Ano 2 - Novembro/Dezembro/2013 – 8ª Edição
“(...) Lá, pela centésima vez que estivermos perdoando, falaremos: você já está
perdoado para sempre... eu não vou ter o trabalho de perdoá-lo mais! ”

Sugestão de Leitura
Iluminar-se é acender a claridade do
discernimento na mente e do amor no
sentimento.
O extraordinário orador, médium, autor
e educador Divaldo Franco psicografou
esta obra da venerável Joanna de
Ângelis.
Com a experiência de quem há séculos
já se iluminou pelo Cristo, Joanna de
Ângelis aborda temas conflitivos da
atualidade e oferece a fórmula eficaz
para a sua vivência dignificante, haurida
no evangelho de Jesus.
O silêncio interior, a busca da
iluminação, os sentimentos perversos, a
enfermidade da alma... a renúncia, a
serenidade, o perdão... os
relacionamentos, a mediunidade, o
dever...
Tudo isso e muito mais em 30 capítulos
cativantes e objetivos, acompanhados
por mais de 450 notas explicativas e
índice geral com mais de 800 entradas.
Entenda por que a busca da
autoiluminação é proposta inadiável
para a conquista da harmonia interior,
da plenitude, da paz.
ILUMINA-SE!

Nossa História
Nesta Edição, homenagearemos a “Instituição Espírita
Jesus e Maria”, que fica localizada na cidade de Irati a cerca
de 90 km de Ponta Grossa.
A instituição foi fundada com o nome de “Centro Espírita
Jesus e Maria” em 9 de Janeiro de 1927, contando inicialmente
com poucos adeptos, mas que sempre se dedicaram à
assistência espiritual e ao bem-estar do próximo. Graças a
essa dedicação, no ano de 1946 a então presidente da casa
Laura Herthel, com a colaboração das senhoras Carmela
Boddy, Lavínia Barbosa, Júlia Agulham, Nair Busetti Mari e
Francisca Rodrigues Gaspar, criou o “Departamento de
Assistência ao Recém-Nascido”. Esse departamento doava
enxovais ao hospital da cidade, incialmente e mais tarde às
mães que frequentavam a instituição e auxiliavam na
confecção destes. As mães recebiam ainda aulas de
puericultura, noções de higiene e evangelização.
Durante sua história a Casa desenvolveu um Clube de
Mães, bazares de roupas e utensílios e a Casa da Sopa. No
entanto, este último trabalho acabou sendo interrompido
devido à dificuldade causada pela falta de espaço físico.
A Instituição desenvolve ainda atividades de
evangelização infanto-juvenil, palestras, grupos de estudo,
passes, reuniões de desenvolvimento mediúnico, assistência à
mãe carente, visitas mensais ao Asilo Santa Rita e uma
biblioteca acessível a trabalhadores e frequentadores. Cabe
ressaltar que em 2004, foi criada a Casa do adolescente em
Situação de Risco, coordenada por Reinaldo Wagner,
intensificando sua participação no COMAS - Conselho
Municipal de Assistência Social e no CMDCA – Conselho
municipal da Crianças e do Adolescente.
A Casa participou ainda, ativamente na divulgação da Doutrina
Espírita na cidade de Irati, realizando durante 15 anos a “Feira
do livro Espírita de Irati” e, em 2003, inaugurando uma livraria.

