Ano 2 - Agosto/Setembro/2014 – 12ª Edição
“A infraestrutura é a confiança em Deus. Devemos ter o nosso íntimo iluminado pelo Poder
Supremo que nos governa. Precisamos criar o fator esperança, ter paciência; a paciência que
descobre caminhos, sem alarde, para ajudar os outros e a nós mesmos...” – Chico Xavier, a sombra do
abacateiro.

Sugestão de Leitura
ESTUDE E VIVA
Dois dos mais conhecidos autores
espirituais, Emmanuel e André Luiz, nos
presenteiam com valiosos comentários
sobre O livro dos Espíritos e O
Evangelho Segundo o Espiritismo, com
o objetivo de estimular e auxiliar o
estudo – seja ele individual ou em
grupos sistematizados – dos ideais da
Doutrina Espírita.
Em quarenta capítulos psicografados
por Francisco Cândido Xavier e Waldo
Vieira, são abordadas questões
fundamentais, como a vida eterna, o
nosso comportamento e a renovação
moral, entre outros temas. A obra é um
ótimo instrumento de pesquisa para
compreender situações cotidianas da
vivência humana à luz do Espiritismo.

Nossa História
Nesta edição, o boletim homenageia o Centro Espírita
“Obreiros do Evangelho” que completou no mês de agosto do
corrente ano, 50 anos de história e de trabalho no movimento
espírita.
O Centro Espírita surgiu, por sugestão de Álvaro Holzmann,
com um grupo de trabalhadores da Seara Espírita no Bairro de
Oficinas, no município de Ponta Grossa, com o intuito de atender
essa região, disseminando a luz da Doutrina Espírita nos mais
diversos pontos da cidade. Esse grupo fundador, era formado pelos
confrades João Boa Ventura, Lauro Cavalli, Newton Ferreira e Pedro
Meister, os quais reuniam-se duas vezes por semana para realizar
trabalhos mediúnicos na Sociedade Espírita Francisco de Assis.
Posteriormente, somaram-se outros nomes a essa
comissão, dentre os quais Otávio da Rosa Filho, que doou o terreno
para a construção dessa Casa Espírita, que encontra-se,
atualmente, localizada na rua Sérvulo dos Santos, n 40, Vila Guaíra.
Em 27 de junho de 1954, foi eleita a primeira diretoria do
Centro Espírita Obreiros do Evangelho, na residência de Pedro
Meister, sendo este o primeiro presidente, e tomando posse, a
diretoria, no dia 29 do mesmo mês. Foi no dia 2 de agosto de 1964,
no entanto, que ocorreu a inauguração da sede própria da
instituição, que se dedica ao atendimento ao próximo, baseada nos
princípios cristãos de amor e caridade, até os dias de hoje.

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

Este trabalho é resultante de um grande intercâmbio de experiências vivenciadas pelo Movimento Espírita e
repassadas a todos os envolvidos na tarefa de evangelização infanto-juvenil. É, pois, produto dos mais profícuos
debates e discussões em torno do que convém à delicada e complexa tarefa de colocar as novas gerações em contato
com a mensagem do Cristo e com os ensinamentos do Espiritismo.

Foi Notícia em Paris
12a EDIÇÃO
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.
Mundo Musical
Na Revista Espírita de dezembro de 1864, Allan Kardec publica o artigo intitulado “O Mundo
Musical”, mesmo nome de um novo jornal, publicado em Bruxelas, capital da Bélgica, sobre belasartes e de literatura. Este jornal havia publicado um interessante artigo a respeito da Doutrina Espírita.
“Verdadeiro ou falso, o Espiritismo ocupou um lugar entre os fatos da atualidade que
preocupam a opinião. As tempestades que provoca num certo mundo mostram que não é sem
importância; sua propagação, malgrado os ataques do clero, prova que não é um fogo de palha (...)”.
E o jornal continua fazendo observações favoráveis à doutrina, quando no parágrafo seguinte dão
importante mostra de sinceridade e seriedade no trabalho realizado pelos seus editores: “(...) mas,
como não devemos nem queremos forçar a opinião de ninguém, nem a favor, nem contra, admitimos
a controvérsia, desde que não se afaste dos limites de uma discussão proveitosa e honesta (...)”.
Kardec, após fazer algumas boas considerações sobre o jornal e seus responsáveis diz o
seguinte:

