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Retrospectiva 2018

Tivemos um ano repleto de atividades e de

realizações! Vamos relembrar:

8 workshops realizados no auditório Ernesto Muller (página 4),

sendo três com convidados de fora do nosso estado (Fátima Sato,

da ONG Lar Fraternidade, Oduvaldo Melo da AME-PR e André

Ramos da AME-Sorocaba), que vieram especialmente para falar

aos nossos associados.

Realizados 2 ciclos do projeto “Espiritismo na prática”, com a

proposta de realizar a reforma íntima com base na obras da

Doutrina Espírita, notadamente Joanna de Angelis, André Luis e

Manoel Philomeno de Miranda.

Realizado o 3º Seminário de Psicologia Espírita de Joanna de

Ângelis no Hotel Embaixador, com a palestra de abertura de

Divaldo Franco, e a presença de Marlon Reikdal, para um público

de 600 pessoas.

Co-organizamos o Encontrame-Sul em parceria com a AME-SC e

a AME-Brasil, sobre o tema “Envelhecimento e Espiritualidade”.

Todas as conferências estão disponíveis em nosso canal no

YouTube
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Início dos atendimentos aos dependentes químicos em novembro, pelo

Grupo de apoio espiritual a dependentes químicos e familiares, com

reuniões semanais aos sábados de tarde.

Atendimento espiritual aberto ao público, duas vezes por semana, pelo

Núcleo de Irmãos de Boa Vontade Ernesto Muller. Estimativa aproximada

de 2080 passes, 364 atendimentos fraternos, 260 atendimentos de saúde e

416 desobsessões.

Foram concluídas 7 turmas simultâneas do curso Psicologia de Joanna 

de Ângelis, com aproximadamente 200 alunos.

Foram filmadas, editadas e disponibilizadas na internet, de forma

pioneira no Brasil, 3 módulos do curso de psicologia espírita de Joanna de

Angelis. Os cursos encontram-se disponíveis no canal TV AMERGS, que

já conta com mais de 8 mil inscritos. Foram mais de 30 mil visualizações

das aulas em 2018. No próximo ano, mais dois módulos serão

disponibilizados na íntegra, concluindo os 5 que compõem o curso.

Realizadas aproximadamente 50 palestras em casas espíritas pelos

nossos associados.

Seguem os trabalhos do Núcleo Sim à Vida, com intervenções com o

foco na prevenção do aborto. Realizada Oficina em Santa Maria e

palestras em casas espíritas.

Seguem os trabalhos do Grupo Capelania Espírita, com início dos

atendimentos hospitalares a enfermos.
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Realizado encontro com o vice-presidente da Federação Espírita

Uruguaia Sr. Eduardo dos Santos e com o presidente do Conselho

Espírita Francês Sr. Richard Buono para debater propostas junto ao

movimento médico-espírita internacional e de expansão das AMEs

na América Latina e Europa. Foram recepcionados médicos e

profissionais de saúde do Uruguai para conhecerem nossa AME e

delineados projetos a serem desenvolvidos naquele país, com apoio

da AMERGS e AME-Brasil.

Realizada campanha de natal para assistência a crianças de

comunidade carente. Foram apadrinhadas 39 crianças pelos

associados da AMERGS.

Realizada confraternização de final de ano na sede da AMRIGS,

com a conferência “Viagem à Terra Santa”, com a presença de 82

associados e convidados.

Somos gratos à Espiritualidade Amiga pelo apoio

recebido e pela oportunidade de servir. Que Bezerra de Menezes

esteja sempre em nossos pensamentos e corações! Agradecemos

também aos nossos associados, que com seu apoio e dedicação

permitem que nos mantenhamos atuantes e firmes na propagação do

ideal médico-espírita em nosso meio.
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Workshops realizados em 2018

Foram realizados 8 encontros no auditório Ernesto Muller, sobre temas

variados, com objetivo de promover o estudo e a confraternização entre os

associados. Essa atividade tem a característica de ser multiprofissional,

congregando a diversidade de temas e interesses no âmbito da saúde e da

espiritualidade. Aproveitamos aqui para estudar temas ainda pouco

conhecidos e sobre os quais nem sempre divisamos um caminho

claramente pavimentado em relação a espiritualidade. Como exemplo,

citamos a série de workshops sobre as PICs – Práticas Integrativas e

Complementares – que recebem incentivo do Sistema Único de Saúde

(SUS) para serem desenvolvidas em nosso país (dentre as quais a

“Imposição de mãos”) fato ainda pouco divulgado entre os irmãos

espíritas. Tivemos, assim, a oportunidade de realizarmos, ao longo dos

últimos anos, dois encontros sobre meditação, além de eventos em torno

de temas como fitorerapia, homeopatia, aromaterapia e hipnose. Como

associação médica consideramos tais temas de relevância, dentro do

contexto de saúde em nosso país. E dentro do escopo de formarmos

opinião e estabelecermos conexões possíveis com uma visão efetivamente

espiritual da saúde humana, seguiremos oportunizando encontros em

2019, dentro desse propósito desafiador de olharmos temas de fronteira,

recolhendo o que há de bom e coerente com o paradigma médico-espírita.

