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"A revolução em que acredito é aquela ensinada por Nosso Senhor Jesus Cristo

que começa pela corrigenda de cada um, na base do façamos aos outros aquilo
que desejamos que os outros nos façam"
Chico Xavier
Sugestão de Leitura
O Evangelho Segundo o
Espiritismo

Nossa História
Centro Espírita e Posto de Assistência “Cascata de Luz”

EDIÇÃO HISTÓRICA
Parte do conjunto de cinco
que compõem a Codificação,
O Evangelho Segundo o
Espiritismo contém a essência
do ensino moral de Jesus e
serve de abrigo para os
adeptos de todas as religiões
– como um roteiro seguro
para a reforma íntima, meta
indispensável, segundo Cristo,
para se alcançar a paz
interior. A obra é uma grande
ferramenta para conhecer,
observar e seguir as Leis
Divinas, que proporcionam
uma caminhada gradual e
evolutiva do Espírito rumo a
Deus.
Esta versão do conjunto de
ensinamentos transmitidos por
Espíritos
superiores,
organizados e comentados
por
Allan
Kardec.

A coluna “Nossa História” homenageia o Centro Espírita e Posto
de Assistência (CEPA) “Cascata de Luz”, que é uma verdadeira
“cascata de luz” para comunidades pobres e moradores de rua.
Fundado na cidade de Castro em 13 de julho de 2011 por um
grupo de trabalhadores do Posto de Assistência “Cascata de Luz”. O
Centro Espírita é fruto de um trabalho um pouco mais antigo. Começa
com a fundação do Posto de Assistência, inaugurado pelo saudoso Sr.
Boanerges Vieira em janeiro de 2005, sob a coordenação do casal
Jairo Carneiro Carvalho e Julia Butokowsky, fixado na Rua Evangelina
Madureira Camargo, 238, Jardim Arapongas. Somente seis anos
depois, tornar-se-ia Centro Espírita e Posto de Assistência “Cascata de
Luz”.
Hoje, com sede própria, o CEPA “Cascata de Luz” localiza-se
na rua Otávio Torres Pereira, 300 – Vila Rio Branco, em regimento de
locação e desenvolve diversos trabalhos assistenciais como por
exemplo a oficina de cursos profissionalizantes “Tia Nena” que oferece
cursos gratuitos na sede do Centro Espírita e do Posto de Assistência,
entre outras atividades. Além de trabalhos assistenciais a casa oferece
grupos de estudo da Doutrina Espírita, palestras públicas Espírita,
passe e evangelização infanto-juvenil.

