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"Deus nos concede, a cada dia, uma página de vida nova no livro do tempo.
Aquilo que colocarmos nela, corre por nossa conta."

Sugestão de Leitura
Os Mensageiros
Este livro revela que a morte física
descortina a vida espiritual em
contínua evolução.
Em cinquenta e um capítulos relata
as experiências de vários espíritos
que reencarnaram com trabalhos
programados, necessários ao seu
próprio aprimoramento.
Trata ainda dos temas como: Culto
do evangelho no Lar, os benefícios
da prática do bem, invigilância e
medo da morte.
O autor espiritual evidencia a
oportunidade de trabalho dos
médiuns, alertando-os quanto à
necessidade da praticados
ensinamentos na esfera íntima, a
fim de se evitar o retorno ao plano
espiritual sem o cumprimento dos
compromissos assumidos.

Nossa História

CENTRO ESPÍRITA IRMÃ SCHEILLA – ARAPOTI
Nesta edição, homenageamos mais um local de
prática da caridade e divulgação da Doutrina Espírita: o
Centro Espírita Irmão Scheilla da cidade de Arapoti (270 Km
de Curitiba). A história deste centro iniciou em 1987, com o
Grupo de Estudos realizado na residência do casal Carlos e
Lívia Solera, que deu origem a reuniões em outras
residências. Com o passar do tempo, essas reuniões se
tornaram regulares, sendo feitas às quintas-feiras, com o
destaque do trabalho abnegado dos confrades Odair Correa
Leite e Alcita Varela Corrêa, além dos fundadores já citados.
As reuniões públicas do Centro Espírita Irmão
Scheilla iniciaram-se na Casa da Amizade, com palestras
realizadas pela oradora Ana Jaicy de Oliveira, do Rio de
Janeiro. Em 1999, fora construída uma sala de reuniões,
onde passaram a ser realizados os programas de palestra
da URE 2.
Foi em 16 de novembro de 1992 que esse Núcleo de
Estudo passou a ser denominado Centro Espírita Irmã
Scheila e filiou-se à Federação Espírita do Paraná.
A realização de Estudos Sistematizados da Doutrina
Espírita e da Mediunidade permanecem até os dias atuais,
bem como palestras, passes evangelização infantil, sopa
(realizada pelo Grupo de Apoio à Prática Assistencial GAPA) e divulgações da doutrina em Rádio – programa
Momento Espírita na Rádio Cidade FM – e jornal –
mensagens espíritas na Folha de Arapoti.

*Texto base ado no livro “Os Trabalhadores da Primeira
Hora” de Fábio M. H. Maia.

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.
9a EDIÇÃO

Arte pagã, Arte Cristã, Arte Espírita
No mês de dezembro de 1860, encontramos um artigo publicado por Kardec, sobre uma manifestação
espontânea ocorrida na sessão do dia 23 de novembro do Espírito Alfred Musset. Reproduziremos
agora a pergunta e a resposta na íntegra.
Pergunta:

“A pintura, a escultura, a arquitetura e a poesia se inspiraram sucessivamente
nas ideias pagãs e cristãs. Podeis dizer-nos se, depois da arte pagã e da arte cristã,
não haveria um dia a arte Espírita?”
Resposta:

“Fazeis uma pergunta respondida por si mesma. O verme é verme, torna-se
bicho da seda, depois borboleta. Que há de mais etéreo, de mais gracioso do que uma
borboleta? Pois Bem! A arte pagã é o verme; a arte cristã é o casulo; a arte espírita
será a borboleta.”
De modo algum o Espírito comunicante quis rebaixar a arte cristã comenta o codificador, mas
sim exalta-la, e Allan Kardec aprofunda todo conteúdo poético extraído da resposta.
O Codificador da Doutrina Espírita analisa o tema com toda sua Maestria, e nos dá o real sentido da
resposta, ao mostrar-nos a progressão, sempre gradativa da Arte nos círculos humanos.

“O Espiritismo abre para a arte um campo novo, imenso, ainda não
explorado. Quando o artista trabalhar com convicção, como o fizeram os artistas
cristãos, haurirá nessa fonte as mais sublimes inspirações.”