No dia 27 de outubro de 2013, estreou o programa de TV “A Vida em Foco” na TV
Educativa do Paraná (TV Cultura), canal 9. O programa, que vai ao ar todos os domingos às
7h30min da manhã, tem duração de 30 minutos e objetiva analisar os diversos desafios e
enigmas da existência sob a perspectiva Espírita, direcionando a mensagem ao público em geral
– inclusive não espíritas- além de ter como proposta envolver dirigentes, pesquisadores,
comunicadores e trabalhadores espíritas na elaboração e participação do programa.
O programa “A Vida em Foco” apresenta crônicas relacionadas a assuntos do momento,
entrevistas com diversos especialistas, e os quadros “O Espiritismo Esclarece” (em que são
respondidas perguntas dos telespectadores), “Pérolas do Evangelho” (com explicações
profundas e simples de Haroldo Dutra Dias sobre trechos do Evangelho) e “Fique Sabendo”
(com inserções curtas sobre curiosidades históricas e biográficas do Espiritismo).
O primeiro programa apresentou homenagem ao célebre orador Divaldo Pereira Franco,
além de mensagem deste narrada por Paulo Roberto Oliveira apresentando a proposta do
programa. Quem assistiu, pode acompanhar ainda bate papo com Marcelo Garcia (médico)
sobre o tema: "Depressão - a epidemia do século"; o quadro " O Espiritismo Esclarece", com
Dineu de Paula (Juiz Federal) com o tema: “o que acontece com as crianças depois da morte?”;
e o quadro "Pérolas do Evangelho", com Haroldo Dutra Dias (Juiz de Direito) iniciando uma série
sobre a visão espírita dos elementos da cultura judaica.
No site www.avidaemfoco.com.br, pode-se acompanhar os programas anteriores e podese entrar em contato através do e-mail contato@avidaemfoco.com.br.
“A Vida em Foco” tem apoio cultural de CLAMOM Indústria de Móveis Ltda e
de abertura de Alexandre Azuma, Fabricio Cantoni e Rafael Bronislawski

a música

ABORTO NÃO! “A FECUNDAÇÃO É O MARCO DA VIDA”
Iara Garbuio de Freitas Souza
Vida intrauterina e psiquismo fetal - 2ª. PARTE
DOR FETAL
A grande dúvida sobre se o feto sente ou não sente dor tem merecido a atenção e discussão dos especialistas ao
longo dos tempos e, embora sejam muitas teorias lançadas, só recentemente a ciência deu uma resposta
concreta a esta questão, segundo a qual a existência de dor às 22 semanas de gestação é uma evidência. E
antes? Um trabalho pioneiro com grande impacto científico a nível mundial, feito pela médica portuguesa
Jerónima Teixeira, (Teixeira. Glover et al., 1999) defende que às dez semanas o feto já sente dor. É a questão
que se coloca a seguir. “ A partir das cinco semanas há sensibilidade ao toque e fortes possibilidades do
feto sentir dor”, tese de doutorado, efetuado no Imperial College, em Londres, teve como base a dor fetal.
Através deste trabalho pioneiro, a especialista certificou-se de uma crença antiga: os fetos reagem a dor de
forma semelhante aos adultos. “ Não há um método único, universal e objetivo de medir a dor. O que
sabemos é que quando um ser humano é sujeito a ela, há certas alterações fisiológicas no seu
organismo”, explica. O aumento da frequência cardíaca, o aumento de secreção dos hormônios dos stress e a
redistribuição do fluxo sanguíneos são reações à dor no adulto, assim como no feto. Com uma diferença: “ No
adulto o aumento da secreção dos hormônios do stress é de 80 por cento, no feto é de 500 por cento”. “
O estímulo tem potencialidades de causar mais dor no feto porque as suas fibras inibitórias da dor, que
diminuem a atividade neuronal, estão em fase de desenvolvimento precoce”. Embora testado em fetos
entre às 12 e às 16 semanas de gestação, não tem dúvidas: “ A dor aparece muito antes.”
O aumento da frequência cardíaca fetal pode indicar desconforto e dor, por isso os batimentos cardíacos são
importantes marcadores do comportamento e da saúde do embrião e, posteriormente, do feto.
Dra. Mary Spaulding Balch, diretora da legislação estadual para o Comitê Nacional de Direito à Vida (CNDV),
(Moura, 2010) a maioria ignora o estudo de grande influencia em 2007 da revista médica Behavioral and Brain
Sciences (Ciências Comportamentais e Cerebrais) intitulado “ Consciência sem um córtex cerebral”. De acordo
com esse estudo até mesmo “crianças que não têm virtualmente nada do córtex cerebral experimentam
dor”. A evidencia de que “com 20 semanas receptores de dor estão presentes em toda a pele do bebe em
gestação”, ... “esses receptores estão ligados mediante nervos ao tálamo e a lâmina subcortical, e que
essas crianças coordenam reações aversivas a estímulos dolorosos, experimentando mais hormônios
de stress com isso”.
Paul Tully, secretário geral da Sociedade para Proteção das Crianças em Gestação (SPCG), (Craine, 2010) com
sede em Londres, observou que o limite de 24 semanas no aborto social é uma “tentativa de desviar a
atenção do assunto principal” em qualquer caso e, segundo ele, a sugestão de que os médicos que realizam
abortos não estão causando a dor da criança ao mata-lá é simplesmente “ um modo de negar que o que eles
estão fazendo é maligno e eles sabem disso”, aliás sabem melhor do que a maioria das pessoas como esses
bebês são maravilhosos, sensíveis, complexos e belos em toda a fase do desenvolvimento da concepção em
diante. Conclui o Dr. Tully que “ A vida não começa na metade da gravidez; começa na concepção”.
... CONTINUA....
LER A MATÉRIA NA ÍNTEGRA - REVISTA SAÚDE & ESPIRITUALIDADE nr11 abr/mai/jun 2013
Carlos Roberto de Souza Oliveira

