"O bem que praticares, em algum lugar, é teu advogado em toda parte."
Chico Xavier

O Espiritismo - Esclarecendo dúvidas
O Espiritismo, conforme reconhece o Conselho Federativo Nacional, órgão da Federação Espírita Brasileira, é
a Revelação prometida pelo Cristo de Deus para os séculos em que a Humanidade alcançasse um grau de
assimilação mais elevado.
Os fenômenos psíquicos, tão velhos quanto o mundo, só atraíram a atenção dos intelectuais, quando surgiram os
ocorridos em Hydesville, em 1 848.
Em 1 857, após observá-los e catalogá-los com o mais meticuloso rigor científico, Allan Kardec lançou ao mundo o
primeiro livro da codificação dessa nova Revelação - O Livro dos Espíritos, criando o vocábulo Espiritismo para
designar essa Revelação, então chamada e ainda conhecida em outros países pelo nome de Neo-Espiritualismo.
Difere o Espiritismo de todas as religiões conhecidas por demonstrar a lógica dos seus ensinos através de
experiências científicas e por apresentar uma filosofia também baseada em experimentos e observações e
documentada por uma legião de sábios de renome universal.
Religião científico-filosófica, confirmando os ensinamentos básicos de todas as religiões, não pretende demolir as
que a precederam, antes reconhece a necessidade da existência delas para grande parte da humanidade, cuja
evolução se processará lenta e inevitavelmente.
Doutrina religiosa, sem dogmas propriamente ditos, sem liturgia, sem símbolos, sem sacerdócio organizado, ao
contrário de quase todas as demais religiões, não adota em suas reuniões e em suas práticas:
a) paramentos, ou quaisquer vestes especiais;
b) vinho ou qualquer bebida alcoólica;
c) incenso, mirra, fumo ou substâncias outras que produzam fumaça;
d) altares, imagens, andores, velas e quaisquer objetos materiais como auxiliares de atração do público;
e) hinos ou cantos em línguas mortas ou exóticas, só os admitindo, na língua do país, exclusivamente em reuniões
festivas realizadas pela infância e pela juventude e em sessões ditas de efeitos físicos;
f) danças, procissões e atos análogos;
g) atender a interesses materiais terra-a-terra, rasteiros ou mundanos;
h) pagamento por toda e qualquer graça conseguida para o próximo;
i) talismãs, amuletos, orações miraculosas, bentinhos, escapulários ou quaisquer
objetos e coisas semelhantes;
j) administração de sacramentos, concessão de indulgências, distribuição de títulos
nobiliárquicos;
k) confeccionar horóscopos, exercer a cartomancia, a quiromancia, a astromancia e
outras “mancias”;
l) rituais e encenações extravagantes de modo a impressionar o público;
m) termos exóticos ou heteróclitos para a designação de seres e coisas;
n) fazer promessas e despachos, riscar cruzes e pontos, praticar, enfim, a longa série de atos materiais oriundos das
velhas e primitivas concepções religiosa.
(Adaptado de Francisco de Paula Vitor - Psicografia de J. Raul Teixeira)
Referência: texto extraído do site da FEP - www.feparana.com.br
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Nossa História
Centro Espírita Mário de
Barros 1
Fundado em 2 de
novembro de 1 925 na cidade
de Palmeira, com seus 87
anos de existência o Centro
Espírita Mário de Barros é o
nosso homenageado na
coluna “Nossa História” desta
edição.
No
princípio
denominado Círculo de
Estudos Psychicos, a Casa
teve como primeira diretoria
os confrades: Presidente:
Júlio Abelardo Teixeira; Vice
Presidente: Edmundo Pereira
Bueno; 1 o Secretário: Aroldo
Cornelau; 2o Secretário:
Antônio
Zanardini;
1o
Tesoureiro:
Urbano
de
Camargo; 2o Tesoureiro:
Hoger Zanardini; Procurador:
José Mendes Sampaio.
No entanto a Casa seria
presidida por longos anos
pelo tarefeiro Odorico de
Paula,
que contando com apoio de sua esposa Sueli de Paula, edificariam em
bases sólidas os pilares que sustentam o Centro Espírita Mário de Barros
até os dias de Hoje.
“No campo da assistência social, O Centro Espírita Mario de Barros vem
oferecendo sopa e fazendo acompanhamento das famílias que buscam
esse alimento na Instituição. Sueli de Paula já organizou um Programa
de Alfabetização de Adultos em parceria com o Banco do Brasil, além de
coordenar um trabalho através de aulas de crochê, tricô, pintura em tela
e em tecido, oferecendo uma oportunidade de capacitação para as
senhoras e jovens que participam das atividades ofertadas pela casa.” 2
Tomou posse dia 6 de janeiro de 201 3 a nova presidente Gladis Mari
Schoroeder de Oliveira para gestão 201 3/201 4.

