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PALAVRA DO PRESIDENTE
unestas previsões para o final de 2012 são disseminadas na
mídia de um modo geral, em face às chamadas profecias
do fim dos tempos do calendário Maia. De minha parte, de
tudo que tenho ouvido, entendo que se trata do fim dos
tempos do calendário dos Maias e não do mundo, como se entende
do Apocalipse bíblico. Essas previsões são uma constante no imaginário
religioso do mundo inteiro. Existem as correntes catastrofistas que
se encarregam de manter vivas essas previsões e à medida que
vão se frustrando, urge realimentá-las, pois não podem extinguirse. Todos se lembram,quando da proximidade do ano 2000, que
corria no mundo a corrente do Juízo Final fundada nas profecias de
Nostradamus, o profeta francês da catástrofe do fim do mundo.
Durante quase dois mil anos, o Apocalipse do Evangelista João
aterrorizou o mundo, com sua tese do Armageddon e da vinda do
anticristo, para só então vir o dia do juízo final, com sua célebre
visão profética dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Até hoje, esta
corrente mantém a chama acesa no mundo cristão. Quanto a nós,
espíritas, as previsões são um tanto diferentes. Não se cogita da
destruição do planeta Terra, mas de uma transição que nos levará
a um mundo de regeneração aqui mesmo no planeta Terra. Esta
transição será gradual e lenta, não se sabe quanto tempo durará,
um século, dois, três... Tudo terá que se ajustar à nova era, desde
a Natureza deverá passar por processos de regeneração ambiental,
com a conscientização dos espíritos aqui encarnados, para a
preservação da Natureza, restabelecendo o equilíbrio entre a
satisfação das necessidades humanas e sociais, desenvolvendo-se
normas de progresso sustentável para a Humanidade do Terceiro
Milênio. Os espíritos não cessarão de encarnar na Terra e os recursos
naturais terão que atender às necessidades de toda a humanidade,
em todos os setores das atividades humanas. A atividade predadora
do homem sobre os recursos da natureza terá que cessar, dando
lugar à racionalização na exploração dos recursos naturais. Como
se vê, a Humanidade terá que ser reeducada para que a vida na
Terra siga seu curso. Novas estirpes de espíritos mais avançados
virão encarnar na Terra, impondo-se o exílio dos espíritos refratários
ao progresso e à evolução para mundos compatíveis com o estágio
de progresso desses espíritos, como já aconteceu tantas vezes no
contexto planetário Cósmico, tal como o ocorrido com os exilados
da Capela, dos ensinamentos de Emmanuel. Portanto, para nós
espíritas, a questão não é de fim do mundo, mas de transformação
da Terra e dos espíritos para a edificação de um novo mundo, aqui
mesmo, no ambiente físico da Terra, a nossa morada cósmica. O
momento é de transição planetária, para a construção do mundo
que vamos estruturar para as novas civilizações dos quadrantes
terrenos rumo ao terceiro milênio. Os Espíritas, pois, não podem se
perfilar ao lado dos escatológicos e catastrofistas para os quais o
mundo tem existência aleatória e desconexa. Pense e reflita sobre
isso. Paz e Bem a todos, aí vem o centenário da SEMP. Sejamos
todos felizes e confiantes.
Rubens Corrêa
Presidente da SEMP
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RECESSOS em JULHO
- Atendimento do Dr. Leocádio: o mês todo.
- Bazar e Brechó: o mês todo.
- Cursos: de 15 a 30 de julho
- DIJ: de 01 a 27 de julho.
As demais atividades públicas (palestras, passes, irradiação,
Atendimento Fraterno, Acolhimento, Evangelhoterapia e
Tratamento pelo Magnetismo) funcionam normalmente.