ABORTO NÃO! “A FECUNDAÇÃO É O MARCO DA VIDA”
Iara Garbuio de Freitas Souza

BIOÉTICA ESPÍRITA – 3ª. PARTE
ABORTO E BIOÉTICA
Bioética: ética da vida. É o estudo sistemático da conduta humana nas áreas das ciências da
vida e dos cuidados da saúde, na medida em que esta conduta é examinada à luz dos valores
dos princípios morais. (Potter 1971). Também pode ser definida como um estudo teóricoprático, interdisciplinar, cujo objetivo é responder aos desafios morais que a aplicação da
tecnologia traz ao desenvolvimento da vida, à saúde e ao meio ambiente. (Ramos 2009).
(...) Abaixo relacionamos alguns dos principais modelos bioéticos do mundo ocidental: Modelo
Sociobiológico; Modelo subjetivista ou liberal-radical; Modelo progmático-utilitarista; Modelo
Personalista, este último, proposta por Elio Sgreccia cardeal italiano e Presidente emérito da
Pontifícia Academia para a Vida. Tem por base a pessoa humana. A pessoa é uma unidade, um
todo (unitotalidade), constituída de corpo e espírito. O valor da pessoa independe da
normalidade física, pois a dignidade humana não deixa de existir porque a vida física não se
manifesta de forma plena. O conceito de pessoa subentende todo ser humano vivo, do zigoto
ao velho, mesmo que não tenha possibilidade de exercer toda a sua potencialidade (feto malformado), ou que venha a perdê-la (pacientes demente ou em coma). Os defensores desse
modelo não somente respeitam a vida em qualquer circunstância, mas a sua defesa
incondicional e sua promoção.
Como a bioética é voltada para o respeito à vida humana, é necessário estabelecer conceitos
sobre a vida, seu início e o que é pessoa humana.
A aplicação dos vários modelos bioéticos pode levar à perda da dignidade e transcendência da
pessoa humana, transformando-a em simples objeto. Há dois tipos principais de conceito de
pessoa humana: o ontológico e o existencial. Sob a ótica do primeiro, pessoa é todo o ser vivo
que tenha “natureza humana”, ou seja pertencente à espécie humana. Nesse modelo os
direitos da pessoa são incondicionais e universais, pois não dependem de nenhuma condição
prévia e vale em qualquer lugar onde se encontre. Um feto com malformação ou uma
criança com deficiência mental é uma pessoa humana na visão ontológica. O segundo esta
associado ao conceito “ existência humana”, pois mesmo pertencente à espécie humana só se
é pessoa quem tiver existência humana, ou seja, se viver como se espera que uma pessoa
humana viva. Nesse caso a visão da pessoa fica dependendo das circunstâncias, pois se perde a
universalidade e incondicionalidade. Essa é a visão dos utilitaristas que abre o caminho para
definir o que é pessoa do modo como mais lhes agrada.
A pessoa é única. Todas as pessoas são diferentes (mesmo os gêmeos univitelinos), pois a
pessoa humana é composta de diversas dimensões: dimensão biológica (ligada ao seu corpo
físico), dimensão psicológica, dimensão social e dimensão espiritual. Essas dimensões juntas
tornam
a
pessoa
um
ser
com
uma
totalidade
e
uma
dignidade.
... CONTINUA....
LER A MATÉRIA NA ÍNTEGRA - REVISTA SAÚDE & ESPIRITUALIDADE nr11 abr/mai/jun 2013 José Roberto Pereira Santos

PRÓXIMOS EVENTOS

NOTA IMPORTANTE:
As Instituições Espíritas que desejarem informações mais detalhadas e ou o envio de alguma consulta jurídica,
poderão fazê-lo, encaminhando os pedidos para a COMISSÃO DE APOIO JURÍDICO AO CFN-FEB, endereçando
aos email’s: ferrazly@yahoo.com.br; helio.loureiro.adv@gmail.com e Gabriel.fahrion@terra.com.br, - sempre
com cópia para: febnet@org.br

