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PALAVRA  DO  PRESIDENTE

ivemos os albores de um novo período de nossas vidas.
Uns pretendem dar prosseguimento aos projetos e planos
de vida, outros, desenvolver novos projetos, individual, familiar
e mesmo social. Assim deve ser com todos os seres

conscientes encarnados neste planeta. É bem verdade, que a maioria
não está consciente disto, vivem por viver. Não têm uma meta de
vida que não seja viver com conforto, amealhar bens, conquistar
status social, propiciar segurança aos entes queridos. Não cogitam
de vislumbrar um futuro transcendente, o transcendente (espiritual)
não faz parte de suas vidas. Confundem religiosidade com religião.
No Brasil, a maioria é da religião católica, que não se manifesta mais
de forma discricionária como no passado. Hoje, a religião majoritária,
em nosso país, desenvolveu nível aceitável de respeito à diversidade
religiosa e mais tolerância com a multiplicidade do sentimento religioso.
Isto não quer dizer que em outras confissões cristãs não haja
preconceito com os que pensam diferente. São as mudanças dos
novos tempos, o desenvolvimento da educação que levam,
necessariamente, a tolerância com a convivência religiosa entre as
pessoas. O proselitismo não está mais em questão de fé, mas de
interesses materiais. A Doutrina Espírita, todavia, não visa ao
proselitismo, justamente, pela convicção de que o espírito deve ser
conscientizado do progresso espiritual, e não, ideologicamente
convertido. A conscientização é um avanço na evolução do espírito,
ao passo que a conversão ideológica é uma imposição, uma privação
de liberdade de consciência, da qual, mais cedo ou mais tarde, o
espírito procurará libertar-se. Por isso, o Espiritismo, não se interessa
em fazer proselitismo, o avanço da Doutrina Espírita, deve acontecer
naturalmente, pela força do livre discernimento do espírito no seu
crescimento espiritual. A Doutrina Espírita visa a amealhar consciências
livres e não seguidores eventuais.  Desejamos a todos, os mais
distinguidos votos de progresso espiritual no ano de 2012, o ano do
pré-centenário de nossa Casa. Paz e Bem.

                                                         Rubens Corrêa

                                                   Presidente da SEMP

EDITORIALEDITORIAL
omo compreender esta terceira revelação divina que o
Espiritismo representa, se não estudarmos as obras da
Codificação? Os romances são ilustrativos e há diversas obras
complementares, porém a base deve ser assimilada antes dos
seus complementos. Muitos entram em contato com alguns

aspectos da Doutrina através da mídia e esta cumpre o seu papel ao
aguçar a curiosidade salutar, contudo não basta este conhecimento
para solucionar todas as dúvidas que surgem diariamente ao
observarmos os fenômenos da Natureza e do ser humano.
     Desde as remotas civilizações, houve ensinamentos sobre as
questões espirituais e as leis divinas, porém o Espiritismo tem o mérito
de apresentá-los de forma simples, objetiva, gratuita e universal. Resta-
nos estudar - não apenas ler - os livros de Allan Kardec; e a SEMP
contribui cada vez mais com este objetivo.
     Em 2011, ano do sesquicentenário de O Livro dos Médiuns, foi
organizado um Grupo de Estudo desta obra. Agora, em 2012, cria-se
um Grupo para estudo de A Gênese, cujo conteúdo científico-filosófico
é um importante pilar da Doutrina Espírita, pelas explicações de grande
abrangência, inclusive sobre a época de transição planetária que
atualmente vivenciamos. Os cursos regulares, como programa facilitador
do conhecimento doutrinário, constituem um dos pontos culminantes
da Casa, atraindo simpatizantes e confrades de toda a cidade, pela
tradição de seus bons resultados, preparando futuros trabalhadores
voluntários nos serviços de atendimento espiritual. Outros grupos de
estudo estão em fase de projeto, preparados com todo o carinho e a
dedicação que exigem, com o propósito de ampliar e aprofundar o
conhecimento das obras básicas, para utilizá-lo em benefício daqueles
que necessitam de amparo, consolo e tratamento espiritual.
     Cada ano de estudo do Espiritismo rasga mais um dos muitos véus
que ainda turvam os nossos olhos psíquico-espirituais e o nosso
entendimento da Verdade e da Vida. Cada vez que relemos as obras
do Codificador, descobrimos novos elementos que antes não havíamos
percebido e assim vamos, aos poucos, desenvolvendo o que Jesus
designou por "olhos de ver" e "ouvidos de ouvir". Começamos a dar os
primeiros passos na compreensão da grandiosidade, da sabedoria e
do infindável amor incondicional do nosso Pai por todos nós, Seus filhos.
Isto multiplica nossa força para evoluir na Sua direção e confiar plena e
racionalmente na Sua Justiça e na Sua Providência, passando a sentir
os primeiros sinais da verdadeira Paz a que o Cristo se referiu.
     Venha compartilhar deste banquete de Luz!
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     No dia 09 de março, às 20h, haverá eleição para a escolha de
cinco conselheiros, presidente e vice-presidente da Casa. O
Conselho Deliberativo da SEMP renova, a cada dois anos, um terço
de seus membros, para mandato de seis anos; o presidente e o
vice-presidente são eleitos a cada dois anos.
     Para votar é necessário ser sócio da SEMP há pelo menos um
ano e estar em dia com a Tesouraria da Casa.
     PARTICIPE!

