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... o espiritismo, em seus valores cristãos não possui finalidade maior que a de
restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do
mundo.
..., mas a obra definitiva do espiritismo é a da edificação da consciência
profunda no Evangelho de Jesus-Cristo. O Consolador Cap.IV Iluminação
Necessidade . Francisco Candido Xavier por Emmanuel

LIVRARIA E DISTRIBUIDORA FEP em Ponta Grossa /PR
COMEMORA 8 ANOS EM 2019 de sua fundação:

Em 10 de dezembro /2010 por ocasião da inauguração do Shopping Antártica sito a Av.
Vicente Machado esquina com Rua Santos Dumont, centro de Ponta Grossa/PR, foi realizada
a XIX Feira do Livro Espírita pela URE 2ª. região pela então Presidente Iara Garbuio de
Freitas Souza. A Feira trabalhou até 31/12/2010 proporcionando rentabilidade para a reforma
da sede da URE 2. Região. Em 01/12/2011 até 31/12/2011 foi realizada a XX Feira do Livro
Espírita. Em 12/10/2012(data fundação) foi realizada e XXI Feira do Livro Espírita
permanecendo aberta até os dias de hoje passando a ser Livraria Espírita FEP. Em agosto de
2017 transformada em LIVRARIA E DISTRIBUIDORA FEP sendo filial da Livraria Mundo

Espírita, tem o objetivo de atender público em geral com Comunicação Social Espírita na sua
sede Shopping Antártica, a marca FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO PARANÁ e a Doutrina
Espírita ganham destaque na galeria, a Distribuidora com sede no mesmo local atende aos
Centros Espírita da região Campos Gerais proporcionando descontos atrativos pelo volume
comprado e revendido pela sociedade espírita.
Em 2018 a Federação Espírita do Paraná obedecendo ao Planejamento FEB, dá execução a 8ª.
Diretriz criando o Departamento do Livro Espírita, trazendo a oportunidade de todos os
Centros Espíritas em fomentar e aplicar o Evangelho de Jesus a Luz do Consolador, que é o
Espiritismo, através dos livros espíritas em suas casas oportunizando Biblioteca Espírita,
Clube do Livro Espírita, Feira do Livro Espírita e Livraria Espírita.
Matéria – Iara Garbuio de Freitas Souza – Diretora Livraria e Distribuidora FEP e Diretora
Depto do Livro Espírita/ URE 2ª. região

Literatura Espírita
Em qualquer parte do mundo, é comum encontrar pessoas que se interessem por
assuntos como imortalidade, comunicação com Espíritos, vida após a morte e
reencarnação. A crescente popularidade desses temas pode ser avaliada com o
sucesso de vários filmes, seriados, novelas e peças teatrais que incluem em seus roteiros
conceitos ligados à espiritualidade e à alma. Cada vez mais, a imprensa evidencia a
literatura espírita, cujas obras impressionam até mesmo grandes veículos de comunicação
devido ao seu grande número de vendas. O principal motivo pela busca dos filmes
e livros do gênero é simples: o Espiritismo consegue responder, de forma clara,
perguntas que pairam sobre a Humanidade desde o princípio dos tempos. Quem somos
nós? De onde viemos? Para onde vamos? A literatura espírita apresenta argumentos
fundamentados na razão, que acabam atraindo leitores de todas as idades.
Os textos são trabalhados com afinco, apresentam boas histórias e informações
coerentes que se baseiam em fatos reais. Os ensinamentos espíritas trazem a
mensagem consoladora de que existe vida após a morte, e essa é uma das
melhores notícias que podemos receber quando temos entes queridos que já não
habitam mais a Terra. As conquistas e os aprendizados adquiridos em vida sempre
farão parte do nosso futuro e prosseguirão de forma ininterrupta por toda a jornada
pessoal de cada um. Divulgar o Espiritismo por meio da literatura é a principal missão da
FEB Editora, que, há mais de cem anos, seleciona conteúdos doutrinários de
qualidade para espalhar a palavra e o ideal do Cristo por todo o mundo, rumo ao
caminho da felicidade e plenitude.
Vozes do grande Além - final

