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Bons ouvidos são, certamente, um tesouro. A Justiça divina, porém, desejar saber como você ouve.
Mais Além - cap.22 - Agenda Cristã – Francisco Candido Xavier pelo Espírito Andre Luiz.

INDICAÇÃO DE LEITURA
CASAS ESPÍRITAS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
(...) A obra inicia com uma revisão das obras básicas da Doutrina Espírita, onde se procura demonstrar o profundo
sentido ecológico ali existente da Doutrina Espírita, que correlaciona a degradação ambiental com o egoísmo e com o
orgulho, conclamando a humanidade a buscar o aperfeiçoamento moral e, exercendo o desapego e a caridade, a
assegurar a proteção do ambiente. Na sequência, procura desenvolver o conceito de Saber Ambiental, o qual ampara o
posicionamento da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no sentido de inserir a sustentabilidade em sua filosofia,
em seus projetos educacionais e em todos os demais processos que envolvam a tomada de decisões. Por fim, o guia
aborda o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados em uma Casa Espírita, demonstrando através de ideias praticas,
providencias imediatas para tornar a gestão ambiental da instituição mais adequada e coerente com os seus objetivos
voltados à pratica do bem e ao respeito das diversas formas de vida, evitando-se toda e qualquer conduta que possa ter
impacto negativo na sociedade. Annelise Steigleder – Promotora Ambiental Ministério Publico RS .

O PROGRAMA Saber Ambiental FERGS desenvolve-se desde 2010, com o propósito de sensibilizar o movimento
espírita para a necessidade de cuidarmos do planeta Terra, casa mãe que nos acolhe em nossa trajetória de
experiências rumo ao progresso espiritual pela via da reencarnação. Nessa trajetória, várias iniciativas junto às Casas
Espíritas e Regionais foram compartilhadas, da mesma forma que se conheceram diversas experiências em
desenvolvimento de acordo com cada realidade, no âmbito da preservação ambiental. No 6º. E 7º. Congresso Estadual
do RS , incentivou-se o intercambio e a visibilidade dessas práticas, inspirando ainda mais a relação Espiritismo e
preservação ambiental no cotidiano do Movimento Espírita, algumas com articulações junto a comunidades locais,
universidades, ONGs, grupos inter-religiosos, fortalecendo políticas públicas para melhor qualidade de vida. Este guia
busca incentivar reflexões quanto a relação Espiritismo e preservação ambiental, a aplicabilidade no dia a dia das
Casas Espíritas e o impacto em prol do movimento regenerador que o planeta transita. Marta Silva Neves/ FERGS
A VENDA NA LIVRARIA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO PARANÁ no Shopping Antartica entrada pela Rua
Santos Dumont 855 em Ponta Grossa/PR

SEMINÁRIO - JOVEM, O QUE HÁ DE NOVO?
Ocorreu no dia 16/07 o seminário – Jovem, o que há de novo? No Centro Espírita União e Humildade. O
seminário abordou assuntos como: O que mudou na evangelização infanto-juvenil nos últimos tempos,
quais os documentos norteadores da evangelização juvenil, como funcionam os espaços de atuação da
Juventude Espírita, entre outros. Estiveram na coordenação Tatyana Braga - coordenadora área infância
DIJ/FEP,
Elis Toledo coordenadora área juventude DIJ/FEP. Prestigiaram o evento os seguintes Centro Espíritas: CE
Mario de Barros /Palmeira, CE Allan Kardec/Irati, de Ponta Grossa : Seara Espírita Mãe Apolônia, Soc.
Esp.
Francisco de Assis de Amparo ao Necessitados, CE Nosso Lar, CE Andre Luiz, CE União e Humildade.
Parabéns aos participante que enriqueceram ainda mais as suas equipes de coordenadores e evangelizadores
de infância e juventudes espíritas.
Em apoio ao evento contamos com a presença do presidente da URE2 Edson Luiz Whaholz, 1a. Vice
Presidente URE2 Iara Garbuio de Freitas Souza, 2o. Vide Presidente URE2 Ermerson R. R. Marques.

