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EDUCAÇÃO PARA A NOVA ERA

Hora da Regeneração: a Hora 
da Alteridade

“O Reino dos Céus está no meio de vós.” Jesus

Novos!...

Esse trabalho conta, desde o seu nascedouro com Estaremos juntos 
Allan Kardec, as adesões e contributos inestimáveis... e iluminaremos, com a 

verdade estampada na Obra Espiritista, as crianças 
As ciências humanas foram requisitadas a que surgem qual promessa libertadora de ignorância e 
formalizarem composições importantes ao surgimento viciação; os jovens que carecem compreender-se e  
dos fundamentos do Consolador; a filosofia fecundou, serem utilizados na reedificação do Orbe; dos irmãos 
com suas movimentações históricas, o sopro maduros e já experimentados que solicitam, em suas 
inteligentíssimo que então surgia do Invisível, e essas pelejas,  o apoio salvador e a luz que santifica ações e 
prerrogativas do labor humano, referendadas em o reações!
Codificador, tanto quanto em seus legítimos 
colaboradores, ambientaram o retorno de Jesus - a A Regeneração é, acima de tudo, campo de trabalho 
síntese da evolução espiritual a que todos nos com Jesus...
candidatamos!

Confiemos no Mestre inesquecível e secundemos 
Será, então, com o empenho de nossas forças e a seus divinos esforços, calando-nos para bem servir!
reverência de nossos Espíritos que daremos, após 
cento e cinquenta e cinco anos da publicação de "O Votos de coragem e fé, amor à verdade e 
Livro dos Espíritos",  execução às plataformas perseverança no caminho... Deus abençoe a todos!
educativas da Humanidade, nessas bases divinas e 
efetivas.  Eurípedes Barsanulfo

Mãos à obra, pois, Seareiros do Consolador, que (Mensagem psicografada pelo médium Wagner G. 
Inaugurando na Terra a obra luminosa da vindes lutando por aprender o que o Pai nos envia ao Paixão no dia 15 de abril de 2012 durante o 
Regeneração dos costumes e da vida social, o mundo e que, sofrendo as agruras próprias - herança encerramento do II Congresso Espírita do Distrito 
Espiritismo se apresenta em sua tríplice característica dos maus hábitos pretéritos - e igualmente as Federal, no Centro de Convenções Ulisses 
de Ciência reveladora, Filosofia do Infinito e Religião pressões viciosas de um sistema negador da vida e da Guimarães, Brasília, DF, Brasil)
do Amor, com o fito de estabelecer bases natureza moral de toda a Criação excelsa!...
insofismáveis ao pensamento norteador dos Tempos 

S

alteridade, mais que um convite, é um dever.

Kardec, ao definir o caráter da Doutrina Espírita, 

tratando do Espiritismo como a terceira revelação, enfatiza o 

seu caráter coletivo e a realidade da diversidade, quando 

a fim de que cada um possa afirma: “As duas primeiras [revelações] foram individuais, a 
egundo os dicionários e enciclopédias, alteridade 

concorrer para a execução dos Desígnios da Providência, no terceira, [é] coletiva; aí está um caráter essencial de grande 
é o estado, [a] qualidade daquilo que é outro, distinto 

limite do desenvolvimento de suas forças físicas e importância... foi [a Doutrina] espalhada simultaneamente, 
(antônimo de Identidade)” a “situação, estado ou qualidade 

intelectuais. O que um não faz, fá-lo outro” (4) e, desse modo, por sobre a Terra, a milhões de pessoas, de todas as idades 
que se constitui através de relações de contraste, distinção, 

cada um tem a oportunidade de participar na coletividade em e condições, desde a mais baixa até a mais alta da escala.” (3)
diferença”.

que se insere. Sabemos que, por uma admirável lei da 
Nesta hora de transição, de Mundo de Expiação e 

Providência, tudo é solidário na Natureza.
Provas para Mundo de Regeneração, convidam-nos os 

Sabemos que, pela necessidade das diversas 
Espíritos à adoção da alteridade.

