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Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos
tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mau por causa do Filho do
homem. Regozijai vos nesse dia e exultai de alegria, por que uma grande
recompensa vos está reservada no céu, por que foi assim que seus pais trataram
os profetas. (São Lucas, cap.VI,v.22,23).

“Partimos, pois, da aceitação da existência, sobrevivência e

JOANNA E JESUS
Uma história de amor.
Um espírito que irradia
ternura e sabedoria,
despertando-nos para a vivência
do amor na sua mais elevada
expressão, mesmo que, para
vivê-lo, seja-nos imposta grande
soma de sacrifícios. Trata-se do
Espírito que se faz conhecido
pelo nome JOANNA DE
ÂNGELIS, e que, nas estradas
dos séculos, vamos encontrá-la
na mansa figura de JOANA DE
CUSA, numa discípula de
Francisco de Assis, na
grandiosa SÓROR JUANA
INÉS DE LA CRUZ e na
intimorata JOANA ANGÉLICA
DE JESUS. Conheça agora cada
um deste personagens que
marcaram a história com o seu
exemplo de humildade e
heroísmo.

individualidade da alma, de que o Espiritualismo em geral nos
oferece a demonstração teórica dogmática, e o Espiritismo a
demonstração experimental. Mas façamos, por um instante,
abstrações das manifestações propriamente ditas, e raciocinemos
por indução. Vejamos a que consequências chegaremos.
Admitimos a existência da alma e da sua individualidade após a
morte, é necessário admitir também:
1º) Que a sua natureza é diferente da corpórea, pois ao separarse do corpo ela não conserva as propriedades materiais;
2º) Que ela possuía consciência própria, pois lhe atribuímos a
capacidade de ser feliz ou sofredora, e que tem de ser assim, pois
do contrário ela seria um ser inerte e de nada nos valeria a sua
existência.
Admitindo isso, é claro que a alma terá de ir para algum lugar.
Mas para onde vai, e o que é feito dela? Segundo a crença
comum, ela vai para o Céu ou para o Inferno. Mas onde estão o
Céu e o Inferno? Dizia-se antigamente que o Céu estava no alto e
o Inferno embaixo. Mas o que é o alto e o baixo no Universo
desde que sabemos que a Terra é redonda; que os astros giram,
de maneira que o alto e o baixo se revezam cada doze horas para
nós; e conhecemos o infinito do espaço, no qual podemos
mergulhar a distâncias incomensuráveis?.”
(Livro dos médiuns, cap. 1 Há Espíritos?)
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APRESENTAÇÃO NATAL 2015 – DIJ ALLAN KARDEC/IRATI – PR
Nosso DIJ durante o ano de 2015 desenvolveu várias atividades sobre o tema “virtudes”.

No mês de outubro, evangelizadoras e evangelizandos decidiram fazer uma apresentação de
Natal, em forma de teatro com a finalidade de divulgar a doutrina espírita, aproveitando os materiais
utilizados nas aulas e com o objetivo de mostrar a importância das virtudes, para que as pessoas
atinjam um grau mais elevado na sua evolução espiritual, fazendo com que as estas pudessem
perceber que Natal é todo dia, pois é o renascimento de Cristo em nossos corações.

A peça teve como título: Repensando o Natal, na qual envolvemos teatro, música , dança,
pintura, entre outras formas de arte. Ressaltamos nesta apresentação algumas virtudes como tolerância,
humildade, piedade, compaixão e principalmente a caridade, a qual demonstramos com cenas da vida
da nobre Madre Teresa de Calcutá

Para esta apresentação recebemos apoio de todos os trabalhadores de nossa Casa, da Secretaria
Municipal de Educação, que nos cedeu o auditório e das escolas Municipais: Ana Amaral Gruber,
Irmã Helena Olek, Pe. Wenceslau e Professora Mafalda Sotti Lopes que nos emprestaram os figurinos.