Informações pesquisadas no livro “Os Trabalhadores da Primeira Hora”
autoria
de
Fábio
Maurício
Holzmann
Maia.
1
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Trecho extraído do livro “Os Trabalhadores da Primeira Hora”.

Eventos Anteriores:

Natal Casa da Esperança - Centro Espírita Lins de Vasconcelos - Jaguariaíva-PR
Em dezembro de 201 2, ocorreu o Natal Solidário para as crianças assistidas pela "Casa da
Esperança", setor responsável pelo trabalho de assistência social realizado pelo Centro Espírita
Lins de Vasconcelos, na cidade de Jaguariaíva.

Dia da Gratidão

No dia 23 de dezembro de 201 2 no Centro de Estudos e Assistência Espiritual Maria
Dolores, localizado na Rua Deodoro A.Quintiliano S/N Jardim Maracanã, foi realizado o Dia da Gratidão
com apresentações de melodias do Concerto Sinfonia do Amor pelo Maestro Plínio de Oliveira; passagens
do Momento Espírita; apresentaçao do histórico da casa desde a sua fundação; poemas de autoria do
Espírito Maria
Dolores declamadas por Lili Scheneper. Foram momentos de espiritualização,
confraternização e gratidão. O Centro Espírita está com o Programa de Palestras Públicas aos domingos as
1 0h .

Natal Solidário - DIJ
Nove de dezembro foi um dia especial para as senhorinhas do "Lar das Vovozinhas Balbina
Branco". O Departamento de Infância e Juventude da Sociedade Espírita Francisco de Assis de
Amparo aos Necessitados (SEFAN) realizou a entrega de mantimentos, que foram arrecadados
para a instituição. Para fazer a alegria das vovozinhas, o evento contou com a presença do Grupo
Vocal "Vozes de Francisco".

Atividades de Divaldo Pereira Franco
Movimento - Você e a Paz
Com a proposta de "conclamar as pessoas a reflexionar sobre a paz pessoal, a paz no lar,
no grupo social, na comunidade, sobre a paz que tomará conta da Terra", Divaldo Pereira Franco
lançou em 1 998 o Movimento Você e a Paz.
O movimento propõe uma ação através da não-violência e em nome da caridade, do perdão, do
amor ensinados por Jesus, porque "a paz é a condição natural do ser humano", embora nos
demoremos em ser violentos. no Ano de 2000 foi instituído o Troféu Você a paz, criado por Divaldo
Pereira Franco, que tem por objetivo homenagear três importantes segmentos que atuam a favor
da paz no mundo: Personalidade física que se doa; Instituição que realiza e Empresa que viabiliza.
Atualmente o Movimento Você e a Paz é realizado em 33 cidades do país e 11 no exterior.
Abaixo, foto da atividade desenvolvida no dia 1 5 de dezembro.

Revista Internacional de Espiritismo
No mês de Janeiro a Revista Internacional de Espiritismo
(Nº 1 2) editada em Matão, Rio de Janeiro, afirma que Divaldo
Pereira Franco é "um furacão da divulgação espírita". O autor
da matéria, Washington Fernandes, declara que Divaldo já
percorreu 1 4 milhões de quilômetros que corresponde a 342
voltas ao redor da Terra e 41 vezes até a Lua num período que
se inicia em 1 947 até 201 0.
Ainda encontramos na matéria a divulgaçao do número de
vezes que Divaldo esteve presente nas cidades do Brasil.
Especialmente na nossa Princesa dos Campos Divaldo nos
presenteou com sua presença ilustre por 21 0 vezes, sendo a
quarta cidade mais visitada.

Reunião de Conselho URE 2

No dia primeiro de dezembro passado, a URE 2ª
Região realizou a última Reunião de Conselho
Regional contando com a presença de presidentes e
representantes de diversas Casas Espíritas e
trabalhadores da URE. A reunião foi dirigida pela
Presidente: Iara Garbuio de Freitas Souza, que após a
leitura de um trecho de “O Evangelho Segundo o
Espiritismo” feita por outra companheira, fez uma
explanação a respeito do delicado momento pelo qual
o movimento Espírita atravessa. Trazendo sérias
advertências retiradas do livro recém-lançado pela
editora LEAL, psicografia de Divaldo Pereira Franco
pelo Espírito Manoel Philomeno de Miranda
“Amanhecer de uma nova era”, onde o benfeitor
aborda novamente a questão da transição que
atualmente o nosso planeta vem atravessando.

