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"É que precisamos de contentar-nos com o que temos; estamos ricos, sem saber
aproveitar a nossa felicidade ...”– Chico Xavier, a sombra do abacateiro.

Sugestão de Leitura
PENSAMENTO E VIDA
Qual é a força do pensamento? O autor
espiritual, Emmanuel, esclarece sobre
como os pensamentos agem
poderosamente modelando a vida:
“Somos hoje herdeiros positivos dos
reflexos de nossas experiências de
ontem, com recursos para alterar-lhes
a direção à verdadeira feliciadade.

Nossa História
No dia 27/09/2014 as 15h foi instalada pelo Sr. Luiz Henrique
Silva presidente da Federação Espírita do Paraná a 21ª União
Regional Espírita com sede em Telêmaco Borba composta pelos
municípios de Telêmaco Borba, Arapoti, Jaguariaiva, Pirai do Sul,
Senges, Ventania, Imbaú. Sendo um desdobramento da 2ª União
Regional Espírita de Ponta Grossa. Estiveram presentes as
lideranças das regiões.

Emmanuel expõe com simplicidade, por
meio de ideias claras e inteligentes e
comparações baseadas no dia a dia, os
efeitos que o pensamento gera na
intimidade de cada um e no mundo
onde vive. Explica, ainda, a ligação das
emoções e pensamentos, evidenciando
que o ser humano tem a capacidade de
gerenciá-los em benefício do progresso.

FOTO: da esquerda em pé: Karina Kendrick 2ª. Vice-Presidente 21ª. URE, Nivaldo Guimarães
1º. Vice-Presidente 21ª. URE, Ester Nunes Miranda Presidente 21ª. URE e Presidente Centro
Espírita Paz Amor e Caridade de Telêmaco Borba, Luiz Henrique Silva Presidente Federação
Espírita do Paraná, Adriano Lino Greca 1º. Vice Presidente Federação Espírita do Paraná, Iara
Garbuio de Freitas Souza Presidente 2ª. URE Ponta Grossa; SENTADOS: Edite Guimarães
Presidente Centro Espírita Allan Kardec de Pirai do Sul, Zenir Gonçalves Presidente Centro
Espírita Irmã Scheilla de Arapoti; Clodoaldo Alves Oliveira Presidente Centro Espirita da Paz,
Amor e Alegria Cristã de Piraí do Sul.

Segue o depoimento dos nossos companheiros de doutrina. Um verdadeiro exemplo de
perseverança na tarefa com o Cristo.
Caros Irmãos!
Gostaria de dar o meu testemunho de minha viagem (eu e o Osni Cirino da Cunha) na
cidade de Tibagi, em 02/09/2014.
Chuva forte, trovões, muitas árvores derrubadas pelo temporal no meio do caminho,
cidade em completa escuridão, por falta de energia elétrica em virtude do temporal.
Acreditávamos que não encontraríamos ninguém no Centro Espírita Sementeira de Luz
que era o nosso destino.
Qual não foi a nossa agradável surpresa, quando encontramos, à luz de velas a Presidente
do Centro Sra. Sirlei Carneiro Araújo e sua filha Nathalie Carneiro Araújo Menarim.
E foi à luz de velas que iniciei a minha preleção vindo em seguida a luz da COPEL.
Discorri sobre A Parábola do Bom Samaritano e sobre algumas Bem-aventuranças,
destacando os ensinamentos de Jesus sobre a Caridade e a Humildade. Conversamos um
pouco também sobre a tarefa dos Espíritas no Centro Espírita sobre a necessidade de
seguirmos a legislação e termos cuidado com as doações que podem aparecer, cuja
origem pode ser não muito confiável. Exemplo: doação de material roubado, podemos
ser acusados de receptadores e assim outros casos que pode aparecer.
Embora fossem somente duas almas (encarnadas), com certeza muitos espíritos ali
presentes se beneficiaram da nossa exposição.
O desafio foi grande tanto para nós que viajamos sob intensa tempestade como para
nossas anfitriãs que se fizeram presentes ainda que não contassem com outros
companheiros.
Deram-nos um exemplo de fé e perseverança na tarefa doutrinária.

