Ano 1 - Setembro/Outubro/2013 – 7ª Edição
“Precisamos criar o fator esperança, ter paciência; a paciência que descobre
caminhos, sem alarde, para ajudar os outros e a nós mesmos”.

Sugestão de Leitura
Missionários da Luz
Neste livro, André Luiz desvenda os
segredos da reencarnação,
revelando a tarefa dos Espíritos
missionários encarregados do
processo do renascimento. O autor
espiritual fala-nos que a morte física
não é o fim e destaca a importância
do esforço próprio na luta pelo auto
aperfeiçoamento. Em vinte capítulos
discorre sobre a continuação do
aprendizado na vida espiritual, o
períspirito como organização viva
moldando as células materiais, a
reencarnação orientada pelos
Espíritos superiores e aspectos
diversos das manifestações
mediúnicas. Missionários da Luz
ensina que a Providência Divina
concede, sempre, ao homem, novos
campos de trabalho, através da
renovação incessante da vida por
meio da reencarnação.

Nossa História
Lar Espírita Odilon Mendes

Na coluna “Nossa História” deste mês, discorreremos
em algumas linhas sobre o Lar Espírita Odilon Mendes,
fundado em 14 de fevereiro de 1995, começou com uma
extensão do Recanto Maria Dolores, com a finalidade de
abrigar indigentes de ambos os sexos. O trabalho teve início
quando uma moradora de rua, de nome de Luiza, foi
encaminhada por abnegados tarefeiros da Seara Espírita
para uma das pequenas casas de madeira construída em
uma área de terreno ocupada pelo Recanto, no jardim
maracanã.
No final da década de 1990, o Lar abrigava 15
indigentes que moravam em caráter definitivo, e recebiam
todos os cuidados básicos como moradia, alimentação,
cuidados médicos, odontológicos e encaminhamento
hospitalar, o que é comum por tratar-se de pessoas
portadoras de problemas físicos, emocionais e até mesmo
mentais.
Dessa forma, durante algum tempo, o Lar Espírita
Odilon Mendes destinou-se ao abrigo de pessoas em
situação de indigência, socorrendo esses caminheiros da
estrada de modo a oferecer-lhes um pouco de dignidade em
sua difícil jornada terrena. Continua hoje, em sua nova sede
na Vila XV, em um amplo terreno do Instituto Educacional
Duque de Caxias, onde abriga 20 assistidos adultos sem
família e presta assistência espiritual através do Centro de
Estudos e Assistência Espiritual Dr. Inácio Ferreira.

Fonte: Os trabalhadores da primeira hora – por Fábio Maurício H. Maia

Nesta edição, separamos para nossa coluna um projeto que é uma verdadeira bem
aventurança. Trata-se do NEPE – Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, projeto da
Federação Espírita Brasileira que está no “ar” desde o inicio de 2013, com a coordenação de
Haroldo Dutra Dias. Possui a finalidade de reunir em um só local todos os que queiram estudar o
Evangelho de Jesus à luz da Doutrina Espírita. “Foi criado pela Federação Espírita Brasileira
o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho – NEPE destinado a concentrar os esforços
federativos na direção da compreensão mais dilatada dos textos do Novo Testamento, com vistas
à sua aplicação moral individual e coletiva”, justificam nossos companheiros do NEPE.
Na página do NEPE, que está sediada no próprio site da FEB, encontramos uma lista de
atividades do Núcleo, como vídeos, o blog Lei Divina e um fórum de compartilhamento de
informações do Evangelho.
Para conferir o conteúdo da página basta acessar o site www.febnet.org.br/nepe
Fica aqui a gratidão da equipe do boletim eletrônico Chico Xavier aos amigos do NEPE.

