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Sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo, transitórios e
perecíveis, para considerar tão-somente a luz espiritual que vem do coração uníssono
com o cérebro, nas realizações da vida, então o artista é um dos mais devotados
missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do
silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e de seus irmãos em
humanidade. O Consolador – Francisco Cândido Xavier / Emmanuel. Cap II
Sentimento/Arte - Item 162

INDICAÇÃO DE LEITURA
Em "Os mensageiros", o Espírito André Luiz relata
experiências de Espíritos que reencarnaram com
instruções específicas para atingir o aprimoramento
pessoal, mas que nem sempre foram bem-sucedidos em
suas tarefas. Escalado para prestar atendimento
fraterno na Terra, ele aprende que o trabalho é fonte de
renovação mental e grande passo rumo à construção do
bem.
Apresentando a morte física como apenas uma
passagem rumo à vida espiritual em contínua evolução,
os 51 capítulos, psicografados por Francisco Cândido
Xavier neste segundo volume da coleção A vida no
mundo espiritual, mostram a necessidade do estudo da
prática e do trabalho aplicados na esfera íntima de cada
um, para que o retorno à pátria espiritual aconteça com
a certeza do cumprimento dos compromissos antes de
renascer.

COLEÇÃO A VIDA NO MUNDO ESPIRITUAL:
Nosso Lar / Os mensageiros / Missionários da Luz / Obreiros da vida eterna / No mundo maior / Libertação / Entre
a Terra e o Céu / Nos domínio da mediunidade / Ação e reação / Evolução em dois mundo / Mecanismos da
Mediunidade / Sexo e destino / E a vida continua...
Livro espírita

CLUBE AMIGOS CONFERÊNCIA /FEP

Em benefício da XXI Conferência Estadual Espírita
aconteceu em 10/11/2018 as 20h no Teatro Marista
PIO XII em Ponta Grossa o espetáculo teatral Os
Mensageiros, baseado no livro de Francisco Candido
Xavier pelo Espírito André Luiz. Emoção,
esclarecimento, público aplaudiu em pé.

Da esquerda: 1º. Vice-Presidente URE 2ª. região Edson Luiz Wahollz, Diretor Espetáculo
Rodrigo D’Oliveira, Coordenadora Clube Amigos Conferência Iara Garbuio de Freitas
Souza, Presidente Ure 2ª. região Vinicius Andrade Vieira, 2º. Vice-Presidente URE 2ª.
Região Jamal Reda.

AGENDE-SE:

INTER REGIONAL LESTE

Público presente na Inter Regional Leste.

LIVRARIA E DISTRIBUIDORA FEP
Localizada no Shopping Antartica, entrada pela Rua Santos Dumont 855 Ponta Grossa Pr
email ure2espirita@bol.com.br

Atendimento de segunda a sexta das 9h as 19h e Sabados das 9h as 18h

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 iaragarbuiofreitas@outlook.com
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