão e de admira-
ção a esses pioneiros da obra es-
pírita que, por sua iniciativa, seu
zelo desinteressado e seu
devotamento, constituem dela os
primeiros e mais firmes sustentá-
culos; a esses que caminham sem-
pre em frente sem se inquietarem
com as pedras que se lhes atiram,
colocando o interesse da causa
espírita à frente de seus interes-
ses pessoais.”

Hoje, temos uma Federação
alicerçada no estudo teórico, prá-
tico experimental do Espiritismo,
bem como a observância e a difu-
são de seus princípios, segundo a
codificação de Allan Kardec. A Fe-
deração, conforme seu Estatuto
Social, está constituída numa ins-
tituição civil espírita, de caráter ci-
entífico, filosófico, religioso, edu-
cacional, cultural, de ação e pro-
moção social, com prazo de dura-
ção indeterminado. Ela é consti-
tuída pela associação das institui-
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*Diretora do DECOM/FERGS

ções espíritas federadas e tem por
finalidade a unificação, a orienta-
ção, a coordenação e a dinami-
zação do Movimento Espírita no
Rio Grande do Sul. Para tanto, a
FERGS incentiva o estudo teóri-
co, prático e experimental do Es-
piritismo, bem como a observân-
cia e a difusão de seus princípios,
segundo a codificação de Allan
Kardec.

Atualmente, conforme seu
Estatuto, a FERGS é composta pe-
los seguintes órgãos: Conselho
Deliberativo, Conselho Fiscal,
Conselho Executivo, Conselhos
Regionais Espíritas, Uniões Mu-
nicipais Espíritas, Uniões
Distritais Espíritas e União
Intermunicipal Espírita.

O Conselho Executivo da
Federação é formada pelo Presi-
dente, Vice-presidente Adminis-
trativo, Vice-presidente de Unifi-
cação e Vice-presidente Doutriná-
rio, Primeiro e Segundo Secretá-
rio, Primeiro e Segundo Tesourei-

Equipe de trabalho da FERGS.
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ro e Diretores dos Departamentos
Doutrinário (DEDO), Assuntos da
Família (DAFA), Infância e Juven-
tude (DIJ), Comunicação Social
Espírita (DECOM), Assistência e
Promoção Social Espírita
(DAPSE), Pesquisa e Estudo
(DEPE), além da Livraria e Edi-
tora Francisco Spinelli.

O Movimento Espírita gaú-
cho pode contar com a estrutura
da FERGS, sendo que o Departa-
mento Doutrinário está encarrega-
do de promover, coordenar e ori-
entar o estudo da Doutrina Espíri-
ta, visando à preservação da pure-
za doutrinária. O DEDO está cons-
tituído pelos Setores: Estudo Sis-
tematizado da Doutrina Espírita
(ESDE), Mediunidade, Atendi-
mento Espiritual e Análise de Li-
vros.

O DAFA tem por finalida-
de incentivar, divulgar e orientar
a tarefa de evangelização da famí-
lia espírita através da implantação
do Evangelho no Lar; da divulga-
ção dos objetivos do Departamen-
to; da visitação aos lares em cara-

vanas; de reuniões sistemáticas
com pais que freqüentam as casas;
do estímulo a implantação de
DAFAs nas casas e nas uniões; e
promoção de encontros com as
famílias espíritas. O DAFA reali-
za suas atividades através dos se-
tores de Pais, dos Idosos e do
Evangelho no Lar.

São finalidades do DIJ o
incentivo e a orientação das ativi-
dades de evangelização da infân-
cia e da juventude; promoção da
unidade evangélico-doutrinário-
pedagógico no desenvolvimento
das atividades; promoção da
integração das juventudes no Mo-
vimento Espírita; promoção do
aperfeiçoamento doutrinário-pe-
dagógico dos evangelizadores. O
DIJ está dividido em Setores de In-
fância, de Juventude e Técnico Pe-
dagógico.

Promover a divulgação do
Espiritismo e propagar as ativida-
des da FERGS e do Movimento
Espírita em geral, através dos di-
ferentes meios de comunicação so-
cial são os objetivos do DECOM.

Para tanto ele conta com a estru-
tura dos setores de Mídia e de Bi-
blioteca. O DECOM edita o jor-
nal Diálogo, o boletim Unificador,
a revista A Reencarnação, o pro-
grama de rádio Plenitude e o Site
da Federação.