Foi Notícia em Paris
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.
Na edição de maio de 1858 (página 216 Volume 1, da 4a edição da FEB),
Allan Kardec publica na coluna “Conversas Familiares de Além Túmulo” duas
entrevistas enviadas por um assinante da Revista Espírita, que se deram com o
espírito Mozart, importante músico que viveu no século XVI. Kardec afirma
desconhecer onde e quando ocorreu, quem o entrevistou e por intermédio de
qual médium o Espírito se comunicou, porém, a relação entre as respostas
obtidas e os princípios da própria doutrina são notáveis, comenta o codificador:

“Notar-se-á, no entanto, a concordância perfeita existente entre as
respostas obtidas e as que foram dadas por outros Espíritos sobre diversos
pontos capitais da Doutrina(...)”.
Allan Kardec ainda diz que apesar de algumas falhas, que revelam a
inexperiência dos interlocutores, as perguntas são formadas com ordem,
clareza e precisão, mantendo-as no campo da mais ampla seriedade, condição
essencial para obter boas comunicações. “Os Espíritos elevados dirigem-se

às pessoas sérias que de Boa-fé desejam ser esclarecidas; os Espíritos
levianos divertem-se com as pessoas frívolas”.
Para conferir as duas comunicações citada neste artigo, com o notável Espírito
de Mozart, busque-as na edição e ano citados acima.