SEMINÁRIO – CENTRO ESPÍRITA, PARTE INTEGRANTE DE UM MOVIMENTO
ORGANIZADO
No dia 30 de julho foi realizado no Centro de Estudos e Assistência Espiritual André Luiz o seminário
"Centro Espírita - Parte integrante de um movimento organizado" coordenado pelo confrade Luiz Henrique
da Silva, vice-presidente da FEP. Realizando preciosas reflexões sobre a organização do movimento espírita
e do centro espírita como a unidade essencial através da qual a mensagem do Cristo é direcionada à
sociedade, pudemos compreender o nosso papel na tarefa de divulgação doutrinária.
Segue abaixo as fotos do evento:

NOTÍCIAS DA URE
No dia 15 de julho, o presidente da URE 2ª região, Edson Luiz Wachholz, proferiu palestra comemorativa
por ocasião do aniversário do Centro Espírita Cascata de Luz, em Castro. A palestra foi realizada na
Secretaria de Educação e um público de cerca de 85 pessoas participou do evento. O tema abordado foi “Em
busca da Serenidade” e nos fez um convite para vivermos os dias atuais, inseridos no mundo, mas com um
sentimento de tranquilidade e paz no coração.

A OAB de Ponta Grossa, inaugurou no dia 22 de julho a Comissão de Liberdade Religiosa. Na ocasião,
tomou posse como presidente desta comissão, a companheira de ideal espírita, Patrícia Giardini. Ainda,
durante o evento, foi proferida palestra pela Dra. Edna Zilli, presidente da Comissão Estadual de Liberdade
Religiosa, apresentando um panorama sobre o assunto no Brasil e no mundo. A URE 2ª região foi
representada por seu presidente, Edson Luiz Wachholz.

FIDELIDADE DOUTRINÁRIA
À medida que o pensamento espírita encontra ressonância nos veículos da grande mídia, ampliam-se as
perspectivas de divulgação da Doutrina, num momento de grande perturbação da sociedade nos seus
diversos aspectos. (...)
Desejamos referi-nos, porém, à fidelidade doutrinária.
É muito difícil preservar-se a criatura em equilíbrio, quando diferentes fatores conspiram contra a sua
fidelidade e exercem acentuadas pressões que lhe perturbam o discernimento, e esses, quase sempre
terminam por impor-se, em decorrência da fragilidade moral daquelas pessoas que lhes padecem o
impositivo.
O Espiritismo deve ser divulgado conforme foi apresentado por Allan Kardec, sem adaptações nem
acomodações de conveniência em vãs tentativas de conseguir-se adeptos. É a Doutrina que fundamenta na
razão, que decorre da observação do fato em laboratório e, por isso mesmo, não se compadece com as
extravagancias em predomínio nos diferentes segmentos religiosos da Humanidade nos seus mais diversos
períodos. Possui a sua própria estrutura, que resiste a quaisquer investidas e lutas, permanecendo inabalável,
sem que tenha necessidade de reformular conceitos para acompanhar modismos e modernismos, a pretexto
de adaptar-se aos caprichos então vigentes (...). Indispensável, portanto, a vigilância de todos os espíritas
sinceros, para que o escalracho seitista e sutil da invasão de teses estranhas não predomine no seu campo de
ação, terminando por asfixiar a planta boa que é, e cuja mensagem dispensa as propostas reformadoras,
caracterizadas pela precipitação e pelo desconhecimento dos seus ensinamentos (...).
Preservá-lo da presunção dos reformadores e das propostas ligeiras dos que o ignoram e apenas fazem parte
dos grupos onde é apresentado, constitui dever de todos nós, encarnados e desencarnados, que fomos
convidados ao esforço de edificar a Nova Era do Espírito Imortal, seguindo as pegadas de Allan Kardec, o
discípulo fiel e incorruptível de Jesus.
Vianna de Carvalho – Livro Aos Espíritas – Divaldo Franco – Organizado por Álvaro Chrispino

LIVRARIA ESPÍRITA FEP
A Livraria Espírita da Federação Espírita do Paraná situado no Shopping Antartica entrada pela Rua
Santos Dumont 855 loja 3, comemora neste ano o seu quarto ano de existência com PROMOÇÕES DA
SEMANA, concedendo descontos em diversas séries de diferentes autores espiritual. Em 01/08/2016
inauguramos a DISTRIBUIDORA DE LIVROS ESPÍRITAS localizado anexo a livraria com o objetivo de
atender os Centros Espíritas da região 2ª. URE e o comércio local.
Contato : email ure2espirita@bol.com.br , WhatsApp (42)8847.2220 Marcos ou (42)9973.8896 Iara.
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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
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