ABORTO NÃO: “A FECUNDAÇÃO É O MARCO DA VIDA”
por Iara Garbuio de Freitas Souza
Vida intrauterina e psiquismo fetal – 1ª PARTE
“Há muito mais continuidade entre a vida intrauterina e a primeira infância do que a
impressionante cesura do ato do nascimento nos permite saber”. Sigmund Freud (Freud.1987)
O estudo do psiquismo fetal realizado de modo sistemático e científico é muito recente.
Desde muitos anos especula-se a respeito da capacidade sensitiva e cognitiva do feto humano.
Por muito tempo se acreditou que o feto estaria totalmente protegido no útero materno, como se
estivesse num paraíso e, neste período, tudo o que acontecia associava-se a experiências
agradáveis de calor, aconchego, proteção e prazer. Até bem pouco tempo, admitia-se que a
independência do feto surgia com o seu nascimento quando, então dava-se a cesura do cordão
umbilical, ou seja, ao perder a segurança uterina, e tendo que procurar por si mesmo o oxigênio e
os nutrientes para o seu desenvolvimento e sobrevivência.
Historicamente, as diferentes abordagens e representações da grávida e seu conceito
influenciaram discussões morais, legais e religiosas sobre a situação real do feto, principalmente
sobre a existência ou não da alma antes do nascimento. Na antiguidade, os egípcio sabiam que o
feto se movia antes de nascer, O médico Hindu Susrutra (século VI a.c.) propunha que o feto de
12 semanas era capaz de perceber seu meio, e já aos 6 meses, afirmava ele, tinha intelecto.

Já Hipocrates afirmava que os movimentos fetais iniciavam-se entre 70 e 90 dias após a
concepção e Platão reconhecia o feto como um ser vivo, se movimentando e se alimentando no
interior do ventre materno. Posteriormente Leonardo da Vinci estudou as influências maternas
sobre o feto, afirmava que os dois corpos eram governados por uma única alma (Quayle,2006) .
Foi com o aparecimento das modernas técnicas de diagnóstico pré-natal, principalmente a
ultrassonografia e monotorização fetal, que possibilitou o acesso direto ao feto e sua imagem.
Conferindo maior confiabilidade aos achados, bem como, permitiu acompanhar seu
desenvolvimento embriológico e fetal, avaliando seu comportamento intrauterino em resposta a
diversos estímulos biológicos e ambientais como luminosidade, som, emoções maternas, dor,
ameaças diretas, etc. “o advento do ultrassom revolucionou o estudo da motilidade e da vida fetal,
permitiu a observação do feto não perturbado, dentro de seu ambiente natural” (SouzaDias,1996). “Hoje sabemos que o feto é um ser humano, que reage a diversas classes de
estímulos como pressão, de toque e de dor, busca posição preferencial, move-se de um lado para
o outro, sorri, boceja, esfrega as mãos, e os pés, chupa o dedo, dorme, acorda, tem movimento
respiratórios e soluços”. As experiências sensórias, inclusive as do próprio movimento, são vitais
para o desenvolvimento do cérebro.
Desenvolvimento cerebral
A biologia evolutiva trouxe valiosas contribuições que permitem a possibilidade de se
pensar a vida psíquica do feto e do recém nascido como tendo uma característica totalmente
própria na sua forma de relação consigo mesmo, com o meio, numa forma de consciência do self
e do não-self na ausência do universo simbólico, pois este só será adquirido no momento em que
entram em funcionamento as estruturas do córtex cerebral, principalmente córtex pré-frontal. O
desenvolvimento cerebral, que ocorre até as primeiras duas décadas de vida, tem no período fetal
e na infância suas etapas mais significativas. A neurogênese, que é o processo de formação do
sistema nervoso, chamado indução neural, sendo comandada por um conjunto de moléculas
ativadas gradativamente, constituindo vias específicas de sinalização, que coordenam o
desenvolvimento como um todo, sendo reguladas de tal forma que as células proliferam e
diferenciam-se no tempo e na localização corretos para gerar uma estrutura organizada com
grande capacidade de adaptação e plasticidade. A sensibilidade cutânea é a primeira que se
desenvolve e os nervos e os músculos já apresentam atividade no inicio da gestação,
evidenciando uma resposta motora reflexa entre seis e sete semanas após a concepção,
apresentando um padrão cíclico, embora as gestantes só passem a senti-la entre 16ª e a 21ª
semana. Com um mês e meio de gestação, embora a rede de Conexões neurais não esteja
fechada, já se detecta função cerebral que culminará em atividade motora e sensibilidade fetal e,
até a oitava semana de gestação, quando termina o período embrionário e começa o fetal, serão
formadas estruturas básicas do sistema nervoso central. As pesquisas demonstram que o feto
não é um ser passivo, mas que, efetivamente, interage com o seu meio através de atividades que
refletem objetivos preparando-o, de certa forma, para a vida extrauterina. O pesquisador e
neurologista austríaco Heinz Prechtl afirma que os estudos realizados a partir da década de 80
apontam “a impressionante continuidade de funções neurais da vida pré-natal à pós-natal”,
continuidade esta devido à “ampla gama de funções previamente adaptadas que emergem no
decorrer da vida pré-natal, sobretudo durante a primeira metade da gestação” (Prechtl,1984) ,
permitindo o feto, gradativamente, controlar seus movimentos e esboçar reações precisas.
CONTINUA....
REVISTA SAÚDE & ESPIRITUALIDADE n11 abr/mai/jun 2013 - Carlos Roberto de Souza
Oliveira

