
XV - CONCLUSÃO: 

Nesses 95 anos de fundação, a Casa Espírita "Os Mensageiros da Paz" 
vem cumprindo o papel permanente de um farol que orienta a navegação dos 
seus frequentadores, por caminhos seguros, tendo na base de suas 
orientações a sólida Doutrina Espírita e o Evangelho de Jesus como fontes 
inesgotáveis de saber, de ensinamentos e de lições para a redenção das 
criaturas. 

Se de um lado a Sociedade se volta para o mundo terreno com 
atividades de orientação, de educação, de promoção e de assistência social, 
de outro, está voltada ao mundo espiritual como um pronto-socorro permanente 
para Espíritos encarnados e desencarnados que a ela procuram para 
atendimentos de toda a natureza. 

Nela, por meio de reuniões mediúnicas especializadas, muitos espíritos 
desencarnados necessitados, recebem orientações e consolo. Verifica-se que 
a preocupação de décadas para com a educação mediúnica dos médiuns e 
doutrinadores tem sido fundamental para a ação efetiva dos Espíritos 
Mentores, que pela intuição atuam para os bons resultados.  Médiuns e 
doutrinadores qu,e ao mesmo tempo em que atuam na nobre atividade de 
caridade, aprimoram suas faculdades para cada vez melhor servirem. 

A vocação para educação doutrinária inicia-se na fundação, pois de 
vislumbra logo nos objetivos da sociedade, descritas no artigo 1° do estatuto de 
fundação (item II), a missão de propagar a doutrina conforme as orientações de 
Allan Kardec e de amá-la sobre todas as coisas.  Essa obrigação estatutária 
dos primeiros tempos foi, em última análise, um convite para a formação de 
uma cultura voltada ao estudo da doutrina, de modo a compreendê-la e de 
amá-la pela sua grandeza e então  propagá-la adequadamente. 
Além disso, consta no artigo n°5 do regimento interno, aprovado em sessão de 
30 de agosto de 1914, o seguinte teor: 

Todos os confrades teem a restrícta obrigação, com especialidade os 
que compõem a Directoria, estudarem as Obras Espiritas para assim poderem 
enfrentar qualquer discussão relativamente a doutrina, sendo isso para o 
progresso a seita e porque justamente são os representantes della. 

Todos os que de alguma forma passaram pela entidade, desde os 
associados frequentadores, com os sem encargos de responsabilidade pela 
direção de tarefas, grupos, reuniões ou diretoria deixaram registrada a sua 
prestimosa colaboração para que a Casa Espírita "Os Mensageiros da Paz" 
alcançasse os dias atuais com um serviço à causa espírita e à comunidade de 
elevado valor. 

Sem o trabalho de orientação firme e segura do mentor Dr. Cândido de 
Oliveira, que, pela via mediúnica, exerceu o papel fundamental de sugerir a 
criação formal de um centro espírita, talvez esta casa não tivesse percorrido 
tão longo caminho e sido concretizada. A ele e a todos os demais orientadores 



espirituais, verdadeiros Mensageiros da Paz que sempre estiveram atentos 
para que o trabalho de farol espiritual se mantivesse em alto nível e, a todos os 
obreiros do bem, que neste plano terreno deram e tem dado sua valorosa 
contribuição, a Casa rende mais uma vez, agora em seus 95 anos de 
fundação, a sua mais sincera homenagem, agradecendo-lhes por possibilitar 
que a casa esteja cumprindo os desígnios do Plano Maior. 

PAZ, AMOR E UNIÃO Curitiba, 11 de abril de 2008 

Nilson Ricetti Xavier de Nazareno. 
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