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"O cumprimento do dever estabelece a diferença, igualdade absoluta só existe na origem e na chegada. (...) Os mais fortes
são chamados para ajudar os mais fracos; os que têm mais saúde podem ajudar os doentes ...”– Chico Xavier, a sombra do
abacateiro.

Sugestão de Leitura
Compromissos do amor

Nossa História
RECANTO ESPÍRITA MARIA DOLORES

Nessa rica e fascinante obra, o
leitor será convidado a conscientizar-se
em torno de sua responsabilidade
espiritual e adquirir recursos que o
capacitem para a vitória sobre as
paixões primitivas, que, conforme
orientam os benfeitores das mensagens
mediúnicas do livro, são condições
inadiáveis para a aquisição da
felicidade.
Uma sinfonia de bênçãos começou a
vibrar nos corações enquanto os céus
penumbrosos vestiram-se de miríficas
claridades, anunciando que a felicidade
era possível graças ao despojamento
do ego, a iluminação do Espírito pela
vivência do AMOR em todas as suas
formosas expressões.
Com a leitura atenta dessa obra, será
possível esclarecer algumas dúvidas
que ainda permanecem em muitas
mentes e, certamente, encontrar os
caminhos da paz e da felicidade,
realizando,
com
Jesus,
nossos
benemerentes COMPROMISSOS DE
AMOR.

Nesta edição homenageamos o “Recanto Espírita Maria Dolores,
localizado no Jardim Maracanã, na cidade de Ponta Grossa. Essa casa de
amor e caridade, foi criada em 4 de julho de 1982, como um departamento
do Instituto Educacional Duque de Caxias, a fim de levar evangelização
espírita a pessoas carentes do bairro, oferecendo também tratamento
espiritual, psicológico e médico a quem não tivesse condições de custear, e
ainda abrigar provisoriamente pessoas e famílias desamparadas.
Apesar da já citada data de fundação, as raízes da Instituição são
de 1969, com a doação do terreno pela Maçonaria ao Instituto Duque de
Caxias e a construção de uma casa nesse local como moradia de um casal
carente. Algum tempo depois, à sombra das árvores do terreno,
começaram a ser oferecidas aulas de evangelização para crianças do
bairro nas tardes de domingo, além de atividades recreativas com os
jovens, orientando a infância e juventude desamparada.
Além do alimento espiritual, era oferecido aos desempregados, o
alimento do corpo, através do lanche, inicialmente, e posteriormente da
Sopa Fraterna. Além disso, era oferecido um serviço social de
encaminhamento para obtenção de documentos, para auxílio da busca de
emprego e a tão importante construção de cidadania.
A estruturação do Recanto Espírita Maria Dolores se iníciou com a
implantação da Creche Maria Celeste que atendia as crianças carentes da
região ao redor da instituição. Em 1982, foi criado o Clube de Mães Lola
Maciel, que passaram a oferecer cursos, conduzidos por voluntários,
oferecido para as mães do bairro, fortalecendo a integração familiar.
Com o auxílio da Maçonaria e do Lyons Clube, o senhor
Epaminondas Xavier de Barros construiu um prédio de alvenaria, de forma
a abrigar adequadamente a creche, o clube de mães, o Centro de Estudos
e Assistência Espiritual Maria Dolores e um nascente Grupo de Gestantes,
além de salas de aula destinadas à profissionalização, cozinha, refeitório,
almoxarifado e lavanderia.
Em 1998, a instituição estendeu seus trabalhos a crianças com
deficiência, que passaram a ser abrigadas em casas-lares, sendo
posteriormente, atendidos também jovens de até 18 anos, criando-se o
Centro Dia, recebendo os assistidos em período integral, através de
convênio com a Secretaria de Estado da Educação e com a Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa. A fim de amenizar o sofrimento desses irmãos
atendidos pelo Recanto, foram criados ainda os setores de fisioterapia e
odontologia. Além de todos esses belos trabalhos, a Instituição também
oferece reuniões mediúnicas, passes e estudos doutrinários, promovendo,
assim, esclarecimento espiritual.
Fonte: Os trabalhadores da primeira hora – por Fábio Maurício H. Maia