Foi Notícia em Paris
Mauricio de Campos
Artigo destinado à divulgação e ao incentivo da leitura e pesquisa na
REVISTA ESPÍRITA - Jornal de Estudos Psicológicos editado por Allan
Kardec de 1858 a 1869.
7a EDIÇÃO

O Orgulho
No mês de Maio de 1858, o codificador da Doutrina Espírita Allan Kardec publica um artigo
intitulado “O Orgulho”. Neste texto, vamos encontrar três parábolas ditadas pelo espírito de São Luís.
A primeira delas fala de um homem soberbo que possuía vários hectares de terra e se envaidecia
pelas grandes espigas que cobriam seu campo. Na segunda, o Benfeitor constrói uma parábola onde
um homem rico e poderoso desfrutava de uma vida de príncipe e contava com inúmeros serviçais lhe
atendiam os desejos. A terceira é uma parábola com um tom de aviso aos soberbos do mundo,
enfatizando que jamais devemos nos colocar acima do nosso semelhante, independentemente do que
possuamos ou de quem sejamos.
Nas três parábolas, São Luís trata do mesmo assunto: o orgulho exige de nós um esforço para
apreendermos o ensino moral das parábolas propostas, fazendo com que ao procuramos o significado
gravemo-lo melhor no nosso coração, como elucida o Benfeitor em resposta a duas perguntas que
Allan Kardec inclui no final do artigo.
Vale muito a pena conferir na íntegra mais esse artigo do Codificador Allan Kardec.