AÇÃO NO BEM

Aracy Schiesinsky nasceu em Teixeira Soares, Estado do Paraná, a 14 de maio de 1942, filha de
Laurindo de Oliveira e de Maria Porfiria Santos de Oliveira. Cursou a educação básica com muita
facilidade, principalmente a língua francesa que na época fazia parte do currículo. Entendia da
língua síria, falando frases curtas e palavras isoladas. Sempre gostou de boas leituras fazendo-as
até o momento de sua passagem ao plano espiritual assim que encerra o culto do Evangelho no
Lar em companhia de um dos seus quatro filhos, em 09 de março de 2013. Aos oito anos de
idade vem morar longe dos pais e irmãos, na cidade de Ponta Grossa. A partir desta data (1950),
por conta de sua mediunidade já mantém diálogos de conversações e clarividências diárias com
os espíritos como se fosse muito natural para a época. Ao contar para os seus membros
familiares que conversava com os “mortos” todos ficavam apavorados e até comentavam que a
“Ara” (chamada assim carinhosamente) não estava certa das ideias. Ao estudar as classificações
das mediunidades comenta que desenvolve a telegrafia humana. Seu pai dizia que de todas as
filhas a Ara é muito especial e que terá uma vida muito honrada, fato este comprovado por todos
que a conheciam em todas as atividades voluntárias e filantrópicas que participava. Por volta do
ano de 1963 inicia os estudos do espiritismo da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo
aos Necessitados – SEFAN, em Ponta Grossa, permanecendo nesta única e conceituada casa a
vida toda. Dizia: “o trabalhador que fica mudando de casa em casa, acaba não se firmando em
nenhuma e não volta mais!”. Como espírita ativa do bom serviço, desenvolveu-o sempre com
esmero, brio e entusiasta de uma mulher dedicada e responsável. Foi integrante e dirigente por
mais de 45 anos consecutivos do Grupo Mediúnico Joanna de Ângelis (antes chamado de
Libertação), e também do Grupo de Passes e Fluidoterapia e Trabalho de Cura, sem faltar um
único dia sequer. A partir do ano de 1993 começa paralelamente à SEFAN, frequentar e trabalhar
como voluntária no Recanto Espírita Maria Dolores, permanecendo por 20 anos em trabalhos
assistenciais de passe, bazar, atendimento fraterno e atenção à crianças especiais. Sempre
dispensava muita atenção e fazia o uso de palavras gentis e carinhosas, como: “minha filha,
minha querida”, a todas as pessoas indistintamente de sua posição social. Anualmente entrega
aproximadamente duzentas “cestas” de Natal às famílias carentes e cadastradas por ela mesma
e com auxílio de filhos e netos. Como espírita kardecista (sempre fez questão de deixar bem claro
isto) e médium exemplar e responsável orientou inúmeras pessoas que a procuravam e
telefonavam em qualquer hora do dia, da noite e até mesmo da madrugada – pessoas estas da
cidade em que morava, dos estados brasileiros e também de outros países como Argentina,
Paraguai, Japão, Canadá, Miami, New Jersey e Bolívia. Desde o alvorecer, diariamente dedicava
todo o seu tempo ao labor espiritual e familiar preparando-se com uma leitura de mensagem do
Evangelho Segundo o Espiritismo e em seguida uma prece. Flor de sua preferência – rosa de
jardim; animais de sua apreciação – borboletas. Filme que marca a sua infância – Marcelino, Pão
e Vinho.
Por: Danilo Schiesinsky – filho.

EVENTOS ANTERIORES
Sueli Caldas Schubert em Jaguariaíva

Da esquerda: Allan Miranda Presidente
do Centro Espírita Lins de Vasconcellos
de Jaguariaíva, Zenir Gonçalves
Presidente Centro Espírita "Irmã Scheilla"
de Arapoti, Iara Garbuio de Freitas Souza
Presidente Ure2, Suely Caldas Schubert.

Em 19/10/13 na Câmara Municipal de Jaguariaíva aconteceu o Seminário Incidência da Obsessão nos
dias atuais com Suely Caldas Schubert tendo início às 15h com o canto na voz de Elizabeth Ferreira
proporcionando um clima de elevação de sentimentos, o tema abordou a depressão, transtornos mentais,
obsessão, abrindo para perguntas do publico aprofundando as questões.

Em Ponta Grossa

Em Ponta Grossa na Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados aconteceu a Palestra Nas Fronteiras da
Nova Era trazendo reflexões dos acontecimentos nos dias atuais nos dizeres de Jesus, João Evangelista, Manoel Philomeno de
Miranda, esclarecimentos dos mentores Emmanuel e Joanna de Ângelis. Contamos com a presença do Presidente da Federação
Espírita do Paraná Luiz Henrique Silva, que agradou a todos. Da esquerda: Armando Madalosso Vieira Presidente SEFAN, Luiz
Mauricio Resende Conselheiro FEP, Iara Garbuio de Freitas Souza Presidente URE2, Luiz Henrique Silva Presidente FEP, Suely
Caldas Schubert.

ENCONTRO DE JOVENS ESPÍRITAS
Aconteceu em 10/11/2013 das 8h as 18h no Recanto Lins de Vasconcellos em Balsa Nova/Pr
sobre a coordenação do DIJ/FEP com o tema Jesus e o Jovem, reportando ao cristianismo
nascente a luz do consolador que é o espiritismo, baseado nas obras de Francisco Cândido
Xavier pelo espírito Emmanuel, A Caminho da Luz, Há Dois Mil Anos e Paulo e Estevão.
Contamos com a presença de 55 jovens dos Centros Espíritas: Ponta Grossa, Centro União e
Humildade, Recanto Espírita Maria Dolores, Mãe Apolônia, Recanto Apostolo Anônimo,
Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparos aos Necessitados, Sociedade Espírita Messe
de Amor, Centro Nosso lar; de Palmeira Centro Mario de Barros, Centro Espírita O Caminho da
Luz. O encontro foi uma previa para o Encontro Estadual de Verão que acontecerá em
março/2014.