Ficamos felizes com o resultado de nosso trabalho, pois embora simples, conseguimos
emocionar: fazer rir, chorar e principalmente levar nossos convidados uma profunda reflexão.
Equipe do DIJ

POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FEP

No dia 16 de janeiro de 2016 foi realizada a solenidade de posse da Diretoria Executiva da Federação
Espírita Paranaense para o biênio 2016-2017, contando com a presença do presidente da Fep Jorge Godinho
(foto acima) e seu vice Geraldo Campetti Sobrinho.
Na cerimônia tomaram posse Adriano Lino Greca, presidente; Danilo Arruda da Luz e Luiz
Henrique da Silva como vice-presidentes. Em seguida houve palestra do presidente Jorge Godinho que
enfatizou a grande responsabilidade dos trabalhadores perante a Humanidade padecente.

O evento reuniu a equipe da 2º URE, contando com nossa Vice Iara Garbuio Freitas.

CONHECENDO NOSSAS CASAS ESPÍRITAS
CENTRO DE ESTUDOS E ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL MARIA DOLORES

(Endereço: R. Deodoro Alves Quintilhano, 66 - Contorno, Ponta Grossa - PR, 84052-340)
O Recanto Espírita Maria Dolores é um departamento do Instituto Educacional Duque de Caxias,
fundado em 4 de Julho de 1982, no Jardim Maracanã, em área doada pela maçonaria. O propósito
inicial era levar as luzes da evangelização espírita a comunidade carente circunvizinha, nas
proximidades da Instituição e abrigar pessoas e famílias desamparadas, em caráter provisório, além de
promover tratamento espiritual, psicológico e médico para as famílias carentes. Paralelamente às aulas
de evangelização, os jovens mantinham atividades recreativas, sendo que também foi instituído o
lanche, e mais tarde a sopra fraterna para os desempregados. O primeiro passo para a estruturação do
Recanto foi a implantação da creche Maria Celeste, atendendo crianças com carência, e em 1982 foi
criado o Clube de mães Lola Maciel. A partir de 1998 o Recanto passou a atender crianças portadoras
de necessidades especiais, que passaram a ser abrigadas em lares, programa posteriormente aplicado
para jovens de 18 anos. Hoje a Casa promove também reuniões mediúnicas e passes, bem como
estudos doutrinários.
Texto de Marcos Xavier de Barros

VISITANDO NOSSAS CASAS ESPÍRITAS
CENTRO DE ESTUDOS E ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL MARIA DOLORES
A visita a respectiva Casa Espírita foi realizada no dia 13 de fevereiro. Neste dia, como em todos os
demais Sábados do mês, foram executados os trabalhos de evangelização, juventude e clube de mães. Além
disso, a Casa conta com equipes de voluntários que auxiliam na limpeza e fornecimento de refeição.
Segue abaixo a foto dos trabalhos:

Clube de mães

Evangelização Infanto Juvenil

Refeição

CASA ASSISTENCIAL ESPÍRITA NOSSO LAR

(Endereço: R. Corrêa de Freitas, 506 - Ronda, Ponta Grossa - PR, 84051-380)
Na quinta-feira, dia 18 de fevereiro a equipe do DIJ visitou a Casa Espírita Nosso Lar. A mesma realiza o
trabalho de evangelização simultâneo a palestra.
Segue abaixo as fotos capturadas no dia em questão

Evangelização Infantil

Juventude

Palestra com Dorival Ignacio sobre os trabalhores da última hora
Além dos trabalhos exemplificados nas fotos a cima, a casa também oferece os serviços de atendimento
fraterno e passe espirítual em todas as Quintas Feiras.

