Ano 1 - Maio/Junho/2013 – Edição 5
“O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de
justiça, de amor e de caridade”.
Nota: Iniciamos as edições
anteriores com uma frase de Chico
Xavier, tendo em vista que o boletim
informativo leva o seu nome.
Entretanto, devido à comemoração
do mês do Espiritismo em abril, por
ser o dia 18 desse mês (ABRIL) o
marco da Codificação a partir do
lançamento de “O Livro dos
Espíritos”, introduzimos esta edição
com uma frase do Codificador Allan
Kardec.

Sugestão de Leitura
Nosso Lar

Nosso Lar é o nome da Colônia
Espiritual que André Luiz nos apresenta
neste primeiro livro de sua lavra.
Em narrativa vibrante, o autor nos
transmite suas observações e descobertas
sobre a vida no mundo espiritual, atuando
como um repórter que registra as suas
próprias experiências.
Revela-nos um mundo palpitante,
pleno de vida e atividades, organizado de
forma
exemplar,
onde
Espíritos
desencarnados passam por estágio de
recuperação
e
educação
espiritual
supervisionado por Espíritos superiores.
Nosso Lar nos permite antever o
mundo espiritual que nos aguarda, quando
abandonarmos o corpo carnal pela morte
física.

Nossa História
O Boletim Eletrônico Chico Xavier, homenageia nesta
edição o Centro Espírita Irmã Scheilla. Localizado na cidade de
Arapoti, à134 km de Ponta Grossa, o Centro é responsável por
levar a mensagem consoladora da Doutrina Espírita aos
moradores desta bela cidade paranaense.
Mais uma vez, colhemos informações para nossa coluna,
na obra “Os Trabalhadores da Primeira Hora” de autoria de
Fábio Maurício Holzmann Maia, obra que como diz o autor, “Um
olhar sobre os cem anos de Espiritismo nos Campos Gerais”.
A partir da formação de um Grupo de Estudos que se
realizava na residência do casal Carlos e Lívia Solera, iniciado
em abril de 1987, foi lançada a semente do que viria a ser o
Centro Espírita Irmã Scheilla. Posteriormente essas reuniões
passaram também a acontecer em outras residências.
Dentre os fundadores dessa Casa Espírita devotados ao
trabalho na prática do bem, destacam-se Odair Corrêa Leite,
Alcita Varela Corrêa, Carlos Roberto Solera e Lívia Corrêa Leite,
entre outros.
As primeiras reuniões públicas realizaram-se na Casa da
Amizade, com palestras realizadas pela confreira Ana Jaicy de
Oliveira, do Rio de Janeiro.
As reuniões realizadas pelo grupo tornaram-se regulares
fixando-se nas quinta feiras, até o ano de 1988. No ano seguinte
foi construída uma sala de reuniões, a qual transformou-se no
núcleo atual da instituição, onde passaram a ser realizados os
programas da União Regional Espírita 2a Região.
O até então Núcleo de Estudos Espíritas passou a
denominar-se Centro Espírita Irmã Scheilla a partir de 16 de
novembro de 1992, sendo então filiado à Federação Espírita do
Paraná.
As atividades doutrinárias são desenvolvidas através da
realização de Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita,
Estudos Sistematizados da Mediunidade, palestras, passes,
Evangelização infantil, além da divulgação doutrinária através do
programa radiofônico Momento Espírita, da Federação Espírita
do Paraná, com veiculação diária através da Rádio Cidade FM
de Arapoti.
A assistência social desenvolvida pela instituição se faz
através da distribuição de sopa e é organizada pelo Grupo de
Apoio a Prática Assistencial – GAPA.

