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Quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai
ao vosso Pai em segredo; e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos
recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios,
que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis,
pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o
pedirdes. (São Lucas, cap.VI,v.22,23).
INDICAÇÃO DE LEITURA
COLEÇÃO DE ESTUDO DE HAROLDO DUTRA DIAS SEGUNDO EMMANUEL

A coleção é composta de sete volumes : Volume 1 –
Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Volume 2 –
Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Volume 3 –
Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Volume 4 –
Comentários ao Evangelho segundo João. Volume 5 –
Comentários ao Atos dos Apóstolos. Volume 6 –
Comentários às cartas de Paulo. Volume 7 – Comentários às
cartas universais e ao Apocalipse.
O conjunto das fontes pesquisadas envolveu toda a obra em
livros de Francisco Cândido Xavier, publicada durante a sua
vida; todos os fascículos de Reformador, de 1927 até 2002, e
todas as edições da Revista Brasil Espírita. Dos 412 livros
de Chico Xavier foram identificados 138 com comentários de Emmanuel sobre o Novo Testamento. Nesta
publicação, foram adotadas as seguintes siglas: MT – Mateus; LC – Lucas; MC – Marcos; JO – João. A
história do projeto O Evangelho por Emmanuel. Esse trabalho teve duas fases distintas. A primeira
iniciou-se em 2010, quando surgiu a ideia de estudarmos o Novo Testamento nas reuniões do Culto o Lar.
Com o propósito de facilitar ao comentário do EVANGELHO POR EMMANUEL foi elaborada uma
primeira relação ainda parcial. Ao longo do tempo, essa relação foi ampliada e compartilhada com amigos
e trabalhadores do movimento espírita. No dia 02/03/2013 iniciou-se a segunda e mais importante fase.
Terezinha de Jesus, que já conhecia a relação por meio de palestras e estudos que desenvolvemos no Grupo
Espírita Operários da Espiritualidade em Brasília, comentou com o então e atual vice-presidente da FEB,
Geraldo Campetti Sobrinho, que havia um trabalho sobre os comentários de Emmanuel que merecia ser

conhecido. Geraldo nos procurou e marcamos uma reunião para o dia seguinte, na sede da FEB, às nove
horas. Nessa reunião, o que era apenas uma relação de 29 páginas tornou-se um projeto de resgate,
compilação e organização do que é um dos maiores acervos de comentários sobre o Evangelho. A
realização dessa empreitada seria impensável para uma só pessoa, por isso uma equipe foi reunida e um
intenso cronograma de atividades foi elaborado. As reuniões para acompanhamento, definições de padrões,
escolhas de metodologias e análise de situações ocorreram praticamente todas as semanas desde o início do
projeto até a sua conclusão.
O que surgiu inicialmente em uma reunião familiar composta por algumas pessoas em torno do
Evangelho, hoje está colocado à disposição do grande público, com o desejo sincero que a imensa família
humana se congregue cada vez mais em torno desse que é e será o farol imortal a iluminar o caminho de
nossas vidas. Relembrando o Mestre inesquecível em sua confortadora promessa: Pois onde dois ou três
estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. (Mateus 17:20)
Brasília, 15 de agosto de 2013. SAULO CESAR RIBEIRO DA SILVA

TAREFAS ESPÍRITAS DOUTRINÁRIAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL
POR: Iara Garbuio de Freitas Souza
LE.675) Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais?
Não; o Espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho.
DECÁLAGO DA PREGAÇÃO
I. A serviço da palavra espírita, seja simples e claro. Linguagem agradável é sempre expressão de
segurança.
II. Exponha com brevidade e precisão. Os conceitos elevados dispensam comentários demorados e
cansativos.
III. Apresente o assunto de maneira compreensível e lógica. A mensagem espírita é simples e racional.
IV. Peça a inspiração divina e confie nela; no entanto, não se esqueça de esquematizar o tema e estudalo. O improviso atesta capacidade, quando bem-sucedido. Todavia, quase sempre, expressa negligencia no
culto do dever.
V. Confie na técnica expositiva, mas não se esqueça de renovar suas ideias e conceitos, por meio de
estudo constante e bem conduzido. Expressões muito repetidas entediam e perde a significação.