reencarnações para o alcance da evolução máxima, 
 “... Não olheis para o céu em busca dos sinais 

respeitado o livre-arbítrio de cada um, os Espíritos se 
precursores, porquanto nenhum vereis, e os que vo-los 

encontram inseridos na humanidade terrena com diferentes 
anunciarem estarão a enganar-vos. Olhai em torno de vós, 

níveis de conhecimento e moralidade.
entre os homens: aí é que os descobrireis...” (2)

Sabemos que essa diversidade estabelecida pela 

Providência Divina é o que permite a execução do seu 

Excelso Desígnio para a humanidade terrena.
(3)

Sabemos, por fim, que é nessa sublime co-

dependência, que reconhece e respeita as diferenças, que 

as busca ativamente para a boa convivência e para o No Mundo de Regeneração, reconhece-se que 
(3)

necessário aprendizado, que estabeleceremos na Terra o “Deus, portanto, não criou faculdades desiguais; permitiu, 

reino da verdadeira Fraternidade.porém, que os Espíritos em graus diversos de 

Afinal, já nos ensinava o querido Mestre há mais de desenvolvimento estivessem em contato, para que os mais 
(3)

dois mil anos e a Doutrina vem nos relembrar: “O Reino dos adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais Buscar o outro, reconhecendo nele o direito de ser 

Céus está no meio de vós”.atrasados e também para que os homens, necessitando uns quem é, na plenitude de sua dignidade e de sua singularidade, 

dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve este o grande exercício para todos os que aceitamos construir 

unir.” (4)ativamente o novo Mundo de Regeneração. 

Para os espíritas, sabedores de que o Espírito de 

Verdade preside ao grande movimento da regeneração (3), 

evolutiva dos Seres à nossa frente, que traduz os diferentes 

graus de experiência alcançados ao longo das diversas 

existências, condição essa que é considerada e respeitada.

A diversidade de aptidões entre os homens é 

reconhecida como necessária, “

“

 e 

 (1) 

“A humanidade está madura para lançar o olhar a 

alturas que nunca tentou divisar, a fim de nutrir-se de ideias 

mais amplas e compreender o que antes não compreendia”. 

“A nova geração marchará, pois, para a realização de 

todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de 

adiantamento a que houver chegado.” 

No Mundo de Regeneração, “todos terão por divisa: 

caridade, fraternidade, benevolência para com todos, 

tolerância para todas as crenças”. 

Nele, a diversidade de pontos de vista, de 

necessidades, de costumes, falam simplesmente da condição 
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Referências:

1- Houaiss e Larousse

2- Obras Póstumas

3- A Gênese

4- O Livro dos Espíritos

Dulce Mara 
dulcemara@gmail.com

http://www.fedf.org.br
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pensar nos cuidados para formação moral dessas 

crianças”, ressalta.

Sandra nos faz um chamado contra o 

desânimo frente a esse cenário, pois estamos aqui 
uando pensamos na importância da 

para nos instruir no processo que envolve lutas e 
educação para os homens, pensamos na educação 

tribulações. Nós espíritas, podemos fazer nossa 
intelectual, feita pelos livros. Sem dúvida, essa é 

parte no desenvolvimento moral não só dos homens, 
uma forma de educação necessária, mas, para 

mas antes, na educação moral do Espírito. Ela 
sermos dignos de viver em mundo de regeneração, 

lembra que o Espírito de Joana de Ângelis nos falou 
os ensinamentos da Doutrina Espírita nos lembram 

que temos duas fatalidades definidas, a primeira é 
que é imprescindível evoluirmos na educação moral. 

que vamos nascer e a segunda é que nascemos pra Nesse contexto, a arte da educação moral A pedagoga e espírita Sandra Borba(foto) trouxe em 
ser feliz. A justiça divina se manifesta assim nas 

deve ser conhecida, compreendida e utilizada pelo sua palestra aspectos desse desenvolvimento moral 
experiências reencarnatórias, “cenários de 

e como podemos verdadeiramente colocá-lo em homem para que, seguindo esses hábitos morais 
aprendizagem onde vivenciamos nossa educação 

prática. adquiridos, atravesse de forma menos penosa os 
moral”. Nesses processos, temos que ter a 