                   ELEIÇÃO na SEMP                   ELEIÇÃO na SEMP



NOVO GRUPO DE ESTUDONOVO GRUPO DE ESTUDO

DEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIALDEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIAL
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ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDEESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE                  99 ANOS da SEMP                 99 ANOS da SEMP

No dia 11 de abril, a Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz completará
mais um ano de serviços espirituais e assistenciais à comunidade. No sábado, 14
de abril, às 20h, haverá bolo, apresentação do Coral Paz e Luz e pequenas
encenações do Grupo de Teatro da Casa, em homenagem à aniversariante. Para
o dia 15 de abril, domingo, às 10h, está agendada uma palestra especial, proferida
pelo Diretor Doutrinário, Nilson Ricetti Xavier de Nazareno, grande conhecedor
também do histórico da Casa.

Todos os voluntários já vivem o clima deste pré-centenário, com pesquisa e
organização dos documentos e fotos do passado da SEMP. Se você tem algum
parente que integrou o quadro de voluntários em anos anteriores, traga suas
lembranças e arquivos para colaborar com este acervo a ser exposto em 2013,
durante as festividades do Centenário.

Com mais urgência, o Boletim A Paz necessita arrecadar material sobre
Octávio Carvalho Cruz, que foi Presidente da Casa de 1946 a 1956, pois pretende,
em breve, homenageá-lo em nossa coluna “Vultos da SEMP”.

PARTICIPE! A SEMP merece este carinho!

Em 28 de fevereiro, as voluntárias da sala de costura retomaram seus
trabalhos.

                                                                                  Eny Silveira
                           Diretora do Departamento do Bem Estar Social

Horários de funcionamento do Bazar e do Brechó: terças-feiras, das 13h30 às
17h30 e das 19h às 20h; quintas-feiras das 13h30 às 17h30.

O Bazar e o Brechó não tiveram recesso em janeiro e fevereiro, a pedido dos
frequentadores da Casa, que puderam fazer suas compras também durante as férias.

Em 23 de fevereiro, o Departamento reiniciou as atividades assistenciais, com o
cadastramento anual das famílias a serem atendidas.

Neste ano, mais uma iniciativa iluminará
os corredores da SEMP e os espíritos dos
que têm vontade de aprender. Inicia-se, a
partir de 05 de março, o Grupo de Estudo da
obra A Gênese, de Allan Kardec.

Como pré-requisito, é necessário ter
concluído o Curso PBDE e adquirir o livro
(caso ainda não tenha), que está em
promoção na Livraria da SEMP (veja na
página 4).

Horário: segundas-feiras das 14h30 às
16h.

Os integrantes da Juventude II, como no ano
anterior, organizaram uma recepção calorosa aos
evangelizandos da SEMP, no reinício das atividades,
dia 05 de fevereiro.