VI. Valorize a linguagem escorreita, porém não descuide a correção da vida moral. O mais nobre
ensinamento, ditado por uma mau-caráter, perde o valor.
VII. Procure atingir o coração e a mente do povo. A Doutrina Espírita é o maior repositório de bênçãos
que o mundo conhece depois do Cristianismo.
VIII. Respeite o horário. Abusar do empo alheio é atentar contra os direitos do próximo.
IX. Evite ferir as convicções religiosas dos outros. Seu objetivo deve ser: iluminar sempre.
X. Use tolerância, guardando sempre a ponderação como conselheira constante. Elas lhe apontarão o
roteiro da humildade, que o fará respeitado pelo que produza e não pelo que apregoe.
DEZ ÍTENS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
I. Faça o bem, mas não guarde a pretensão de solucionar os problemas de todos os que o buscam.
II. Realize o que lhe seja possível sem, contudo, exigir que os outros o imitem.
III. Execute, agora, o trabalho que o bem lhe apresenta, enquanto a oportunidade é propícia. Amanhã é
uma realidade que talvez não sorria para você.
IV. Ajude sempre, através do pão ou do leite, do agasalho ou do medicamento, do domicílio ou da
consolação. Não pare, porém, para averiguar os resultados de seu auxílio.
V. Aplique o passe curador ou ofereça a água fluidificada aos enfermos do caminho. Não se desdenhe,
todavia, esperando o êxito do serviço.
VI. Pratique a caridade no seu mais alto grau, esclarecendo o aflito e concitando-o à renovação e à
coragem. Não espere, porém, que a luz realize o seu abençoado mister.
VII. Ajude a escola e o hospital, a creche e o lar, o asilo e o manicômio, Não olvide, entretanto, a
sementeira do Evangelho, oferecendo o pão que mata a fome do Espírito para sempre.
VIII. Não se desequilibre quando lhe faltarem os recursos materiais para o auxílio. A prece em favor de
alguém é um patrimônio de luz ao alcance de todos.
IX. Evite irritação nos serviços da assistência aos menos favorecidos. Quem ajuda com alegria faz
sempre o melhor.
X. Sempre que possível, acenda a luz da esperança nos corações que o buscam. O pão hoje doado,
amanhã se acaba. No entanto, a palavra do Senhor que se distende é semente de vida eterna.

Pregar e servir.
Ensinar e atender.
Doutrinar e ajudar.
Todas as tarefas que objetivam distender o Reino de Deus entre os homens, são valiosas e expressivas
normativas de trabalho para o Espírito. Todavia, não deixe de trabalhar em você mesmo, lutando cada
instante pela transformação íntima do seu Espírito, sem o que pouco adiantará o esforço de corrigir os
outros, ajudar os outros e ensinar os outros.
Ensinou Jesus: - “Brilhe a vossa Luz” entre trevas no mundo.
Abra a alma à luz divina e, abençoado por ela, ilumine as veredas por onde seguem as os atormentados
dos caminhos, sabendo que “toda ocupação útil é trabalho”... Marco Prisco - Cap. 35
Aos Espíritas – Coletânea de mensagens sobre a Unificação, o Movimento Espírita e os Espíritas.
Divaldo Franco – Diversos Espíritos – Organizado por Álvaro Chrispino.
ENCONTRO DA INFÂNCIA E DA FAMÍLIA
No dia 01 de Maio foi realizado o Encontro da família. O encontro teve como local o Centro de Estudos
e Assistência Epiritual Maria de Nazaré na Cidade dos meninos.

O tema escolhido foi a Reencarnação sob a ótica da doutrina espírita, abordando o planejamento
reencarnatório, a erraticidade, a individualidade do ser, e o destino do espírito após o desencarne.

O encontro reuniu crianças de diversas idades em torno dos eixos temáticos, esclarecendo as e incentivando
o estudo da Doutrina Espírita por meio da evangelização.

Já os pais foram contemplados com a palestra do orador Edson Luis Wachholz,
nosso presidente.