DESENCARNAÇÕES COLETIVAS
No livro “Transição Planetária”, psicografado por Divaldo Pereira Franco, por Manoel Philomeno de
Miranda, podemos encontrar a prece proferida pelo Espírito Ivon Costa a respeito das causas dos
desencarnes coletivos:
“Enquanto o planeta amado se estertora no seu processo de aprimoramento evolutivo, padecendo rudes provas e
expiações, arrebatando seus habitantes em direção a sofrimentos inenarráveis, aqueles que aqui estamos reunidos e Te
amamos, suplicamos misericórdia, em face da inferioridade moral que predomina em a nossa natureza espiritual.
Desde há milênios que a todos nos convoca para a construção do reino espiritual nas mentes e nos corações,
sem que hajamos atendido corretamente ao Teu chamado.
... Nas culturas e civilizações antigas, desde o período dos sumérios, alguns de nós demo-nos conta do alto
significado da existência terrestre, deixando-nos, porém, anestesiar pelos vapores da matéria enganosa...
Mais tarde, na Pérsia e em Nínive, tomamos conhecimento da Verdade e dos seus mistérios, para logo os
abandonarmos, seguindo as tubas guerreiras de Dario ou de Salmanasar, conquistando terras e disseminando a morte. A
nossa foi, então, a sementeira de sangue, de orfandade, de viuvez, de ódio, e a colheita foram as dores acerbas e sem
nome na Babilônia e no Egito, que nos fascinaram com seus templos faustosos, arrastando-nos depois para as derrotas
sangrentas com Astiages e o assassinato de Akenaton...
Transitamos pelos montes do Tibet e as planuras da Índia, repetindo as lições do Mahabarata que nos
emocionavam, sem que conseguíssemos alterar a belicosidade infeliz que nos assinalava...
A China veneranda com Fo-Hi e os seus filósofos ensinou-nos sabedoria, entretanto não nos arrefeceu a sede
alucinada de poder sobre a Mandchúria e os povos vizinhos, que também a destroçaram várias vezes com os seus carros
de destruição...
Atravessamos o deserto com Moisés, como o faríamos depois com Esdra, por nobreza de Ciro para reconstruir o
Templo e reerguer Jerusalém, e atacamos os filisteus e os outros povos, semeando o terror, malsinando, destruindo...
Atenas encantou-nos, desde os dias de Anaxágoras, depois, com as lições de Sócrates, não impedindo, porém
que nos entregássemos, em Esparta, à hediondez e às lutas incessantes...
Acompanhamos Cipião, o africano, como o fizéramos com Alexandre Magno, o macedônio, e Aníbal, o
cartaginês, embora conhecedores da filosofia em torno da imortalidade e da interferência dos deuses em nossas vidas...
...E contigo, após ouvir-Te as lições de incomparável beleza, abandonamos a fidelidade e convertemos a Tua
doutrina em poder de mentira, luxúria, hipocrisia e desventura...
Assim, atravessamos a noite medieval, advertidos por mártires e santos, apegados a infâmia e ao horror.
Morremos e renascemos, vezes sem conto, despertando realmente para a vida em abundância quando as
claridades do Espiritismo nos arrancaram da densa treva interior, da ignorância e do abismo da loucura egotista...
Mais de uma vez, a Tua misericórdia sacudiu a barca planetária, qual ocorreu, há pouco, através do tsunami,
demonstrando a fraqueza dos engenhos humanos e suas parcas possibilidades de conhecer os desígnios de Deus, a fim
de a todos despertar-nos em definitivo.
Novamente solicitaste o apoio de outros Espíritos para grande transição que logo mais terá lugar no mundo físico.
Permite-nos, agora, que o Embaixador de outra Esfera, que estamos aguardando, possa trazer-nos a Tua benção
em nome do amor universal, a fim de que, realmente conscientes, consigamos servir-Te com discernimento e abnegação.
Aqui estamos, genuflexos e expectantes, a Teu serviço, de coração e mente abertos à verdade.
Misericórdia, Senhor!”

Foi Notícia em Paris
Mauricio de Campos
Artigo destinado à divulgação e o incentivo da leitura e pesquisa na REVISTA ESPÍRITA Jornal de Estudos Psicológicos editado por Allan Kardec de 1858 a 1869.
4a EDIÇÃO
O Espiritismo nas Prisões
Na edição de fevereiro do ano de 1864, Allan Kardec publica na Revista Espírita um artigo muito
interessante, onde fica evidente o poder que o Espiritismo possui de influenciar moralmente as pessoas
que entram em contato mais profundo com essa doutrina esclarecedora. Trata-se de uma carta
endereçada a Allan Kardec, por um condenado que cumpre pena em uma penitenciária.
Na carta ele descreve o seu primeiro contato com a doutrina dos Espíritos e posteriormente seus
primeiros estudos e experiências com a nova ciência que abraçara. “Enfim, pouco a pouco e sem me dar
conta, por ele tomei gosto; depois levei a coisa a sério; então reli pela segunda vez o vosso livro, desta
vez com outro espírito (...)”, relata o detento no conteúdo da carta, referindo-se ao pilar central da doutrina
espírita, que é “O Livro dos Espíritos”.
Após os relatos da carta a ele endereçada, Kardec escreve em seu artigo apreciações quanto à
influência do espiritismo na vida desse homem: “Se tais resultados são produzidos por uma simples leitura, a
bem dizer feita às escondidas, o que seria se a ela se pudesse aliar a influência das exortações verbais!”.
Para ler o artigo na integra busque essa magnífica obra de Allan Kardec.

EVENTOS ANTERIORES
XV Conferência Estadual Espírita

Palestra com Divaldo Pereira Franco,
realizada na cidade de Ponta Grossa
dia 07/03/2013 no clube Princesa dos
Campos, com um público de mais de
duas mil pessoas.

Palestra de Divaldo Pereira
Franco em Pinhais. A conferência
contou com um público diário
aproximado de dez mil pessoas
nos dias 8, 9 e 10 de março.

