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"O cumprimento do dever estabelece a diferença, igualdade absoluta só existe na
origem e na chegada”.
Chico Xavier, à sombra do abacateiro.

Sugestão de Leitura
SEXO E DESTINO
Valendo-se de uma história real,
o autor espiritual oferece neste livro
respostas às nossas indagações sobre o
intricado problema do relacionamento
sexual humano, com as implicações na
vida do Espírito imortal e nas condições
de suas experiências futuras. Liberdade
e compromisso, culpa e resgate, lar e
reencarnação, amor e consciência,
constituem os temas deste livro. André
Luiz apresenta o sexo como sendo
instrumento sagrado de criação e o lar
como refúgio santificante, deixando clara
a ideia de que ninguém consegue lesar
alguém nos seus dotes afetivos sem que
posteriormente passe por dolorosas
reparações. As narrativas apresentam
um duplo aspecto: por um lado,
culpados incorrendo em consequências
trágicas e, por outro, o amparo para os
vencidos que aceitam a luz da
retificação. Há, ainda, uma narrativa
edificante, na qual os delinquentes de
ontem, remidos de hoje, recebem a
benção de tornarem-se colaboradores da
redenção daqueles que outrora foram
suas vítimas.

Nossa História
CENTRO ESPÍRITA MÁRIO DE BARROS – PALMEIRA
Fundado em 2 de novembro de 1925, o Centro Espírita
Mário de Barros, desde então, se apresenta como um feixe de
luz na cidade de Palmeira, graças aos seus trabalhadores
sempre dedicados à Doutrina Espírita.
O centro iniciou sua história com o nome de Círculo de
Estudos Psychos e contou em sua primeira diretoria com os
nomes de Júlio Abelardo Teixeira (presidente); Edmundo Pereira
Bueno (Vice-Presidente); Aroldo Cornelau (1º secretário);
Antônio Zanardini (2º secretário); Urbano de Camargo (1º
tesoureiro); Hoger Zanardini (2º tesoureiro) e José Mendes
Sampaio (procurador).
Posteriormente, durante muitos anos, a presidência da
casa foi conduzida por Odorico de Paula e sua esposa, Sueli de
Paula, os quais se tornaram verdadeiros baluartes da Instituição,
mantendo programas de estudo da Doutrina Espírita, tanto para
adultos, quanto para crianças, que são evangelizadas através do
canto e das atividades manuais.
No auxílio ao próximo, o Centro Espírita Mário de Barros,
oferece a sopa fraterna e desempenha um belo trabalho de
acompanhamento às famílias que buscam auxílio nessa
instituição. Sueli de Paula coordenou atividades para jovens e
senhoras de pintura em tela e tecido, crochê e tricô, além de
ofertar um Programa de Alfabetização de Adultos, em parceria
com o Banco do Brasil.
Após muitos anos na presidência, Oderico incentivou a
participação de outros trabalhadores na coordenação da
instituição. Desde então, o centro contou com outros
presidentes, que deram continuidade ao trabalho, como Sueli de
Paula, Gladis Mari Schroeder de Oliveira, Maria de Lourdes
Hericksen de Araújo e Marli de Paula.
Fonte: Os trabalhadores da primeira hora – por Fábio Maurício H. Maia

“Nasci em Pedro Leopoldo, Minas, em 1910. E até aqui, julgo que os meus atos perante a sociedade da
minha terra são expressões do pensamento de uma alma sincera e leal, que acima de tudo ama a verdade; e
creio mesmo que todos os que me conhecem podem dar testemunho da minha vida repleta de árduas
dificuldades, e mesmo de sofrimentos. Filho de um lar muito pobre, órfão de mãe aos cinco anos, tenho
experimentado toda a classe de aborrecimentos na vida e não venho ao campo da publicidade para fazer um
nome, porque a dor há muito já me convenceu da inutilidade das bagatelas que são ainda tão estimadas
neste mundo.”
“Eu sou, apenas, o Chico, o Chico Xavier. Quem me conhece de longe, pode pensar, talvez, que eu seja
grande coisa. Pessoalmente, eu sou isso. Só isso que você está vendo. Nada mais que isso.”
Chico Xavier
Extraído do livro O Voo da Garça - Chico Xavier em Pedro Leopoldo - 1910-1959 - Jhon Harley da Vinha de Luz Editora
O SUBLIME TRIÂNGULO
A Ciência, a Filosofia e a Religião constituem o triângulo sobre o qual a Doutrina Espírita assenta as próprias bases,
preparando a Humanidade do presente para a vitória suprema do Amor e da Sabedoria no grande futuro.
Recorremos às três vigorosas sínteses da Codificação Kardequiana, para comentar, com mais segurança, o tríplice
aspecto de nossos princípios redentores.
Com a Ciência, asseverou o grande missionário:
“A fé sólida é aquela que pode encarar a razão, face a face.”
Com a Filosofia, afirmou peremptório:
“Nascer, viver, morrer e renascer de novo, progredindo sempre, tal é a lei.”
Com a Religião disse bem alto:
“Fora da caridade não há salvação.”
Não será justo em nosso movimento libertador da vida espiritual, prescindir da Ciência que estuda, da Filosofia que
esclarece e da Religião que sublima.
Buscando a verdade, colheremos o conhecimento superior; conquistando o conhecimento superior, penetraremos novas
faixas de evolução e, absorvendo-lhes a claridade divina, compreenderemos que somente pela caridade que é amor puro,
é que viveremos em harmonia com a justiça imutável, erguendo-nos enfim à desejada ascensão.
Abracemos em nossa fé o trabalho paciente da pesquisa honesta e a construção do entendimento, para que a
fraternidade cristã possa esculpir em nós mesmos a viva pregação do ideal que espalhamos, no serviço aos outros e que
significa a nós mesmos.
Em suma, instruamo-nos e amemo-nos uns aos outros, descerrando o coração ao sol da boa vontade infatigável e
incessante, e o Espírito da Verdade nos tornará na Terra por instrumentos úteis na edificação do Reino de Deus.
Emmanuel
Livro: FONTE DE PAZ
Espíritos Diversos

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.
Separamos dois artigos que estão nas edições de maio e junho de 1858 da REVISTA
ESPÍRITA, no qual Allan Kardec aborda o assunto a respeito da Teoria das
Manifestações Físicas. Na edição de maio, Kardec, por meio da lógica sempre peculiar
ao seu método de estudo, nos apresenta através de suas observações a influência que
os espíritos podem ter sobre a matéria inerte.

“A ideia que fazemos da natureza dos Espíritos torna, à primeira vista,
incompreensíveis esses fenômenos. Diz-se que o Espírito é a ausência completa da
matéria, portanto não pode agir materialmente; ora, aí está o erro”, comenta Kardec
ao questionar os Benfeitores sobre a imaterialidade dos espíritos.
Na edição de junho, Kardec trata dos mecanismos utilizados pelos espíritos para agirem
sobre a matéria, e para tal, pede a assistência do Espírito São Luiz que responde a uma
série de perguntas do Codificador. E chegamos à conclusão que o segredo das
manifestações físicas reside no fluido universal.

“Essa teoria das manifestações físicas oferece vários pontos de contato com a que
demos, mas dela difere sob certos aspectos. De uma e de outra ressalta um ponto
capital: o fluido universal, no qual reside o princípio da vida, é o agente principal
dessas manifestações e esse agente recebe sua impulsão do Espírito, quer seja
encarnado ou errante.(...)”.

EVENTOS ANTERIORES

Centro Espírita Mário de Barros

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

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
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