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Entregamos aos queridos amigos e
companheiros de labuta espiritual mais um
despretensioso informe sobre as atividades
desenvolvidas na AMERGS nos últimos meses,
e também já projetando futuros
empreendimentos que ocorrerão no próximo
ano. Renovamos o convite a todos lembrando
que as iniciativas e projetos da associação
encontram-se abertos àqueles que pretendem
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colaborar. Com muita alegria e entusiasmo
pelas oportunidades de aprendizado e de
trabalho, nos despedimos de 2019, desejando a
todos um final de ano de em paz com Jesus e
um 2020 repleto de alegrias.
Um fraterno abraço
Diretoria da AMERGS
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Realizamos no Hotel Embaixador, em parceria
com a AME-Internacional, mais um grande
evento, com a presença de palestrantes de
várias partes do mundo, configurando um
verdadeiro simpósio internacional, sob o tema
das neurociências. Com um público que lotou
os 600 lugares disponibilizados, tivemos
momentos de muito aprendizado e reflexão,
com palestrantes como o psicólogo
Rossandro klinjey e o psiquiatra Sérgio
Lopes. Os representantes da nossa AMERGS
foram os colegas Gilson Luis Roberto, médico
homeopata e o Emanuel Burk dos Santos,
médico urologista, que na ocasião lançou o
seu livro “Consciência Imortal”, pela editora
Francisco Spinelli da FERGS. Além dos
citados, contamos com a participação de
colegas, da Colômbia,

Suiça, Argentina, além da
presidente da Associação MédicoEspírita Internacional, Dra. Sonia
Doi, residente nos Estados Unidos.
Todas as conferências estão
disponíveis em nosso canal TV
AMERGS, de acesso gratuito,
organizadas na playlist “Simpósio
Internacional”. Todos os recursos
auferidos atrás do evento foram
doados pela AMERGS à AmeInteracional, como forma de ajudar
na manutenção de suas tarefas de
difusão do ideal médico-espírita
pelo mundo.
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À esquerda, Dr.
Emanuel dos
Santos e à direita, o
psicólogo
Rossandro Klinjey.

À esquerda, mesa
de autógrafos; à
direita, autores de
livros.

Fotos de encerramento com colegas da Ame-Brasil, colegas do Uguguai e, à
direita, com voluntários da organização do simpósio.
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Ciclo de palestras AMERGS 2019

Realizamos ao longo do ano de 2019 uma série
de encontros sobre temas médico-espíritas no
salão Ernesto Muller, em nossa sede. Foram
encontros realizados nas terças-feiras à noite,
com colegas experientes e atuantes, sobre
temas de especial interesse de profissionais de
saúde que objetivam realizar a integração dos
conhecimentos espíritas em suas práticas
profissionais. Todos os encontros foram
devidamente gravados e encontram-se
disponíveis para estudo em nosso canal TV
AMERGS.
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Mednesp – 2019 – Teresina/Piauí

O ano de 2019 foi marcado por mais
um encontro das associações
médico-espíritas do Brasil –
MEDNESP – realizado na cidade de
Teresina, Piauí, sob a presidência do
Dr. Gilson Luis Roberto, que contou
com a presença de Divaldo Franco
na conferência de encerramento.
Nesse encontro, foi realizado nova
eleição de diretoria da AME-Brasil,
tendo havido a manutenção do
quadro atual, composto por:

Presidente: Gilson Luis Roberto/ RS
Vice- Presidente: Roberto Lúcio – MG
Tesoureiro : Márcia Colasante – SP
2º tesoureiro: Paulo Aguiar – RS
Secretário: Jorge Daher – GO
2º secretário: Carlos Oliveira - PB
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Mednesp - 2019

Momento de encontro de
participantes da AMERGS.