AÇÃO NO BEM
Nesta edição descrevemos em nossa coluna alguns dos trabalhos realizados pela Escola
de Guardas Mirins Tenente Antônio João, escola que faz parte do Instituto Educacional Duque
de Caxias (IEDC) localizado na cidade de Ponta Grossa.
Entre os trabalhos destacamos:


PROJETO “BEZERRA DE MENEZES” PARCEIROS DA SOLIDARIEDADE À FAMÍLIA
“O projeto tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento econômico, social e
principalmente espiritual, através do apadrinhamento, por voluntários, das famílias em
vulnerabilidade social dos alunos da Escola de Guardas Mirins”.
Após o apadrinhamento, as famílias são acompanhadas em casa pelos voluntários, sob
a supervisão do Serviço Social, que realiza relatórios periódicos sobre o andamento do
trabalho.
O projeto é coordenado pela assistente social do Instituto, Cristiane Aparecida Mayer e
3ª. Diretora de Assistência Social da URE 2a. região.



PROJETO: ESCOLA DE MÃES “JOANA DE CUSA”
“O projeto tem como objetivo esclarecer questões fundamentais na educação e criação
dos filhos”.
Dividido em cinco módulos, o projeto aborda as questões da família, saúde, nutrição e
alimentação, educação e instrução, conflitos e soluções. Todos os temas são desenvolvidos
por profissionais das áreas da medicina, odontologia, psicologia, engenharia de alimentos,
contando também com os esclarecimentos da Presidente do Conselho Tutelar Oeste, Carolina
da Silva Zelinski. Além de o projeto proporcionar aprendizado, propicia momentos de muita
descontração e amizade. A coordenação é da pedagoga do IEDC, Vânia de Oliveira.
Lembramos que esses são apenas dois dos diversos trabalhos oferecidos pela
Instituição, os quais necessitariam de várias páginas para relatar.

[Digite uma citação do documento ou o resumo de uma questão interessante. Você pode
posicionar a caixa de texto em qualquer lugar do documento. Use a guia Ferramentas de Caixa
de Texto para alterar a formatação da caixa de texto da citação.]

A Federação Espírita do Paraná vem através das Inter-Regionais resgatar
o pensamento do Espírito Joanna de Ângelis do ano de 2003 na Semana
Espírita em Ponta Grossa sobre a coordenação de Divaldo Franco tendo
o objetivo de capacitar o Trabalhador Espírita. Participe

PRÓXIMOS EVENTOS

Haroldo Dutra Dias em Ponta Grossa
Seminário: Diretrizes para o Trabalhador Espíritas “Jesus
e o Evangelho “ das 15h às 18h.
Palestra Pública: “Kardec, Paulo e Estevão” às 20h.
Local: Teatro Marista em 27/04/2013

Agenda URE 2ª Região

Data

Cidade

Local

20/01/2013

Socavão

Salão ao lado da escola José
Neiry

23/02/2013

Curitiba

24/02/2013

Ponta Grossa

IEDC – André Luiz

02/03/2013
03/03/2013
05/03/2013
07/03/2013

Ponta Grossa
Piraí do Sul
Tibagi
Ponta Grossa

Sede URE
CE Paz, amor e alegria cristã

08,9,10/03/
2013
11/03/2013
16/03/2013

16/03/2013

Curitiba
Palmeira
Ponta Grossa

Clube Verde
EXPOTRADE
Recanto Maria Dolores

Atividade

Hora

Palestra: "Os fenômenos
espíritas na Bíblia"
Conselho Federativo
Estadual
Reunião de expositores da
URE - Treinamento de
09:00 as
expositores
18:00
Reunião do Conselho
Regional
14:30
Palestra
14:30
Palestra
20:00
Palestra – Divaldo Franco
20:00
CONFERENCIA Estadual
Espirita
Palestra
Seminario O Passe
Programa Joanna de
Ângelis " O Espiritismo e
as Bíblia"
Seminário Pais e
Evangelizadores

Expositor
Zila Monteiro
.
Iara Garbuio de
Freitas e Airton
Pereira
.
Eulécia Resende
Angêlo Cezar Tulio