AÇÃO NO BEM
GERALDO MARTINHO GAUDÊNCIO

Nascido em Barra do Piraí em 11 de novembro de 1916, Geraldo Martinho Gaudêncio era
filho de José Alves Gaudêncio e Brasilina Soares Gaudêncio.
Na sua vida profissional foi funcionário público do Ministério da Agricultura, tendo
trabalhado em cidades do Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.
No ano de 1950, tornou-se espírita, iniciando sua trajetória nessa seara no Centro Espírita
Paz, Amor e Caridade localizado em Santa Cruz, Rio de Janeiro, onde buscara a cura para sua
esposa Iris da Silva Gaudêncio.
Tornou-se um trabalhador incansável da Doutrina Espírita, e por onde passou semeou as
luzes do Espiritismo participando da fundação de casas espíritas ou integrando-se a elas.
Em 27 de agosto de 1954, Geraldo Martinho Gaudêncio chegava à cidade de Jaguariaíva
no Paraná, transferido de Santa Cruz no Rio de Janeiro para aquela cidade do interior
paranaense. Percebendo que a cidade não tinha Centro Espírita empenhou-se em implantar ali a
Doutrina Espírita e buscando apoio da prefeitura municipal, conseguiu a doação de um terreno,
onde conseguiu construir o Centro Espírita Lins de Vasconcelos, inaugurado em 1954. O Sr.
Geraldo foi até Curitiba para pedir a filiação do Centro Espírita Lins de Vasconcellos e, por motivo
de um temporal, perdeu os documentos na chuva, tendo que retornar a Jaguariaíva para ter início
novamente ao tramite de documentos para então a filiação concretizada.
No ano de 1961, regressou novamente para o Rio de Janeiro, por motivos profissionais, e
no ano seguinte foi novamente transferido para a cidade de Herval do Oeste em Santa Catarina,
onde reativou um Centro Espírita que encontrava-se desativado.
No ano de 1965, mais uma vez transferido regressou a Barra do Piraí no Rio de Janeiro
onde frequentava o Grêmio Espírita daquela localidade.
Já prestes a se aposentar, foi novamente transferido desta vez para Ponta Grossa no
Paraná, onde integrou-se ao Centro Espírita União e Humildade, onde foi um dos responsáveis
pela construção da sede própria em 1974. Foi presidente dessa Casa Espírita entre os anos de
1974 e 1976.
Geraldo Martinho Gaudêncio retornou à pátria espiritual em outubro de 2002.

EVENTOS ANTERIORES
Curso Multiplicador
O Curso Multiplicador Capacitação do trabalhador espírita e unificação do Centro Espírita,
contou com 155 inscrições dos trabalhadores dos Centros Espíritas da URE 2ª Região para os
Cursos de Mediunidade, Grupos de Estudos e Estudo do Evangelho em Grupo. O primeiro
Encontro aconteceu num clima de União e Unidade da Doutrina Espírita em 17/08/2013 das 14h
as 18h30 no Centro de estudos e Assistência Espiritual André Luis em Ponta Grossa. Próximo
Encontro acontecerá no terceiro sábado do próximo mês e assim sucessivamente. Coordenação
a cargo de Dinorá Pereira Gubert, Fabio M H. Maia para o Curso Mediunidade; Victor Luis
Pereira, Luis Mauricio Resende, Iara Garbuio de Freitas Souza para o Curso de Grupos de
Estudos; Viviane Paula Martini Curso de Estudo do Evangelho em Grupo. O lanche a cargo de
Eulécia Martins Resende e equipe.

PRÓXIMOS EVENTOS

Data

Mês

Cidade

Local

Atividade

Dia da
Semana

Horário

Expositor

CE Paz, amor
e alegria
cristã

Palestra

Domingo

14:30

Nicanor Pereira

01/09/2013

Setembro

Piraí do Sul

02/09/2013

Setembro

Telêmaco
Borba

Palestra

Segunda-feira

20:00

TELMO
FLORES/CURITIBA

03/09/2013

Setembro

Tibagi

Palestra

Terça-feira

20:00

Eulécia Resende

05/09/2013

Setembro

Palestra

Quinta-feira

20:00

Airton Pereira

05/09/2013

Setembro

Arapoti

Palestra

Quinta-feira

20:00

Zila Monteiro

07/09/2013

Setembro

Ponta Grossa

Reunião Conselho
Regional

Sábado

14:30

.

09/09/2013

Setembro

Palmeira

Palestra

Segunda-feira

20:00

Rafaela Abib

12/09/2013

Setembro

Palestra

Quinta-feira

20:00

Edson Wacholz/
Bonfim

13/09/2013

Setembro

Castro

CE Cascata
de Luz

Palestra

Sexta-feira

20:00

Rafael Nastas

16/09/2013

Setembro

Irati

CE Jesus e
Maria

Palestra

Segunda-feira

20:00

Victor Pereira

19/09/2013

Setembro

Ponta Grossa

IEDC – André
Luiz

Palestra

Quinta-feira

20:00

Marcia Abib

19/09/2013

Setembro

Ipiranga

Palestra

Quinta-feira

19:30

Maurício Campos

Ponta Grossa CE Nosso Lar

Sede URE2

Ponta Grossa CE Nosso Lar

21/09/2013

Setembro

Capacitação e
Multiplicador
Curso
Ponta Grossa CE André Luiz Mediunidade/
At.
Espiritual/Grupos
de Estudos

