
Encontro Estadual
de Coordenadores
de Juventudes
O 9º Encontro Estadual de 
Coordenadores de Juventu-
des Espíritas aconteceu, nos 
dias 26 e 27 de outubro, 
no Recanto Lins de Vascon-
cellos, localizado em Balsa Nova (PR). O evento foi realizado 
com a coordenação de Sandra Della Póla. Informações: www.
feparana.com.br

Compartilhando experiências do Esde 
O 5º Encontro Paulista de Monitores 
do Estudo Sistematizado da Doutri-
na Espírita foi realizado, no dia 12 
de outubro, em Osasco, abordando 
o tema “Compartilhando experiên-
cias de acolhimento, consolo, escla-
recimento e orientação”. A União 
das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo foi a responsável pelo 
evento, que contou com a presença 
do diretor da FEB, Carlos Campetti. 
Informações: www.usesp.org.br

Trabalhadores da Área Mediúnica 
O Encontro Estadual dos Tra-
balhadores da Área Mediúnica 
foi desenvolvido nos dias 22 de 
setembro, 9 e 23 de novembro, 
abordando o tema “Conver-
sando com os Espíritos”. A 
Federação Espírita do Estado 
do Espírito Santo organizou o evento que contou com atuação 
dos facilitadores Eliomar Borgo Cypriano e Vilson Venturi. In-
formações: www.feees.org.br

Palestras sobre Natal na FEB
No mês de dezembro ocorrem apresentações 
de corais na Sede da FEB, em Brasília, e no 
dia 24 de dezembro, às 17 horas, haverá uma 
comemoração focalizando o Natal do Cristo. 
Na Sede Seccional da Av. Passos, 30, no Rio 
de Janeiro, o presidente da FEB fará palestra 
alusiva à efeméride, encerrando as atividades 
do ano, no dia 12 de dezembro, às 10h30. 
Informações: diretoria@febnet.org.br

Encontro com Herculano Pires

“Encontro com Herculano Pires” foi o tema do 
debate abordado no ciclo de conferências, 
organizado pela Fundação Maria Virgínia e J. 
Herculano Pires, que teve início em 25 de se-
tembro de 2013, em São Paulo, cujo encerra-
mento se dará no dia 25 de setembro de 2014. 
O evento contou com 18 conferências e integra 
o programa de celebração do aniversário de 
100 anos do professor J. Herculano Pires. Infor-
mações: www.herculanopires100anos.com.br

Pedagogia das Virtudes

A FEB sediou, no dia 15 de outubro, uma reu-
nião do Grupo Gestor do Movimento Pedagogia 
das Virtudes, iniciado pela “União Planetária” 
de Brasília. Participaram da reunião, dirigida 
por Ulisses Riedel, o presidente da FEB, Antonio 
Cesar Perri de Carvalho, os representantes da 
Unipaz, da Igreja Messiânica Mundial, do Gran-
de Oriente do Distrito Federal, da Sociedade 
Teosófica do Brasil, do Centro de Referências 
dos Direitos Humanos, da Seicho-No-Ie, OAB-
-DF, o representante da Secretaria de Estado do 
Distrito Federal, e a própria União Planetária. 
Várias reuniões de trabalho e seminários estão 
sendo planejados. No dia 21 de outubro, houve 
o 3º Seminário deste Movimento, na Casa da 
ONU, em Brasília. Informações: diretoria@fe-
bnet.org.br; pedagogiadasvirtudes@gmail.com
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Neste espaço são abordadas as questões relacionadas com a legislação fiscal e tributária, 
aplicadas às instituições espíritas. 

Encontro com
a Felicidade

Encerrando as atividades de 
2013, a Federação Espírita do 
Estado do Ceará promove, em 
Fortaleza, o Seminário “O 
Encontro com a Felicidade”, 
ministrado por Divaldo Perei-
ra Franco. O evento ocorre no 
dia 27 de dezembro, às 19h, 
no auditório do Sebrae. O 
ingresso dá direito ao livro 
Espiritismo e vida, da autoria 
do Espírito Vianna de Carva-
lho, psicografado por Divaldo 
Franco. Informações: www.
feec.org.br

Por Ricardo Silva: ricardo.ric.silva@gmail.com

           Neste mês de dezembro, aproveitamos as doces vibrações que pairam na Terra, em torno 
do Mestre Jesus, para destacar preciosa mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, 
constante do livro Justiça divina,1 obra indispensável para todos os que desejam compreender os 
perfeitos mecanismos das leis universais.

Na luz da justiça

 A justiça humana, conquanto respeitável, frequentemente julga os fatos que considera 
puníveis pelos derradeiros lances de superfície, mas a Justiça divina observa todas as ocorrências, 
desde os menores impulsos que lhes deram começo.

***
 Identificaste os culpados pelas tragédias, minuciosamente descritas na imprensa; no entanto, 
muitas vezes tudo ignoras acerca das inteligências que as urdiram na sombra.
 Viste pais e mães, aparentemente felizes e vigorosos, tombarem na desencarnação prematura, 
minados por sofrimentos indefiníveis, mas não enxergaste os filhos inconsequentes que lhes exauriram 
as forças.
 Anotaste os companheiros que desertaram da construção espiritual, censurando-lhes o 
esmorecimento e o recuo; todavia, não te apercebeste dos amigos levianos que lhes exterminaram 
a tenra sementeira de luz no apontamento escarnecedor.
 Reprovaste os que se renderam à perturbação e à loucura, estranhando-lhes a suposta 
fraqueza; entretanto, não chegaste a conhecer os verdugos risonhos do campo social e doméstico 
que os ficharam no cadastro do manicômio.
 Acusaste os irmãos que caíram em desdita e falência, classificando-os na lista dos celerados; 
contudo, nem de leve assinalaste a presença daqueles que os sitiaram no beco da aflição sem 
remédio.

***
 Não queremos, com isso, consagrar o regime da irresponsabilidade. 
 Todos respiramos, no universo, ante a luz da justiça. 
 O autor de uma falta, naturalmente, responderá por ela.
 Nos tribunais da imortalidade, cada Espírito devedor resgata as suas próprias contas. No entanto, 
em todas as circunstâncias, saibamos semear o bem, esparzir o bem, sustentar o bem e cooperar para 
o bem, uma vez que as nossas ações provocam nos outros ações semelhantes e, se aquele que faz o 
mal é passível de pena, aquele que organiza o mal, conscientemente, sofrerá pena maior.

•
 Continuaremos nossa singela atividade em 2014, contando com a colaboração de todos, 
inclusive com a indicação de temas jurídicos e a remessa de artigos que serão analisados para 
possível publicação nesta coluna.

 Jesus nos ampare a todos.

1XAVIER, Francisco C. Justiça divina. Pelo Espírito Emmanuel. 14. ed. 3. imp. Brasília: FEB, 2013. cap. 80.