Foto de encerramento

Sessões de autógrafos

Presidente da AME- Brasil, Dr.
Gilson Luis Roberto
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Núcleo Sim à Vida

Em 2019 o Núcleo Sim à Vida promoveu a primeira
Oficina de Treinamento para novos voluntários.
O treinamento é um momento necessário para
integrar aquelas pessoas que desejam se tornar
voluntárias e atuar nas atividades de acolhimento
das gestantes em risco de cometer o aborto e na
divulgação do Núcleo, através de palestras, cabines
de sensibilização, ente outras atividades.
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Núcleo Sim à Vida

Realizamos o 1°
Brechó-Bazar em
favor das atividades
assistenciais que
oferecemos às
gestantes
necessitadas de
ajuda material, tais
como cestas básicas,
fraldas, leite
complementar e até
pagamento de
aluguel atrasado. Foi
um momento
abençoado,
acompanhado de
solidariedade, chá e
bolo, rendendo
ótimos resultados.
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Departamento de Solidariedade

Agradecemos a todos os sócios, não sócios,
colaboradores e simpatizantes desta causa, pelo
empenho, dedicação e carinho junto à Casa
Francisco. As doações efetuadas foram muito
importantes para as crianças do projeto.
Durante o ano conseguimos dar continuidade ao
grupo de senhoras que participam do grupo
Amélia Rodrigues que ocorre aos sábados pela
manhã. Demos início durante todo esse ano a uma
alfabetização mesclada com suas experiências e
história do Brasil. Nos foi possível entregar 6 cestas
básicas que foram ofertadas pela Drª Maria Cristina
e pelo Dr. Márcio a esse grupo e a outras casas de
assistência.
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Departamento de Solidariedade

O Departamento Solidariedade promoveu o
apadrinhamento para crianças e adolescentes da Ação
Voluntária Francisco de Assis entre os associados da
AMERGS, entregando 68 kits de Natal, com material
escolar e um presente segundo faixa etária.
No dia 14 de dezembro o conto de natal "Lili e o
talento escondido" foi encenado por voluntárias (os)
da AMERGS para encantar crianças, adolescentes e
adultos com a mensagem da Parábola dos Talentos e
a Corrente do Bem.
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Departamento de Solidariedade

Conto de Natal “Lili
e o talento
escondido” que foi
encenado por
voluntários da
AMERGS.
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Núcleo Assistência Espírita Hospitalar
O Núcleo de Assistência Espírita Hospitalar

têm desenvolvido visitas regulares a pessoas
internadas em hospitais, em tratamento em
unidades de quimioterapia e em outras situações,
buscando oferecer conforto emocional e espiritual a
elas, aos seus acompanhantes
(familiares/cuidadores) e profissionais de saúde
envolvidos. As atividades estão sempre

fundamentadas na doutrina espírita e nos princípios
de acolhimento e de escuta.
Essas visitas têm sido buscadas

especialmente por famílias de pacientes em
cuidados paliativos, portadoras de doenças graves.
Para facilitar o contato com a equipe de

voluntárias da AMERGS, foi disponibilizado um
telefone celular, divulgado através de flyer (em
formato de marcador de livro), levado a

estabelecimentos de saúde e centros espíritas.
Em 2019 o serviço foi apresentado
oficialmente à equipe do Hospital Ernesto Dornelles,
onde foi realizada, com sucesso, uma palestra com
Dr. César Geremia, que levou àqueles profissionais
a visão da convergência entre a
religiosidade/espiritualidade saúde/doença/recuperação.
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Núcleo Assistência Espírita Hospitalar
Foi exposto o avanço dos estudos que

demonstram que o atendimento dos anseios
e das experiências religiosas/espirituais dos
pacientes, aliado a uma visão ampla e
integral do ser humano, constituem fator de
benefício para sua recuperação, assim como
para o equilíbrio geral dos cuidadores, do
corpo clínico e assistentes.
Se as palavras de Kardec uma dia
ressoaram proféticas, quando afirmou:[...]
“são chegados os tempos [...] em que essas
duas forças [saúde-espiritualidade], juntas,
apoiando-se uma na outra, se ajudarão
mutuamente”, hoje, repercutem
crescentemente, por toda parte, numa

relação de complementariedade e de
integração e de possível implementação
institucional.