BIOGRAFIA - Ricardo Engel
Ricardo Engel (Ponta Grossa – PR , 9 de julho de 1924 – São Paulo – SP, 07 de julho de
2014), foi um médium, filantropo e divulgador do espiritismo. Iniciou sua estadia no
espiritismo, nesta encarnação, na idade de 12 anos, quando começou a participar de um
grupo de jovens, mais tarde denominado Juventude Espírita Cristã, grupo de jovens criado na
Sociedade Espírita Francisco de Assis, no qual permaneceu por um bom período. Fez parte,
posteriormente da Mocidade Espírita, onde colaborou como articulista do jornal Voz da
Espiritualidade até se iniciar nos trabalhos mediúnicos, de evangelização e estudos
doutrinários.
Esteve, durante cerca de 1(um) ano frequentando a escola SENAI, na cidade do Rio de
Janeiro, onde adquiriu conhecimentos proveitosos na área do Desenho Mecânico e Projetos,
amplamente utilizados durante sua vida profissional.
Desposou, em primeiras núpcias a Sra. Lucy Tereza Engel, com quem teve 5 filhos, todos
encarnados até o presente momento. Viuvou, precocemente, após sua esposa sofrer um
choque anestésico em um procedimento cirúrgico. Casou, em segundas núpcias, com a Sra.
Roseli Mielitz Engel, com quem teve 1 filha, ambas encarnadas até o presente momento.
Permaneceu nesta empreitada espírita até o ano de 1966, quando por necessidades materiais
mudou-se para a cidade de São Paulo. Ressaltemos que durante o período em que esteve
ligado a SEFAN, participou também da elaboração de projetos e construção de alguns bens
imóveis ligados a SEFAN, tais como o Lar Hercília Vasconcellos, elaborado, projetado e
construído sob a batuta de Ricardo Engel e Álvaro Holzmann. Ressalte-se a generosidade do

Sr. Arthur Lins de Vasconcellos em propiciar as condições econômicas para a concretização
do projeto.
A partir de 1966 até 1983 ligou-se ao Centro Espírita Nova Era, na cidade de São Paulo,
onde desenvolveu vários trabalhos na área de educação mediúnica, no setor doutrinário e de
evangelização. Foi orador constante na área do Evangelho. Fez parte da diretoria por um
bom espaço de tempo. Criou o Boletim Informativo mensal daquele centro, onde constavam
as atividades existentes no prazo de um mês, tempo de vida do boletim. Usava o mimeógrafo
para a sua impressão, o que demandava tempo e atenção, diferente dos métodos utilizados
nos dias atuais, bem mais práticos e menos dispendiosos.
De 1983 até 1986 residiu novamente em Ponta Grossa, retorno este motivado por problemas
de saúde. Retornando a São Paulo, em 1986, passou a frequentar o Centro Espírita Seara do
Mestre, onde ministrou cursos da doutrina espírita, atuou como palestrante, apenas como
colaborador, sem ter feito parte de diretoria. Dedicou bom tempo dos últimos anos de vida
terrena na elaboração de poesias espíritas, de sua autoria. Empreitada esta que culminou com
a edição e divulgação do livro de poesias espíritas intitulado Pirilampo, em 2004, sonho
acalentado e realizado, com final feliz.
Passou os últimos anos de sua passagem atual pelo orbe terrestre debruçado em um
instrumento que permitia que navegasse por diversos ângulos da vida, sejam físicos ou
espirituais. Este instrumento maravilhoso chama-se computador e quando utilizado
sabiamente permite realizar os mais nobres sonhos de um ser racional, no que se refere ao
exercício da inteligência e também da evolução cultural e moral.
Terminou os seus dias ciente de que havia concretizado boa parte dos projetos elaborados
quando ainda se encontrava na erraticidade aguardando o momento da encarnação, que ora
se findou mais uma vez. Haverá novamente um tempo para elaboração de novos projetos a
serem colocados em construção numa nova oportunidade. É a Lei do Progresso infinito.
(texto de autoria de Sérgio Engel, residente em São Paulo, filho do biografado) sergio_engel@hotmail.com

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.
Entrada dos Incrédulos no Mundo dos Espíritos
Em agosto de 1867, Allan Kardec publica um artigo muito interessante sobre o caso de dois espíritos
incrédulos na vida futura, que desencarnam e embora ambos não creiam na vida após a morte,
encontram-se em situação muito diversa como veremos.
O primeiro relato é de um espírito que foi médico na terra, que professava uma fé materialista e que
recebe, no artigo, o nome de Claudius. Em profunda perturbação, o espírito se manifesta através de
uma médium em estado sonambúlico espontâneo.
“Ah! ainda um sistema!... Que há de verdadeiro e de falso na existência humana, na Criação, na
criatura, no Criador?... A coisa é?... A matéria é mesmo verdade?... A Ciência é uma verdade?... O
saber, uma aquisição?... A alma... a alma Existe?”
Em outro trecho Claudius deixa evidente a incompreensão do estado que se encontrava:
“Matéria!... matéria!... mas sim, tudo é matéria... Tudo é matéria!!... e, contudo, a invocação a Deus
me veio à boca!... por que, então, eu disse: ó meu Deus?...Por que esta palavra já que tudo é
matéria?...”
Nos trechos a seguir, veremos o relato do outro espírito, que era enquanto encarnado, um operário
em Marselha, e veio a desencarnar no desmoronamento da ponte em que trabalhava juntamente com
outros operários. Esta mensagem recebida na cidade de Marselha, agora através da escrita
espontânea de uma médium, a Sra T....
“Escutai um infeliz que foi arrancado violentamente do meio de sua família, e que não sabe onde
está... em meio às trevas em que me encontro, pude seguir o raio luminoso de um Espírito, ao que me
dizem; mas não creio nos Espíritos. Sei bem que é uma fábula, inventada por cabeças malucas e
crédulas.(...) Vejo-me duplo; um corpo mutilado jaz ao meu lado e, contudo, estou vivo... Aproveitei a
luz que aqui me conduziu, para vir colher ensinamentos junto de vós.”
“Parece-me que não é a primeira vez que vos vejo. Minhas idéias ainda estão confusas.(...) mas sinto
que é preciso obedecer; este Espírito me parece bom, mas severo. Vou esforçar-me para conquistar
suas boas graças, a fim de falar mais vezes convosco.
Após os dois relatos, Kardec explana sobre a semelhança dos dois casos, não obstante a diferença
que havia quanto a aceitação da nova situação em que ambos se encontravam. Vale muito à pena ler
o artigo na íntegra.