BEM AVENTURANÇAS
Paraná ganhará hospital filantrópico de alta complexidade
O vice-governador e secretário da Educação Flávio Arns participou nesta data (11/04/13), em
Curitiba, do lançamento do projeto do Hospital Espírita Dr. Bezerra de Menezes. O centro de
medicina de alta complexidade terá 250 leitos, 20 salas cirúrgicas e 60 leitos de UTI e utilizará
tecnologia avançada e de alto custo para diversos tipos de tratamentos. O atendimento será
gratuito, via Sistema Único de Saúde (SUS).
.
A iniciativa, que conta com o apoio de empresários ligados à causa espírita, teve o
reconhecimento do governo estadual.
“É um investimento importante em uma área fundamental, que é a da saúde. Nós consideramos a
iniciativa muito importante, principalmente por seu caráter filantrópico”, disse o vice-governador.
O hospital terá como principal característica a realização de cirurgias avançadas e minimamente
invasivas, com uso de tecnologias como a robótica. O local contará com um centro de imagens
avançadas para a realização de exames complexos como o PET Scan. Está previsto também um
centro de radioterapia por prótons, com ênfase para o tratamento de câncer infantil.
.
“Será uma estrutura moderna, voltada para o atendimento da comunidade de Curitiba e região,
mas aberta a todos os paranaenses. Será também um centro de pesquisa, ensino e treinamento
de profissionais da saúde, em parceria com as universidades”, explicou o médico responsável
pelo projeto, Nelson de Souza. A expectativa é que o hospital inicie suas atividades em 2015.
.
HOMENAGEM - A iniciativa recebeu o nome do médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes,
expoente da Doutrina Espírita. Em sua homenagem, a cerimônia ocorreu no dia 11 de abril, às
11h30, exatamente na data e horário de sua morte, em 1900.
.
Também participaram da solenidade a vice-prefeita de Curitiba, Mirian Gonçalves, a Secretária de
Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Maria Tereza Uille Gomes, além de representantes de
entidades empresariais e da classe médica.
Mais informações em: http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=73947&tit=Paranaganhara-hospital-filantropico-de-alta-complexidade

Foi Notícia em Paris
Mauricio de Campos
Artigo destinado à divulgação e o incentivo à leitura e pesquisa na REVISTA ESPÍRITA - Jornal
de Estudos Psicológicos editado por Allan Kardec de 1858 a 1869.
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Considerações Sobre a Prece no Espiritismo
Na edição de janeiro de 1866, Allan Kardec publicou um artigo sobre uma nova seita, onde a
ideia proposta por eles era a negação da prece. Kardec resume em três parágrafos a teoria proposta.
“O Espiritismo é uma ciência puramente filosófica; não só não é uma religião, como não deve ter
nenhum caráter religioso. Toda prece dita nas reuniões tende a manter a superstição e a hipocrisia
religiosa”, cita o Codificador em um dos parágrafos.
Então Allan Kardec discorre até o final do artigo, dando mais uma belíssima prova do por que
foi o escolhido de Jesus para codificar a Doutrina dos Espíritos. Escreve o Codificador: “(...) Se
o Espiritismo proclama a sua utilidade, não é por espírito de
sistema, mas porque a observação permitiu constatar a sua
eficácia e o modo de ação. Desde que, pelas leis fluídicas,
compreendemos o poder do pensamento, igualmente compreendemos
o poder da prece, que é, ela também, um pensamento dirigido
para um fim determinado”.
Sábias palavras do Mestre Lionês, que ainda aborda outros aspectos sobre a ação da prece e
um possível resultado se caso essa doutrina, que tem como bandeira a negação da prece, tivesse
chance de prevalecer.
Finalizamos com mais uma pérola do codificador encontrada neste artigo, que aconselhamos a
leitura na integra.
“O que dá autoridade à doutrina é o fato de seus
princípios não resultarem de uma ideia preconcebida ou de uma
opinião pessoal; todos, sem exceção, resultam da observação
dos fatos; (...)”.

AÇÃO NO BEM

Na presente edição do boletim eletrônico
Chico Xavier, trazemos em nossa coluna um belo
trabalho realizado pelos jovens da União da
Mocidade Espírita Cristã (UMEC), trata-se do projeto
REFLEXÕES DA JUVENTUDE À LUZ DO
ESPIRITISMO.
O projeto é o “carro chefe” do estudo nas
reuniões da mocidade e funciona da seguinte
maneira: os jovens selecionam previamente um
tema, realizando antecipadamente um estudo
individual em casa, para depois ser feito o estudo em
grupo. Com as reflexões obtidas no estudo coletivo,
o grupo compõe um texto, o qual, após aprovação do
departamento doutrinário, é exposto no mural na entrada da Casa. O projeto existe desde outubro
de 2010 e já conta com vários textos. Em dezembro de 2014, estes textos serão reunidos num
livro que levará o nome do projeto e terá toda sua renda revertida para o Lar das Vovozinhas
Balbina Branco, departamento da Sociedade Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados.
Entre os temas já estudados encontram-se textos com reflexões a respeito da prece, aborto, fé,
passe, reencarnação, suicídio, natal e muitos outros.
Essa iniciativa mostra a mocidade compreendendo e seguindo o ensinamento deixado pelo
Espírito de Verdade em seu advento, encontrado no capitulo VI de O Evangelho Segundo o
Espiritismo: “ESPÍRITAS! AMAI-VOS, ESTE O PRIMEIRO ENSINAMENTO; INSTRUÍ-VOS, ESTE
O SEGUNDO”.