INDICAÇÃO DE LEITURA
Esta coletânea de
mensagens é uma rica
oportunidade de aprender
e refletir sobre as
experiências, provações,
erros e dores da vida
terrena. São palavras
transmitidas por diversos
Espíritos nas reuniões de
trabalhos do Grupo
Meimei, em Pedro
Leopoldo (MG), entre os
anos de 1955 e 1956,
recebidas por Chico
Xavier e compiladas por
Arnaldo Rocha.
As mensagens
apresentadas auxiliam no
estudo, no esclarecimento
e na compreensão da
necessidade de se ter
uma vida baseada no bem
e na perfeição da Justiça
Divina, com a observância
de que o curto tempo de parmanência no corpo físico favorece e contribui
para a renovação e a elevação moral do espírito. Este livro nos leva à
conclusão de que os mortos se manifestam aos vivos, incentivando os
trabalhadores, como fez Jesus aos Apóstolos.
1. Espiritismo
2. Obra psicografada
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Manual de Orientação à Comunicação Social Espírita

Este Manual reúne dois componentes fundamentais para a formulação de projetos de
comunicação com o público e elaboração de campanhas que visem á difusão dos
princípios espíritas.O primeiro componente é o documento intitulado Princípios e
Diretrizes da Comunicação Social Espírita ' fruto do trabalho compartilhado entre as
federativas espíritas estaduais que traça a linha filosófico-doutrinária da atividade de
comunicação social, segundo os princípios cristãos.O segundo componente se refere
ao estudo panorâmico do ambiente de mídia ' uma visão abrangente sobre os meios
de comunicação social, no Brasil, que retrata a diversificação dos meios e como
utilizá-los de forma técnica, estética e, sobretudo, com ética.O uso deste manual
facilitará ao trabalhador da área de comunicação social do centro espírita e da
federativa espírita estadual, a identificar os meios adequados a cada situação,
ampliar a visibilidade dos postulados e colocar ao alcance de todos os fundamentos
do Espiritismo para que ele seja mais conhecido, melhor interpretado e vivenciado.
1. Espiritismo
2. Manual
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8.6 Livro Espírita
8.6.1 O livro e a mídia
O livro difere dos demais meios de comunicação de massa por não ter
uma publicação periódica e por não oferecer espaço para a inserção
regular de anúncios, em suas páginas. Isso se aplica também ao e-book,
formato de livro digital, mais conhecido por PDF e que provavelmente,
num futuro próximo, será substituído por outro, o epub.
Como obra literária, artística ou científica, desempenha seu papel
de veículo de cultura de massa, a partir do momento em que veicula
ideias e conceitos doutrinários — com desdobramentos para o teatro,
o cinema, a televisão, a internet, a revista e o jornal (respectivamente,
em suas representações cênicas e gráfico-audiovisuais, ou por meio

de fotos e/ou HQ, isso é, histórias em quadrinhos). Por intermédio da comercialização e
distribuição adotada para o livro, como feiras, bancas, clubes, livrarias, bibliotecas e
participação em eventos de grande repercussão social (p. ex. bienais do livro), o
livro espírita é um veículo valioso para a difusão e a propagação dos
princípios doutrinários, bem como proporciona grande visibilidade
ao Movimento Espírita, em nosso país e no Exterior.

8.6.2 Livraria no Centro Espírita
A finalidade de uma livraria em um Centro Espírita é atender ao público
que o frequenta e facilitar aos trabalhadores a obtenção de obras
espíritas para leitura e estudos.

Como fazer
a) Definir a localização, espaço disponível e mobiliário para a livraria.
b) Determinar os títulos das obras a serem comercializadas, priorizando
as obras da Codificação Espírita e as subsidiárias.
c) Estabelecer bom relacionamento comercial com as empresas distribuidoras
e editoras, priorizando aquelas vinculadas à Federativa do seu Estado.
d) Designar pessoas ou equipes para atender ao público.
e) Determinar horários de atendimento, compatíveis com as atividades
públicas da instituição espírita ou ao longo do período comercial,
quando aberta ao público externo.
f) Apresentar a quem de direito o relatório diário sobre o movimento
de caixa.
g) Em ocasiões oportunas, fazer promoções de um ou mais títulos de
livros, CDs, DVDs e/ou Blu-rays, visando beneficiar os segmentos de
pessoas meios favorecidas economicamente.