Sandra começou destacando que a dias que lhe são inevitáveis. Segundo Sandra, consciência também que as expiações que 
mudança dos homens não acontece com a mudança 

vivemos numa época em que as pessoas sofrem passaremos não devem ser somente imposições da 
do calendário. Mais do que esperar por datas 

nossa missão, mas muitas vezes efeitos de causas com crises de valores e um vazio existencial, 
específicas para a transformação da Terra, devemos 

que nós mesmos provocamos. Daí o cuidado levando ao imediatismo e individualidade em seus 
agir em nossa transformação íntima. E as 

constante com nosso comportamento. Sandra 
atos e pensamentos. “Mais do que uma crise social oportunidades para isso nos são oferecidas 

destacou ainda que “o progresso moral é algo que 
ou econômica, vivemos uma crise ética, pedagógica diariamente na vida terrena. “Somos criados simples 

deve ser internalizado. A regeneração em nós deve 
e ignorantes e estamos destinados à perfeição. e educacional, em todas as estâncias e instituições”. 

ser nossa primeira preocupação, sem isso, todo o 
Nesse processo é que nos deparamos com os E, para Sandra, isso se deve em grande conhecimento será mera informação”, e terminou 
maiores problemas”, diz. E precisamos passar por 

parte a falta de métodos formativos de caráter, seja dizendo: “Lembremos o que Jesus disse no sermão 
tudo isso para nos instruir e, segundo o Espírito de 

da Montanha, vóis sois o sal da Terra, brilhe sua voz na família, na escola ou nas instituições. “Cada vez 
Verdade, para que cada um construa sua 

diante dos homens”.mais Espíritos chegam a esse mundo, temos que 
individualidade.

O médico Alberto Almeida coordenou o grupo 

de jovens de 16 a 21 anos. O tema do 2º Congresso, 

“Terra: A Hora da Regeneração”, foi abordado sob a 

ótica do sexo. A sexualidade foi tratada de forma 

interativa, em que voluntários se dispuseram a falar, 

como em um programa de entrevistas, sobre as 

“funções” do sexo: reprodução, prazer, troca de energia 

e criatividade.

Todos perguntaram e responderam sobre os 

diversos temas. Os representantes de cada “função” 

responderam às perguntas do “grupão”, fizeram 

perguntas entre si e opinaram sobre assuntos como 

orientação sexual, evolução dos sentimentos e dos 

relacionamentos, o amor e o sexo e discorreram como 

seriam as relações de prazer e sexo em um mundo de 

regeneração.

Eles falam...
O segundo dia de Congresso Espírita do processo de regeneração da Terra. Planejamos aqui 

Distrito Federal contou com uma programação simular, individualmente, o que seria o plano 

específica para adolescentes e jovens. Cerca de 300 reencarnatório de cada um. A dinâmica visa ajudar no 

pessoas – a maioria formada por integrantes de comprometimento que eles julgam ter com a família, os 

mocidades espíritas – estavam inscritas. amigos e a sociedade”, disse Janine.

O público foi dividido em dois grupos. Janine 

Mattar e Frederico Pifano coordenaram o grupo dos 

participantes de 13 a 15 anos. Quem sou eu? De onde 

eu venho? O que vim fazer na Terra? foram algumas 

das questões discutidas. Uma simulação em vídeo da 

Via Láctea ajudou no debate sobre a composição do 

universo e de suas dimensões, além de provocar a 

discussão sobre a possibilidade do final do planeta 

Terra. Uma explanação sobre as classificações dos 

mundos habitados foi o subsídio para estimular os 

adolescentes a refletir sobre seus projetos de vida.

“A nova geração está chegando para acelerar o 

“O papel da educação no 
processo de Transição 

Planetária”

Juventude tem programação especial 
no 2º Congresso Espírita

por Cristiane Vasconcelos

por Lea Cunha

Sandra Borba no II Congresso Espírita do DF
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Alberto Almeida(centro)  fala aos jovens no 2ºCEDF

“Muito bom, o tema é bem interessante e as aulas 

não são palestras. Os evangelizadores são muito 

divertidos. Está muito participativo, não dá sono.”

Bianca, 15 anos, do Centro Espírita Portal da Luz

“Foi ótimo. Quem faltou perdeu.

Teve participação ativa e interação. Contribuiu com 

o crescimento de cada um.”