“Esse jornal é um primeiro passo da imprensa independente no caminho do Espiritismo.
Sem se apresentar como órgão e como propagador da doutrina fez esse raciocínio judicioso”.
A satisfação de Kardec com o artigo do jornal Mundo Musical foi tão grande, que o codificador chegou
a afirmar que a iniciativa da publicação merecia aplausos da comunidade espírita. O codificador ainda
finaliza afirmando que atitudes como esta deveriam ser imitadas na imprensa.
Para quem deseja ler o artigo na integra, busque este artigo na edição dezembro/1864 da Revista
Espírita.

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

Consequência psicológica Pós-Aborto
“Admitamos seja suficiente breve meditação, em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos
fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando
vastos departamentos de hospitais e prisões”...
Emmanuel –(Emmanuel e Xavier, 1970)
... A paciente X atendida em 2003, 29 anos, casada há 5 anos, profissional da área de saúde. Trouxe como queixa na
primeira consulta sua insatisfação com o fato de não conseguir ser mãe biológica, de não engravidar pelos meios
naturais e de não querer se submeter aos meios científicos modernos de profissionais especializados para a geração
de gravidez em laboratório. Relatava estar muito depressiva, irritada, revoltada, culpando-se, achando-se
incompetente para engravidar, com crescentes conflitos com o esposo que, conforme ela entendia, não a amava de
verdade, fazendo sexo com ela para gerar um filho... Relatou ter tido 2 abortos espontâneo do mesmo companheiro
em 2000 e 2001, o que a deixava arrasada só em relembrar estes assuntos... mas ao mesmo tempo sentia-se forçada
a confessar... que havia praticado o aborto escondido, utilizando-se de medicação, ainda enquanto solteira ... Fato
este que levava em segredo absoluto, pois sentia muita vergonha do feito, abrindo-se num desabafo em
confessionário médico, sendo eu a única pessoa a saber, fora ela mesma. O primeiro passo para seu reequilíbrio foi
abrir-se e falar a verdade... Um exame de rotina nesta fase, descobriu ser portadora de endometriose, que acomete
as mulheres em idade reprodutiva e que consiste na presença de células endometriais em locais fora do útero. O
endométrio é a camada interna do útero que é renovada mensalmente pela menstruação. É um transtorno
ginecológico comum, atingindo entre 10% e 15% das mulheres em idade reprodutiva, doença que pode dificultar a
ocorrência de uma gestação. Foi então operada por videolaparascopia para resolução do caso, aceitando dois meses
depois o tratamento por fertilização in vitro. Da primeira vez sem sucesso, o que a consumia em suas poucas
esperanças, nos raros momentos de aproximação do casal. E com sucesso pela segunda vez ... gerando uma vida,
vindo a gestação a termo. Este caso nos da consequências globais do abortamento provocado. Além das
repercussões da culpa, o desequilíbrio emocional que desalinhou o seu relacionamento com o marido, culminando
com as ideias suicidas. O aborto escondido para o mundo não ficou oculto para a consciência, ocasionando o
autoflagelo psicológico. Não estamos analisando aqui os possíveis concomitantes espirituais de natureza obsessiva,
que normalmente acompanham esses casos. É de chamar a atenção à endometriose existente. Terá sido promovida
pelo processo psíquico subjacente desta e de vidas passadas, deixadas por lesões perispirituais? Não temos como
afirmar, mas temos como suspeitar, com fortes evidencia, de um processo conjunto de natureza psicossomática...
casais que não conseguem efetivar uma nova gestação...não devemos esquecer a sublime via da adoção. “ Os
verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de
pensamentos que unem os Espíritos antes, durante e após a sua encarnação.”Evangelho Segundo e Espiritismo
(Kardec 1978).
Matéria a Integra: Revista Saúde & Espiritualidade no. 11 Abr/Mai/Jun/2013 – Médicos Psiquiatras: Dr. Sergio Luis
da Silva Lopes (AME-PELOTAS/RS) e Dr. Flavio Braun Fiorda (AME SANTOS/SP)