Da esquerda, Raquel Terezinha
Garbuio Martins Diretora Infraestrutura
URE2, Tatyane Braga Moraes diretora
DIJ/FEP, Iara Garbuio de Freitas
Souza Presidente URE2, Vinicius
Solete Pereira Equipe
DIJ/FEP, Sandra Mara Ferrari Equipe
DIJ/FEP, Lorete Abourihan Equipe
DIJ/FEP.

Confraternização da Família Espírita
No dia 15 de novembro, o Sr. Gumercindo Antunes em sua chácara ofereceu aos trabalhadores da URE 2ª
Região um almoço confraternativo de Natal, que desfrutaram de momentos de felicidade num clima de
fraternidade.
Os anfitriões receberam todos os convidados com muito carinho e atenção; foi servido um delicioso
almoço num ambiente em meio à natureza.
Momentos como esses são muito importante para o estreitamento dos laços de amizade, pois como já
dizia o Espírito Verdade “Espíritas amai-vos eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos eis o segundo”.

IV Festival Infanto-Juvenil da Cultura Espírita
No dia 1º de dezembro realizou-se mais uma belíssima edição do Festival Infanto-Juvenil
da Culta Espírita, que contou com a presença de crianças e jovens de diversas Casas da URE 2ª
Região.
Quem compareceu pode apreciar a abertura do evento realizada pelo coral da SEFAN
“Vozes de Francisco”, com as canções “Oração de Francisco de Assis”; “A Prece”; “Saudação

Angélica” e “Pai Nosso”, do maestro Álvaro Holzmann; Ai Lili, música preferida de Chico Xavier;
Natal Brasileiro; Sou da Paz de Plínio de Oliveira.
Os artistas da tarde encantaram a todos com belíssimas e emocionantes apresentações de
canto, dança e teatro. As intuições participantes foram: “Recanto Fraterno Espírita Apóstolo
Anônimo”, “Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados”, IEDC “Guarda
Mirim”, “Centro de Est. Assistencial Espiritual Nosso Lar, Centro Espírita União e Humildade, de
Ponta Grossa”, “Centro Espírita Lins de Vasconcelos – Jaguariaíva”, Centro Espírita Irmã
Scheilla – Arapoti”.

Grupo Vocal Vozes de Francisco – Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados

Grupo de Teatro Evangelho em Cena – “A negação de Pedro” - UMEC - Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados

CENTRO ESTUDOS E ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL NOSSO LAR

GUARDA MIRIM

CE LINS DEVASCONCELLOS - JAGUARIAIVA

CENTRO ESPÍRITA UNIÃO E HUMILDADE

CENTRO ESPÍRITA IRMÃ SCHEILLA-ARAPOTI

RECANTO APOSTOLO ANONIMO

Reunião do Conselho Regional da URE 2ª Região.
A reunião do Conselho que ocorreu no dia 8 de dezembro deste ano, contou com a
ilustríssima presença do Presidente da FEP Luiz Henrique da Silva e foi conduzida pela
Presidente da URE 2 ª Região, Iara Garbuio de Freitas Souza.
Inicialmente, realizou-se a leitura do “Evangelho, Segundo o Espiritismo”, seguida pela
apresentação dos Presidentes e ou representantes das Casas Espíritas e demais participantes da
reunião. Em seguida, Luiz Henrique da Silva, tomou a palavra para explicar o Plano de
Desenvolvimento da Federação Espírita do Paraná (2014-2023) “Unidos para construir o Futuro”.
Esse planejamento, segundo o presidente da FEP, objetiva desenvolver estratégias para melhor
atender as necessidades de todas as URE’s. NOSSA MISSÃO: A Federação Espírita do Paraná
tem por missão divulgar a Doutrina Espírita e representar, orientar, unificar e fomentar o
Movimento Espírita do Paraná; NOSSA VISÃO : Ser referencial de excelência no relacionamento
com o Movimento Espírita e a Sociedade e em todos os aspectos afetos à sua missão.
Iara Garbuio de Freitas, deu prosseguimento à reunião expondo os assuntos discutidos na
reunião da Federação Espírita do Paraná (FEP). Em seguida, Iara tratou dos assuntos relativos
URE 2ª Região e passou a palavra aos presidentes.

