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Ensinar não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, para o reino da compreensão e da paz.
Agenda Cristã – Francisco Candido Xavier pelo Espírito Andre Luiz – cap. 28 Efetivamente

INDICAÇÃO DE LEITURA

Liderar é inspirar pessoas, tornar-lhes a alma para envolvê-las de
forma que elas coloquem o seu coração, a sua mente e a sua criatividade a
serviço de um objetivo.
Os métodos anteriores de condução, distribuição e administração do
trabalho, que produziram bons resultados no passado, não atendem mais
às necessidades de um Movimento Espírita com estrutura administrativa
complexa, destinada a atender uma clientela que cresce em número e
nível de exigência.
As avaliações, sistemáticas ou não, que fazemos de nossas atividades
ensejam a conclusão de que precisamos investir na melhoria contínua
para a obtenção de resultados compatíveis com a grandeza da mensagem que veiculamos.
A Doutrina Espírita que nos ensina a conviver com a realidade da impermanência, da evolução contínua em busca da
perfeição, oferta-nos todos os recursos para a mudança de que necessitamos, até porque mudar é estar em constante
readequação de nossas posturas aos preceitos da Lei Divina, na medida em que nosso entendimento se amplia.

EQUIPE DE TRABALHO CAP. 31
O problema da equipe de trabalho é, quase sempre, o problema do líder.
O individualista prefere a autoafirmação, mediante atitude de isolamento e egolatria em que sucumbe, mesmo
quando forrado de ideias enobrecedoras e aspirações superiores.
Enquanto comanda, sente-se bem, esquecendo-se de que a liderança é fenômeno natural e que o melhor condutor
se destaca pelo respeito que inspira e pelo valor que possui, não pela imposição e exigência que faz.
Os membros de uma equipe são trabalhados pela bondade e conduzidos pela sabedoria, do que decorre cada um
ter o grupo de serviço que merece, em decorrência de o haver produzido.
Clãs espirituais se comprometem, antes da reencarnação, a tarefa em que devem mourejar a benefício do
crescimento moral e da própria ascensão.
(...) Não te amargures porque não te vejas envolvido por mãos e corações amigos pelejando contigo. Agradece ao
Senhor a presença dos colaboradores que te auxiliam a conduzir a luz do amor e o pão da caridade entre as sombras da
necessidade e da aflição.
Em qualquer circunstância, porém sê coerente com o próprio trabalho, compreendendo que ninguém tem o dever
de ajudar-te embora te encontres comprometido para auxiliar a todos.
Se te conduzires ativo e paciente, perseverando no bem, será formado um grupo de trabalho ao teu lado, todavia,
se tal não ocorrer, é porque deve ser assim mesmo. Jesus Cristo, porém, sem dúvida nunca te deixará a sós, sendo a
tua força e equipe eficiente.
Joanna de Ângelis
Aos Espíritas – Divaldo Franco – Coletânea de mensagens sobre a Unificação, o Movimento Espírita e os
Espíritas – Organizado por Álvaro Chrispino.

AMIGOS CONFERENCIA ESTADUAL ESPÍRITA

A Federação Espírita do Paraná, através do Conselho Federativo Estadual criou o Projeto Amigos da Conferencia
Estadual Espírita com o objetivo de manter a gratuidade da Conferencia Estadual Espírita que acontece anualmente
no mês março em todo o Paraná. De 13 a 19/03/2017 com o tema 160 Anos de Espiritismo na Terra
XIX CONFERENCIA ESTADUAL ESPÍRITA.
A coordenação Estadual do Projeto Amigos da Conferencia Estadual Espírita está a cargo de Iara Garbuio de Freitas
Souza, trabalhadora e 2ª. Vice-Presidente da União Regional Espírita 2ª. Região de Ponta Grossa/PR, a equipe de
trabalho segue a divisão INTER REGIONAL, sendo, Inter Leste a própria Iara Garbuio de Freitas Souza, Inter Centro
Tiago Mello Caesar, Inter Norte Maria Aparecida Mendonça, Inter Oeste e Noroeste a definir. A equipe inicia as
atividades, em parceria com o Setor de Artes/FEP, com uma Turnê de Peças Teatro no estado do Paraná 2016/2017
em prol da Conferencia Estadual Espírita, datas confirmadas: Teatro FEP/ Curitiba: Nosso Lar, Encontros
Impossíveis; Teatro Marista Pio XII Ponta Grossa: Encontros Impossíveis. Agenda a confirmar: União Vitória,
Londrina, Foz Iguaçu, Cascavel e Maringá. Vendas Ingressos Antecipados conforme cartaz divulgação.

DIVALDO PEREIRA FRANCO NO PROGRAMA DO JÔ
Divaldo Pereira Franco é entrevistado pelo apresentador da Rede Globo de Televisão no Programa do Jô,
conta histórias de sua infância, esclarece sobre a mediunidade e a cura espiritual que deve acontecer dentro de
cada indivíduo pela sua melhora moral, encerra com a apresentação de seu trabalho na Mansão do Caminho,
sendo definido pelo apresentador como Espírita Humanista.

EVENTOS UNIÃO REGIONAL ESPÍRITA 2a REGIÃO
Eleição Chapa Presidente e Vices 2ª. URE- Em 24/09/2016 aconteceu a eleição para presidente e vices da
URE 2a região, chapa única Presidente Edson Luiz Wacholz. 1ovice presidente Vinicius Andrade Vieira,
2ovice presidente Iara Garbuio de Freitas Souza, eleitos por unanimidade para o biênio set/2016-set/2018.

AGENDA URE OUTUBRO/NOVEMBRO 2016

LIVRARIA ESPÍRITA FEP
A Livraria Espírita FEP e a Distribuidora de Livros Espírita FEP encontram-se localizadas no mesmo
endereço: Shopping Antartica, entrada pela Rua Santos Dumont, 855 loja3 Ponta Grossa/PR
Email :ure2espirita@bol.com.br www. Livrariamundoespirita.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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