O DAPSE tem por finali-
dade divulgar, incentivar, orientar
e capacitar as instituições do Mo-
vimento Espírita, desenvolvendo
atividades de assistência e promo-
ção social à luz da Doutrina Espí-
rita, tendo como pressuposto bá-
sico a educação integral do ser
humano; atender às famílias inclu-
ídas na programação assistencial
do Centro Espírita, conjugando
sempre a ajuda material, o socor-
ro espiritual e a orientação doutri-
nária, sem imposições, visando à
promoção social e espiritual; pro-
mover o indivíduo e a família ca-
rente nos aspectos biológicos, psi-
cológico, social e espiritual, à luz
da Doutrina Espírita; e proporcio-
nar ao freqüentador do Centro Es-
pírita a oportunidade de integrar-
se na área de vivência assistencial.

A FERGS hoje.
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O DAPSE está estruturado da se-
guinte forma: Setores de Secreta-
ria, de Capacitação e Treinamen-
to, de Publicidade e Divulgação,
de Relação com a Rede Federati-
va e de Relação com Instituições
e Órgãos Públicos de Assistência
e Promoção Social.

A promoção de cursos dou-
trinários e operacionais, objeti-
vando a conscientização e a qua-
lificação dos trabalhadores das ins-
tituições Espíritas federadas é o
objetivo do DEPE. Para melhor
executar estas tarefas, ele é cons-
tituído pelos setores de Cursos, de
Pesquisa, de Apoio aos Núcleos de
Estudos Operacionais e de Cursos
à distância.

Bezerra de Menezes em
Seara Bendita, psicografada por
Maria José Soares de Oliveira e
Wanderlei Soares de Oliveira, es-
creve: “Levantemos a bandeira da
unificação ética em torno da qual
ser-nos-á possível atrair pela
ação, mais do que pelo discurso,
ensejando a formação de pólos de
congraçamento ecumênico entre
nós, os espíritas com diversidade
de idéias, mas num único senti-
mento, o de amor exalando a
fraternidade”. A FERGS visando
alcançar este mesmo ideal de uni-
ficação do Movimento Espírita de-
senvolve, nas 13 Regiões Federa-
tivas do Rio Grande do Sul, ativi-
dades doutrinárias e, anualmente,
as reuniões regionais. Nestas, a
Diretoria Executiva da Federação
reúne-se com os dirigentes das
casa Espíritas, das Umes, das Udes
e da Unime visando uma melhor
integração, uma troca de idéias,
um apoio mútuo e a preservação
da pureza doutrinária. Das discus-
sões que ocorrem em plenária ou
nas reuniões setoriais de cada de-
partamento, surgem novas idéias,
novos caminhos, decisões admi-
nistrativas e meios de qualificar o

trabalhador através de mini-cur-
sos, jornadas e seminários, confor-
me as necessidades de cada região.

Assim, aqueles heróis des-
bravadores da História da FERGS,
quando na Espiritualidade conti-
nuam a tarefa junto ao Movimen-
to Espírita, com certeza devem
perceber que ainda há muito que
fazer, há muito que crescer, mas,
ao mesmo tempo, devem sentir-se
felizes, pois aquele Congresso re-
alizado na Sociedade Espírita
Allan Kardec, nos idos de 15 a 17
de fevereiro de 1921, para fundar
a Federativa Estadual, visando
aglutinar, impulsionar, orientar e
coordenar as atividades do espiri-
tismo em solo gaúcho, vem cum-
prindo com a sua missão, sendo
uma instituição que colabora para
que em solo gaúcho brilhem 386
luzes representativas das casas
federadas e que levam a mensa-
gem codificada por Allan Kardec
a muitos corações e mentes ansio-
sas por conforto e esclarecimento
sobre as questões da vida e da
morte.

Além das atividades desen-
volvidas no Rio Grande do Sul, a
FERGS tem uma atuação destaca-
da junto ao Conselho Federativo
Nacional, propondo atividades que
se tornaram permanentes no Mo-
vimento Espírita Brasileiro, como
a Evangelização Espírita Infanto-
Juvenil e o Estudo Sistematizado
da Doutrina Espírita.

Portanto, quando dizemos
que a FERGS somos todos nós,
nós trabalhadores, tanto na Capi-

tal como nos rincões mais longín-
quos do nosso Estado, nós que dei-
xamos de lado os chamativos ma-
teriais para dedicarmo-nos às
questões espirituais, nós que dia-
riamente travamos batalhas com o
nosso íntimo tentando permanen-
temente vencer as más tendências
para deixar desabrochar as virtu-
des que jazem latentes em nossos
corações, procurando deixar para
trás o homem velho e tornarmo-
nos o homem novo, que ama, que
trabalha, que estuda e, principal-
mente, que estende a mão a seu se-
melhante. A FERGS somos todos
nós, portanto, suas portas estão
abertas não apenas para o traba-
lho, mas também para receber su-
gestões, críticas e tudo que possa
melhorar as atividades do Movi-
mento Espírita gaúcho.

