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Jovens espíritas se reuniram durante o 
feriado de carnaval em Ouro Preto

Foram mais de 300 jovens reunidos em três 
dias de convivência fraterna e estudos evangéli-
cos à luz do Espiritismo

Entre os dias 10 e 12 de fevereiro, durante 
o feriado, a Federação Espírita de Rondônia 
(FERO) reuniu jovens espíritas na cidade de 
Ouro Preto do Oeste, para o EMERO (Encontro 
da Mocidade Espírita de Rondônia).

O EMERO recebeu adolescentes e jovens 
na faixa etária dos 12 aos 23 anos, de Porto 
Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Jaru, Ouro Preto, 
Espigão do Oeste, Cacoal, Rolim de Moura, Pi-
menta Bueno, Vilhena e Cerejeiras. Neste ano, 
houve participação de jovens de Rio Branco, 
incluindo o presidente Paulo Afonso da Fede-
ração Espírita do Acre (FEAC); de Roraima; e 
dois palestrantes da Federação Espírita Brasi-
leira (FEB), além de 15 palestrantes do Estado.

O Encontro, que esse ano completou sua 25ª 
edição, foi realizado na Faculdade UNEOURO, 
na cidade de Ouro Preto do Oeste, com uma 
média de 315 jovens e 85 colaboradores para a 
organização do encontro.

O EMERO possibilitou o encontro de jovens 
oferecendo a oportunidade de estudar a Dou-
trina Espírita, em clima fraterno, refletindo so-
bre o encontro de Saulo de Tarso com Jesus e 
a consciência, que esse encontro trouxe a sua 
vida. O agora Paulo de Tarso, nome adotado 
após o encontro com Jesus, se transformou no 
grande divulgador do evangelho, grande tra-
balhador do amor e da Boa Nova, exemplo de 
serviço para todos nós. 

Além de proporcionar momentos de estudo 
para os jovens, possibilitou a integração entre 
as diversas mocidades dos centros espíritas 
de Rondônia, fortalecendo laços de amizade, 
formando novos, que se perpetuam, por meio 
eletrônico e das redes sociais.

Cuidadosamente planejados e elaborados 
por integrantes do movimento espírita do Es-
tado, visando a construção e fortalecimento 
de valores morais e éticos, essenciais para a 
formação de cidadãos melhores. Esses espa-
ços são importantes, para permitir ao jovem a 
vivência evangélica, seja durante os estudos, 
seja durante as atividades lúdicas. 

INTEGRE
Enquanto isso, em Porto Velho, a FERO reali-

zou entre os dias 10 a 13 de fevereiro o 32º INTE-
GRE (Integração dos Grupos Espíritas de Porto 
Velho). O encontro buscou promover a integra-
ção dos trabalhadores espíritas por meio do es-
tudo e reflexões sobre “A Imortalidade da Alma 
segundo André Luiz”. No sábado, a palestra foi 
“O mundo espiritual segundo André Luiz”, mi-
nistrada por Herculis Romano. Nos demais dias 
o palestrante foi Jorge Elarrat e os temas foram 
“As regiões de sofrimento do mundo espiritual; 
“As colônias do mundo espiritual” e “Os traba-
lhadores do mundo espiritual”.

Os áudios, as apresentações e as fotos do 
INTEGRE, podem ser encontrados na página 
http://www.fero.org.br/2018-integre.
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FALA CONOSCO

25º EMERO – ENCONTRO DE 
MOCIDADES ESPÍRITAS DE RONDÔNIA

32º INTEGRE – INTEGRAÇÃO DOS GRUPOS ESPÍRITAS

Jovens espíritas na cidade de Ouro Preto do Oeste.

Integração dos Grupos Espíritas de Porto Velho
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Nos dias 7 e 8 de abril de 2018, o Centro Espí-
rita André Luiz, da cidade de Ji-Paraná rece-
beu um público de cerca de 60 pessoas, para 
o treinamento “Estudo Espírita e Prevenção 
ao Suicídio”, o público era composto de mo-

nitores, evangelizadores entre outros traba-
lhadores espíritas. Além dos companheiros 
da cidade anfitriã, participaram irmãos de 
Jaru, Ouro Preto e Presidente Médici.

Esses treinamentos tiveram início na cidade 

de Porto Velho, em 2017 e tem sido um esfor-
ço da área de estudos, na formação dos tra-
balhadores espíritas, para lidar melhor com 
essa realidade e poder melhor servir.