EVENTOS ANTERIORES

Em 17/08/2014 foi realizado o ENCONTRO DE EVANGELIZADORES da URE 2ª. região com a
organização do DIJ/URE 2ª. região e coordenação DIJ/FEP no Centro de Estudos e Assistência
Espiritual Maria de Nazaré / Cidade dos Meninos em Ponta Grossa/PR, o local é um dos
departamentos do Instituto Educacional Duque de Caxias.
Trabalhadores DIJ/FEP: 5 pessoas (Tattyane Braga, Elis, Bety e Beto, Manuela)
Trabalhadores URE: 3 pessoas (Iara Garbuio Freitas Souza, Raquel Garbuio Martins, José Vilmar
Martins).
Diretores DIJ/URE 2ª. região e participantes (Tamires Brekailo, Celine Matos, Cassio R.
Sviatowski).
Depoimentos:
Sobre o estudo, foi maravilhoso. A parte do Currículo foi boa, porque mostrou que não é complicado a sua
utilização, qual a sua importância (fidelidade doutrinária e sequencia logica para o estudo), e também que
não estamos excluindo a utilização de apostilas.
O seminário do período da tarde também foi excelente, e falou que para evangelizarmos além de termos
que estudar muito (a importância de evangelizadores estarem em grupo de estudos) é necessário muito
amor pela evangelização/crianças/jovens.
E ambos os seminários falaram muito de fidelidade doutrinária - Tamires Brekailo.

O primeiro seminário, achei que foi bastante esclarecedor porque mostrou que o currículo é uma
possibilidade mais flexível de trabalho para o evangelizador, que não fica limitado a uma única proposta de
desenvolvimento da aula. Vimos que ele também possibilita que o evangelizador busque fontes de estudo
para preparar as aulas, aprimorando o seu próprio conhecimento. Também fomos alertados sobre alguns
problemas que o uso indiscriminado da internet podem gerar para o desempenho da evangelização.

E no segundo seminário, acredito que a principal contribuição foi mostrar como o amor é importante para a
evangelização. Através de um texto sobre a fidelidade doutrinária, também vimos a importância de se
manter fiel à Doutrina Espírita, sem procurar simplificá-la em busca de novos adeptos. Também deu para
perceber os desafios de evangelizar crianças e jovens atualmente, quando o mundo oferece diversos fatores
que podem confundi-los nas escolhas de sua vida. Por isso mesmo, percebemos também a importância da
evangelização na vida desses seres que são o futuro de nossa Doutrina e do nosso mundo.

De forma geral, na minha opinião o evento cumpriu seu objetivo e com certeza contribuiu para a prática de
todos os evangelizadores que lá estavam presentes e também para animar os jovens presentes a se
juntarem ao trabalho da evangelização espírita – Celine Matos.

Sociedade Espírita Allan Kardec de Irati recebe DOAÇÃO DE LIVRO que contem carta de
Chico Xavier e torna patrimônio histórico da instituição.
Por Marli Traple
No dia 23 de agosto, com a presença da presidente da 2ª URE, Iara Garbuio de Freitas
Souza, os membros da Sociedade Espírita Allan Kardec de Irati reuniram-se para a
assinatura da Ata que tornou patrimônio histórico da instituição o livro Lázaro, que contem
uma dedicatória de J. Herculano Pires, datada de 1972, e uma carta do médium Francisco
Candido Xavier endereçada ao Dr. Francisco De Napoli, datada de 1970.
A doação foi feita pela família de Mario Fernando Ribeiro e Tatiane Sthal, atualmente
residentes em Santa Catarina, que adquiriram o livro em uma feira de usados, e decidiram
doar para a entidade, na qual possuem vínculo fraterno desde 2004, quando residiam em
Irati e iniciaram seus estudos da doutrina no Centro espírita.
A relíquia ficará exposta na sala de palestras para que todos tenham acesso, em recipiente
de acrílico que oferecerá segurança e conservação já que se trata de um patrimônio de
toda a comunidade espírita do Brasil.
Em nome de todos os trabalhadores e frequentadores da Sociedade Espírita Allan Kardec
de Irati, ficam os agradecimentos à família doadora e aos mentores espirituais que
escolheram esta humilde casa, para ser recebedora de um presente tão iluminado e
abençoado.

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
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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