Os jovens decoraram o ambiente, tornando-o
mais atraente e acolhedor e cada criança foi acom-
panhada até sua sala, onde a Evangelizadora a aguar-
dava.

Os evangelizandos são encaminhados às tur-
mas por faixa etária, com dois educadores em cada
sala. A programação é feita de acordo com a idade,
permitindo que os pequenos sejam evangelizados de
forma lúdica e agradável.

Traga suas crianças e jovens para fazer parte
dessa grande família!

Vivência de Pais:
Em 26 de fevereiro, reiniciaram os encontros

mensais da Vivência de Pais, com o tema “Melhor
período para educar”, apresentado pela Evan-
gelizadora Salete. Em 25 de março, o tema será “A
mentira infantil”, com Juliana Sellucio; e em 29 de abril,
“O sucesso escolar” será ministrado por Marita.

A Vivência de pais é direcionada a todos os pais,
avós, tios ou responsáveis pelas crianças que fre-
quentam o DIJ da SEMP, oportunizando a troca de
ideias e experiências. Compareça você também!

Se você gosta de trabalhar com crianças, com-
pareça num domingo, um pouco antes das 10h, para
uma entrevista com a Diretora do Departamento e
inicie seu voluntariado como auxiliar de Evangeliza-
ção. Temos vagas para ambos os sexos.

Veja no site da SEMP o calendário e a progra-
mação anuais do DIJ.

Visite o blog da Vivência de Pais.
Os endereços eletrônicos estão na pág. 4 des-

te boletim.
                                                Marita Pianaro

Diretora do Departamento da Infância e Juventude
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Mario Silveira
(1915-1990)

VULTOS da SEMP

Adelina, Mario, Maderli, Linei; Jorge Luiz, Mario Sergio e Clarisse - julho/1962

Mario Silveira em 1949 e, como Presidente da SEMP, em 11 de abril de 1987

Churrasco beneficente na SEMP, onde hoje é o Refeitório – anos 70

     Filho de Vergilio Tavares da Silveira e Carolina Augusta B. da Silveira,
Mario Silveira nasceu em Curitiba, no dia 22 de julho de 1915. Casou-se
com Adelina Bonatto em 12 de junho de 1937 e tiveram cinco filhos: Linei,
Maderli, Clarisse Augusta, Mario Sergio e Jorge Luiz.

     Iniciou a sua vida profissional como vendedor e tornou-se proprietário
de uma loja de autopeças. Por volta de 1955, ingressou na Prefeitura
Municipal de Curitiba como funcionário, onde fez carreira até chegar ao
Departamento de Serviços de Utilidade Pública como chefe da Divisão de
Cemitérios, quando se aposentou em 1985. Espírito aventureiro, seus
momentos de lazer eram dedicados a acampamentos, pescarias e
temporadas de praia com a família.
     Mario teve seus primeiros contatos com a Doutrina Espírita por volta
de 1946, quando sua esposa Adelina, que apresentava desmaios e crises
de desânimo, era atendida com passes ministrados por Altiva, irmã mais
velha de Mario, que exercia mediunidade de cura e receituário, sendo
procurada por inúmeras pessoas. Mario não apoiava tais atendimentos.
Contudo, Adelina obteve melhora ao ser tratada por Abibe Isfer, médium
famoso na época, continuando depois o tratamento através de passes na
Sociedade Espírita “Os Mensageiros da Paz”, por ser próxima de sua
residência. Embora fosse de família católica, Adelina se identificou de
imediato com os ensinamentos espíritas e passou a frequentar
assiduamente as reuniões semanais. Levado pela curiosidade, Mario
resolveu acompanhar a esposa para saber do que se tratava em tais
reuniões. Lá chegando, foi de imediato convidado pelo dirigente a sentar-
se à mesa mediúnica e participar do trabalho. Para surpresa de todos,
deu uma comunicação psicofônica, de um mentor espiritual, nada
lembrando após o término do trabalho, o que caracterizou sua mediunidade
inconsciente. A partir desta data, passou a frequentar as reuniões
mediúnicas com Adelina, adquirindo vários livros para entender aquele
fenômeno e, assim, a busca através do estudo foi um traço marcante de
suas atividades na Casa Espírita.
   Ainda relutante em assumir a sua tarefa mediúnica, em certa ocasião
arranjou diversos afazeres para justificar sua falta à reunião daquela noite.
Ao se aproximar o horário, suas pernas travaram e não conseguia sair do
lugar. Após várias tentativas, lembrou-se de pedir ajuda através da oração
e, em resposta, ouviu uma voz a lhe dizer que só sairia do lugar se fosse
atender ao compromisso assumido na Casa Espírita. E foi o que
aconteceu.