Dentre os gravames infelizes que desorgani-
zaram a economia social e moral da Terra atu-
al, as drogas alucinógenas ocupam lugar de 
destaque, em considerando a facilidade com 
que dominam as gerações novas, estrangu-
lando as esperanças humanas em relação ao 
futuro.

Paisagem humana triste, sombria e avassa-
ladora, pelos miasmas venenosos que disti-
lam os grupos vencidos pelo uso desregrado 
dos tóxicos, constitui evidência do engano a 
que se permitiram os educadores do passado: 
pais ou mestres, sociólogos ou éticos, filóso-
fos ou religiosos.

Cultivado e difundido o hábito dos entorpe-
centes entre povos estiolados pela miséria 
econômica e moral, foi adotado pela Civiliza-
ção Ocidental quando o êxito das conquistas 
tecnológicas não conseguiu preencher as la-
cunas havidas nas aspirações humanas – mais 
ampla e profunda integração nos objetivos 
nobres da vida.

Mais preocupado com o corpo do que com 

o espírito, o homem moderno deixou-se en-
golfar pela comodidade e prazer, deparando, 
inesperadamente, o vazio interior, que lhe re-
sulta amarga decepção, após as secundárias 
conquistas externas.

Acostumado às sensações fortes, passou a 
experimentar dificuldade para adaptar-se às 
sutilezas da percepção psíquica, do que resul-
tariam aquisições relevantes promotoras de 
plenitude íntima e realização transcendente.

Tabulados, no entanto, programados por 
aferição externa de valores objetivos, preo-
cuparam-se pouco os encarregados da Edu-
cação em penetrar a problemática intrínseca 
dos seres, a fim de, identificando as nascen-
tes das inquietações no espírito imortal, se-
rem solvidos os efeitos danosos e atormenta-
dores que se exteriorizam como desespero e 
angústia.

Estimulado pelo receio de enfrentar dificul-
dades, ou motivado pela curiosidade decor-
rente da falta de madureza emocional, ini-
cia-se o homem no uso dos estimulantes 

– sempre de efeitos tóxicos -, a que se entre-
ga, inerme deixando-se arrastar desde então, 
vencido e desditoso.

Não bastassem a leviandade e intemperan-
ça da maioria das vítimas potenciais da toxi-
comania, grassam os traficantes inditosos que 
se encarregam de arrebanhar catarmas que 
se lhes submetem ao comércio nefando, au-
mentando, cada hora, os índices dos que su-
cumbem irrecuperáveis.

A má Imprensa, orientada quase sempre de 
maneira perturbante, por pessoas atormen-
tadas, colocada para esclarecer o problema, 
graças à falta de valor e de maior conheci-
mento da questão por não se revestirem os 
seus responsáveis da necessária segurança 
moral, tem contribuído mais para torná-lo na-
tural do que para libertar os escravizados que 
não são alcançados pelos “slogans” retum-
bantes, porém vazios das mensagens, sem 
efeito positivo.

O cinema, a televisão, o periodismo dão des-
taque desnecessário às tragédias, aumentam 
a carga das informações que chegam vora-
zes às mentes fracas, aparvalhando-as sem 
as confortar, empurrando-as para as fugas 
espetaculares através de meandros dos tóxi-
cos e de processos outros dissolventes ora em 
voga. . . 

Líderes da comunicação, ases da arte, da 
cultura, dos esportes não se pejam de reve-
lar que usam estimulantes que os sustentam 
no ápice da fama, e, quando sucumbem, em 
estúpidas cenas de autodestruição conscien-
te ou inconsciente, são transformados em 
modelos dignos de imitados, lançados como 
protótipos da nova era, vendendo as imagens 
que enriquecem os que sobrevivem, de certo 
modo causadores da sua desgraça... 

Joanna de Ângelis 

Não pequeno número, incapaz de prosse-
guir, apaga as luzes da glória mentirosa nas 
furnas imundas para onde foge: presídios, 
manicômios, sarjetas ali expiando, alucinado, 
a leviandade que o mortificou . . . 

As mentes jovens despreparadas para as rea-
lidades da guerra que estruge em todo lugar, 
nos países distantes e nas praias próximas, 
como nos intrincados domínios do lar onde 
grassam a violência, o desrespeito, o desa-
mor arrojam-se, voluptuosas, insaciáveis, ao 
prazer fugidio, à dita de um minuto em detri-
mento, afirmam, da angustiosa expectativa 
demorada de uma felicidade que talvez não 
fruam. . .  