Singela homenagem ao aniversário do lançamento da primeira obra da Codificação Espírita O Livro dos Espíritos

Agradecemos ao Codificador por todo o
esforço e dedicação, verdadeiro exemplo de
resignação e abnegação. Esta obra abriu os
caminhos para uma nova era de evolução
para a humanidade, juntamente com as obras
seguintes respectivamente: O Livro dos
Médiuns, O Evangelho Segundo o Espiritismo,
O Céu e o Inferno, A Gênese. Obras basilares
da Doutrina Espírita.

EVENTOS ANTERIORES
Encontro de Evangelizadores
No dia 24 de março de 2013, aconteceu no Distrito de Guaragi (próximo a Ponta Grossa), o
“Encontro de Evangelizadores” da URE 2ª Região. O encontro contou com a participação de
evangelizadores de Castro, Irati, Palmeira e Ponta Grossa e teve como tema principal “Saberes
necessários e Planejamento”, com palestra inicial sob coordenação de Fábio M. Holzmann Maia,
num clima aberto a discussões e sugestões dos participantes.
Após um delicioso almoço feito por colaboradores, ocorreu a finalização da palestra e a
realização de quatro oficinas: “Dinâmicas de Grupo”; “Contação de Histórias”; “Musicalização” e
“Reutilização de Materiais”. A chuva não intimidou os evangelizadores que tiveram participação
ativa e contribuíram amplamente as atividades do encontro. O encerramento se deu com um
café, num clima agradável de confraternização.

Haroldo Dutra Dias em Ponta Grossa

No dia 27 de abril, Ponta Grossa recebeu o Conferencista e Pesquisador Espírita Haroldo Dutra
Dias, que vem cativando os corações paranaenses desde 2010, quando realizou sua primeira
palestra na Federação Espírita do Paraná. A partir do ano seguinte, passou a fazer parte do
seleto grupo de conferencistas convidados pela FEP. Em Ponta Grossa já havia realizado
palestras em outras duas oportunidades, nos anos de 2010 e 2011.
A União Regional Espírita 2a Região (URE) realizou o evento com Haroldo Dutra Dias para
toda a região dos Campos Gerais contou com a presença de convidados de outras URE’s sendo
Presidentes e Conselheiros da FEP. Aconteceu no Teatro Marista PIO XII em dois momentos, no
Seminário Diretrizes para o Trabalhador Espírita “Jesus e o Evangelho”, Haroldo falou da
importância em mantermos o foco na qualidade das nossas atividades, e não na quantidade.
Frisou também a reforma que deve ser feita no íntimo, lembrando que “não adianta construirmos
fora e esquecermo-nos da construção que temos que fazer em nossos corações”, comentou o
conferencista referindo-se a reforma íntima. Na Palestra Pública “Kardec, Paulo e Estevão”,
Haroldo fez uma relação entre o trabalho de Allan Kardec e o trabalho dos gigantes da divulgação
da “Boa Nova” Paulo e Estevão. O evento ainda ficou mais iluminado com as duas apresentações
do Grupo Vocal Vozes de Francisco, da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos
Necessitados.
Em uma entrevista exclusiva para o Boletim Eletrônico Chico Xavier, pedimos para o
querido amigo Haroldo Dutra Dias dar algumas dicas para os leitores do boletim, que desejem
fazer um estudo do Novo Testamento à luz da Doutrina Espírita. Primeiramente, Haroldo nos
aconselha a nunca iniciarmos uma leitura do Novo Testamento sem antes fazermos uma prece,
elevarmos o pensamento à espiritualidade superior. Quem dá esse conselho é Alcíone, no livro
Renúncia, quando ela diz que “o Evangelho não pode ser interpretado com as malícias humanas”.
Outro ponto importante antes de iniciarmos um estudo mais profundo das escrituras é o
conhecimento das Obras Básicas do Espiritismo, para que não venhamos a nos confundir com a
simbologia e outras expressões contidas nos Evangelhos. Com isso em mente, chegamos ao
momento de escolhermos as traduções do Novo Testamento. Haroldo nos sugere três: a tradução
do João Ferreira de Almeida, a Bíblia do Peregrino e a Bíblia de Jerusalém, sendo esta última a
tradução mais impecável das três. Temos também a tradução do próprio Haroldo, que no
momento encontra-se esgotada, mas que terá lançada a 2 a edição no final deste ano. Haroldo
esclarece que não eliminará as outras, e sim, comporá com elas um material de estudo mais rico.
Por último nos aconselha a, antes de nos lançarmos num estudo mais profundo, que apenas
realizemos uma leitura do Novo Testamento, sem a preocupação de estudá-lo, apenas conhecer
o conteúdo.
Sobre o Conferencista
Haroldo é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, Juiz de Direito por profissão,
especializou-se nas línguas hebraica, aramaica, francesa, no grego clássico, em paleontografia,
crítica textual e tradição judaica. Traduziu o Novo Testamento diretamente dos manuscritos
gregos antigos, autoridade em interpretação do Novo Testamento. Espírita desde os 16 anos,
vinculou-se à mocidade espírita da União Espírita Mineira, da qual é um grande colaborador.