Divaldo Franco

20:00
9h00

FEP
Elenice Ruivo
Dinora Gubert

20:00

Iara Garbuio de
Freitas

14h30

DIJ

Câmara Municipal

17/03/2013

Piraí do Sul
Telemaco
Borba

17/03/2013
18/03/2013

Ponta Grossa
Irati

Sede URE
CE Jesus e Maria

Treinamento para Feira do
Livro espírita
Palestra

9h as
18h
20:00

21/03/2013
23/03/2013

Ponta Grossa
Ponta Grossa

IEDC – André Luiz
União e Humildade

Palestra
Palestra

20:00
19:30

Marco A. Negrão/FEP
Marli de Paula
Iara Garbuio de
Freitas
Mauricio Resende

24/03/2013
25/03/2013
25/03/2013
28/03/2013

Guaragi
Jaguariaíva
Ponta Grossa
Imbituva

Fundação Ed. Pestalozzi

Encontro de
Evangelizadores
Palestra
Palestra
Palestra

8h as
18h
20:00
20:00
20:00

Zilda Zimmerman e
Fábio Maia
Maurício Campos
Valdinei Oliveira
Antonio Bonfim

30/03/2013
02/04/2013

Ponta Grossa
Tibagi

05/04/2013

Carambeí

06/04/2013

Ponta Grossa

10/04/2013
04/04/2013

Piraí do Sul
Arapoti

06/04/2013
07/04/2013
08/04/2013
12/04/2013

Ponta Grossa
Ponta Grossa
Palmeira
Castro

Obreiros do Evangelho

Recanto Maria Dolores e
Instituto Ed. Duque de Caxias

Messe de Amor
Sociedade Espírita “Allan
Kardec”

SEFAN/Mocidade
SEFAN
CE Cascata de Luz

Seminário Vazio Existencial 13:00 as Iara Garbuio Freitas e
- ModII e IV
18h
Victor L Pereira
Palestra
20:00
Victor Pereira
Seminário Vazio Existencial
- Mod I duraçao 1h30
Seminários Pais e
Evangelizadores

20:00

Zilda Zimmerman e
Fábio Maia

14h30

Tatiane/Silvana/DIJ

Palestra
Palestra
Seminario Roteiro Palestra
Publica
Palestra
Palestra
Palestra

20:00
20:00
16H
20H
10:00
20:00
20:00

Edenilson Pereira
Otto
Airton Pereira
Carlos Sviatowski
Samuel Potma
Marcia Abib

14/04/2013
14/04/2013
18/04/2013
18/04/2013

Ponta Grossa
Socavão
Ponta Grossa
Ipiranga

21/04/2013
21/04/2013

Piraí do Sul
Ponta Grossa

22/04/2013
25/04/2013
26/04/2013

Irati
Imbituva
Carambeí

26/04/2013

27/04/2013
28/04/2013
28/04/2013

SEFAN

Palestra
Palestra
Palestra
Palestra

10:00
14:30
19h30
19:30

Seminario Vazio existencial
mod I e II
Palestra

13h as
18h
10:00

Iara Garbuio de Freitas
Zila Monteiro
Fabio Maia
Dinorá Gubert
Zilda Zimmerman e
Fábio Maia / Victor
Pereira
Marli de Paula

Palestra
Palestra
Palestra

20:00
20:00
20:00

Rafael Nastas
Eulécia Resende
Fabio Maia

Jaguariaíva

Programa Joanna de Ângelis
(Aborto, Eutanásia e Suicídio)

20:00

Edson Luiz Wachholz

Ponta Grossa
Ponta Grossa
Ponta Grossa

SEMINARIO TRABALHADORES
E DIRIGENTES ESPÍRITAS e
PALESTRA PUBLICA
Palestra
Palestra

16H
20H
10:00
10:00

HAROLDO DUTRA
DIAS
Edenilson Pereira
Nicanor Pereira

Mãe Apolônia

CE Paz Amor Alegria
cristã
SEFAN
Centro Espírita Allan
Kardec

Teatro Marista
SEFAN
Recanto Maria Dolores

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 Tecnologias e
Ferramentas da Internet
Rua Dr. Colares, 119 Ponta Grossa - PR CEP 8401 - 0010
Email: ure2espirita@bol.com.br
Fone: (042) 3027 – 2880