Fixando-se nas estruturas mui sutis do peris-
pírito, em processo vigoroso, os estupefacien-
tes desagregam a personalidade, porquanto 
produzem na memória anterior a liberação 
do subconsciente que invade a consciência 
atual com as imagens torpes e deletérias das 
vidas pregressas, que a misericórdia da reen-
carnação faz jazer adormecidas... De incursão 
em incursão no conturbado mundo interior, 
desorganizam-se os comandos da consciên-
cia, arrojando o viciado nos lôbregos alça-
pões da loucura que os absorve, desarticu-
lando os centros do equilíbrio, da saúde, da 
vontade, sem possibilidade reversiva, pela 
dependência que o próprio organismo físico 
e mental passa a sofrer, irresistivelmente...

Faz-se a apologia de uns alucinógenos em 
detrimento de outros e explica-se que povos 
primitivos de ontem e remanescentes de hoje 
utilizavam-se e usam alguns vegetais porta-

dores de estimulantes para experiências pa-
ranormais de incursão no mundo espiritual, 
olvidando-se que o exercício psíquico pela 
concentração consciente, meditação profun-
da e prece conduz a resultados superiores, 
sem as consequências danosas dos recursos 
alucinatórios.

A quase totalidade que busca desenvolver a 
percepção extra-sensorial, através da usan-
ça do estupefaciente, encontra em si mesmo 
o substractum do passado espiritual que se 
transforma em fantasmas, cujas reminiscên-
cias assomam e persistem, passada a experi-
ência, impondo-se a pouco a pouco, coliman-
do na desarmonização mental do neófito 
irresponsável. Vale, ainda, recordar que, ad-
versários desencarnados, que se demoram à 
espreita das suas vítimas, utilizam-se dos so-
nhos e viagens para surgirem na mente do 
viciado, no aspeto perverso em que se en-
contram, causando pavor e fixando matrizes 
psíquicas para as futuras obsessões em que se 
repletarão emocionalmente, famílias da infe-
licidade em que se transformam. 

A educação moral à luz do Evangelho sem 
disfarces nem distorções; a conscientização 
espiritual sem alardes; a liberdade e a orien-
tação com bases na responsabilidade; as 
disciplinas morais desde cedo; a vigilância 
carinhosa dos pais e mestres cautelosos; a 
assistência social e médica em contribuição 
fraternal constituem antídotos eficazes para 
o aberrante problema dos tóxicos — autofla-
gelo que a Humanidade está sofrendo, por 
haver trocado os valores reais do amor e da 

verdade pelos comportamentos irrelevantes 
quão insensatos da frivolidade.  

O problema, portanto, é de educação na fa-
mília cristianizada, na escola enobrecida, na 
comunidade honrada e não de repressão po-
licial... 

Se és jovem, não te iludas, contaminando-te, 
face ao pressuposto de que a cura se dá fa-
cilmente.  

Se atravessas a idade adulta, não te concedas 
sonhos e vivências que pertencem à infância 
já passada, ansiando por prazeres que termi-
nam ante a fugaz e enganosa durabilidade do 
corpo.     

Se és mestre, orienta com elevação abordan-
do a temática sem preconceito, mas com se-
riedade.  

Se és pai ou mãe não penses que o teu lar 
estará poupado. Observa o comportamen-
to dos filhos, mantém-te, atento, cuida deles 
desde antes da ingerência e do comprome-
timento nos embalos dos estupefacientes e 
alucinógenos, em cuja oportunidade podes 
auxiliá-los e preservá-los. Se, porém, te sur-
preenderes com o drama que se adentrou no 
lar, não fujas dele, procurando ignorá-lo em 
conivência de ingenuidade, nem te rebeles, 
assumindo atitude hostil. Conversa, esclarece, 
orienta e assiste os que se hajam tornado víti-
mas, procurando os recursos competentes da 
Medicina como da Doutrina Espírita, a fim de 
conseguires a reeducação e a felicidade da-
queles que a Lei Divina te confiou para a tua e 
a ventura deles.

Cap. Alucinógenos, Toxicomania e Loucura • Livro: Após a Tempestade • Psicografia de Divaldo Pereira Franco.

ASSOCIAÇÃO MÉDICA 
ESPÍRITA DE RONDÔNIA 

TRAZ ALBERTO ALMEIDA 
A PORTO VELHO EM 

JULHO/2018

FALA 
CONOSCO

A ÁREA DE ESTUDOS 
ESPÍRITAS DA FERO E O 

2º CONSELHO REGIONAL 
ESPÍRITA OFERECERAM 

TREINAMENTO SOBRE 
“ESTUDO ESPÍRITA E 

PREVENÇÃO AO SUICÍDIO”

Anote na sua agenda, dia 08 de julho, das 
8h30 às 11h30, a Associação Médica Espírita 
de Rondônia - AME/RO trará Alberto Almei-
da, com Seminário “A Espiritualidade nos 
dias atuais” (local a definir). 