EDITORIAL
lema que o Codificador escolheu para a Doutrina Espírita - Fora
da caridade não há salvação - transfere grande responsabilidade para a Casa Espírita. Cada pessoa que nela adentra, quer verbalize o pedido de ajuda ou não, precisa ser
acolhida com este sentimento, que inclui desde a simpatia no sorriso
do voluntário da recepção até o tratamento espiritual especializado. Os
transtornos espirituais, manifestos como distúrbios físicos, emocionais
ou mentais, diagnosticados como doenças psicossomáticas, idiopáticas
ou psiquiátricas, encontram solução deficiente na Medicina tradicional.
Por isso, constituem o alvo preferido do atendimento à luz da Doutrina
Espírita. Na vasta e profunda obra do Codificador, ditada pelos Espíritos
Superiores, encontram-se todos os instrumentos necessários ao amparo
destes casos. Nas Instruções dos Espíritos do capítulo XIX de O
Evangelho Segundo o Espiritismo, lemos: "Os apóstolos, assim como
Ele (o Cristo), também não fizeram milagres? E o que eram esses milagres
senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de
então, mas que, hoje, em grande parte se explicam e se compreendem
completamente pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo? (...) Se
todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si
mesmos e se quisessem pôr a sua vontade a serviço desta força, seriam
capazes de realizar o que, até agora, chamamos de prodígios, e que
não passam de um desenvolvimento dos dons e capacidades humanas."
Sabe-se que o objetivo final é a cura completa e definitiva, que se obtém
com o estudo da Doutrina, levando ao conhecimento de si mesmo
para uma "reforma íntima". Mas, como exigir o estudo nesse primeiro
momento, se a obsessão for intensa a ponto de suprimir a vontade do
obsidiado? No capítulo XXIII de O Livro dos Médiuns, lê-se: "A subjugação
corporal tira, muitas vezes, ao obsidiado, a energia necessária para
dominar o mau Espírito. Daí tornar-se precisa a intervenção de um
terceiro que atue ou pelo magnetismo ou pelo império da sua
vontade.(...) Às vezes, o que falta ao obsidiado é força fluídica suficiente;
nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser
de grande proveito." Por isso, a SEMP oferece o tratamento espiritual
completo através do Acolhimento e do Atendimento Fraterno, que
encaminha ao Tratamento pelo Magnetismo e o nome ao grupo de
desobsessão, quando assim for necessário, além da Evangelhoterapia,
dos passes e das palestras, até a integração num dos vários grupos de
estudos da Casa, para a pessoa harmonizar-se e preparar-se para ser
também mais um voluntário nesta obra de amor ao próximo, com a
cura progressiva do seu espírito.
Grupo de Estudos Aprendizes da Verdade
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ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE

DEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIAL

É uma bênção estar em uma Casa Espírita que frutifica o trabalho da
Evangelização, transformando nossas crianças em jovens trabalhadores,
férteis para a Boa Nova e a sociedade em geral. Agora foi a vez da Gabriela
Ledy Silveira e do Guilherme Vinicius do Nascimento, que vieram
engrossar as fileiras de tarefeiros junto ao Mestre.

Em maio, as voluntárias do Departamento organizaram a festa das
Mães assistidas pela SEMP numa das quintas-feiras à tarde, quando a
atividade de Promoção Social atua junto às famílias carentes.

As crianças assistidas leram os cartões com mensagens de
gratidão às suas mãezinhas, enquanto estas assistiam na platéia,
embevecidas.
Parabéns a eles que souberam aproveitar a oportunidade e abraçam
conosco esse compromisso com Jesus.
A última Vivência de Pais do primeiro semestre deste ano reuniu mais
de quarenta responsáveis por nossos evangelizandos na manhã do
domingo, 24 de junho, sob a coordenação do psicólogo Marlon Reikdal.

Ao final, todas as mães assistidas receberam do Departamento, um pacotão com presentes.

Cada Vivência de Pais agrega mais experiência àqueles que participam
dessa troca de ideias, num ativo diálogo em grupo, facilitando a tarefa de
educação dos Espíritos reencarnados que nos são confiados.
Faremos recesso de férias, só retornando em 29 de julho, evitando
possíveis contágios virais devido ao frio.
Também em 29 de julho, retornamos com a Vivência de Pais, sobre
o tema: “Auto-Estima na Família”, com a coordenação de Silvana. Para
agosto, o tema será: “Educar para Viver em Sociedade”, com Salete.
Marita Pianaro
Diretora do Departamento da Infância e Juventude