15/02/2014

Ponta Grossa

CE Andre Luiz

Capacitação Curso Mediunidade
Qualificação Trabalhador/ FEP
CURSO fechado para
IARA/VICTOR/MAURICIO/
CRISTIANE/ERMENSON

Sábado

14h as
18h30

Dinorá Gubert /
Fábio Maia

Sábado

9h 23h
- 9h as
12h

FEP

15/02/2014

Campo Largo

Recanto Lins
Vasconcellos

18/02/2014

Ponta Grossa

Sede URE2

Reunião Expositores

22/02/2014

Campo Largo

Recanto Lins
Vasconcellos

Reunião Conselho Estadual

23/02/2014

Ponta Grossa

Sede URE2

Reunião Conselho Regional

01/03/2014

Ponta Grossa

01,2,3,4/03/2014

Campo largo

Recanto Lins
Vasconcellos

12o. Encontro Confraternativo de
Juventudes Espíritas do Paraná

03/03/2014

Telêmaco Borba

Centro Espírita “Paz
Amor e Caridade”

Palestra publica

Segundafeira

20h

Luiz Maurício
Resende

04/03/2014

Tibagi

CE Sementeira de
Luz

Palestra

Terça-feira

20h

Emerson

06/03/2014

Arapoti

CE Irmã Scheila

Palestra Pública

Quintafeira

20h

Nicanor P. Jesus

10/03/2014

Palmeira

CE Mario de Barros

Palestra

Segundafeira

20h

Marcos Pereira

13/03/2014

Ponta Grossa

Clube Verde

Palestra

Quintafeira

20h

DIVALDO FRANCO

Seara Espírita Mãe Seminário Vazio Existencial - Mod
Apolônia
I e II

Terça-feira 19h30

Sábado

9h

Domingo 15h00
Sábado

14h30

Edson Luiz
Wachholz
FEP
URE2

Fábio Maia / Victo
Pereira

DIJ/FEP/URE2

14,15,16/03/2014

Curitiba

Expo- Trade

CONFERENCIA ESTADUAL
ESPÍRITA

14/03/2014

Castro

CE Cascata de Luz

Palestra

21/03/2014

Reserva

CE Luz e Caridade

Palestra Pública

22/03/2014

Ponta Grossa

CE União e
Humildade

Seminário "Dinâmica da Reunião
Mediúnica"

23/03/2014

IEDCGUARAGI/CIDADE
DOS MENINOS

CE MARIA DE
NAZARE

SEMINÁRIO VAZIO EXISTENCIAL
MOD III e IV

23/03/2014

Piraí do Sul

CE Caminho do
Amor e da Alegria
Cristã

Palestra

Domingo

16h

Luci Biscaia

24/03/2014

Irati

CE Allan Kardec

Palestra

Segundafeira

20h

Marli de Paula

28/03/2014

Carambeí

CE Viver e Amar

Palestra

Sexta-feira

20h

Ângelo César Tulio

Ponta Grossa

CE Andre Luis
(guarda Mirim)

SEMINÁRIO Como Divulgar a
Doutrina Espírita - Comunicação
Social
Capacitação Curso Mediunidade

Sábado

14h as
18h30
14h as
18h30

FEP/Malena
URE2/DINORA/
FABIO

29/03/2014

Ponta Grossa

CE União e
Humildade

Mini Seminário "Família
evangelizadora é farol da nova
era. Evangelize e coopere com
Jesus"

Sábado

19h30

Manuela Vaz

30/03/2014

Piraí do Sul

30/03/2014

Ponta Grossa

Recanto Maria
Dolores

Palestra

Domingo

10h

Valdiney de
Oliveira

31/03/2014

Jaguariaíva

CE Lins de
Vasconcelos

Palestra

Segundafeira

20h

Rafael Nastas

29/03/2014

FEP
Sexta-feira

20h

Otto

Sexta-feira 19h30 Carlos Sviatowsk
Sábado

14h

Iara Garbuio de
Freitas

Iara Garbuio
Domingo 14h30 Freitas/ Vinicius A
Vieira

Sociedade Espírita Seminário "Mediunidade Missão
Domingo 14h30
Allan Kardec
ou Compromisso"

Fábio Maia

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

