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PALAVRA  DO  PRESIDENTE

dever de consciência nos impõe agradecer a todos os irmãos
da SEMP por mais um período de dois anos na  direção da
Casa. Isto é muito especial, pois em 11 de Abril de 2013, a
nossa Casa completará um século de atividades no ideal da

Doutrina Espírita.  São quatro gerações que passaram pela nossa
Sociedade e que nos legaram o patrimônio físico, moral e espiritual
que hoje temos. Quanto esforço foi despendido em todos esses
anos? Quantos sonhos, quanta luta para alcançar o que hoje temos?
Não vou citar nomes porque posso cometer a injustiça de esquecer
algum nome relevante, por isso, generalizo quando falo do passado.
A maior herança que recebemos foi o patrimônio moral e espiritual
dos que nos antecederam. A Sociedade de Amparo ao Berço,  a
tradicional "pupileira" que marcou a nossa Casa, pelos serviços que
prestou à adoção de crianças sob nossa custódia foi o marco da
caridade cristã que nos distinguiu por décadas. Muitas outras
realizações marcaram época em nossa tradição. Hoje, somos uma
sociedade espírita fiel a nossas origens, voltada para o trabalho na
caridade e primando por transformar-nos num polo de irradiação e
divulgação da Doutrina, Possuímos um acervo dos mais completos
numa biblioteca com mais de 4.000 títulos, uma videoteca com
centenas de vídeos espíritas e espiritualistas, uma livraria com acervo
sempre atualizado e com as obras clássicas do Espiritismo. Mas o
mais importante, talvez sejam, os grupos que atuam na Casa,
distinguindo-se o grupo de voluntárias de nosso Departamento de
Assistência que conta com o apoio de médicas, professoras e outras
pessoas igualmente eficientes no trato das pessoas assistidas, os
grupos de visita às Casas de Assistência aos Idosos, os instrutores
do PBDE, COEM, ESDE e outros cursos que a Casa Ministra, as
evangelizadoras da Infância e Juventude, os palestrantes e
conferencistas dos trabalhos públicos. Enfim, são incontáveis as
atividades a que hoje nos dedicamos na área da Seara Espírita. E,
ainda é muito pouco, muito mais ainda há a realizar. No campo da
educação infanto juvenil ainda há muito por fazer, acrescentando
atividades esportivas e recreativas. Filiada à Federação Espírita desde
1915, a Casa Mater do Espiritismo, grande tem sido o empenho em
honrar a tradição Espírita do Paraná. Enfim, desejamos a todos os
irmãos, Paz e Bem, hoje e sempre, fraternalmente.

                                                   Rubens Corrêa
                                                            Presidente da SEMP

EDITORIALEDITORIAL
este bimestre, o Boletim Informativo A Paz completa três anos
de publicação, a contar de sua Edição Zero, referente a julho
e agosto de 2009. Durante este período, procuramos manter
os sócios, os frequentadores e os colaboradores da SEMP

informados a respeito das atividades da Casa e objetivamos ser um
veículo de união entre os seus voluntários. Agradecemos aos
Mensageiros da Paz - alguns dos quais talvez tenham animado, na
última reencarnação, os homenageados em nossa coluna Vultos da
SEMP - que da Espiritualidade nos intuem e orientam para cumprirmos
nossa anônima e humilde missão.
     Nesta edição, substituímos Vultos da SEMP pela celebração do pré-
centenário da Casa e da posse da Diretoria para o biênio 2012/13.
     Toda nova fase estimula-nos ao progresso das ideias. Assim, a SEMP
oferta a apresentação do trabalho do espírita considerado o maior
estudioso em Magnetismo da atualidade, que enfatiza os ensinos do
Codificador na assimilação desta ciência, visando a ampliar o
atendimento aos que buscam auxílio no Espiritismo para diminuir as
suas dores físicas e espirituais.
     Em 18 de abril, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec completou 155
anos. Mas ainda, como naquela época, vigora o materialismo e
necessitamos combatê-lo com o esclarecimento dos fatos à luz da
Doutrina. Por isso, nesse mês de maio, homenageamos as mães
reforçando a visão espírita e alertando para a importância do afeto e
do respeito, desprezando-se a busca do consumismo para presentear
a quem se ama. Sabemos que as mães preferem o abraço sincero e
alguns momentos de convívio amoroso a um regalo adquirido no
comércio. Repensemos nossos comportamentos e posturas a cada dia
de nossas vidas, a cada gesto ou decisão a tomar, para evitarmos
seguir os impulsos sob a influência de publicidades e modismos que
beneficiam apenas aos interesses materialistas. Ensinemos nossos
filhos com o exemplo vivo da ponderação e aplicação daquilo que
aprendemos e queremos repassar a eles, para um caminho de evolução
espiritual. Com a palestra Amparo Divino, reforça-se a convicção de
que, se fizermos a nossa parte, Deus proverá todo o restante para que
sigamos em frente. Portanto, estudemos, trabalhemos e confiemos! Se
ao nosso lado, muitos aparentemente têm sucesso desviando-se do
bom caminho, resta-nos orar por eles e redobrar nossa perseverança,
"para não cairmos em tentação" e criarmos 'amarras' para o nosso
Espírito, impedindo-o de voos mais altos.