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.
13ª 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.”

PSICOSFERAS E ENERGIA MENTAL
CAMPOS MORFOGENÉTICOS
Iara Garbuio de Freitas Souza
Rupert Sheldrake, biólogo Inglês, em sua obra A NOVA CIÊNCIA DA VIDA, afirmou que além da matéria
e da energia existe um campo causal organizador de todos os sistemas. Para esse biólogo, quando um
membro ou espécie aprende algo novo, alterando o seu comportamento, isto é incorporado num
campo causal, e automaticamente a espécie incorpora a mudança. Esta teoria motivou a criação da
alegoria do centésimo macaco por Kent Keynes Junior (1921-1995). Segundo esta alegoria, numa ilha,
determinado macaco passou a lavar a raiz antes de comê-la. Em pouco tempo o resto do grupo,
noventa e nove (99) macacos, passaram a fazer o mesmo, já que o alimento ficou mais saboroso. A
surpresa surgiu quando observadores notaram que macacos de outras ilhas, sem comunicação,
passaram a fazer o mesmo.
Jorge Andre afirma em sua obra FORÇAS SEXUAIS DA ALMA (p.41-45 e 91-97) que as espécies
inferiores ao homem possuem a alma grupo que coordena coletivamente os seres ainda não dotados
de livre-arbítrio. Para esse autor a alma grupo é uma influência espiritual, campo vibratório que
controla a espécie a que se destina. É o vórtice dinâmico atuante de dimensão superior que influencia
um conjunto de seres e dirige com precisão o processo da vida. Nas espécies mais simples, a energia
espiritual estaria mais presa aos seus afins. Haveria uma organização. A alma grupo envolve toda a
organização mineral, vegetal ou primeiros animais que a ela estão ligados. Dessa forma, cada espécie
possui a sua colônia vibratória, de acordo com a posição evolutiva. Essa alma grupo busca sedimentar
aptidões e desenvolver um psiquismo cada vez mais consciente. Ela nutre orienta as formas físicas,
possibilita o caminho mais seguro a seguir. Nesse período evolutivo há determinismo da Lei, pois o
livre-arbítrio só aparecerá quando há conscientização. Com a maturação, ocorrerá o desprendimento
da alma grupo. Esses animais se destacam pela massa nervosa encefálica, as primeiras células da
futura glândula pineal, o que ocorre nos répteis:
A individualização do princípio inteligente é marcada sobretudo, pelo surgimento da vontade. Daí a
dificuldade em se encontrar o momento em que isso possa ter acontecido, uma vez, que junto com o
instinto, a assinalar o padrão psicoevolutivo de cada espécie, a vontade já pode ser detectada em seres
tão primários como os artrópodes (insetos, aracnídeos, e outros mais primitivos até (...) LE 593.
Por exemplo, com as abelhas e as formigas o direcionamento da alma grupo é inflexível, convidado o
animal à execução dos instintos da espécie, sem possibilidade de análise. O impulso dessas sociedades
é realizar; não existindo outros caminhos de tal forma que a unidade animal oferecerá a sua própria
vida sem qualquer raciocínio em favor da colmeia e de sua rainha. A vida instintiva impõe trilha
determinística. O instinto só conhece uma via, a melhor. O homem, porém, comanda com suas
irradiações e envolvimentos as pequenas inteligências celulares do organismo a que pertence.
Segundo André Luiz os primeiros animais que apresentam o próprio Princípio Espiritual, em “eu”
independente, seriam os lacertídeos, lagartos, répteis. A partir desse estágio evolutivo a alma-grupo
gradativamente desaparece para o desenvolvimento das individualidades. Assim, a glândula pineal
seria uma estrutura psicológica por excelência, responsável pelos fatores psíquicos mais sutis no
campo do consciente. A individualidade desperta para o crescimento da responsabilidade,
conhecimento e moral, resultante de um processo de conscientização. O determinismo da fase inicial é
substituído pelo livre-arbítrio, tanto mais expressivo quando mais evolutivo for o ser. Dessa forma,
todo ser vivo, dos mais simples aos mais complexos, possui um halo energético específico.
Leonora S. Lucchese Piovesan e Régis Piovesan
Fonte: A Dança das Energias – Uma abordagem da energia mental – cap. V