A AME/RO é formada por um grupo de 
trabalhadores espíritas da área da saúde, 
que se dedicam a estudar, analisar e pes-
quisar a série de livros ditados pelo Espírito 
de André Luiz, psicografada pelo médium 
Francisco Candido Xavier. Outras linhas de 

estudo do grupo são a criada pela Dra. Mar-
lene Nobre, desencarnada em 05/01/2015,  
fundadora da AME-SP, AME-Brasil e AME-
-Internacional; e a das pesquisas realizadas 
pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, médico, 
coordenador e professor responsável pela 
Uniespírito - Universidade Internacional de 
Ciências do Espírito.

Um dos objetivos da AME/RO é promover 
o atendimento na área da saúde dentro da 
visão integral do ser humano, suas parti-

cularidades e pormenores, orientando o 
trabalho dos profissionais de saúde aos ne-
cessitados através dos postulados espíritas, 
respeitando a ética profissional e os princí-
pios Cristãos. 

O grupo se reúne no Centro Espírita Irmão 
Jacob, em Porto Velho, todas as quintas-
-feiras a partir das 19 horas, aberto a todos, 
participe!

Inscrições no site www.fero.org.br
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Seguindo a Diretriz 8 do novo Plano de 
Trabalho para o Movimento Espírita Bra-
sileiro 2018-2022, Rondônia promove a 
Feira do Livro Espírita. Fique de olho na 
Feira da sua cidade:

• 3 a 6 de maio, Ariquemes.
• 02 a 09 de junho, Jaru.
• 28 de julho a 05 de agosto, Porto 

Velho.

VAPT-VUPT

Conforme Estatuto Social, o presidente da 
Federação Espírita de Rondônia, convida os 
dirigentes de Casas Espíritas Adesas e dos 
núcleos espíritas, para a 1ª Reunião do CFE, 
em Ji-Paraná, dia 26/06/2018. Aguardamos 
solicitações de pauta no e-mail secretaria@
fero.org.br.

 A FERO deu o primeiro passo para a união e 
unificação dos trabalhos espíritas voltados à 
arte. Segundo as primeiras reuniões e o pri-
meiro seminário no ano passado, o objetivo 
dessa área não é a promoção de espetáculos 
externos, embora eles sejam consequência 
natural do trabalho, mas antes de tudo, a 
estruturação do trabalho nas casas, servindo 
de acolhimento e preparação do ambiente 
nos dias de atendimento espiritual, em sin-
tonia com a direção das casas e com reper-
tórios voltados para os temas das palestras. 

Criada a área, agora é uma questão de es-
truturá-la, montando equipe. Vamos preci-
sar de você dirigente espírita. Caso sua casa 
tenha trabalhos de música, teatro, dança  ou 
caso você os queira iniciar, entre no nosso 
site e responda o questionário da área.

Nossa coordenadora é a Veridiana Rufino, 
do Centro Espírita Irmão Jacob, em Porto Ve-
lho: arte@fero.org.br.

REUNIÃO DO CONSELHO 
FEDERATIVO ESTADUAL, EM 
JUNHO

ÁREA DE ARTE ESPÍRITA DA FERO

LITERATURA 
ESPÍRITA

Em Libertação, o Espírito André Luiz 
apresenta a realidade do ambiente de 
sombras e trevas onde se encontra Gre-
gório, espírito perturbado que, líder de 
um grupo obsessor, age sobre Marga-
rida, moça que foi sua contemporânea 
na existência terrena. A emocionante 
narrativa, que conta com psicografia de 
Francisco Cândido Xavier, mostra a ação 
dos irmãos obsessores e a posterior in-
tervenção benéfica dos amigos do Alto 
sobre os homens encarnados em busca 
da conversão ao bem. Por meio do rela-
to da missão de resgate guiada por se-
res superiores, o autor espiritual expõe 
provas da Misericórdia divina e do Amor 
verdadeiro, que permite novas opor-
tunidades de libertação e crescimento 
moral a partir do estudo, do perdão e do 
trabalho.

www.espiritoimortal.com.br/espirito_
imortal/libertacao.pdf

Francisco C. Xavier
pelo espírito André Luiz

LIBERTAÇÃO
A vida no mundo espiritual

54

“Estou positivamente informado com 
relação aos deveres de ordem geral que 
me competem. Faltava-me, contudo, a 
companhia de alguém que conseguisse 
mostrar-me Francisco Cândido Xavier - Li-
bertação - pelo Espírito André Luiz 194 a 
eficiência e a segurança do bem, no meio 
de tantos males. Imagina um esfomeado 
a ouvir discursos. Acreditas que as palavras 
lhe satisfaçam as exigências do estômago?”