Desta forma foi se entrosando nas atividades da SEMP, inicialmente nos
trabalhos de atendimento espiritual e receituário mediúnico. Seu mentor
espiritual apresentava-se como um médico sob o nome de Luis Fernando.
Com o passar dos anos, integrou-se às tarefas administrativas, fazendo
parte do Conselho Deliberativo e dirigindo a Sociedade como seu presidente
por quatro mandatos (1970-71; 1978-79; 1982-83 e 1986-87). Ministrava
palestras na SEMP e integrava o grupo de oradores da União Regional
Espírita – 1ª região, onde também foi presidente.
     Com o inestimável concurso e companheirismo de sua esposa Adelina,
incentivadora de todas as suas atividades no Espiritismo, os filhos
encaminharam-se no estudo e na vivência da Doutrina e sempre
participaram das atividades da SEMP desde a Escola de Evangelização e
Mocidade, grupo de teatro, almoços beneficentes e como evangelizadores.
Sua esposa, além de participar dos trabalhos mediúnicos e grupos de
estudo, trabalhava nas atividades assistenciais, especialmente às
gestantes e às crianças, tendo sido presidente da Associação Beneficente
Abrigo ao Berço – Pupileira no mandato de 1970-71.

     Como presidente da Casa, Mario sempre foi um entusiasta estimulador
da Escola Espírita de Evangelização e da Mocidade Espírita. Valorizou o
estudo da Doutrina, sendo um dos principais defensores da obrigatoriedade
na participação em programa de estudo e orientação mediúnica para os
candidatos aos trabalhos espirituais, em vigor na SEMP desde a década
de 1960. A convivência e a troca de ideias com seus genros Alexandre
Sech e Célio Costa, voluntários no Centro Espírita Luz Eterna, reforçou a
certeza da necessidade da metodização dos estudos sobre mediunidade
e da Doutrina Espírita, criando desde essa época um elo de cooperação
entre as duas Casas.

     Mario Silveira desencarnou em Curitiba, no dia 10 de outubro de 1990,
aos 75 anos de idade, mas sua influência no Movimento Espírita permanece
através de seus descendentes e amigos até hoje.



Domingo
10h

Tema de
O Livro dos Espíritos Palestrante

Página 4 - Março/Abril/2012 - Sociedade Espírita “Os Mensageiros da Paz”

Programação de palestras na SEMP –  Março/Abril/2012

Terças-
feiras

Palestrante
13h45

Palestrante
20h Tema de O Evangelho Segundo O Espiritismo

04/03

11/03

18/03

25/03

01/04

08/04

15/04

22/04

29/04

06/03

13/03

20/03

27/03

03/04

10/04

17/04

24/04

Anízia

Barreto

Sueli Guerra

Jociely

Valter

Kátia

Cláudio

Juliana

Valter

URE-ML

Paulo Cezar

Márcia Abreu

Jaime

URE-ML

Paulo Henrique

Gastão

Gastão

Robson

Cláudio

Rubens

Célio Costa

Sérgio Hilmar

Nilson

Neuton  Albach

Rubens

Questões 37à 54

Questões 55 à 59

Questões 60 à 75

Tema livre

Questões 76 à 92

 O Perispírito - Questões 93 à 95

99 anos da SEMP

Aspecto sociológico do  Espiritismo

Tema livre

Cap.8 - Bem aventurados os que têm puro...

Tema livre

Cap.9 - Bem aventurados os brandos e ...