Artigo de Divaldo Franco publicado no jornal A Tarde, coluna Opinião, em 23-10-2014
Voto Consciente

Afirma um brocardo popular que “cada povo tem o governo que merece”. Nos países
democráticos, o povo tem governo que elege, considerando-se a liberdade de escolha
que é deferida aos seus cidadãos. Dessa forma, o voto é um instrumento de grande
significado e de alta responsabilidade para o processo de desenvolvimento da sociedade,
para a construção da dignidade social e política, para a conquista ético-moral dos valores
humanos. Deve ser usado de maneira consciente, escolhendo-se o indivíduo que possua
os recursos valiosos para a desincumbência da função para a qual será eleito.
Infelizmente, o nosso povo não é conscientemente politizado, sendo vítima de
circunstâncias desfavoráveis ao discernimento, facilmente enganado com promessas
mirabolantes, que despertam os interesses egoístas e induzem muitos eleitores não
esclarecidos a venderem-no ou trocarem-no por quinquilharias que ambicionam. Sob
outras condições, pessoas contrariadas com os maus administradores e os corruptos,
procuram vingar-se votando em animais ou em cidadãos totalmente incapazes de
conduzir a própria existência, muito menos, a comunidade, e que são facilmente
corruptíveis. O que parece um desforço, uma zombaria, termina como fenômeno infeliz
para a sociedade, que pagará o tributo do sofrimento, amargando as consequências
inditosas desse ato com a ausência dos recursos que dignificam a comunidade.
Inconscientes quão perversos, esses administradores não se desincumbem dos deveres
que lhes cabem e enriquecem ilicitamente, enquanto o povo padece as injunções da
miséria, do abandono, e até mesmo do escárnio. No próximo domingo, após avaliarmos
as apresentações dos senhores candidatos ao segundo turno, especialmente para a
presidência da república, demos o nosso voto com dignidade e consciência, não levando
em conta os debates em torno de calúnias e ameaças, mas em relação aos programas de
governo, a fim de podermos desfrutar de um período de desenvolvimento e de plenitude.
Divaldo P. Franco

EVENTOS ANTERIORES
No dia 09 de novembro de 2014 aconteceu no Recanto Lins de Vasconcellos, das 09 às 18
horas o encontro Regional de Juventudes Espíritas da URE Segunda Região, organizado pela
equipe do DIJ da 2ª URE e coordenado pelo DIJ da FEP. Com a presença de André Luiz
Romano e Alessandro Bandeira, o tema “As Bem-Aventuranças e o Jovem da Atualidade”
foi trabalhado de forma a evidenciar que as bem-aventuranças não se restringiam à época
de Jesus, mas, ao contrário, estão totalmente conectadas à vida do jovem de hoje.
Divididos em grupos, durante a manhã os jovens estudaram sobre Joana de Cusa, Saulo de
Tarso e o Mancebo Rico e depois compartilharam com todo o grupo as discussões. Após o
almoço e uma caminhada pelo recanto, os jovens conheceram um pouco da vida de Santo
Agostinho através da exposição sobre ele e posterior trabalho em grupos. Ao final do dia,
todos se reuniram para compartilhar os conhecimentos adquiridos durante o dia e
concluíram percebendo de quais formas podem vivenciar as bem-aventuranças hoje.

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