AGENDA URE JUNHO 2016
DATA
04/06/2016

05/06/2016

06/06/2016
07/06/2016
08/06/2016

09/06/2016

LOCAL
União e
Humildade
Ponta Grossa
Apóstolo
Anônimo
Ponta Grossa
SEDE URE
Ponta Grossa
CE Nosso Lar
Ponta Grossa
Seara Espírita
Mãe Apolônia
Ponta Grossa
CE Cascata de
Luz
Castro

10/06/2016

Recanto Lins
Campo Largo
11/06/2016

12/06/2016

13/06/2016

14/06/2016

15/06/2016
16/06/2016

17/06/2016

18/06/2016

19/06/2016
20/06/2016
21/06/2016

Recanto Lins
Campo Largo
CE Mário de
Barros
Palmeira
CE Fonte de
Luz
Ipiranga
CE Luz e
Caridade
Reserva
Viver e Amar
Carambeí
Recanto Maria
Dolores
Ponta Grossa
Leocádio
Correia
Imbituva
União e
Humildade
Ponta Grossa
CE Andre Luiz
Ponta Grossa
CEIA
Sovacão
CE Mário de
Barros
Palmeira

ATIVIDADE

HORA

EXPOSITOR

Palestra

19h30

Daniele Szesz

Palestra

10h30

Patricia Giardini

Reunião CFR /
DIJ

14h30

URE

Palestra

20h

Angelo Cezar Tulio

Palestra

20h

Cassio Sviatowski

20h

Rafael Nastas

Palestra
Curso de
qualificação: área de
estudos e
comunicação soical
espírita
Curso de
qualificação: área de
estudos e
comunicação soical
espírita

FEP

FEP

Palestra

20h

Marcia Abib

Palestra

19h30

Marcos Pereira

Palestra

19h30

Edson Luiz
Wachholz

Palestra

20h

Marli de Paula

Palestra

10h

Ermenson

Palestra

20h

Samuel Potma

Palestra

19h30

Luis Mauricio
Resende

Palestra

20h

Victor Pereira

20h

Iara

Seminário

Palestra

22/06/2016
23/06/2016

24/06/2016

CE Nosso Lar
Ponta Grossa
Seara Espírita
Mãe Apolônia
Ponta Grossa
Mestre de Amor
Ponta Grossa

25/06/2016

26/06/2016

02/07/2016

07/07/2016
09/07/2016
11/07/2016

14/07/2016
14/07/2016

16/07/2016

CE Jesus e
Maria
Irati
União e
Humildade
Ponta Grossa
CE Andre Luiz
Ponta Grossa
CEIA
Socavão
CE Mário de
Barros
Palmeira
CE Nosso Lar
Ponta Grossa
Seara Espírita
Mãe Apolônia
Ponta Grossa
Messe de Amor
Ponta Grossa

16/07/2016

18/07/2016

20/07/2016

28/07/2016

29/07/2016

CE Jesus e
Maria
Irati
CE Fonte de
Luz
Ipiranga
Leocádio
Correia
Imbituva
Viver e Amar
Carambeí

30/07/2016

CE Andre Luiz
Ponta Grossa

Palestra

20h

Cassio Sviatowski

Palestra

20h

Angelo Cezar Tulio

11h

Marcia Abib

14h

DIJ FEP

Palestra

20h

Maurício Campos

Palestra

19h30

Luis Mauricio
Resende

Palestra

20h

Victor Pereira

Palestra

20h

Iara

Palestra

20h

Cassio Sviatowski

Palestra

20h

Angelo Cezar Tulio

11h

Marcia Abib

14h

DIJ FEP

palestra

20h

Maurício Campos

Palestra

19h30

Rafael Nastas

Palestra

20h

Victor Luiz Pereira

20h

Daniele Szesz

14h

ADM FEP

Palestra
Seminário:
"Jovem: o que há de
novo?"

Seminário

Palestra
Seminário:
"Jovem: o que há de
novo?"

Palestra
Seminário: Casa
Espírita - Parte
integrante de um
Movimento
Organizado

CONFIA SEMPRE
Não percas a tua fé entre as sombras do mundo.Ainda que teus pés estejam sangrando,
segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo.
Crê e trabalha.Esforça-te no bem e espera com paciência.Tudo passa e tudo se renova na Terra,
mas o que vem do céu permanecerá.De todos os infelizes,
os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos,
porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo.
Eleva, pois, o teu olhar e caminha.Luta e serve. Aprende e adianta-te.
Brilha a alvorada além da noite.Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe
o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te
com a morte.Não te esqueça, porém, de que amanhã será outro dia.

Mensagem pelo espírito de Meimei,
Psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier.

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

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