XVIII CONFERÊNCIA ESTADUAL ESPÍRITA

PALESTRA COM O ORADOR DIVALDO PEREIRA FRANCO

Cumprindo fielmente a sua agenda de conferências, Divaldo Franco esteve pela 62ª vez consecutiva em
Ponta Grossa, atividade que se repete anualmente desde o ano de 1954. Recebido com muito carinho e
amado pelos espíritas desta bela cidade – a Princesa dos Campos Gerais -, e de outras próximas, o
Embaixador da Paz no Mundo vem cativando os corações e despertando as mentes de muitos que o escutam
com atenção. Consolando e esclarecendo, conforme proposta da Doutrina Espírita, Divaldo Franco é um
referencial. Seu magnetismo torna-se um estimulador para as transformações íntimas, ao mesmo tempo em
que se apresenta como uma criatura acolhedora, compreensiva e abnegada.
O Clube Princesa dos Campos ficou lotado com aproximadamente duas mil e quinhentas pessoas
expectantes para ouvirem Divaldo Franco. O Coral Vozes de Francisco, com cinco integrantes, apresentouse com brilhantismo, compondo um clima de enlevo e reconhecimento ao Mestre Nazareno. A mesa diretiva
estava formada por Iara de Freitas Souza, 1ª Vice-Presidente da União Regional Espírita – URE - 2ª Região;
Luís Maurício Resende, Conselheiro da Federação Espírita do Paraná – FEP; Adriano Lino Greca,
Presidente da FEP; Luiz Henrique da Silva, 2º Vice-Presidente da FEP; Divaldo Pereira Franco,
Conferencista; e Edso Luiz Wachols, Presidente da URE – 2ª Região.

Atento as necessidades do público, e por inspiração dos benfeitores, Divaldo Pereira Franco discorreu
sobre os transtornos psiquiátricos. Ambientando o estudo que desenvolveria, o conferencista fez breve
descrição da obra de Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, autor do livro “Assim Falava Zaratustra”; que
afirmava: Louco é todo aquele que perdeu tudo, menos o direito à vida.
A Revolução Francesa encontrava-se em pleno desenvolvimento, com todas as suas consequências; a
sociedade francesa ansiava por alcançar a cidadania; e a implantação do reino de terror por Maximilien
Robespierre, contribuíam para o desequilíbrio emocional da criaturas.
Nesse cenário vivia um jovem médico francês, Dr. Philippe Pinel, considerado por muitos com o pai da
moderna psiquiatria. Em 1.792, após assumir o cargo de diretor do Hospital de La Bicêtre, libertou da
prisão os seus pacientes esquizofrênicos, em número de 53, para tratá-los com mais humanidade,
procurando restituir-lhes a dignidade, desenvolvendo o que passou a ser conhecido como “terapia moral”.
As ações do Dr. Philippe Pinel inspiraram outros eminentes médicos e cientistas, como o Dr. Tucker, da
Inglaterra, e o Dr. Chiarucci, da Itália. A psiquiatria estava iniciando os seus momentos mais notáveis.
Louis Pasteur, Paul Pierre Broca e outros notáveis investigadores contribuíram para dignificar o tratamento
aos doentes com as suas descobertas. Os estudos de Sigmund Freud sobre o inconsciente, o consciente e o
subconsciente, e a tese de Carl Gustav Jung sobre os arquétipos, a sua psicanálise, os estudos sobre os
traumas psicológicos, lançaram novas luzes para a ampliação do conhecimento da mente humana. A ciência
começava a ser influenciada pelos conceitos novos, aceitando-os.
Com os experimentos hipnológicos do Dr. Jean Martin Charcot, do Hospital Salpêtrière, em Paris, os
fenômenos mediúnicos eram considerados histéricos, esquizofrênicos ou fraude do subconsciente. Os
médiuns recebiam a classificação de psicopatas, na ótica da ciência, da fisiologia e da psiquiatria.
Humanizando as relações com os pacientes, o psiquiatra Stanislav Grof, um dos fundadores da
Psicologia Transpessoal, estabeleceu que a vida é única, com várias existências, identificando que os
transtornos procedem da alma, do Espírito.
Divaldo Franco enfatizou que as descobertas científicas estão corroborando os ensinamentos espíritas,
pois que em 1861, a Ciência Espírita, codificada por Allan Kardec, em O Livros dos Médiuns, em seu
capítulo XXIII, caracteriza a interferência dos Espíritos na vida das pessoas. Os transtornos psicológicos e
psiquiátricos, as obsessões espirituais, receberam a atenção necessária por parte do Codificador da Doutrina
Espírita, propondo uma psicoterapia de excelência para esses casos.
Albert Einstein, em sua relação com a sua filha, através de cartas, declarou que o mundo necessitava de
uma nova bomba, a Bomba do Amor. O Amor, segundo o grande físico, é a lei mais poderosa que rege o
Universo. No mesmo sentido, Allan Kardec asseverava que a lei de caridade é a lei do amor em nível mais
elevado.

