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Palavra da Diretoria

No dia 23 do mês último, comemoramos o vigésimo

aniversário de nossa querida associação. Já são duas décadas em

que a Misericórdia Divina nos estende a oportunidade de servir

em nome do Cristo, cultivando em nós, através do trabalho e do

estudo, as virtudes exemplificadas pelo Mestre Galileu. O

sentimento que nos toma é o de imensa gratidão à Vida, por

todas as circunstâncias que nos permitem hoje mourejar pela

integração do conhecimento imortalista às ciências da saúde,

destronando gradativamente a cultura materialista que ainda

viceja nas academias. A tarefa é imensa e a grande

transformação não pode mais tardar! O programa de

cristianização das consciências, que com Kardec adentrou a

terceira etapa – a do Consolador Prometido – tem, no

movimento médico-espírita nacional e internacional, seus

desdobramentos mais diretos no âmbito da ciência, que ainda

aguarda o definitivo reconhecimento da imortalidade da alma e

das multidimensões em que a vida se desdobra.

Reconhecidos nos sentimos pelo imenso amor que

verte da espiritualidade amiga e, sob a Égide de Jesus e de

Bezerra de Menezes, rogamos as bênçãos da continuidade de

nosso trabalho humilde na Seara do Mestre, estendendo a todos

que se identificam com o ideal que esposamos o convite para a

comunhão espiritual que nos dá sentido à jornada terrena.

Parabéns AMERGS!
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Feira do Livro de Porto Alegre /2016

Feira do Livro de Pelotas/2016

Sessão de autógrafos do livro O Rei 

Maltrapilho, de Sheila Simões. 

Sessão de autógrafos do livro A Natureza 

Humana e o Sentido da Vida dos autores 

Carlos Durgante e Elizabeth Schuck.

Sessão de autógrafos do livro A Natureza Humana com  

Carlos Durgante. 
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Lançamentos de livros 

O foco principal desse livro é o do aconselhamento, 

de orientações para, dessa forma, ampliar os 

horizontes do conhecimento humano na edificação 

da saúde integral. Essa se fundamenta em suas 

vertentes holísticas, em que não só o olhar na 

direção da dimensão do corpo poderá proporcionar 

qualidade de vida, mas outros olhares ainda mais 

atentos, direcionados às demais dimensões, como a 

das relações sociais, a da mente, a dos sentimentos e 

a do espírito. Convido o leitor, então, a se colocar 

diante de um grande painel ou de uma gigantesca 

tela para programar seu futuro de saúde, pautado 

pelas sábias e prudentes escolhas que vier a fazer ao 

longo da vida. 

Boa leitura e sucesso no 

Planejamento do seu Futuro!

Será que somos o senhor todo poderoso 

em nossas vidas?

O livro infanto-juvenil O Rei 

Maltrapilho traz este paradoxo para provocar o 

leitor a reconhecer-se, no contato com o meio 

externo, vivendo os fatos cotidianos, 

descobrindo-se. E ao retornar para o reino, 

também retorna para dentro de si, mostrando-se 

exatamente como nós, seres carentes de 

compreensão e necessitando reconhecer-se na 

sua verdadeira realidade.

Somente quando vivermos nossa 

humanidade com coragem e aceitação, sem 

julgamentos frívolos, apenas descobrindo nossa 

realidade íntima, é que poderemos responder à 

pergunta que cedo ou tarde nos fazemos: “Se, 

se, se você é o Rei, quem eu sou afinal?”
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Workshops

No fim de novembro, tivemos o primeiro

workshop realizado na sede da AMERGS

exclusivo para os associados. Nessa

ocasião, a prof. Márcia, coordenadora da

Organização Brahma Kumaris, apresentou

os princípios da meditação Raja Yoga,

para um público atento que lotou a sala

principal de nossa sede. Salientando a

importância do correto pensar diante das

circunstâncias e da necessidade do cultivo

da autopercepção das emoções e

comportamentos, encareceu a importância

da meditação, finalizando com uma

experiência prática da técnica em tela.

Novos workshops estão sendo

programados com carinho para 2017,

ensejando o aprendizado sobre temas

variados, bem como a confraternização

salutar entre os associados.

Prezado(a) associado(a). Você encontrará no YouTube dezenas

de palestras realizadas por membros da AME-RS. Veja nosso

acervo!
Últimas atualizações:

1. O Suicídio na Visão Médica e Espírta, com a psiquitra Dra.

Carmem Baldisseroto, realizado em outubro nos Encontros Fraternos no

Grupo Espírita Francisco Xavier.

2. O Transplante de òrgãos na visão espírita, com o urologista Dr.

Emanuel Burk dos Santos, realizado em novembro nos Encontros Fraternos

no Grupo Espírita Francisco Xavier.

Agradecemos a todos que compareceram aos encontros e

doaram alimentos não perecíveis.. Foram recolhidos 2520 Kg doados ao

Hospital Espírita e a Casa Menino Jesus de Praga.
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Grupo de Estudos Joanna de Angelis

Após um processo cuidadosamente realizado em duas

etapas, finalizaram-se as inscrições para o Grupo de Estudos

Joanna de Ângelis, temporada 2017. Sempre muito procurado

pelo público, as inscrições desdobraram-se no primeiro período

com exclusividade aos associados, através de uma nova

plataforma online denominada Eventise, que possibilitou uma

eficaz comunicação com os interessados, facilitando os trâmites

administrativos. A segunda etapa estendeu-se ao público em

geral, possibilitando o preenchimento quase integral das vagas

oferecidas. Em 2017 teremos 7 turmas iniciando os estudos,

todos já no novo currículo do curso. Os alunos inscritos serão

informados por email quanto as datas de início de suas

respectivas turmas. Damos boas vindas aos novos alunos e , aos

demais, desejamos continuidade desta profícua tarefa do

autodescobrimento!



O Mednesp 2017 será na cidade maravilhosa: 

Rio de Janeiro, no Rio Centro. Não deixe para a 

última hora, faça já sua inscrição e garanta seu 

lugar no maior evento de medicina e 

espiritualidade do mundo.

Informações e inscrições em: 

www.mednesp2017.org.br

Pág. 6



Pág. 7 FELIZ NATAL e BOAS FESTAS!