Eny Silveira
Diretora do Departamento do Bem Estar Social

VIVÊNCIA dos PAIS
A Vivência de Pais foi uma iniciativa do Departamento da Infância e Juventude da SEMP, que entusiasmou tanto os
frequentadores quanto os voluntários de outras Casas, que resolveram oferecer também este importante serviço aos genitores e
responsáveis pela educação da nova geração espírita.
Participe você também desta experiência, todos os últimos domingos de cada mês de funcionamento do DIJ, cujo Calendário
você pode visualizar em edital, no site da SEMP ou no blog: http://vivenciadepaisdasemp.blogspot.com
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TRATAMENTO pelo MAGNETISMO
O Grupo de Estudo do Magnetismo da SEMP, GEM Cáritas, reúnese semanalmente desde o final de abril de 2011, após a primeira
vinda de Jacob Melo a Curitiba, a fim de assimilar e praticar esta
Ciência que Kardec professou durante 35 anos e afirmou ser irmã
gêmea do Espiritismo, sem a qual este ficaria incompleto (Revista
Espírita, março de 1858 e janeiro de 1869). Durante este tempo,
Jacob Melo gentilmente repassou vasto material de sua experiência
ao GEM Cáritas.
De 18 a 20 de
maio último,
este
pesquisador do
Magnetismo foi
trazido pelo
Grupo, da
cidade de Natal
até a SEMP,
para aprimorar
as técnicas e
esclarecer os
questionamentos
finais.
Além disso,
Jacob ministrou,
abertos ao
público, um
Seminário na
manhã do
sábado, sobre
“Magnetismo e
Espiritismo” e
uma palestra
com o tema
“Tratamento da
Depressão pelo
Magnetismo”,
que atraiu
mais de trezentas pessoas.
Na ocasião, Jacob expôs a entusiasmante estatística de 95 % de
melhora dos pacientes com depressão tratados no LEAN, em Natal,
onde trabalha. Nos grupos que se formaram sob sua orientação em
várias cidades do Brasil e dos Estados Unidos, 80% dos deprimidos
tratados pelo Magnetismo apresentaram remissão da doença,
confirmada pelos psiquiatras que acompanhavam a evolução destes
pacientes, que passaram a receber daqueles profissionais,
gradualmente, menores doses medicamentosas até a total retirada.
O GEM Cáritas, com a aprovação de Jacob e da Diretoria da
SEMP, já iniciou o Tratamento pelo Magnetismo aos frequentadores
da Casa, encaminhados através do Atendimento Fraterno, disponível
nos horários de palestra pública (veja os horários na página 4 desta
edição). Os pacientes preferenciais serão os portadores de
depressão e também os cadastrados para o tratamento espiritual
de desobsessão; contudo sabe-se que todas as doenças são
passíveis de melhora pelo Magnetismo.
Os livros de Jacob Melo encontram-se à venda na Casa, assim
como os DVDs da palestra e do seminário que ele aqui apresentou.
O Grupo continuará seus encontros semanais para estudo dos
casos e aprimoramento constante, visando à melhor aplicação do
Magnetismo, esta energia que o Pai colocou em cada um de nós,
para auxiliarmos nossos irmãos em desarmonia física, emocional,
fluídica e espiritual, gratuita e amorosamente.
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NOVIDADE: PÓS-MOCIDADE
Com a integração do Grupo Veeenha à Juventude III da SEMP,
também conhecida como Mocidade, aumentou o segmento de
jovens acima dos 21 anos em atividade na Casa. Por solicitação
destes entusiastas voluntários do Movimento Espírita, foi criada a
Pós-Mocidade, constituída por rapazes e moças dos 22 aos 30 anos,
ávidos por eventos que atraiam mais participantes e agreguem novas
ideias de entretenimentos sadios e de grupos de estudo para esta
faixa etária.
Para início, formar-se-á um grupo de estudos a partir de agosto,
com o apoio do Departamento Doutrinário da SEMP, em conjunto
com o DIJ, já que a Pós-Mocidade representa a transição suave
entre os dois Departamentos.

HOMENAGEM a CHICO XAVIER
Em 30 de junho último, a Mocidade da SEMP e o Departamento
Doutrinário trabalharam juntos para homenagear Chico Xavier, por
ocasião dos dez anos de sua desencarnação. Houve uma palestra
no Auditório sobre fatos e casos interessantes da vida deste médium,
ministrada por Jaime Nunes, seguida de números musicais de tema
espírita, entoados pelo Coral Paz e Luz. Na sequência, os presentes
puderam apreciar cenas das respostas relevantes do homenageado
em seu ‘pinga-fogo’ de dezembro de 1971 e, ao término, todos
elevaram seus pensamentos unidos no ideal de paz e caridade para
o progresso espiritual da humanidade. Após o encerramento da
cerimônia, muitas pessoas desceram ao Salão do Refeitório para a
Noite do Sanduíche, organizada pela Mocidade da SEMP, que sorteou
livros de Chico Xavier entre os participantes, intensificando a
celebração ao querido e saudoso médium mineiro.