GRUPO VOCAL VOZES DE FRANCISCO

DURANTE O SEMINÁRIO
DURANTE O SEMINÁRIO

Mesa diretiva: Da esquerda Victor Luiz Pereira 2º. Vice-Presidente Ure2, Vinicius A. Vieira 1º.
Vice-Presidente URE2, Marli Sokoloski Presidente URE ME-Leste, Antônio Dandrade Presidente
URE ME-Norte, Lucilene Rodrigues Presidente 1ª. URE, Iara Garbuio de Freitas Souza
Presidente URE2 Ponta Grossa.

HAROLDO DUTRA DIAS

IARA GARBUIO DE FREITAS SOUZA-PRESIDENTE URE2

PÚBLICO PRESENTE 613 TRABALHADORES ESPÍRITAS NO TEATRO MARISTA

UMEC COMPLETOU 65 ANOS
No dia 28 de março a UMEC (União da Mocidade Espírita Cristã) que é um dos
departamentos mais antigo da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos
Necessitados, completou 65 anos.
Para comemorar o aniversário, realizou-se um Seminário Lítero-Musical com várias
atrações, tais como: Grupo Vocal Vozes de Francisco, palestra com o confrade Fábio Maurício
Holzmann Maia, depoimentos de veteranos, apresentação dos projetos atuais da mocidade e
uma apresentação do Grupo de Teatro Evangelho em Cena com a belíssima peça “Primeiras
Pregações” baseado na obra Boa Nova psicografada por Chico Xavier ditada por Humberto de
Campos.
A plateia presente, em sua maioria participante das gerações anteriores da mocidade, teve
a oportunidade de relembrar momentos emocionantes vividos em seus grupos de mocidade. O
evento proporcionou um reencontro de corações amigos. Muitos dos que participaram das
gerações das mocidades anteriores, se tornaram trabalhadores espíritas em diversas casas.
Aliás, um dos principais objetivos de uma mocidade é formar a conduta cristã nos corações dos
jovens e gerar futuros colaboradores na seara espírita.

Abertura do evento com a apresentação
do Grupo Vocal Vozes de Francisco

Palestra com Fábio Maurício Holzmann Maia

Depoimentos dos veteranos da Mocidade

Apresentação dos projetos atuais da Mocidade

Grupo de Teatro Evangelho em Cena com a peça “Primeiras Pregações”