Natasha Belus, 19 anos, do Centro Espírita 

Fraternidade
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suas responsabilidades, seguindo a orientação Prezados,
de Bezerra: 

As palavras são limitadas para expressar 
o sentimento de paz, gratidão e felicidade que 
nos envolve a todos na consecução do 2º 
Congresso Espírita do DF.

O trabalho favoreceu a aproximação e a 
reafirmação de compromisso da Grande Família 
Espírita do DF, Entorno e demais estados, ante os 
novos desafios da Terra de Regeneração, 
construindo um novo paradigma que devemos 
sustentar.

O mérito está no conjunto, na equipe, no 
comprometimento e na entrega individual de 
cada um, assumindo e realizando as tarefas sob 

FEB, da TVCEI, da Rádio Fraternidade, da 
“Todo espaço que os bons espíritas Elevamedia (publicidade em elevadores), TV 

deixarem vago será preenchido pelos atrevidos Globo, TV Bandeirantes e aos patrocinadores: 
que tomam a espada da luta para denegrir, para SETUR, SEJUS, IAQ e tantos outros anônimos, 
ceifar vidas e ideais.” que viabilizaram o encontro.

Agradecemos assim: A cada congressista pelo investimento 
que contribuiu na sustentação financeira e  
vibração harmonica durante todo o evento.Aos valorosos Dirigentes Espíritas pelo 

empenho na motivação de participação dos 
colaboradores e frequentadores de sua Casa Graças a Deus, "os pães e os peixes 
Espírita neste evento, bem como as equipes dos foram multiplicados" e o resultado foi maior que 
CRDs em sua intensa atuaçao para levar o a soma das partes! Do pouco se fez muito!
congresso a todas as regiões.

Muito Obrigado!
Aos voluntários e parceiros pela valiosa 

colaboração, como a Assessoria de Imprensa da Comissão Organizadora do 2º Congresso 

Adorei ter participado do 2º Congresso Espíritra do DF. 
Os palestrantes são excelentes. Os temas abordados 
são esclarecedores, para compreendermos o 
processo em andamento de transição planetária rumo 

ao mundo de regeneração, que a Terra está aos 
poucos conquistando, e queira Deus que 
possamos merecer continuar vivendo neste 
amado planeta. Abraços afetuosos. Antônio 
Claret de Oliveira Barbosa-Comunhão Espírita 
de Brasília-DF.

Parabenizo os organizadores do Congresso. As 
palestras e apresentações atingiram um nível de 
excelência. Os temas abordados à luz da doutrina 
espírita, com muita propriedade pelos expositores, 
possibilitou-nos a todos melhores esclarecimentos para 
a nossa reflexão e responsabilidades no planeta que 
habitamos.. O ambiente, a acolhida, o mix social, a 
inclusão de crianças e jovens, tudo pensado num clima 
de fraternidade e união.
Aguardo inscrições para novos eventos………..
Abigail Levino

Parabéns pelo evento, 
que contribuiu a meu ver, 

para que todos os 
participantes possam 

continuar mais fortalecidos 
e esclarecidos a serviço da 

luz e do benefício para 
toda a humanidade!

Iza Marina

Foi realmente além das 
minhas expectativas, 

Parabéns aos 
organizadores ! fiquei muito 

emocionada com as 
palestras e com o calor 
humano em todos os 

momentos do congresso. 
Lindo! Lindo! 

Marineide Cavalcante

Agradeço a Deus a oportunidade 
maravilhosa de poder assistir tão 

excelente congresso . Senti-me elevada 
com tantos conhecimentos adquiridos 
com as palestras. Creio que os bons 
espíritos estiveram sempre presentes 

inspirando os palestrantes, dirigentes e 
trabalhadores do evento.

Maria de lourdes Bernardi Barroso

Gostaria de parabenizar a 
organização do evento.

O material de divulgação foi bem 
elaborado. A antecedência (desde 

2011) também foi importante.
O conteúdo das palestras foi bem 
escolhido: atuais e pertinentes. A 

condução pelos palestrantes também 
merece destaque.

Agradeço pela transmissão via 
internet. Foi um fator importante para 

os que não puderam participar 
presencialmente. Pude acompanhar 
a programação mesmo estando fora 

do país.
Obrigada e parabéns pela 

organização!
Tatiana Carvalho

Foi o primeiro evento espírita que 
participei e foi tão marcante, que 

nunca mais deixarei de participar! Se 
pudesse participaria todo mês! No 

próximo gostaria de ajudar!! Cláudia 
Frois de Lima

Para mim, foi perfeito!
Estão de parabéns!