Nova Equipe DIJ/URE2 a partir Dez/ 2013 Esquerda: Cassio Roberto Sviatowski, Celine Mattos, Manuela Vaz, Tamires Brekailo.

Data

Mês

Cidade

03/11/2013 Novembro Piraí do Sul

Local

Atividade

Dia da
Hora
semana

Expositor

CE Paz, amor
e alegria
cristã

Palestra

Domingo 14:30

Iara Garbuio de
Freitas

Segunda20:00
feira

Maurício Campos

04/11/2013 Novembro

Telêmaco
Borba

Palestra

05/11/2013 Novembro

Tibagi

Palestra

Terçafeira

20:00

Zila Monteiro

08/11/2013 Novembro

Castro

CE Cascata
de Luz

Palestra

Sextafeira

20:00

Rafaela Abib

10/11/2013 Novembro

Campo
Largo

Recanto Lins Encontro Regional
8:00
Domingo às DIJ/FEP e DIJ/URE2
de
de Jovens
Vasconcellos
Espíritas
18:00

11/11/2013 Novembro

Palmeira

Palestra

14/11/2013 Novembro

Ipiranga

Palestra

Ponta
Grossa

Capacitação e
Multiplicador
Curso
Mediunidade/
Grupos de
Estudos

14:00
Sábado
às
18:30

Fabio/Dinorá/Iara

Palestra

Domingo 14:30

Nicanor Pereira

16/11/2013

17/11/2013 Novembro

Socavão

21/11/2013 Novembro

Ponta
Grossa

22/11/2013 Novembro Jaguariaíva

CE André Luiz

Quintafeira

19:30

Marcos Pereira

Samuel Potma

IEDC – André
Luiz

Palestra

Quintafeira

20:00

Valdinei Oliveira

Câmara
Municipal

Programa Joanna
de Angelis

Sextafeira

20:00

RAFAEL NASTAS

23/11/2013 Novembro

Ponta
Grossa

23/11/2013 Novembro

Guaragi

Palestra

23,
Novembro
24/11/2013

Curitiba

Inter-Regional
Leste

25/11/2013 Novembro

Ponta
Grossa

27/11/2013 Novembro Piraí do Sul

Segunda20:00
feira

União e
Humildade

Sábado 19:30

Marli de Paula

Sábado 14:00

Marcus Borsato

Sábado e
Domingo

19:00
às
12:00

FEP

Obreiros do
Evangelho

Palestra

Segunda20:00
feira

Otto

Sociedade
Espírita “Allan
Kardec”

Palestra

Quarta20:00
feira

Dinorá Gubert

28/11/2013 Novembro

Imbituva

Palestra

Quintafeira

20:00

Mauricio Campos

29/11/2013 Novembro

Carambeí

Palestra

Sextafeira

20:00

Mauricio Resende

30/11/2013 Novembro

Curitiba

Conselho
Federativo
Estadual

9:00
Sábado
às
22:00

07/12/2013 Dezembro

Ponta
Grossa

Sede URE

Reunião do
Conselho
Regional

Sábado 14:30

01/12/2013 Dezembro

Ponta
Grossa

Shopping
Antartica

Feira do livro
Espírita

Diário

Iara Garbuio de
Freitas

9:00
às
21:00

Todos

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

Departamento de Comunicação Social Espírita / Setor de Tecnologias e Ferramentas da Internet
Rua Doutor Colares, 119 Ponta Grossa – PR CEP 8401 – 0010
Email: ure2espirita@bol.com.br
Fone: (042) 3027 - 2880