Para finalizar citamos, ain-
da, Bezerra de Menezes, em Sea-
ra Bendita, que ressalta: “O tra-
balho opera as mudanças pela for-
ça das circunstâncias, a tolerân-
cia cria o clima indispensável
para torná-las possíveis e a soli-
dariedade é a mola propulsora
capaz de fazê-las acreditáveis”.

Na descentralização e no diálogo, a
FERGS favorece a democracia,

indispensável à Unificação, pois só nela se
conciliam pluralismo e fidelidade

doutrinária - a qual não existe fora da
fraternidade em sentimento e ação.
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Os 85 anos da FERGS:
uma efeméride em dois mundos

João Alessandro Müller*

O ano de 2006, por marcar os 85 anos da Fede-
ração Espírita do Rio Grande do Sul foi rico de ativi-
dades comemorativas. Nada mais justo, em especial
se tratando de uma federativa com tão larga folha de
serviços ao Espiritismo em todo o Brasil.

Já no mês de fevereiro, data do aniversário (dia
17) ocorre uma sessão magna comemorativa no au-
ditório da FERGS. Presentes no evento vários ex-
presidentes, dentre todos os ainda encarnados que
foram convidados. O momento, histórico e tocante,
restará guardado no coração de todos quantos a ele
presenciaram.

Em prosseguimento às festivida-
des, foi lançada uma edição especial
comemorativa de “O Evangelho Segun-
do o Espiritismo”, de Allan Kardec. O
projeto, uma homenagem da Federação
Espírita Brasileira – FEB a FERGS deu
à luz uma bela edição com capa e trata-
mento especiais, com motivos dedica-
dos às festividades de aniversário da fe-
derativa gaúcha. Na capa um mapa do
Rio Grande do Sul se destaca do globo
terrestre e estampa em sua face 13 es-
trelas correspondentes às atuais 13 re-
giões federativas que compõem a Fede-
ração Espírita do Rio Grande do Sul. A
edição especial é, sem dúvida, históri-
ca.

Na mesma época, é lançado um
bottom comemorativo.

Ainda parte integrante das come-
morações está a edição especial de “A
Reencarnação” que o leitor tem nas
mãos, na qual se resgata a história da
Federação Espírita do Rio Grande do
Sul, de seus departamentos e maiores
pioneiros, além de tentar traçar um es-
boço dos desafios para o futuro.

Talvez um dos principais eventos
comemorativos dos 85 anos da FERGS

tenha sido mesmo a palestra magna de Divaldo Pe-
reira Franco no Ginásio Gigantinho, em Porto Ale-
gre.

O evento encantou e envolveu a todos, a co-
meçar pelos preparativos. A grande família FERGS
se fez ainda mais unida, tendo sido mobilizados mais
de 150 trabalhadores para a organização e realização
do evento. Várias reuniões de trabalhadores prece-
deram o evento. Todos vibrando e trabalhando jun-
tos em tempo integral para que tudo desse certo.

Atingir o público leigo para traze-lo ao evento
era uma das preocupações principais, já que impor-

*Presidente da AJERS - Associação Jurídico-Espírita do RGS
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taria levar o Espiritismo a irmãos que ainda não o
conheciam. A união e o esforço de todos fez com
que centenas de panfletos ganhassem as ruas.

A imprensa leiga também foi mobilizada.
Quando Divaldo chegou, um dia antes do evento, a
imprensa leiga estava no aeroporto e os principais
jornais do Estado estampavam a sua chegada e o
evento com grande destaque, merecendo menção os
jornais “Zero Hora” e “O Sul”, que inclusive publi-
caram entrevistas com o médium.

O dia anterior ao evento não marcaria apenas a
chegada de Divaldo Franco ao aeroporto. Era o dia
da mobilização total da equipe, cujo trabalho pude-
mos acompanhar de perto, pelo que pedimos licença
para deixar nosso testemunho, pois dificilmente aque-
les momentos se nos apagarão da memória.

Todos se reuniram ao cair da tarde no local do
evento e encaminharam as últimas providências até
tarde da noite. Antes, entretanto, a presidente Gladis
Pedersen reuniu a todos os colaboradores no centro
do ginásio para uma prece. A partir daquele momen-
to, aquele local acostumado a eventos do mundo
material se tornaria um local de prece e harmonização
espiritual. Após leitura evangélica, sentida prece foi
pronunciada. Emocionados todos, cada um partiu
para seu setor de trabalho.