Um ponto que achei muito 
valioso, foi a integração dos 

jovens e das crianças.
Foi realmente um evento em 

família.
(Rita) Maria Alves Lopes

O Congresso foi maravilhoso 
em todos os aspectos. O que 
me chamou mais a atenção e 
demonstrou a seriedade com 
que foi tratado o Congresso 

foi a pontualidade nas 
atividades. Normalmente,este 
item não é muito considerado: 

a pontualidade. Estão de 
parabéns!

Ruy Barbosa Meireles

De forma geral todos os aspectos foram positivos, a 
organização, o local, a pontualidade, o espírito de 

fraternidade, as palestras, o coral, e tudo o mais. Como 
entendo que a Doutrina Espírita e como consequência, o 

Movimento Espírita Cristão, deve alcançar cada vez 
mais irmãos já receptivos aos ensinamentos espíritas, 

temos que buscar maior divulgação dos congressos, 
tanto anteriormente aos eventos, quanto durante e 

depois. “A candeia deve ser colocada cada 
vez mais no alto, no velador, para que 
todos ao entrar possam vê-la”. Dessa 

forma, o congresso atingiu, com certeza, 
grande parte desse objetivo.

Nilson Chaves

O momento de transformação planetária nos envolveu a todos de forma real. 
Em minha vida e na vida da Casa espírita onde tenho a felicidade de 
aprender e aprender a amar, que é o Centro Espírita Adolfo Bezerra de 
Menezes em Sobradinho-DF. Estivemos todos juntos no Congresso, 
tivemos a oportunidade de participar do Mix Social, mas principalmente de 
nos deliciar com as palestras, com o carinho da FEDF e de todos os 
organizadores desse evento maravilhoso. Peço a Deus e aos bons espíritos 
que continuem nos permitindo mais oportunidades onde poderemos não 
somente aprender, mas contribuir na construção de um Planeta melhor. Que 
todos vocês continuem sendo intuídos para que o trabalho avance como nos 
convida o Venerável Bezerra de Menezes.        Dalva G. M. Rocha

Foi além do que eu esperava. Levou-nos a 
uma reflexão profunda sobre o nosso 

compromisso diário com a transformação. 
Gostaria que nossas casas se 

comprometessem mais com a divulgação e 
presença. A todos vocês que trabalharam 

para que pudéssemos ampliar nossos 
conhecimentos meu muito obrigado.

Maria Jacinta do Carmo

Vários foram os pontos positivos, 
mas dentre tantos, quero destacar a 

pontualidade, a organização de forma 
geral, salientando a qualidade dos 

expositores que muito nos 
esclareceram sobre questões tão 
sérias e imprescindíveis ao nosso 

aprimoramento.
Suelma R. P. Gonçalves
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O

MANIFESTO PELA DEFESA DA 

VIDA

conforme o que está disposto na trabalho em defesa da vida é 

questão 358 de o Livro dos Espíritos. É permanente e mesmo que o aborto 

bem verdade que ao espírito Deus venha a ser legalizado deveremos 

concedeu a faculdade do livre-arbítrio. permanecer firmes na defesa e  Movimento Nacional da 
Essa faculdade, no entanto, promoção dos valores fundamentais da Cidadania pela Vida – Brasil Sem 

não pode ser avocada para justificar a vida humana. A liberação judicial do Aborto acaba de lançar o seu manifesto 
prática do aborto como direito de aborto de anencéfalo em nosso país em relação à recente aprovação da 
escolha da mulher, uma vez que em se constitui, portanto, em um perigoso descriminalização do aborto de 
tratando da vida em gestação, esse precedente para a legalização do anencéfalos, decisão dada pela maioria 
direito inexiste pois o direito à vida é o aborto em geral. Nesse sentido, a dos ministros do Supremo Tribunal 
mais fundamental de todos os direitos FEDF comunga das preocupações de Federal. O lançamento ocorreu durante 
humanos. Ele é tão fundamental, que outros segmentos da sociedade em o Segundo Congresso Espírita do 
nosso ordenamento jurídico estabelece relação à proposta elaborada pelo Distrito Federal, que acontece no A Federação Espírita do Distrito 
limites ao próprio titular do direito, não grupo de especialistas instituído pelo Centro de Convenções Ulysses Fede ra l  (FEDF)  p romoto ra  e  
lhe permitindo mutilar o corpo, praticar Senado Federal, que propõe a Guimarães, em Brasília, desde o dia 13. organizadora do Segundo Congresso 
a eutanásia nem o suicídio. liberação do aborto até a 12ª semana, 