Cap.10 - Bem aventurados os misericordiosos

Cap.11 - Amar ao próximo como a si mesmo

Tema livre

Cap.12 - Amai os vossos inimigos

Cap.13 - Não saiba a vossa mão...

Outras atividades abertas ao públicoOutras atividades abertas ao público
* PASSE E ÁGUA FLUIDIFICADA: ministrados durante as palestras,

nos horários acima referidos.
* IRRADIAÇÃO PARA DOENTES: às terças-feiras à tarde e à noite,

20 minutos antes das palestras são anotados os nomes de pessoas
doentes que estejam impossibilitadas de vir à Casa.

* ATENDIMENTO FRATERNO: a partir de 20 minutos antes das
palestras aos domingos e às terças-feiras à tarde e à noite, os
trabalhadores da recepção da Casa estarão aptos a encaminhar
para este setor as pessoas que desejem amparo ou esclarecimento
espirituais.

* ATENDIMENTO DO DR. LEOCÁDIO: às terças-feiras, a partir das
19h, são entregues as senhas para as pessoas que desejem
consultar o médico espiritual, cujo atendimento se inicia às 20h.

* CURSOS ÀS TERÇAS-FEIRAS, 15h:
1) PBDE, com duração de um ano e ingresso a qualquer tempo.
2) COEM, com duração de dois anos. Novas inscrições até março.
3) ESDE, com duração de três anos. Novas inscrições mediante
entrevista.
4) Estudo das Obras de André Luiz, com ingresso a qualquer tempo.

* QUARTAS-FEIRAS, 18h: CURSO de ESPERANTO, a partir de 29
de fevereiro, durando o ano todo.

* CURSOS ÀS QUINTAS-FEIRAS, 18h30: ESTUDO DO
EVANGELHO: ingresso a qualquer tempo.

* CURSOS ÀS QUINTAS-FEIRAS, 20h:
  1) PBDE, com duração de um ano e ingresso a qualquer tempo.
  2) COEM, com duração de dois anos. Novas inscrições até março.
  3) ESDE, com duração de três anos. Novas inscrições mediante

entrevista.
4) Estudo das Obras de André Luiz, com ingresso a qualquer tempo.

* SEXTAS-FEIRAS, 20h:
  1) Nas três primeiras sextas-feiras de cada mês: Grupo de Estudo

ainda em projeto. AGUARDE!
  2) Na última sexta-feira de cada mês: CURSO MEDIUNIDADE

SEM PRECONCEITO, ministrado por Edvaldo Kulcheski.
Ingresso a qualquer tempo a partir de março de 2012.

A SEMP na INTERNETA SEMP na INTERNET
Site: www.osmensageirosdapaz.com.br
Vivência de pais: vivenciadepaisdasemp.blogspot.com
No facebook: procure Boletim A Paz
Twitter: twitter.com/#!/BoletimAPAZ

LIVRARIA
     Oferece mais de 1.000 títulos, incluindo as obras
básicas, apostilas de estudo, romances, livros para estudo
e pesquisa, CDs de mensagens ou de preces, audiobooks,
livros infantis e muito mais.

     PROMOÇÕES:
     As Obras Básicas de Kardec, pela Editora IDE, custam
APENAS R$ 5,00 cada.
     “O Evangelho Segundo o Espiritismo” pela Editora Boa
Nova, por apenas R$ 4,00.
     “O Livro dos Espíritos” e “O Evangelho Segundo o
Espiritismo” pela Editora EME, COM ESPIRAL, por APENAS
R$ 10,00.

VIDEOTECA
     Nosso acervo contém mais de 500 títulos entre filmes,
palestras e documentários.

     PROMOÇÃO:
     Locando dois filmes, você leva uma palestra como
cortesia.

BIBLIOTECA
     Oferece para locação mais de 5.000 obras literárias,
tanto para o estudo da Doutrina Espírita como para uma
leitura edificante. Venha conhecer nossa prateleira de obras
raras!

                                                                       Eros Kossatz
                  Diretor do Departamento de Difusão Doutrinária

BIBLIOTECA

VIDEOTECA

LIVRARIA


