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Newsletter Data: outubro de 2016      Nº: 001

Prezado associado, a partir deste mês, com uma 
periodicidade variável, estaremos enviando esse veículo de 
informação e de diálogo entre a AMERGS e seus associados. 
Objetivamos com esse boletim informativo mantermos mais 

um canal de comunicação com nosso corpo de associados, 
abordando assuntos diversos e de interesse de todos. 

Obrigado e boa leitura!

Em nossa sede (rua Alcides Cruz, 379. Porto Alegre), 

disponibilizamos um bom acervo de livros, revistas 

e DVDs, boa parte deles escritos ou organizados por 

membros da AMERGS e AME/Brasil. Os mesmos 

estão disponíveis para aquisição. Contatos: e-mail: 

secretaria.amergs@gmail.com

Telefone: (51)3279-4463 e  (51)3279-4457

Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade Vols. 1,2 e 3

1. Da Alma ao Corpo Físico; 2. Capelania Hospitalar Espírita; 

3. Uma Nova Medicina para um Novo Milênio; 4. Cartilha do 

Envelhecimento Sadio; 5. Velhice: culpada ou inocente? 6. A 

Natureza Humana e o Sentido da Vida; 7. A Vida Entra em 

Cena; 8. Aquém e Além do Tempo; 9. Saúde & Espiritismo; 10. 

Fé na Ciência; 11. Refletindo a Alma; 12. Espelhos da Alma; 

13. Práticas Complementares Para a Saúde Integral.
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Nos dias 23 e 24 de setembro deste ano ocorreu o

Segundo SimpAME, na cidade de Curitiba, organizado

pela AME-Paraná, onde também se deu o

ENCONTRAME-SUL, reunião bianual entre os

presidentes de todas as AMEs da região. Nestas

oportunidades, recebemos orientações da entidade

nacional, representada pelo seu presidente Dr. Gilson

Luis Roberto, quanto às diretrizes do movimento

médico–espírita. O Dr. Paulo Rogério Aguiar

representou a AMERGS no simpósio, apresentando o

tema “O Ensino da Espiritualidade na formação médica”

Em uma reunião marcada por muita harmonia e elevação espiritual, foi transmitido a todas as

AMEs presentes algumas orientações para suas atividades no próximo biênio, que transcrevemos

de forma resumida a seguir: 1) Adequação dos departamentos de cada AME ao organograma da

AME-Brasil, de forma a instituir ações conjuntas entre as AMEs, facilitando a comunicação e a

comunhão de esforços. 2) Incluir a divulgação do paradigma médico-espírita como ação

prioritária, envidando esforços na utilização da internet e seus recursos de divulgação, 3) Que seus

diretores e membros dediquem “espaço mental” e o devido recolhimento interior para pensar sobre

as Ames, buscando receptividade a ação da espiritualidade orientadora de nossas atividades, 4)

Que dediquemo-nos a orar uns pelos outros, que unamo-nos em prece, todos que pertencemos a

essa grande família de médicos-espíritas.

Ficou definida a data e local do próximo Encontrame-Sul. Será em Florianópolis, dia 1º de

setembro de 2018, sob a responsabilidade da AME-SC.

Notícias do movimento 

médico-espírita nacional

Atualizações do Canal do YouTube da AME-RS

Prezado(a) associado(a). Você encontrará no YouTube dezenas de palestras realizadas por

membros da AME-RS. Veja nosso acervo!

Últimas atualizações:

1. Sete Barreiras na Evolução, com Rogério Pereira. Palestra realizada no Grupo

Espírita Francisco Xavier.

2. A Natureza Humana e o Sentido da Vida, com Dr. Carlos Durgante e com a

psic.Elizabeth Schuck. Palestra realizada no Grupo Espírita Francisco Xavier.

3. Crise e Crescimento Pessoal, com a psicóloga Mariane de Macedo. Palestra

realizada no Grupo Espírita Francisco Xavier.