Espírita do Distrito Federal vê, nesta J a i m e  L o p e s ,  u m  d o s  
quando a mulher não tiver condições Ademais, o ser em gestação no oportunidade, em consonância com os coordenadores gerais do Movimento 
psicológicas ou econômicas de criar o ven t re  ma te rno  é  uma  nova  princípios fundamentais da doutrina Brasil Sem Aborto e presidente do 
fi lho que traz em seu ventre. individualidade biológica, inviolável e Espírita, reafirmar sua posição em Instituto Espírita Bezerra de Menezes 
Entendemos que a sociedade deve indisponível, não cabendo à mulher defesa da vida – desde a concepção à (http://www.institutovidadf.com.br/) – 
estar atenta para se opor a todas as decidir se ele deve viver ou morrer, pois morte natural.casa que tem um trabalho plenamente 
tentativas de ampliar e liberar o aborto essa vida não lhe pertence.dedicado ao combate a essa prática A recente decisão do Supremo no Brasil.

hedionda -, proferiu a leitura do A Federação Espírita do Distrito tribunal Federal que aprovou a 
Nossa missão, como espíritas, manifesto, bem como teceu rápidos Federal é uma das instituições que liberação do aborto de anencéfalos 

é contribuir para o “esclarecimento a comentários acerca do assunto. integra o Comitê do Movimento Brasil constitui um atentado contra a vida, 
respeito das leis que emanam do Sem Aborto do Distrito Federal e tem principalmente, quando se trata de uma Confira, abaixo, o texto integral 
Criador e regem a nossa vida, con t r i bu ído  na  p repa ração  e  vida frágil e indefesa, como é o caso de do documento que conclama todos à 
p rocu rando  con t r i bu i r  com o  organização das marchas nacionais f e t o s  c o m  d i a g n ó s t i c o s  d e  valorizar a vida, independente do tipo 
aperfeiçoamento moral e espiritual da pela vida, que se realizam todos os malformação.de limitação que ela possa apresentar.
população brasileira” (Nota da anos nesta capital.

A doutr ina Espír i ta  nos Federação Espírita Brasileira sobre o 
Bezerra de Menezes nos tem esclarece que a prática do aborto aborto de anencéfalo).

advertido inúmeras vezes de que o constitui crime perante as leis divinas, 
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Resultado da Pesquisa 
A coordenação do congresso apresenta o resultado de pesquisa realizada entre os dias 24/04 
a 12/05 em nosso blog official ( http://2congressoespiritadf.wordpress.com) e que teve como 
público alvo os próprios congressitas. 
O resultado nos impulsiona na melhoria e na qualidades dos eventos organizado pela FEDF, 
juntamente com as casas espíritas. Agradecemos a participação de todos e até ao próximo.

Organização
Evento Integrado com Jovens

Divulgação (Jornal - Blog - Site

Palestras e Painéis

Credenciamento e Recepção

MIX Social

e Crianças

cartaz, rádio e tv)

Local

Apresentações culturais

Cerimonial

Serviços de secretaria e apoio

Refeições do Restaurante

3,46% 1,61%

3,22%

2,60%

3,65%

9,86%

2,84%

2,25%

4,22%

1,92%

32,76%

14,47% 14,92%

4,82%

10,71%

22,63%

29,59%

41,53%

27,97%

31,17%

46,72%

37,41%

12,93%

13,50%

25,97%

23,32%

41,38%

44,65%

41,32%

43,73%

41,88%

42,17%

18,97%

37,42% 41,94%

63,99%

55,52%

27,01%

23,13%

42,95%

40,51%

27,92%

32,59%

6,90%

318 248

311

308

274

294

317

311

308

313

232
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