Para início de 2020, está prevista oficina para
candidatos a voluntários, visando à
ampliação do grupo de visitadores,

consolidação da estrutura do Núcleo e ao
estabelecimento de vínculo permanente com
instituições parceiras.
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Núcleo Fraternidade Plena

O Núcleo Fraternidade Plena foi criado com
o objetivo de oferecer um espaço de
convivência, favorecendo a reflexão, o
estudo e a troca fraternal entre os
participantes, objetivando o auxílio mútuo e
o apoio à ONG Fraternidade Sem Fronteiras
(FSF) e aos projetos da AMERG.
Ele está em fase de implantação, mas já
começamos o diálogo com a Bibi, que é a
responsável pela ONG FSF no Rio Grande do
Sul. Uma das ações realizadas foi a
campanha para o Brechó em favor da FSF,
realizada em Sapucaia.
Os encontros serão semanais ou quinzenais,
às sextas-feiras, das 14h às 15h. Na sede da
AMERGS.
Coordenadores: Gelson Luis Roberto e Maria
Cristina L. Boeira
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Lançamento de livros
Três colegas da AMERGS lançaram livros em 2019:

Organizado pelo psicólogo Gelson
Luis Roberto, um time de
psicólogos e médicos publicaram
Contribuições de Joanna de
Angelis para a análise dos
Transtornos Mentais,

Editora Ame-Brasil.

Carlos Eduardo A. Durgante,
livro Um tempo de Colheita,
editora Francisco Spinelli.

Spinelli (colocar fotos)

Emanuel Burck dos Santos, livro
Consciência Imortal,
editora Francisco Spinelli.

Todos estes encontram-se disponíveis para aquisição junto a nossa secretaria.
Obs: aproveitamos para informar que durante todo o mês de janeiro de 2020
nossa secretaria estará fechada por motivo de férias.
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Catálogo da AME-Brasil
E ainda outros dois novos livros foram
lançados pela Editora AME-Brasil:

Todo o catálogo da Editora AME-Brasil
também encontra-se disponível para venda
em nossa secretaria.
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Inspirados nas obras da
Joanna de Ângelis, nos cursos
ministrados pela AMERGS, e
cientes das necessidades de
conexão e sentido de vida
que nossos jovens carecem,
estruturamos um projeto piloto
para trabalhar alguns
aspectos importantes para
essa etapa da vida. Voltado
para adolescentes entre 13 e
15 anos, buscamos promover
um espaço de conversas e
atividades lúdicas, promover
um espaço de acolhimento e
autoconhecimento e de
valores pautados na
Psicologia da Joanna de
Ângelis.
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Série de Cursos “A Vida no Mundo
Espiritual”

Em 2019 demos início ao estudo
de “A vida no mundo espiritual”
através do estudo do primeiro livro
de André Luiz, “Nosso Lar”. Foi
aberta uma única turma, que dos
meses de junho ao final do mês de
outubro estudaram atentamente o
início da trajetória do benfeitor no
mundo espiritual, com o professor
Paulo Rogério Aguiar. Em 2020
será dado sequência com o estudo
do livro “Os Mensageiros” no
primeiro semestre, curso que será
desta
feita
filmado
e
disponibilizado na íntegra em
nosso canal TV
Amergs. Será
aberta uma única turma, exclusiva
aos associados.