4. Todas as palestras e mesas-redondas do I Seminário da AME-Brasil e VII

Congresso da AMERGS, realizado no Hotel Plaza São Rafael.
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Movimento Federativo

Nos dias 10 e 11 de setembro de 2016 realizou-se o II

Encontro Médico-Jurídico Espírita, nas dependências

do Ministério Público do Estado do RS. O Evento teve

como temática central a “Ética da Vida”, abordando

questões pertinentes à valorização da vida,

notadamente o suicídio e suas consequências

espirituais. A AMERGS, juntamente com a FERGS e a

AJERGS, com o apoio do CVV, realizaram valiosas

exposições, encarecendo a importância do tema no

movimento espírita, sob diferentes enfoques e

perspectivas. Nossa associação foi representada pelos

colegas César Geremia, que abordou o tema “Infância e

Adolescência – suicídio por quê?”, Carlos Durgante –

“A incidência de suicídio entre os idosos”, Emanuel

Burck dos Santos, na temática dos “Transplantes de

órgãos”, o psiquiatra Bruno Mosqueiro, sobre a

“Resiliência” e Paulo Rogério Aguiar, sobre o tema do

“Suicídio entre os médicos”.

Planejamento Estratégico

A Amergs está em processo de Planejamento Estratégico para definição de metas

e objetivos para o próximo ano. Esse processo se renova periodicamente, na medida em que

vamos atingindo os objetivos anteriormente traçados. Iniciado em 2012, resultou na

reestruturação de nossa associação, como a obtenção da sede, a abertura para novos associados,

comunicação digital, organização dos departamentos, etc.

Até o momento, temos definido algumas iniciativas que passarão a ser o foco de

nossos esforços coletivos:

1. Criado o Núcleo de Valorização da Vida, sob a coordenação da psicóloga

Sheila Simões. Esse núcleo reunirá os associados em torno da proposta do combate ao aborto,

em parceria com a ONG Sim à Vida. Uma agenda específica para esse núcleo está sendo

elaborada.

2. Criado o Núcleo de Dependência Química, sob a coordenação da psicóloga

Josiane Weiss. Serão desenvolvidas ações educativas, terapêuticas e preventivas, em sintonia

com o departamento de saúde mental da AME-Brasil.

3. Capelania Espírita – Serão realizados cursos de capacitação a voluntários

interessados em colaborar voluntariamente em instituições de saúde, dentro do modelo da

Capelania Espírita, projeto desenvolvido pela AME-Brasil.

Venha participar conosco dessas ações!
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Grupo de Estudos Joanna de Angelis

No ano de 2017, teremos muitas atividades ocorrendo em nossa sede.

Serão 7 novas turmas do Grupo de Estudos da Psicologia de Joanna de Angelis. Os

associados da AME-RS serão informados por email do período de inscrições, para que

possam escolher a turma que melhor atenda aos seus interesses. As vagas que não

forem preenchidas pelos associados serão disponibilizadas para o público em geral. As

inscrições ocorrerão exclusivamente pelo nosso site, garantindo o fácil acesso a todos

os associados e a impessoalidade do processo, que obedece rigorosamente a ordem de

inscrição.

Turmas – 2017

MÓDULO INTRODUTÓRIO - ESTUDO INTRODUTÓRIO À PSICOLOGIA DE

JOANNA DE ÂNGELIS - 3 turmas:

1ª Turma – Segundas-feiras, das 19h às 20h:15min, na sala 1, ministrado pela Professora Carla

Papandreus - 28 vagas (05 suplentes);

2ª Turma – Segundas-feiras, das 19h:15min às 20h:30min, na sala 2, ministrado pelos

Professores André Machado, Mirna Baggio e Seres Helena Martins - 22 vagas (05 suplentes);

3ª Turma – Sextas-feiras, das 14h às 15h, na sala 1, ministrado pelos Professores Alexandre

Fontoura e Michele Ponzoni – 28 vagas (05 suplentes).

JORNADA INTERIOR: O EIXO EGO-SELF E A BUSCA DA INDIVIDUAÇÃO – 1 turma

Turma – terças-feiras, das 19h:15min às 20h:30min, na sala 1, ministrado pelo Professor

Gelson Luis Roberto - 30 vagas (05 suplentes).