Iara Garbuio de Freitas Souza
REGISTRO HISTÓRICO OBRA MEDIUNICA

CONTOS DE LÁ E DE CÁ
Psicografia de RUY HOLZMANN
Autor Espiritual – Irmão X
1ª edição 5.000 exemplares – 1972 – Federação Espírita do Paraná
Trecho do autor pg. 9
Graças aos Mentores Invisíveis que me inspiram e instruem, tenho colaborado na imprensa espiritista e agora
ofereço à complacência dos leitores, o livro que psicografei em Ponta Grossa, a linda Princesa dos Campos Gerais.
... no trato com a Doutrina Espírita, foi ter precaução com a misticidade suscitada pelos nomes ilustres... Todavia,
impossível inverter a paternidade destes Contos, mercê de fatos que adiante relatei... Quando a autoria e o
conteúdo deles eram absolutamente desconhecidos... 0 consagrado tribuno e médium baiano, Divaldo Pereira
Franco, surpreendeu-me com esta observação inesperada: “ Concentrei-me à tarde, para finalidade diversa . O
irmão X apareceu-me espontaneamente : veio reclamar a demora da publicação do livro que disse ter escrito por
intermédio de você.”
Foram recebidos mensagens de confirmação e veracidade da Obra na psicografia de Francisco Candido Xavier :
Pedro Leopoldo, 7 de novembro de 1947 – EMMANUEL – pg.11
Uberaba, 20 de abril 1959 – BEZERRA – pg.12
Uberaba 03 de Setembro de 1971 – Consulta direta com o médium Francisco Candido Xavier – pg.9
Obra na íntegra acervo Histórico União Regional Espírita 2ª região, Livraria Espírita “A Educadora”.

EVENTOS ANTERIORES

Em 2015 festejamos os 50 anos da União Regional Espírita 2ª. região e do Instituto Educacional
Duque de Caxias com a presença de nossa confreira Suely Caldas Schubert marcando o início das
comemorações. A URE 2ª. região sendo a Federação Espírita do Paraná em nossa região contou
com os seguintes presidentes: Guaracy Paraná Vieira, Diogo Galera, Franklin Wagner, Clea
Miranda, Armando Madalosso Vieira, Eulecia Martins Resende, Vicente Coney Campeteli, Luis
Mauricio Resende, Iara Garbuio de Freitas Souza, atual presidente Edson Luiz Wachholz.
O Instituto Educacional Duque de Caxias é mantenedor dos seguintes Centros Espíritas: Centro de
Estudos e Assistência Espiritual Andre Luiz, Maria Dolores, Deus Cristo e Caridade, Inácio Ferreira,
Nosso Lar, Maria de Nazaré (Cidade dos Meninos). Conta com amplo trabalho de Assistência Social
e Fortalecimento de Vínculos de alunos socialmente vulneráveis.

Centro de Estudos e Assistência Espiritual André Luiz

Da esquerda: Edson Luiz Wachholz Presidente União Regional Espírita 2ª. região, Sueli caldas
Schubert, Iara Garbuio de Freitas Souza Diretora Doutrinária Instituto Educacional Duque de
Caxias, Alcides José Madalozzo Presidente Instituto Educacional Duque de Caxias.

Público presente no dia 06/02/15 280 pessoas, no dia 07/02/2015 250 pessoas no Centro de Estudos e
Assistência Espiritual Andre Luiz.

Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados

Público presente 300 pessoas na Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados.
PRÓXIMOS EVENTOS
Ponta Grossa

Curitiba

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