                              Grupo de Estudos Aprendizes da Verdade

O Estudo da Revista Espírita, de Allan Kardec
(ano 1858 até 1869), iniciou em março deste ano,
mas aceita participantes a qualquer tempo.
Conheça o relato dos casos que o Codificador
atendia e as mensagens  espirituais exclusivas
desta obra.
Horário: nas três primeiras sextas-feiras de
cada mês, às 20h.
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DEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIAL

CONVITE

O Homem Espiritualizado

DEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIAL
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Desde pequeninas, as crianças podem demonstrar
agressividade.

Neste caso, é necessário intervir com autoridade, de
maneira enérgica, porém amorosa ou procurar ajuda de um
profissional da área de saúde mental.

O comportamento agressivo remonta ao período em
que estagiamos nos primórdios da nossa evolução espiritual,
quando precisávamos caçar, proteger nosso território e nos
proteger, portanto faz parte da natureza humana.

É preciso identificar e educar este comportamento.
Os Espíritos respondem a Kardec, na questão 638 de

O Livro dos Espíritos, que “o mal, embora necessário, nunca
deixa de ser o mal; entretanto, à medida que a alma se depura
nas encarnações sucessivas, desaparece; tornando-se o
homem mais culpado quando o pratica, pois melhor o
compreende.” E na questão 208: “... Os Espíritos dos pais
têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação.
Constituindo-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados, se
vierem a falir no seu desempenho.”

As famílias não se reúnem por acaso e sim por analogia
de sentimentos ou por provação. Deus nos dá o que
precisamos ou o que pedimos.

Portanto, abrace sua Família, use sua autoridade sem
agressividade e seja feliz!

Leia mais sobre a agressividade infantil no blog:
vivenciadepaisdasemp.blogspot.com.br

Os Evangelizadores, que não fizeram recesso no feriado
desta Páscoa, promoveram uma Oficina com os jovens e as
crianças que compareceram na SEMP.

Foi uma manhã muito alegre e festiva.

No mês de maio, dia 27, o tema da Vivência de Pais
será: “Depressão Infantil” e será coordenada pela psicóloga
Ana Beatriz P. Guimarães. E no mês de junho, dia 24, o tema
será: “Doenças Psiquiátricas” com coordenador ainda a ser
definido. Contamos com sua presença, sempre às 10h de
domingo.

Marita Pianaro
Diretora do Departamento da Infância e Juventude

A Doutrina dos Espíritos veio à luz como o Consolador, para trazer a
todos a verdade e levantar de vez o véu da vida espiritual, promovendo assim
a verdadeira direção ao homem.

O homem espiritualizado não se curva diante das dores e dos
empecilhos do mundo. O homem espiritualizado segue em frente suplantando
suas provas com humildade e perseverança, por saber-se imortal. O homem
espiritualizado não se deixa levar pelo ódio, ira, inveja ou violência. Porém,
se em algum momento, isto se lhe assoma ao espírito, ele ora, submete-se
à sua própria consciência e refaz seu caminho ainda mais forte, porque
acredita na vida espiritual, crê no exemplo que o Mestre Jesus deixou e o
toma como modelo a ser seguido e sabe que Deus a ninguém desampara.
O homem espiritualizado vigia, ora e segue sua jornada a caminho da luz.