Por volta das 21h deixamos o local acompa-
nhando a presidente e alguns amigos rumo às insta-

lações da TVE, no Morro Santa Teresa, onde Divaldo
daria uma entrevista ao vivo ao telejornal. Encontra-
mos o médium sorridente no saguão e este nos afir-
mava que no dia seguinte se realizaria um dos maio-
res eventos espíritas já realizados neste Estado. Dis-
se-nos ainda que o espírito de Joanna de Angelis lhe
teria confidenciado que toda a equipe de trabalhado-
res havia se reunido em sentida oração momentos
antes no local do evento. Aquela revelação tocou a
todos os presentes.

No dia seguinte as providências continuaram.
Os jornais da capital e do Estado deram novo desta-
que ao evento da noite. Já no começo da tarde a equipe
de trabalhadores estava toda reunida, operosa e dili-
gente. Ao cair da tarde o público começou a chegar e
não parava mais de crescer. Desde as 18 horas o
médium distribuía autógrafos e falava com os visi-
tantes. Por volta de 20horas, só havia lugar atrás do
palco. Mais de dez mil pessoas assistiram ao tribuno
baiano numa conferência emocionada sobre os “con-
flitos existenciais”. Várias vezes foi interrompido
pela multidão que aplaudia em êxtase. Mas nos in-
tervalos desses aplausos, era com silêncio e atenção
que todos ouviam o médium. Depois Divaldo
confidenciaria que poucas vezes vira público tão re-
ceptivo, pois todos estavam atentos, sendo que nin-
guém abandonou o recinto antes da prece final. Pre-
sentes à mesa lideranças espíritas, políticas e
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institucionais, com destaque para o Procurador-Ge-
ral de Justiça, Dr. Roberto Bandeira Pereira.

Foi uma noite memorável, para não ser esque-
cida pela família espírita gaúcha. Após o evento, por
ocasião do jantar fomos agraciados por Deus com a
oportunidade de podermos nos assentar próximos a
Divaldo, de modo que pudemos lhe ouvir a narração
dos aspectos espirituais da conferência, os quais pe-
dimos aqui licença ao leitor para tentar registrar, com
os perdoáveis equívocos de memória, embora tenha-
mos conferido os dados por nós anotados com ou-
tros confrades que também ouviram o relato.

Relatou-nos o médium que desde o princípio
do evento ouvia-se um violinista a tocar melodias
celestiais, de modo a emanar o ambiente de paz, sen-
do que tal violinista seria o
próprio Vianna de Carvalho
(o qual, enquanto encarnado,
fora grande apreciador e
incentivador da música espí-
rita). Em dado momento do
evento, um enorme cristal,
uma espécie de lustre teria
descido do teto do ginásio e
começado a espargir e der-
ramar por sobre todos os es-
pectadores uma luz de
safirina beleza.

Por fim, relatou
Divaldo que todos os ex-pre-
sidentes da FERGS desen-
carnados estavam presentes,
tendo nominado expressa-
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mente Francisco Spinelli, Hélio de Castro
(nominado várias vezes em nossas conver-
sas com o médium tal qual fosse um dos
“organizadores” espirituais do evento) e
Angel Aguarod. Também estariam presentes
diversos ex-dirigentes, trabalhadores e pro-
tetores espirituais do Hospital Espírita de
Porto Alegre. Por fim, o médium anotou a
presença de várias entidades espirituais re-
presentativas e protetoras do movimento es-
pírita do interior do Estado. O interessante é
que Divaldo ia puxando os nomes pela me-
mória com alguma dificuldade, pois que não
os conhecia até então e eles a ele se apresen-
taram naquela noite. E começaram os nomes

tão conhecidos de nós (e desconhecidos para o tribuno
baiano): Anita Zimmermann, Antonina Xavier, de
Passo Fundo (Divaldo declinou o nome e a cidade) e
Fernando do Ó, de Santa Maria. Em relação aos ou-
tros locais, Divaldo não mencionou o nome, tendo
feito referência a uma entidade representante da re-
gião de Pelotas, cujo nome não guardara (o sobreno-
me talvez fosse “Delgado”).

No mais, como todos já supúnhamos, muitas
pessoas que conheceram a Doutrina pela primeira vez
naquela noite foram atendidas, tendo muitas entida-
des sido encaminhadas.

Com tantas e merecidas comemorações, pode-
mos perceber que os dois planos da vida – material e
espiritual – seguem sempre caminhando e trabalhan-
do juntos, pois os objetivos maiores são sempre os
mesmos na grande obra federativa.

Divaldo Franco com o articulista J. Alessandro Müller.

Vista panorâmica do público.
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