Registros de José Luiz Terra
no Estado do Rio de Janeiro
José Terra é juiz federal e no Movimento Espírita atua como
palestrante e facilitador do Centro Espírita de Caridade Dias
da Cruz, autor da Editora e Livraria Francisco Spinelli, da
Federação Espírita do RS.
Será um dos painelista do “Diálogos sobre Ciência e
Espiritualidade”, nos dias 21 e 22 julho, no Teatro do Bourbon
Country, em Porto Alegre.
Evento comemorativo aos 150 de lançamento da obra “A Gênese”,
de Allan Kardec.

Nascimento de Arthur Conan
Doyle
Arthur Ignatius Conan Doyle nasceu na cidade de Edimburgo no
dia 22 de maio de 1859, na Escócia.
Foi médico e como escritor é conhecido mundialmente pelas
aventuras do personagem que criou: Sherlock Holmes.
Arthur também é reconhecido como um grande propagador do
Espiritualismo. Entre as obras que publicou nesta área estão:
“A História do Espiritualismo – De Swedenborg ao início do
século XX” e “A Nova Revelação”.
Desencarnou no dia 7 de julho de 1930.

Conspiração divulga foto do
primeiro dia de filmagens de
‘Kardec’ em Paris

Créditos: Corentin De Meirler

Imagem revela a caracterização de Leonardo Medeiros
Cena foi rodada na Pont de La Tournelle, em frente à Catedral
de Notre Dame
Baseado no best seller de Marcel Souto Maior, a cinebiografia
de Allan Kardec começou a ser rodada nesta quarta-feira, 16,
em Paris. A primeira imagem divulgada do filme traz o ator
Leonardo Medeiros caracterizado como Kardec na Pont de la
Tournelle, um clássico no coração da cidade luz que fica em
frente à Ile Saint Louis. Kardec tem produção da Conspiração e
distribuição da Sony Pictures e é dirigido por Wagner de Assis
(Nosso Lar).
Leonardo Medeiros é o protagonista Hypolite Leon Denizard
Rivail, reconhecido depois como Allan Kardec, o conhecido
educador francês nascido em 1804 que se destacou nos estudos e
pesquisas que culminaram na criação da Doutrina Espírita a
partir de 1857. Uma equipe de 12 brasileiros trabalha na
Cidade Luz até sábado em conjunto com mais de 30 profissionais
franceses. Na cena de ontem, 16 figurantes caracterizados com
roupas de época compunham a Paris da época de Kardec.
Em junho, o grupo filma em terras cariocas em locações
escolhidas por se aproximarem às estruturas da Paris do século
XIX.
Com lançamento previsto para 2019, a produção tem ainda no
elenco nomes como Guilherme Piva (Didier), Genézio de Barros,
(Padre Boutin), Charles Fricks (Charles Baudin), Licurgo
Espinola (Sr. Babinet). O roteiro de L.G. Bayão e Wagner de
Assis acompanha a trajetória de Kardec desde o período em que
atuava como educador, passando pela fase de descoberta da
doutrina, até a publicação e repercussão de “O Livro dos
Espíritos”.
Sobre Wagner de Assis
Wagner de Assis, 47, foi diretor e roteiristas dos longas “A

Cartomante”, “Nosso Lar” e “A Menina Indigo”. Em breve, também
vai começar a filmar a sequência de Nosso Lar, o filme “Nosso
Lar – Os Mensageiros”, também baseado na obra e Chico Xavier.
Sobre a Conspiração Filmes
A Conspiração é uma das maiores e mais completas produtoras de
audiovisual do país, atuando em Cinema, Publicidade, TV,
Branded Content e Art+Music. Com 36 longas-metragens lançados,
é responsável por vários destaques como “Vai que Cola – O
Filme”, “Os Penetras”, “A Mulher Invisível” e “2 Filhos de
Francisco”. No portfólio da TV, conta com títulos que são
sucessos de audiência, como as séries “Sob Pressão” e “Entre
Irmãs” (TV Globo), “Magnífica 70” (HBO), “1 Contra Todos”
(Fox) e “Detetives do Prédio Azul” (Gloob) e programas como
“Superbonita” (GNT) e “Bela Cozinha” (GNT). Se destaca no
mercado publicitário: são mais de 5 mil filmes para marcas e
agências nacionais e internacionais. Conta ainda com a
Conspira+, núcleo que desenvolve e produz projetos de branded
content, como o videoclipe “O Rolê é Nosso”, estrelado pela
rapper Karol Conka para a Nestlé que ultrapassou 19 milhões de
views ; a websérie “aBRAçando o BRAsil”, criada para o
Bradesco, que acompanhou a Tocha Olímpica pelo país e
ultrapassou 12 milhões de views no Youtube; e canais autorais,
como o “Canal da Bela” no Youtube (da chef e apresentadora
Bela Gil). A Conspiração tem cerca de 250 colaboradores e três
unidades: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.
Sobre a Sony Pictures Entertainment
A Sony Pictures Entertainment (SPE) é uma subsidiária da Sony
Corporation of America, uma subsidiária da japonesa Sony
Corporation. As operações globais da SPE abrangem produção,
aquisição e distribuição de filmes em cinema, home
entertainment, televisão e mídias digitais; uma rede global de
canais; operação de estúdio, desenvolvimento de novos produtos
audiovisuais, serviços e tecnologias. Tudo isto representa a
distribuição de entretenimento em mais de 140 países.