                                                                     José Luiz (espírito)

  Psicografia recebida em 09 de abril de 2012, no Grupo Luz e Amor, da SEMP

O Homem Espiritualizado

 A SEMP convida todos os voluntários que trabalham em Grupos
Mediúnicos nesta Casa e nas Casas irmãs e todos os participantes de
COEM para comparecerem à Palestra sobre DESDOBRAMENTO
CONSCIENTE, a ser proferida pelo experiente dialogador Rubens Denizar
Figueira dos Santos no dia 07 de maio, segunda-feira, às 20h. NÃO FALTE!

                                                                    Sônia Cabral Merlin
                                         Diretora do Departamento Doutrinário

CONVITE

No dia 28 de março, o
Departamento ofereceu
uma festinha de Páscoa
para as crianças das fa-
mílias assistidas. Todas
receberam sua “cestinha
do coelhinho” após a
brincadeira da cenoura e
tiveram momentos de
alegria e satisfação.
    Por isso, a Diretoria
do Departamento, emo-
cionada, agradece à Mo-
cidade da SEMP, que
gentil e generosamente
arrecadou os chocolates
e guloseimas para que

as cestinhas ficassem repletas e agradassem às crianças.
     O Bazar e o Brechó da SEMP fizeram descontos especiais no mês de
abril, em comemoração aos 99 anos da Casa.
     Em maio, os descontos especiais continuam, como uma homenagem
do Departamento ao mês das Mães.
     Aproveite para comprar belos e úteis presentes para quem tanto cuidou
de você com amor e, ao mesmo tempo, colabore na assistência às famíli-
as que o Departamento atende.
     Horário de funcionamento: terças-feiras, das 13h30 às 17h30 e das 19h
às 20h; quintas-feiras, das 13h30 às 17h30.

                                                                                 Eny Silveira
                           Diretora do Departamento do Bem Estar Social

ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDEESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE
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     OS 99 ANOS da SEMP

No dia 11 de abril, a SEMP completou 99 anos de existência. A festa
de comemoração reuniu seus voluntários e frequentadores, além de
confrades das Casas irmãs, na noite de 14 de abril.
     Com o Auditório lotado, a Assessora de Eventos, Eva Monteiro Cardoso,
iniciou a solenidade de aniversário da Casa Espírita mais antiga de Curitiba.

A prece inicial foi entoada pelo Coral Paz e Luz.

Intercaladas com as canções espíritas do Coral, pequenas
encenações teatrais do Nosso Grupo, da SEMP, retrataram a vida cotidiana
sob a visão espírita.

Marli Sokoloski, Diretora Doutrinária da URE-Metropolitana Leste (à
esquerda na foto), Daniel Dallagnol e vários representantes de diversas
outras Casas Espíritas fizeram-se presentes e divertiram-se com os
esquetes.

Após a parte cultural, o Presidente reeleito da SEMP para o biênio
2012/13, Rubens Corrêa, deu posse ao Vice-presidente, Nilson Ricetti
Xavier de Nazareno e ambos enfatizaram que a Casa acolhe cerca de
400 frequentadores por semana em suas palestras e quase 200
participantes em seus diversos grupos de estudo da Doutrina. Além do
atendimento espiritual aos encarnados, a SEMP desenvolve o trabalho
ativo de doze grupos mediúnicos, sendo um deles de desobsessão e
outro de apoio ao médium em caráter emergencial. A infância e a juventude
encontram em suas atividades o caminho para promover a integração do
evangelizando consigo mesmo, com o próximo e com Deus.

Em seguida, foram empossados os cinco Conselheiros, equivalentes
a um terço do Conselho Deliberativo, renovados a cada biênio, para gestão
de seis anos: Anízia Alves, Sueli Guerra, Silvana do Carmo, Wilson Bartsch
e Valcir da Costa. Foram nomeados os Diretores dos Departamentos, os
Assessores da Presidência e a Comissão do Centenário, que providenciará
a comemoração do próximo ano: Nilson Nazareno (Presidente), Neusa
Fioravanti, Cláudio Itacir D.N. da Silva, Valter Divardin e Eva Cardoso.