Em cima, abertura do Curso Nosso
Lar; embaixo aula de encerramento
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Novo estúdio de gravações da AMERGS

Esse ano foi de grande crescimento
do nosso canal no Youtube TV
AMERGS. Ao longo do ano,
dobramos o número de seguidores e
estamos fechando 2019 com 30.000
inscritos no canal. Os vídeos dos
cursos de Joanna de Angelis, assim
como os do Simpósio Internacional
de Neurociências tiveram grande
aceitação do público de diversas
partes do país e mesmo fora dele.
Assim, a AMERGS concluiu que
era chegada a hora de dedicarmos
um espaço exclusivo em nossa sede
para darmos sequência a esse
projeto, criando em estúdio de
gravações, com a aquisição de
equipamentos que qualifiquem
ainda mais a imagem e o som de
nossas produções.
Ajude-nos divulgando esse projeto
em seus grupos de redes socais!
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Novos espaços na sede da AMERGS

No último trimestre de 2019,
empreendemos esforços para
aumentar e melhorar a capacidade
de nosso salão Ernesto Muller,
tendo em vista o crescimento
constante de pessoas que têm
comparecido às sessões públicas de
palestras, passes e atendimentos
espirituais.
A reforma foi concluída em meados
de dezembro, ampliando em 40
lugares a capacidade do salão,
totalizando aproximadamente 90
vagas disponíveis para acomodação
do público.
Além disso, uma nova sala foi
reformada, onde ficará a biblioteca
Iara Seelig, e também se realizará
o atendimento fraterno,
viabilizando que todos os trabalhos
do Núcleo Espiritual ocorram no
andar térreo.
Todo espaço é climatizado e
sonorizado, oferecendo um
ambiente acolhedor também aos
nossos eventos, como workshops e
seminários realizados ao longo do
ano.
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Eventos no Conselho de Medicina do RS

Graças ao empenho de colegas
que compõem o departamento
de Psiquiatria e Espiritualidade
da Associação de Psiquiatria do
RS, sob a coordenação de nossa
colega psiquiatra Dra.Anahy
Fonseca, o tema espiritualidade
tem ganhado atenção em
espaços importantes na
medicina gaúcha, como o
CREMERS. Dois eventos foram
realizados, com a participação
também de outros

associados de nossa AME,
como o Dr. César Geremia e o
Dr. Emanuel Burck dos
Santos. Avanços importantes
para a espiritualização da
medicina e aumento da
consciência de todos em torno
da relevância desse tema na
saúde humana.
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Departamento Acadêmico da
AMERGS

Em 2020 Porto Alegre sediará o 12º
Congresso Nacional dos
Departamentos Acadêmicos das
Associações Médico-Espíritas do
Brasil (CONDAME).

Reserve essa data em sua agenda
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Departamento de Saúde Mental

Pela primeira vez, em
2020, a AMERGS
realizará um evento na
PUC-RS. Em busca de
locais que ofereçam maior
conforto, a PUC deve ser o
local ideal para o Encontro
Joanna de Ângelis no mês
de maio, oferecendo um
espaço agradável para as
500 pessoas que estarão
reunidas nesse evento
imperdível. As inscrições
serão abertas a partir do
início de fevereiro/2020. O
tema central do encontro
será o livro recentemente
lançado pela Edita AmeBrasil,
intitulado Contribuições de Joanna de Ângelis para a análise dos
transtornos mentais, organizado pelo nosso colega Gelson Luis
Roberto. Reserva essa data em sua agenda e venha participar
conosco!
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... E mais novidades para 2020

Iniciaremos o novo ano com 7 turmas do Curso da
Joanna de Ângelis, perfazendo um total de 201alunos
matriculados e 20 suplentes.
Sejam bem-vindos antigos e novos alunos!
Em 2020 novas ideias serão colocadas no ar em nosso
canal no Youtube TV AMERGS, com séries de estudos,
entrevistas, conteúdos planejados especificamente para
levar ao público de casa um material que enseje a
reflexão e o aprendizado das coisas do Espírito.
Eis alguns exemplos:
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“Natal não é apenas a promessa da
fraternidade e da paz que se renova
alegremente, entre os homens, mas, acima de
tudo, é a reiterada mensagem do Cristo que nos
induz a servir sempre, compreendendo que o
mundo pode mostrar deficiências e imperfeições,
trevas e chagas, mas que é o nosso dever amá-lo
e ajudá-lo mesmo assim”. Chico Xavier