Eben Alexander III, neurocirurgião americano, após passar por uma experiência de quase morte – EQM
-, descreveu como é a vida espiritual. Diz o Dr. Eben que noventa por cento dos esquizofrênicos possuem
um componente, uma gênese, de matriz espiritual.
Encaminhando a sua conferência para o final, Divaldo Franco narrou a sua experiência com a obsessão,
apresentando em rápidas pinceladas as suas relações com uma figura que ele denominou como sendo o
“Máscara de Ferro”, que embora recebendo de Divaldo todo o carinho e amor, somente compreendeu, o
obsessor, que o amor é a energia, a força, que liberta as criaturas de si mesmas, de seu pretérito.
É necessário, frisou, resgatar as dívidas para com a Lei Divina, através do amor, encontrando um
sentido para a vida, alcançando a compreensão sobre a imortalidade da alma. Quando o indivíduo ama, o
organismo produz substâncias salutares à vida orgânica.
A humanidade da Terra vive um período decadência moral crítica, experimentando a sexolatria, o
individualismo, o consumismo, o egoísmo. Para que esse quadro seja revertido faz-se necessário viver o
Amor, em seu sentido mais profundo, retomando a mensagem de Jesus em sua totalidade. O Espiritismo
está com os homens na Terra para propiciar a saúde integral, estimulando-o a tornar-se a cada dia melhor
do que era antes. Em gratidão, o público pôs-se de pé e aplaudiu vivamente o Paulo de Tarso dos dias
atuais.

Texto: Paulo Salerno

CLUBE AMIGOS DA CONFERÊNCIA
Durante o evento tivemos a colaboração do Clube Amigos da Conferência, que com seu trabalho possibilitou
a gratuidade do mesmo.

Fica aqui nossos sinceros agradecimentos á todos os trabalhadores participantes!

INDICAÇÃO DE LIVRO
PERTURBAÇÕES ESPIRITUAIS – DIVALDO E MANOEL PHILOMENO MIRANDA
Lançamento Outubro de 2015.
Este livro é um breve relato em torno do intercâmbio entre as duas esferas da vida, especialmente
cuidando das perturbações espirituais resultantes da suprema ignorância que se permitem os
Espíritos infelizes, na sua luta inglória contra o Mestre Jesus e Sua Doutrina.
De alguma forma, faz parte da série que foi iniciada por Manoel Philomeno de Miranda, Espírito, pela
psicografia de Divaldo Pereira Franco, com o livro Transição planetária e o Amanhecer de uma era
nova, abordando os desafios modernos em forma de obsessões coletivas e individuais,
especialmente nas Sociedades Espíritas sérias dedicadas à renovação da sociedade, bem como nos
grupamentos humanos que se dedicam ao progresso e à felicidade das criaturas.
Jesus vela pela barca terrestre e condu-la com segurança ao porto de abrigo, sendo infrutuosas todas as
tentativas de dificultar-Lhe o ministério de amor e de misericórdia.
É intuito do nobre benfeitor, com essa obra, alertar os companheiros inadvertidos ou descuidados dos
deveres espirituais assumidos antes do renascimento carnal, quanto às suas responsabilidades
morais na condição de trabalhadores da última hora, comprometidos com os benfeitores da
Humanidade que neles confiam.
Em dezessete capítulos, desfilam situações inusitadas, chocantes algumas, propondo-nos a reflexionar
se, eventualmente, em nossas Casas Espíritas um ou outro desses fatos não vem ocorrer, mercê da
fofoca, da calúnia, do descomprometimento com a Causa Espírita.

A publicação é da Livraria

Espírita Alvorada Editora.