Também foi divulgado o resultado de dois projetos
realizados pela Escola de Guardas Mirins Tenente
Antônio João. Instituição ligada ao Instituto Educacional
Duque de Caxias (IEDC). Cristiane Aparecida Maier (3ª
Diretora de Assistência Social da URE 2, e Assistente
Social do IEDC) está à frente do projeto “Bezerra de
Menezes Parceiros da Solidariedade a Família” e Vânia
de Oliveira (Pedagoga do IEDC) está à frente do projeto
pedagógico “Escola de mães Joana de Cusa”, ambos
contam com mais de 200 assistidos em Ponta Grossa.
Depois dos participantes assinarem a Ata da reunião, o
DIJ se dirigiu a uma das salas da Sociedade Espírita
Francisco Assis de Amparo aos Necessitados para
reunião com seus integrantes. Foi ainda apresentada a
Agenda 201 3 da URE com programação de grandes
eventos, Programa Lins de Vasconcellos com 20 temas e
Programa Joanna de Ângelis. Solicite informações com o
Presidente do Centro Espírita que você frequenta.

AÇÃO NO BEM

A Colmeia Espírita Cristã Abegail, fundada pelo Tenente Estácio Rodrigues da Cunha e presidida
atualmente por Luci Teixeira Biscaia, abriga desde 1 981 velhinhas carentes. Além de alimentação e abrigo,
as senhoras contam com a atenção, o carinho e apoio emocional dos funcionários e recebem visitas
freqüentes de grupos dedicados a trazer alegria e suprir um pouco da falta que sentem dos familiares.
Localizada na Rua Estácio Rodrigues da Cunha, S/N - Bairro Cinto Verde, a Instituição conta com
doações e bazares que proporcionam condições de dignidade e o conforto necessário para as senhorinhas.

Eventos

E na semana da Conferência Estadual Espírita, Divaldo Pereira Franco estará em Ponta Grossa no
dia 07/03/201 3 as 20:00 no Clube Princesa Dos Campos (Verde), Rua Cel. Dulcídio nº 901 .
Para maiores informações busque o site www.conferenciaespirita.com.br

REFLEXÕES DA JUVENTUDE
À LUZ DO ESPIRITISMO
O PASSE
O passe é uma transferência de energias entre os seres, onde os
Benfeitores Espirituais utilizam um médium passista como intermediário
para a transmissão dos fluidos. É feita uma doação de energias positivas
visando tratar as enfermidades que quase sempre são de origem
espiritual, amenizando gradualmente o sofrimento do necessitado. Para
que o beneficio se efetue é importante que no momento do passe, o
paciente busque sintonizar com a espiritualidade maior, cultivando bons
pensamentos através da Prece, boa vontade e a Fé de que o passe lhe
trará bons frutos.
Os fluidos magnéticos, obedecendo a uma poderosa vontade, a
um ardente desejo de fazer o bem, atuam nos Centros de Força do
Perispirito, revitalizando o seu equilíbrio, e, algumas vezes, agindo sobre
um órgão específico. O passe é um tratamento gratuito e eficaz, mas
não devemos ficar dependentes desse beneficio, pois todos temos a
maior parcela de responsabilidade na manutenção do nosso equilíbrio
psíquico e físico.
Importante lembrar que o tratamento oferecido pelos Benfeitores
Espirituais de maneira alguma transforma a medicina terrena numa
coisa obsoleta, o tratamento espiritual e nossa medicina convencional
devem ser utilizados em conjunto, pois o primeiro trata a causa,
enquanto o segundo trata o efeito que se manifesta no corpo somático.
Para preservarmos as energias salutares recebidas no passe é
imprescindível insistirmos na reforma íntima melhorando nossa maneira
de pensar, nossos atos para conosco mesmo e para com o próximo.
Texto elaborado pelos jovens da UMEC na reunião do dia 26/02/2011

Continua aberta a
XXI Feira do Livro
Espírita no Shopping
Antartica no piso
Avenida
Vicente
Machado loja 205,
com descontos de
40%.

Nota
Retorno à Pátria Espiritual

O Confrade Lycurgo Negrão retornou à pátria espiritual aos 29 dias do mês
de dezembro de 201 2. Este grande trabalhador ajudou a construir um legado que
proporciona assistência aos desamparados até os dias de hoje. Entre as suas obras
de assitência destacam-se a Fundação Educacional Pestalozzi, cooparticipação na
fundação da Mansão Bezerra de Menezes e a Casa Transitória Fabiana de Jesus.

Colaborem com o Boletim: envie fotos e informações das
atividades realizadas e as que acontecerão na sua casa
espírita. Email: boletimchicoxavier@hotmail.com

Departamento de Comunicação Social Espírita / Setor de Tecnologia e Ferramentas da Internet
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