O Presidente da URE-Metropolitana Leste, Gerson Sokoloski,
enalteceu os serviços prestados pela SEMP, incentivando a recém-
empossada Diretoria ao prosseguimento da tarefa junto à seara de Jesus,
com o apoio da URE e da Federação.

Após a prece de agradecimento, todos se dirigiram ao Salão do
Refeitório para a confraternização.

Da esquerda para a direita: Eros Kossatz (Diretor de Difusão Doutrinária), Marita
Pianaro (Diretora da Infância e Juventude), Gerson Sokoloski (Presidente da URE-ML),
Nilson Nazareno (Vice-presidente da SEMP), Sônia Merlin (Diretora Doutrinária), Rubens
Corrêa (Presidente da SEMP), Eva Cardoso (Assessora de Eventos), Meire Corrêa
(Assessora da Recepção) e Eny Silveira (Diretora do Bem Estar Social e do Patrimônio).

     Na manhã do domingo, 15 de abril, o Vice-presidente Nilson Nazareno
proferiu uma palestra sobre o Histórico da Casa, encerrando as festividades
do pré-centenário da SEMP.



Domingo
10h

Tema de
O Livro dos Espíritos Palestrante
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Programação de palestras na SEMP –  Maio/Junho/2012

Terças-
feiras

Palestrante
13h45

Palestrante
20h Tema de O Evangelho Segundo O Espiritismo

06/05

13/05

20/05

27/05

03/06

10/06

17/06

24/06

01/05

08/05

15/05

22/05

29/05

05/06

12/06

19/06

26/06

Sueli Guerra

Zuly

Anízia

Juliana Sellucio

Cláudio

Kátia

Jaime

Jociely

Valter

Jaime

Valcir

Jacob Melo

Rubens

Daniel

Antonio Greca

Robson

Rubens

O Consumismo na visão espírita

Palestra especial - Dia das Mães

Tratamento da Depressão

Tema livre

Questões 114 à 131

Questões 132 à 148

Tema livre

Maria, mãe de Jesus

Tema livre

Cap.14 - Honrai vossa mãe e vosso pai.

Cap. 15 - Fora da caridade não há salvação

Cap.16 - Não se pode servir a Deus e a ...

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.

*  SEGUNDAS-FEIRAS, 15h: Estudo de A GÊNESE de Allan Kardec. Ingresso a
qualquer tempo.

* CURSOS ÀS TERÇAS-FEIRAS, 15h:

  1) PBDE, com duração de um ano.
  2) COEM, com duração de dois anos. Novas inscrições apenas em 2013.
  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  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 apenas em 2013.
  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: Estudo da REVISTA ESPÍRITA
de Allan Kardec, com ingresso a qualquer tempo.

  2) Na última sexta-feira de cada mês: CURSO MEDIUNIDADE SEM
PRECONCEITO, ministrado por Edvaldo Kulcheski.  Ingresso a qualquer tempo.

LIVRARIA SEMP
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. As PROMOÇÕES das obras básicas de Kardec
continuam imperdíveis.

Venha locar DVDs de filmes e palestras espíritas em nossa
Videoteca. Locando dois filmes, você leva uma palestra como
cortesia.

Nossa Biblioteca oferece mais de 5.000 obras literárias,
tanto para o estudo da Doutrina Espírita como para uma leitura
edificante.

                                                                        Eros Kossatz
                  Diretor do Departamento de Difusão Doutrinária

URE-ML

URE-MLeste

Tarde: Tema livre
Noite: Amparo Divino

Tarde: Amparo Divino
Noite: Tema livre

Tratamento da Depressão
pelo Magnetismo

Daniel
DallagnolQuestões 96 à 113 - Escala Espírita

Sueli Guerra

Carlos Augusto

Márcia Abreu

Gastão

Cláudio

Jaime

Paulo Davi

Edvaldo Kulcheski

Sueli Brito

Cap.17 - Sede perfeitos

Cap. 18 - Muitos os chamados, poucos os...