8.6.4 Clube do livro espírita
Como fazer
a) Elaborar um cadastro de nomes de pessoas que manifestem interesse
em se tornar sócias do clube.
b) Divulgar a existência do clube, destacando os benefícios aos associados.
c) Fazer uma listagem de títulos das obras mais indicadas para o público
do clube.
d) Adquirir os livros diretamente das editoras ou nas distribuidoras das
Federativas
Estaduais, a fim de que o custo final seja acessível ao associado.
e) Selecionar as obras com muito critério, tendo em vista sempre o conteúdo
doutrinário e não o lucro material.
f) Estabelecer a forma mais viável e menos onerosa de entregar a obra
ao associado.

8.6.5 Feira do livro espírita
Como fazer
a) Proceder a levantamento junto à Prefeitura Municipal dos locais disponíveis
para tal fim, como praças e prédios públicos e compará-los
(em termos de locação, adequação ambiental etc.) com os espaços
disponibilizados no interior de shoppings, galerias e, eventualmente,
estações rodoviárias, aeroportos e outros locais pertinentes. Priorizar
locais de fácil acesso e de grande movimentação.
b) Verificar a possibilidade de realizar o evento, por intermédio do órgão
de unificação municipal, inter-regional ou regional, de forma compartilhada
com os centros espíritas.
c) Preparar a equipe de trabalhadores, qualificando-os quanto ao atendimento
ao público e ao suporte técnico que possam dar ao evento,
prevendo-se escala horária, a fim de não sobrecarregar os trabalhadores
e assegurar o bom atendimento.
d) Buscar apoio em entidades da localidade, para dar maior divulgação à
feira, como prefeituras (secretaria de cultura), associações comerciais,
empresas, imprensa e outros pontos de apoio.
e) Estabelecer um programa, no qual estejam previstos a instalação e
abertura da feira, manutenção durante o período de funcionamento
e encerramento da atividade.
f) Elaborar lista de convidados para sessão de abertura, inclusive, autoridades
locais e/ou regionais e representantes do movimento espírita.
g) Divulgar a feira de forma ampla, utilizando a mídia de grande alcance e
materiais promocionais. Para melhor identificação da equipe de trabalhadores
é oportuna a utilização de crachás, camisetas com mensagens
alusivas ao livro, bem como a identificação da instituição promotora.
h) Selecionar as obras espíritas, em número que reflita os três aspectos
do Espiritismo (filosófico, científico e religioso), conforme o pensamento
do Codificador, Allan Kardec, adquiridas preferencialmente de distribuidoras da federativa,
quando haja no Estado, quando não, de distribuidoras e editoras espíritas.
i) Organizar em setores a distribuição dos produtos, por exemplo, por autores,
assuntos (romances, infantis, mediunidade, administração da casa
espírita, tarefa de unificação etc.), com destaque a lançamentos recentes.
j) Introduzir, em momentos específicos, apresentações artísticas (música,
teatro, declamação) e contação de histórias que, geralmente, atraem a
faixa etária infantil e, consequentemente, o público constituído de pais.

LIVRARIA E DISTRIBUIDORA FEP
Localizada no Shopping Antartica, entrada pela Rua Santos Dumont 855 Ponta Grossa Pr

Atendimento de segunda a sexta das 9h as 19h e Sabados das 9h as 18h
AGUARDAMOS A SUA VISITA OU CONTATO por:

WhatsApp (42)99919-4533 Marisa
WhatsApp (42)98847-2220 Marcos
e-mail: 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 iaragarbuiofreitas@outlook.com

Departamento de Comunicação Social Espírita / Boletim Chico Xavier
Rua Doutor Colares, 119 Ponta Grossa – PR CEP 8401 – 0010
Email: ure2espirita@bol.com.br
Editorial/Montagem/fotos: Iara Garbuio de Freitas Souza