O MUNDO RELACIONAL: OS CAMINHOS E A TERAPÊUTICA DO AMOR – 02

turmas

1ª Turma – Quintas-feiras, das 14h às 15h:15min, na sala 1, ministrado pela professora Sheila

Simões - 30 vagas (05 suplentes);

2ª Turma – Sábados (quinzenalmente), das 9h:30min às 12h, na sala 1, ministrado pela

professora Sheila Simões - 30 vagas (05 suplentes).

JESUS E O EVANGELHO À LUZ DA PSICOLOGIA PROFUNDA – 01 turma

Turma – Sextas-feiras, das 14h:15min às 15h:30min, na sala 2, ministrado pelas professoras

Anahy Fonseca e Ana Rosa Ponzoni – 22 vagas (05 suplentes)

As inscrições serão oferecidas no período de 03 a 17 de novembro 

de 2016. As vagas restantes serão oferecidas aos não sócios no período de 21 de 

novembro a 05 de dezembro. Os suplentes poderão ser chamados após o primeiro 

mês do início dos cursos, se houver desistências.
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Ciclo de Palestras e Eventos

A AME-RS organiza dois ciclos de palestras mensais, que são momentos

de aprendizado e de confraternização dos associados, mas também do público em

geral. Os Encontros Fraternos são realizados no Grupo Espírita Francisco Xavier,

no segundo sábado dos meses de maio até novembro, às 19h (é solicitado a quem

puder que doe 1kg de alimento não perecível, destinado a Casa Menino Jesus de Praga

e ao Hospital Espírita de Porto Alegre); e os Encontros de Ciência, Saúde e

Espiritualidade, realizado na sede da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, aos

sábados, das 14:30 às 16:30h. (entrada franca).

As atividades programadas até o final do ano são:

Encontros Fraternos

12 de Novembro – Transplante de Órgãos na visão espírita, com o cirurgião Emanuel

Burck dos Santos.

Encontros de Ciência, Saúde e Espiritualidade Edição 2016

19 de novembro – Vivência a respeito da autoconsciência e autorresponsabilidade no

momento evolutivo da Terra, com o psicólogo Gerson Merenda da Rocha e a

pedagoga ambientalista Marta Neves.

Departamento Acadêmico

Desde o segundo semestre de 2015, estudantes de graduação de

diferentes cursos da área da saúde e de diferentes universidades

reúnem-se mensalmente (sábados, das 14h às 16h), na Sede da

AMERGS, para discutir artigos científicos e livros clássicos da

doutrina espírita. Os estudantes também participam de eventos e

cursos organizados pela Associação e de encontros regionais e

nacionais na área da ciência e espiritualidade.

Contato: daamergs@gmail.com

62ª Feira do Livro de Porto Alegre/Praça de Autógrafos

Dia 02 de novembro, às 15h: Sessão de autógrafos do livro infantil 

O Rei Maltrapilho de Sheila Simões.

Dia 05 de novembro, às 15h: Sessão de autógrafos do livro A Natureza 

Humana e o Sentido da Vida de Elizabeth Schuck e Carlos Durgante.
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Nossa Sede

Desde o ano de 2012, estamos situados

na Alcides Cruz, 379. Temos continuamente

procurado melhorar nossas instalações, de modo a

torná-las aconchegantes e acolhedoras a todos nós.

Desde o ano passado e graças ao empenho e a

contribuição dos associados, estamos contando

com uma funcionária na secretaria, que

diariamente comparece na instituição, dando

suporte aos trabalhos desenvolvidos,

especialmente aos grupos de estudos.

Se você ainda não conhece, agende um

horário e venha conhecer nossa sede!

Fone: (51) 32794463 ou 32794457

Email: secretaria.amergs@gmail.com

Departamento de Solidariedade

O departamento de Solidariedade da

AME-RS desenvolve uma ação de apoio à Casa

Francisco de Assis, no Morro Santana, que presta

assistência a crianças em situação de

vulnerabilidade. Se você puder contribuir,

recolhemos alimentos não perecíveis e roupas em

nossa sede. Qualquer ajuda é bem vinda! Para

mais informações, entre em contato conosco.

mailto:secretaria.amergs@gmail.com

