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Podereis, todavia, identificar a missão da alma pelos atos e palavras, na
exemplificação e no ensino da tarefa que foi chamado a cumprir, porque
um emissário de amor deixa em todos os seus passos o luminoso selo do
bem. O Consolador - Cap. Fraternidade item 343 - Francisco Candido
Xavier – Emmanuel
INDICAÇÃO DE LEITURA

Com esta publicação, a FEP objetiva levar, a memória das futuras gerações, os imensos sacrifícios nas lutas
travadas pelos fieis tarefeiros do cristo. Com indescritível lucidez e coragem moral, eles não descansaram para
preservar a imponente obra; da codificação cuja finalidade maior e restaurar o evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo, no ainda atormentado planeta em que vivemos.

 Com a Unificação
“Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos,
alcançaremos a realização de nossos propósitos. Distanciados entre nós, continuaremos à
procura do trabalho com que já nos encontramos honrados pela Divina Providência.”(Bezerra
de Menezes - Psicografia de F. C. Xavier - Mensagem de União - “Unificação” nov.-dez./1980.)

Unificação, sim. União, também, imprescindível que nos unifiquemos no ideal espírita, mas
que, acima de tudo, nos unamos como irmãos.”
(Bezerra de Menezes - Psicofonia de Divaldo P. Franco - Unificação paulatina, união imediata,
trabalho incessante... - “Reformador” fev./1976.)

“A tarefa da unificação é paulatina; a tarefa da união é imediata, enquanto a tarefa do
trabalho é incessante, porque jamais terminaremos o serviço, desde que somos servos
imperfeitos, e fazemos apenas a parte que nos está confiada. Amar, no entanto, é o
impositivo que o Senhor nos concedeu e que a Doutrina nos restaura.”
(Bezerra de Menezes - Psicofonia de Divaldo P. Franco - Unificação paulatina, união imediata,
trabalho incessante... - “Reformador” fev./1976.)

Palavra do Presidente URE2 Edson Luiz Wachholz
Em janeiro de 2017, reuniram-se na sede da Federação Espírita do Paraná, em Curitiba, os membros da
diretoria executiva da FEP e os presidentes das UREs 1ª, 2ª, 3ª, 21ª e metropolitanas norte, leste e oeste.
Essas UREs formavam a inter-regional leste e a pauta da reunião apresentava uma proposta de divisão da
mesma, tendo como objetivo fortalecer o movimento espírita do interior.
Deliberou-se, desta forma, que as UREs 1ª (sede em Guaratuba – litoral), 2ª (sede em Ponta Grossa), 3ª
(sede em Rio Negro) e 21ª (sede em Telêmaco Borba), formariam uma nova inter-regional leste e as UREs da
capital e região metropolitana, a partir daquele momento, comporiam a inter-regional metropolitana.
Esse processo culminou no encontro da inter-regional Leste. Nos dias 18 e 19 de novembro, a União
Regional Espírita 2ª região, sediou o encontro da inter-regional leste, cujo principal objetivo é aproximar a
federativa dos trabalhadores das casas espíritas.
No sábado à noite, cerca de 120 dirigentes de diversas casas espíritas das UREs que formam essa interregional, reuniram-se na Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados em Ponta Grossa.
O presidente da Federação Espírita do Paraná, Adriano Lino Greca, conduziu o encontro, onde discutiramse assuntos diversos ligados ao movimento espírita regional. Estavam presentes os presidentes da 1ª URE,
Mari Bazia, 2ª URE, Edson Luiz Wachholz, 3ª URE Antonio Carlos Kuhl, e 21ª Ester Miranda Nunes.
Após o encontro, os dirigentes participaram de um jantar confraternativo visando fortalecer os laços de
união entre os diversos centros espíritas das regiões representadas.
No domingo pela manhã, cerca de 300 pessoas estavam presentes no auditório da SEFAN onde o
presidente da FEP deu as boas-vindas aos participantes, lembrando as palavras de Bezerra de Menezes, através
da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, concitando a todos a perseverar nas lides doutrinárias, malgrado as
dificuldades que se apresentem.
Logo após, os participantes formaram grupos com os coordenadores de diversos setores onde foram
discutidos assuntos pertinentes aos trabalhos realizados nas casas espíritas: Mediunidade, Atendimento
Espiritual no Centro Espírita, Expansão e Unificação do Movimento Espírita, Área administrativa e
institucional, Comunicação Social Espírita, Estudo, Assistência e Promoção Social Espírita e Infância e
Juventude.
Ao término, todos os participantes retornaram ao auditório da SEFAN para as considerações finais do
presidente da FEP e para os agradecimentos ao Criador pela preciosa oportunidade.
Saímos todos com o coração em paz e dispostos á trabalhar com afinco na tarefa que nos compete junto à
Doutrina Espírita, certos de que realmente a divisão da inter-regional leste foi inspirada pelos bons espíritos
atingindo o objetivo de fortalecer o movimento espírita do interior do Paraná.
Agradecemos a presença de todos os confrades e amigos.
Paz e união.
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ADRIANO LINO GRECA – PRESIDENTE FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO PARANÁ

EDSON LUIZ WHACHHOLZ – PRESIDENTE URE 2ª. REGIÃO – PONTA GROSSA

LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MUNDO ESPÍRITA
EM PONTA GROSSA – FEP
EM NOVO ENDEREÇO :
GALERIA OMNI CENTER
Rua Coronel Dulcidio, 713 loja 209
Ponta Grossa Pr CEP 84010-280
email ure2espirita@bol.com.br

PRESENTE ESPECIAL NESTE NATAL
LIVRO ESPÍRITA
PEN CARD MOMENTO ESPÍRITA
PEN CARD MOMENTO ESPÍRITA INFANTIL

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.
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