PRÓXIMOS EVENTOS

AGENDA URE2 PONTA GROSSA
7/5/2013

Tibagi

Palestra

Terça-feira

20:00

Marcia Abib

2/5/2013

Arapoti

Palestra

Quinta-feira

20:00

Elenice Ruivo

6/5/2013

Palmeira

Seminários Pais e
Evangelizadores

19h

Silvana/Tatiane/DIJ

6/5/2013

Telêmaco
Borba

Segundafeira
Segundafeira

20:00

Antonio Bonfim

10/5/2013

Castro

20:00

Maurício Campos

13/5/2013

Palmeira

Palestra

20:00

Edson Luiz Wachholz

16/5/2013

Ipiranga

Palestra

Sexta-feira
Segundafeira
Quinta-feira

18/5/2013

Ponta Grossa

Seminários de Artes espírita
ferramenta de educação de
criança parte1

Sábado

9h

Iara Garbuio de Freitas
Souza

19/5/2013

Piraí do Sul

Palestra

Domingo

14:30

Zila Monteiro

19/5/2013

Reserva

Domingo

14:30

Angêlo Cezar Tulio

23/5/2013

Ponta Grossa

Palestra

Quinta-feira

20:00

Edson Luiz Wachholz

24/5/2013

Carambeí

Seminário Vazio Existencial Mod II duração 1h30

Sexta-feira

20:00

Victor Pereira

25/5/2013

Curitiba

Conselho Federativo Estadual

Sábado

CE Mario de Barros

Palestra
CE Cascata de Luz

CE Andre Luiz

CE Paz, amor e alegria cristã
IEDC – André Luiz

Palestra

Iara Garbuio de Freitas

Iara Garbuio de freitas

25/5/2013

Ponta Grossa

25/5/2013

Guaragi

25/5/2013

Ponta Grossa

26/5/2013

Irati

27/5/2013

Jaguariaíva

27/5/2013

Ponta Grossa

30/5/2013

Imbituva

1/6/2013

Ponta Grossa

4/6/2013

Recanto Maria Dolores e Instituto Ed.
Duque de Caxias

Seminário Vazio Existencial Mod I e III

Sábado

13:00

Fábio Maia / Vinicius A.
Vieira

Palestra

Sábado

14:00

Marli de Paula

União e Humildade

Palestra

Sábado

19:30

Luci Biscaia

Jesus e Maria

Seminário Vazio Existencial Mod I e II

Domingo

13:00

Fábio Maia / Victor
Pereira

20:00

Rafaela Abib

20:00

Marcos Pereira

20:00

Dinorá Gubert

Sábado

14:00

.

Terça-feira

20:00

Victor Pereira

Palestra

Segundafeira
Segundafeira
Quinta-feira

Obreiros do Evangelho

Palestra

Sede URE

Tibagi

Palestra
Reunião do Conselho
Regional
Palestra

6/6/2013

Imbituva

Palestra

Quinta-feira

20:00

Rafaela Abib

5/6/2013

Piraí do Sul

Palestra

Quarta-feira

20:00

Mauricio Resende

6/6/2013

Arapoti

Palestra

Quinta-feira

20:00

Maurício Campos

7/6/2013

Castro

Palestra

Sexta-feira

20:00

Eulécia Resende

8/6/2013

Ponta Grossa

Seminário de Artes espírita
ferramenta de educação de
criança parte2

Sábado

9h

Iara Garbuio de Freitas

8/6/2013

Jaguariava

CE Lins de Vasconcellos

Visita DIJ

Sábado

8/6/2013

Arapoti

CE Irmã Scheilla

Visita DIJ

Sábado

9/6/2013

Piraí do Sul

CE Paz Amor Alegria cristã

Seminário Vazio existencial
mod III e IV

Domingo

10/6/2013

Palmeira

Palestra

13/6/2013

Ipiranga

Palestra

Segundafeira
Quinta-feira

15/6/2013

Ponta Grossa

Mãe Apolônia

Palestra

15/6/2013

Irati

Centro Espírita Allan Kardec

23/6/2013
27/6/2013

Sociedade Espírita “Allan Kardec”
CE Cascata de Luz
CE Andre Luiz

9h as
12h
14h as
18h

Silvana/Tatiane/DIJ
Silvana/Tatiane/DIJ

13h as
18h

Iara Garbuiofreitas e
Vinicius A. Vieira

20:00

Marcia Abib

19:30

Otto

Sábado

14:30

Valdinei Oliveira

Seminário Vazio Existencial Mod III e IV

Sábado

13:00

Iara Garbuiofreitas e
Vinicius A. Vieira

Jaguariaíva

Seminário Vazio Existencial Mod I e II

Domingo

13:30

Fábio Maia / Victor
Pereira

Imbituva

Palestra

Quinta-feira

20:00

Angêlo Cezar Tulio

Palestra

Sexta-feira

20:00

Zila Monteiro

Palestra

Domingo

10:00

Marcos Pereira

ENCONTRO DA FAMÍLIA

Domingo

8h as
18h

Zilda Zimmerman e
Fábio Maia

28/6/2013

Carambeí

30/6/2013

Ponta Grossa

30/6/2013

Campo Largo

Recanto Maria Dolores
Recanto Lins de Vasconcellos

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