1. Suicidologia – entendendo os aspectos psicológicos. Psicóloga

Michelle Ponzoni

2. Suicidologia – entendendo os aspectos espirituais. Psicólogo

Alexandre dos Santos

3. Como ajudar os adolescentes a descobrir o propósito da

vida. Psicóloga Sheila Simões

4. Hipnose. Médico Ricardo Feix

5. Seminário com o Departamento Acadêmico – André Ramos.

6. O átomo e o espírito. Teólogo Oduvaldo Mello.

7. Aromaterapia no dia a dia. Farmacêutica Ana Cláudia

Gonçalves e Eliane Matter da Silva.

8. As variedades da experiência religiosa. Willian James,

filosofia e psicologia. Filósofo Rogério Severo
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Ciclo de palestras médico-espírita 2019

Em 2019 retomaremos uma programação de encontros

para tratarmos de temas tradicionais do movimento médico-

espírita. As palestras serão mensais, sempre às terças –feiras , das

19 às 20h, no auditório Ernesto Muller. Não será necessária

inscrição prévia para os associados. Público Alvo: Médicos e

profissionais da saúde.

PROGRAMAÇÃO

12 de março: 

Palestrante: Dr. Gilson Luis Roberto, médico homeopata, presidente 

da AME-Brasil

Tema: Medicina e Espiritualidade

16 de abril:

Palestrante: Dr. Paulo Rogério Aguiar, médico psiquiatra e 

acupunturista, presidente da AME-RS

Tema: Preces intercessórias na visão médico-espírita.

14 de maio:

Palestrante: Dr. Carlos Eduardo Durgante, médico geriatra, membro 

da diretoria da AME-RS.

Tema: Um tempo de colheita: o envelhecimento e os valores da 

alma 

Demais encontros em elaboração.
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Oficina do Núcleo Sim à Vida em 

Santa Maria
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Grupo de Dependência Química

Foi dado início aos atendimentos aos dependentes

químicos e familiares. Ajude a divulgar através das redes sociais.

Não é preciso qualquer contato prévio, basta o interessado

comparecer nos dias das reuniões, que ocorrem nas salas Bezerra

de Menezes e Joanna de Ângelis, na sede da AMERGS.
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Momentos de muita emoção e

alegria marcaram nosso encontro de final

de ano na AMRIGS. Foi apresentado ao

público de mais de 80 pessoas as

experiências de colegas na viagem à terra

santa, com Haroldo Dutra Dias.
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Departamento Acadêmico da 

AMERGS

Para o DA da AMERGS, 2018 foi um ano de

realizações, projetos e novidades. Tivemos o prazer de

participar do Encontrame-Sul, realizado em Porto Alegre;

estivemos presentes no Condame (Congresso Nacional dos

Departamentos Acadêmicos) em Uberlândia/MG e alguns

dos nossos integrantes também marcaram presença em

Brasília no ESA (Educação, Saúde e acolhimento).

Mas a maior novidade é que nesse ano fomos

escolhidos para sediar o Candame 2020 em Porto Alegre.

Para esse evento, que reúne acadêmicos e palestrantes de

todo o Brasil, estamos organizando ótimas surpresas que

serão divulgadas em breve. Ao longo de 2018, foram

realizados estudos aprofundados de obras espíritas,

participação em palestras, cursos e seminários, visando

sempre a união entre conhecimento científico e

espiritualidade. Por fim, tivemos a mudança na

coordenação, onde agora representam o DA, os acadêmicos

de psicologia Endrigo Giacomin e Tamires Antunes.

Em 2019, convidamos todos os acadêmicos que

tenham interesse em estudar saúde e espiritualidade, a

juntarem-se a nós e mergulharem em um mundo infinito de

aprendizado, conhecimento e crescimento.

O DA deseja um ótimo 2019, com muita paz e muita luz!
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AMERGS
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Departamento de Solidariedade

Confraternização 

de final de ano da 

ONG  Francisco 

de Assis de 

Porto Alegre
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Simpósio Internacional

2019 vem chegando e os trabalhos não param! Reserve em

sua agenda as datas abaixo para o grande encontro que ocorrerá

em nossa cidade, com Rossandro Klinjey, Sérgio Lopes e

Décio Iandoli Jr. Inscrições em breve!
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