AGENDA URE ABRIL 2016

DATA

LOCAL

ATIVIDADE

02/04/2016

CEIA

Seminário -

Socavão

HORA

EXPOSITOR

11h

Patricia

Família na Casa
Espírita para
Construção da Nova
Era

02/04/2016

Messe de Amor

Palestra

Ponta Grossa
02/04/2016

União e

Giardini
Palestra

19h30

Humildade

Angelo Cezar
Tulio

Ponta Grossa
02/04/2016

Recanto Lins
Campo Largo

Curso de

FEP

qualificação: Estudo e
comunicação social
espírita

03/04/2016

Recanto Lins
Campo Largo

Curso de

FEP

qualificação: Estudo e
comunicação social
espírita

06/04/2016

CE Allan kardec

Palestra

19h

Rafael Nastas

Palestra

20h

Victor Pereira

Palestra

20h

Fabio

Irati
07/04/2016

CE Andre Luiz
Ponta Grossa

08/04/2016

CE Cascata de Luz
Castro

09/04/2016

Recanto Lins
Campo Largo

Holzmann
Curso de

FEP

qualificação: DIJ e
atendimento espiritual

10/04/2016

Recanto Lins
Campo Largo

Curso de
qualificação: DIJ e

FEP

atendimento espiritual

11/04/2016

CE Mário de

Palestra

20h

Luci Biscaia

Palestra

20h

Otto

Palestra

19h30

Victor Pereira

Palestra

10h

Zila Monteiro

Palestra

20h

Vinicius

Palestra

20h

Samuel Potma

Barros
Palmeira
14/04/2016

CE Nosso Lar
Ponta Grossa

20/04/2016

CE Fonte de Luz
Ipiranga

24/04/2016

Recanto Maria
Dolores
Ponta Grossa

28/04/2016

Leocádio Correia
Imbituva

29/04/2016

Viver e Amar
Carambeí

Paz e plenitude
Não vos desespereis.
Não permitais que o desencanto abra fendas no âmago do ser.
Tende bom ânimo e confiai Naquele que é a Vida das nossas vidas.
Hoje sabeis que o corpo é o instrumento do Espírito, que nos merece respeito e carinho, para que
desenvolvamos a vida na plenitude que lhe está reservada.
Mudemos o conceito espírita reflexionando profundamente nas lições do Evangelho de Jesus.
Deixemo-nos conduzir pela sabedoria filosófica de O Livro dos Espíritos, elucidando-nos as incógnitas
existenciais. Eduquemos a mediunidade nas lições kardequianas, na abordagem científica dos fenômenos
paranormais. E cantemos Jesus.
A sociedade, que conquistou as galáxias e as micropartículas, nunca necessitou de Jesus tanto quanto hoje.
Ide e amai. Não vos permitais ser inimigos de ninguém, mesmo que tenhais aqueles que se tornaram
adversários vossos.
O Mestre nos espera. Filhas e filhos da alma, sede felizes aceitando os testemunhos cristãos. Sem as
condecorações do sofrimento sois belas orquídeas que não têm beleza senão na tonalidade, mas não têm
perfume.
Que o vosso perfume seja o exalar da caridade. Jesus em nós é o amor de Deus construindo a Era Nova.
Edificai-a porque voltaremos à Terra melhorada e feliz. Ouvistes e participastes deste banquete, em que
venerandos Apóstolos do Cristianismo estiveram atendendo-vos e a palavra inspirada de companheiros de
jornada convocaram-vos ao conhecimento, à alegria, à ética do Cristianismo.
Não busqueis fugir à realidade da Lei Soberana de Causa e Efeito. A dor é mensageira de Deus, é a bênção
que Deus reserva aos Seus eleitos.
Isto posto, ide em paz e semeai o Reino de Deus em todos os corações. Em nome dos Espíritos espíritas que
aqui estamos, desejamos-vos paz e plenitude.
Vosso amigo humílimo e paternal,
Bezerra.
Muita paz
Mensagem psicofônica através do médium Divaldo Pereira Franco, no encerramento da XVIII Conferência
Estadual Espírita, em 6.3.2016, em Pinhais/PR.
Em 10.3.2016.

LIVRARIA ESPÍRITA FEP
Encontre o melhor dos livros espíritas na Livraria Espírita da Fep localizada no Shopping Antartica
Rua Santos Dumont 855 Loja 3 Ponta Grossa Pr CEP 84010360 email ure2espirita@bol.com.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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