23/09/2013

Setembro

Ponta Grossa

23/09/2013

Setembro

26/09/2013

Setembro

Obreiros do
Evangelho

Sábado

Fabio/Dinorá
14h as 18h30
Vitor/Luis
Mauricio/Viviane/Iara

Palestra

Segunda-feira

20:00

Rafael Nastas

Jaguariaíva

Palestra

Segunda-feira

20:00

Antonio Bonfim

Imbituva

Palestra

Quinta-feira

20:00

Willy Olbertz

27/09/2013

Setembro

Carambeí

palestra

Sexta-feira

20:00

Vinicius

28/09/2013

Setembro

Guaragi

Palestra

Sábado

14:00

Luci Biscaia

Seminário
Atendimento
fraterno

Sábado

14:30

Edson Luiz Wachholz

Palestra

Sábado

19:30

Maurício Resende

Palestra

Terça-feira

20:00

Marcus Borsato

Palestra

Quarta-feira

20:00

Otto

Palestra

Quinta-feira

20:00

Samuel Potma

Palestra

Sexta-feira

20:00

Marcos Pereira

28/09/2013

Setembro

Ponta Grossa

Recanto
Maria
Dolores

28/09/2013

Setembro

Ponta Grossa

União e
Humildade

01/10/2013

Outubro

Tibagi
Sociedade
Espírita
“Allan
Kardec”

02/10/2013

Outubro

Piraí do Sul

03/10/2013

Outubro

Arapoti

04/10/2013

Outubro

Castro

07/10/2013

Outubro

Palmeira

Palestra

Segunda-feira

20:00

Antonio Bonfim

17/10/2013

Outubro

Ipiranga

Palestra

Quinta-feira

19:30

Zila Monteiro

CE Cascata
de Luz

Outubro

Capacitação e
Multiplicador
Curso
Ponta Grossa CE André Luiz Mediunidade/
At.
Espiritual/Grupos
de Estudos

Outubro

JAGUARIAIVA CAMARA
PONTA
MUNICIPAL
GROSSA
SEFAN

21/10/2013

Outubro

Irati

Centro
Espírita Allan
Kardec

24/10/2013

Outubro

25/10/2013

Outubro

19/10/2013

18,
19,20/10/2013

26/10/2013

Outubro

Sábado

Fabio/Dinora
14has 18h30
Vitor/Luis
Mauricio/Viviane/Iara

SEMINARIO
PALESTRA

SEXTA,
sábado,
domingo

15H
10H

SUELI CALDAS
SCHUBERT

Palestra

Segunda-feira

20:00

Marli de Paula

Imbituva

Palestra

Quinta-feira

20:00

Victor Pereira

Carambeí

Palestra

Sexta-feira

20:00

Edson Luiz Wachholz

Seminário
"Dinâmica da
Reunião
Mediúnica"

Sábado

16:00

Iara Garbuio de
Freitas

Castro

CE Cascata
de Luz

26/10/2013

27/10/2013

Outubro

Outubro

Guaragi

Ponta Grossa

Recanto
Maria
Dolores

Palestra

Sábado

14:00

Ângelo Cezar Tulio

Palestra

Domingo

10:00

Mauricio Resende

Você também pode acessar o boletim na página da FEP –
www.feparana.com.br – clicando em Subsídios para Centros
Espíritas, Informações Regionais, URE 2ª REGIÃO.
Colaborem com o Boletim: envie fotos e informações das
atividades realizadas e as que acontecerão na sua Casa
Espírita.
Email: boletimchicoxavier@hotmail.com
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