EVANGELHOTERAPIA
Seguindo orientação da URE, o Departamento Doutrinário da
SEMP passa a oferecer mais um serviço aos domingos e terças à
noite, ampliando o Atendimento Espiritual aos frequentadores da
Casa. Todos aqueles que passarem pelo Atendimento Fraterno, após
receberem o passe, poderão optar, além da palestra pública, pela
Evangelhoterapia, realizada em sala privativa para até dez pessoas.
Os coordenadores treinados facilitarão a harmonização através do
Evangelho e estimularão a troca de ideias e experiências à luz da
Doutrina Espírita. As pessoas que gostarem, poderão repetir a terapia
todas as semanas, pois os temas evangélicos serão variados,
incentivando a reforma íntima almejada.
Venha você também participar!

NOVO CURSO
CURSO DIURNO
DIURNO -- EADE
EADE
NOVO
A pedido dos participantes que concluíram o ESDE diurno, Estudo
Sistematizado da Doutrina Espírita, os quais fizeram questão de
continuar a estudar em conjunto, iniciou-se o EADE, Estudo Avançado
da Doutrina Espírita, pela primeira vez na SEMP. Este Curso,
constituído de quatro unidades de roteiros organizados pela FEB, com
duração de mais de três anos, é indicado aos que já completaram o
ESDE e permanecerá aberto a novos participantes até o final deste
1° semestre. Nova turma de ESDE diurno, para novos participantes,
iniciou em 19 de junho.
Sônia Merlin
Diretora do Departamento Doutrinário
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Programação de palestras na SEMP –
Domingo
10h

Tema de
O Livro dos Espíritos

Palestrante

Terçasfeiras

Palestrante
13h45

Julho/Agosto/2012

Palestrante
20h

01/07

Questões 149 à 165

Robson

03/07

Paulo Cezar

Paulo Cezar

08/07

Questões 166 à 188

Sueli Brito

10/07

Cláudio

URE-ML - Elói Bevilacqua

15/07

Questões 189 à 196

Gastão

17/07

Anízia

Márcia Abreu

22/07

Orgulho e humildade

Maria da
Graça Rosseti

24/07

Jociely

Paulo Henrique

29/07

Tema livre

Rubens

31/07

Zuly

Jean

05/08

Questões 197 à 206

Valcir

07/08

Kátia

Cláudio

12/08

Tema livre

Rubens

14/08

Silvana

URE-ML - Sueli Brito

19/08

Questões 207 à 221

Carlos Augusto

21/08

Juliana

Murilo Bardal

26/08

Questão 222

Robson

28/08

Sueli

Sueli

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.
“O Evangelho Segundo o Espiritismo” formato de bolso,
por apenas R$ 2,00. IMPERDÍVEL!

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.
Eros Kossatz
Diretor do Departamento de Difusão Doutrinária

Tema de O Evangelho Segundo O Espiritismo
Cap. 19 - A fé transporta montanhas
Tema livre
Cap.20-Trabalhadores da última hora
Cap.21-Haverá falsos Cristos
Cap.22-Não separeis o que Deus juntou
Cap.23-Estranha moral
Tema livre
Cap.24-Não ponhais a candeia debaixo...
Bezerra de Menezes

Outras 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. RECESSO durante o mês de
julho.
* SEGUNDAS-FEIRAS, 15h: Grupo de Estudo de A Gênese.
* CURSOS ÀS TERÇAS-FEIRAS, 15h:
1) PBDE, com duração de um ano.
2) COEM, com duração de dois anos. Pré-requisito: PBDE
3) ESDE, com duração de três anos. Pré-requisito: PBDE
4) EADE, com duração de três anos. Pré-requisito: ESDE
5) Estudo das Obras de André Luiz. 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:

SEMINÁRIO de INVERNO
No sábado, 11 de agosto, das 14h às 18h, haverá um
Seminário com o tema “A Reencarnação no Cristianismo”,
ministrado por Rubens Corrêa, versando sobre a
panorâmica histórica do conceito e do entendimento de
reencarnação desde o tempo do Cristo até os nossos dias.
O evento será no Auditório da SEMP, com coffeebreak
no Salão do Refeitório.
Todos estão convidados.

1) PBDE, com duração de um ano e ingresso a qualquer tempo.
2) COEM, com duração de dois anos. Novas inscrições 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: Grupo de Estudo da Revista
Espírita de Allan Kardec (1858 a 1869).
2) Na última sexta-feira de cada mês: CURSO MEDIUNIDADE SEM
PRECONCEITO, ministrado por Edvaldo Kulcheski. Ingresso a qualquer tempo.