Com presença marcante no mercado nacional, a Sony Pictures
distribuiu
e/ou co-produziu no Brasil, 22 dos 25 filmes
nacionais lançados na década de 90, momento da retomada. Em
2018, através do investimento em inúmeras produções, apostando
em novos talentos e diferentes gêneros ao longo dos últimos
anos, a Sony chega à marca de mais de 60 filmes nacionais
distribuídos e/ou co-produzidos, entre eles: Deus é
Brasileiro, O Auto da Compadecida, Carandiru, Cazuza, 2 Filhos
de Francisco, Meu Nome Não é Johnny, Chico Xavier, Xingu,
Tainá, Confissões de Adolescente e Um Tio Quase Perfeito.

Acompanhe por meio da FEB novas informações em breve. Confira
e curta a página oficial do filme no facebook clicando aqui.
Fonte: Federação Espírita Brasileira.

Conferência
sobre
reencarnação reúne centenas
de pessoas em Passo Fundo
Cerca de novecentas pessoas acompanharam nessa quarta-feira
(16) a palestra “Reencarnação, quando reencarnar não é somente
um nascer de novo”, com o médium, orador e escritor, Carlos
Campetti, de Brasília/DF. A atividade aconteceu no auditório
do colégio Notre Dame e durou pouco mais de uma hora.
Campetti abordou a reencarnação nas suas mais diferentes
formas, explicando e tirando as dúvidas do público que
interagiu ao final da conferência. Quem foi pode entender como
se dá o processo, as dificuldades e alegrias do Espírito, o
plano existencial, a lei de ação e reação, bem como os
desafios, direitos e deveres diante da vida e da oportunidade

confiada por Deus.
A crença na reencarnação já existe há mais de cinco mil anos,
fazia parte da cultura dos Egípcios, foi citada por Heródoto,
Pitágoras, entre tantos. Já a Ciência transita em suas
pesquisas onde destacam-se o trabalho dentre outros, do
psiquiatra Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia,
Estados Unidos, que recolheu dados sobre mais de 3.000 casos
em todo o mundo que evidenciariam a reencarnação.
O Espiritismo é o grande divulgador, pelos estudos e pelas
revelações feitas pelos imortais no século XIX, onde o
Espírito retorna sucessivas vezes buscando desenvolver sua
angelitude.
A palestra foi uma realização do Centro Espírita de Caridade
Dias da Cruz e da Leax Livraria Espírita, com o apoio da União
Municipal Espírita e da Federação Espírita do Rio Grande do
Sul.

Fotos: Decom/Dias da Cruz.
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O Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz promoverá na
próxima quarta-feira (16) em Passo Fundo a palestra
“Reencarnação: quando reencarnar não é somente um nascer de
novo”, com o médium e orador Carlos Campetti, diretor da
Federação Espírita Brasileira, vindo de Brasília/DF. O evento
acontecerá no auditório do colégio Notre Dame, a partir das
19h30, com entrada franca. A palestra tem o apoio da LEAX
Livraria Espírita, União Municipal Espírita de Passo Fundo e
Federação Espírita do Rio Grande do Sul.

Mais de 1.200 evangelizadores
espíritas
de
infância
e
juventude
O Encontro Estadual de Evangelizadores do RS foi um evento
internacional.
Faz pouco mais de uma semana, mas o Encontro Estadual de
Evangelizadores do RS continua repercutindo
trabalhos e em nossos corações.

em

nossos

Mais de 1.200 evangelizadores espíritas de infância e
juventude, representando todas as regiões do Rio Grande do Sul
e de outros Estados, bem como do nosso vizinho, Uruguai, se
reuniram numa grande confraternização pelo bem e pela paz das
gerações futuras.
É muito bom recordar esses momentos!

Fonte: Federação Espírita do Rio Grande do Sul.
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Lembranças do Encontro Estadual de Evangelizadores realizado
no último fim de semana em Porto Alegre. Oportunidade de
celebrar os 70 anos de evangelização espírita no RS. Mais de
1.200 evangelizadores juntos, reunidos.

Dias da Cruz no Encontro
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Evangelizadores de 2018!
O tema do evento é “Evangelização em Marcha”, em comemoração
aos 70 anos de história da Evangelização no Rio Grande do Sul
e aos 15 anos do Programa Conte Mais.

Nascimento de Divaldo Pereira
Franco
Divaldo Pereira Franco nasceu no dia 5 de maio de 1927,
publicou mais de duzentos livros, traduzidos nas mais diversas
línguas, ditados por 211 espíritos. É considerado um é um dos
maiores divulgadores da Doutrina Espírita pelo mundo. Divaldo
realizou mais de 20 mil conferências, passou por milhares de
cidades localizadas nos mais diversos países. No âmbito das
ações sociais tem registrado 600 filhos adotivos e mais de 200
netos. Fundou a Mansão do Caminho que atende cerca de 3.000
crianças, adolescentes e jovens de famílias de baixa renda.
Para mais informações acesse:

www.mansaodocaminho.com.br

"Quando nascer de novo, quero
ser professora".
Desencarnou nessa sexta-feira (4) em Passo Fundo, Rosalina
Lourdes Collet. Trabalhadora dedicada, fez parte por mais de
quinze anos das atividades do Dias da Cruz, sempre com amor em
cada gesto, e dedicada ao voluntariado do bem. Serás sempre
lembrada pela pessoa íntegra, alegre, e companheira na causa
que abraçava. Rosalina era professora aposentada, apaixonada
pela Educação. Em conversas entre amigos, sempre dizia que na
próxima vida gostaria de ser professora novamente. Ela estava
internada no hospital São Vicente de Paulo, onde se tratava de
um câncer. O velório acontece em sua cidade natal, São José do
Ouro, e o sepultamento está marcado para este sábado (5), às
9h, no cemitério municipal.