405. Acontece com frequência verem-
-se em sonho coisas que parecem um 
pressentimento, que, afinal, não se 
confirma. A que se deve atribuir isto?

“Pode suceder que tais pressentimen-
tos venham a confirmar-se apenas para 
o Espírito. Quer dizer que este viu aquilo 
que desejava, foi ao seu encontro. É pre-
ciso não esquecer que, durante o sono, a 
alma está mais ou menos sob a influência 
da matéria e que, por conseguinte, nunca 
se liberta completamente de suas ideias 
terrenas, donde resulta que as preocupa-
ções do estado de vigília podem dar ao 
que se vê a aparência do que se deseja, ou 
do que se teme. A isto é que, em verda-
de, cabe chamar-se efeito da imaginação. 
Sempre que uma ideia nos preocupa for-
temente, tudo o que vemos se nos mostra 
ligado a essa ideia.”

406. Quando em sonho vemos pesso-
as vivas, muito nossas conhecidas, a 
praticarem atos de que absolutamente 
não cogitam, não é isso puro efeito de 
imaginação?

“De que absolutamente não cogitam, di-
zes. Que sabes a tal respeito? Os Espíritos 
dessas pessoas vêm visitar o teu como o 
teu os vai visitar, sem que saibas sempre 
o em que eles pensam. Demais, não é raro 
atribuirdes, de acordo com o que desejais, 
a pessoas que conheceis, o que se deu ou 
se está dando em outras existências.”

ESTUDANDO “O LIVRO DOS 
ESPÍRITOS”

FEIRA DO LIVRO ESPÍRITA
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acontece no Movimento Espírita de Rondônia.

comunica@fero.org.br
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TENTAÇÃO E REMÉDIO

PALAVRA ESPÍRITA

Espírito Emmanuel. Psicografado pelo mé-
dium Francisco Cândido Xavier. Obra “Religião 
dos Espíritos”.

Qual acontece com a árvore, a equilibrar-se 
sobre as próprias raízes, guardamos o coração 
na tela do presente, respirando o influxo do 
passado.

É assim que o problema da tentação, antes 
que nascido de objetos ou paisagens exterio-
res, surge fundamentalmente de nós — na 
trama de sombra em que se nos enovelam os 
pensamentos...

Acresce, ainda, que essas mesmas ondas de 
força experimentam a atuação dos amigos de-

senfaixados da carne que deixamos a distância 
da esfera física, motivo por que, muitas vezes, 
os debuxos mentais que nos incomodam leve-
mente, de início, no campo dessa ou daquela 
ideia infeliz, gradualmente se fazem quadros 
enormes e inquietantes em que se nos aprisio-
nam os sentimentos, que passam, muita vez, 
ao domínio da obsessão manifesta.

Todavia, é preciso lembrar que a vida é per-
manente renovação propelindo-nos a enten-
der que o cultivo da bondade incessante é o 
recurso eficaz contra o assédio de toda influ-
ência perniciosa.

E o trabalho, por essa forma, o antídoto ade-

quado, capaz de anular toda enquistação tó-
xica do mundo íntimo, impulsionando-nos o 
espírito a novos tipos de sugestão, nos quais 
venhamos a assimilar o socorro dos Emissários 
da Luz, cujos braços de amor nos arrebatam ao 
nevoeiro dos próprios enganos.

Assim, pois, se aspiras à vitória sobre o visco 
da treva que nos arrasta para os despenhadei-
ros da loucura ou do crime, ergue no serviço à 
felicidade dos semelhantes o altar dos teus in-
teresses de cada dia, porquanto, ainda mesmo 
o delinquente confesso, em se decidindo a ser 
o apoio do bem na Terra, transforma-se, pouco 
a pouco, em mensageiro do Céu.

Para conhecer melhor o Espiritismo, procure o Centro Espírita mais próximo da sua casa, em 

qualquer cidade do Estado de Rondônia. Informe-se no site da Federação Espírita de Rondônia 

FERO (www.fero.org.br) ou pelo telefone: (69) 3222-5930.
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