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PALAVRA DO PRESIDENTE
os dias que correm de 2012, vivemos o período do précentenário de nossa Casa, pois no ano que vem,
comemoraremos em abril, o centenário de nossa Sociedade
na Seara do Mestre Jesus. Nós, espíritas, militamos nas
hostes espirituais sob a chancela de Jesus que é o nosso guia e
modelo, regente dos destinos espirituais da Terra. Os que não
conhecem o Espiritismo ignoram que Jesus é o nosso modelo, eis
que não vêem a Doutrina Espírita organizada nos moldes do culto
tradicional do Cristianismo. Não temos rituais, liturgias, categoria
eclesiástica, nem hierarquia sacerdotal, dentre nós não há os que
vivem do culto e todos somos voluntários. Não há profissionalismo
religioso no Espiritismo. "Dai de graça, o que de graça recebestes",
dizia Jesus aos seus discípulos e é o que nós espíritas procuramos
vivenciar conforme Kardec ensinou que "fora da caridade não há
salvação". Não existe clero e hierarquia dentre os Espíritas, todos
se orientam por suas consciências, em consonância com os ditames
da Doutrina Espírita cujos princípios e ensinamentos estudamos,
incansavelmente, sob a ótica da Doutrina de Jesus, consubstanciada
no Evangelho Segundo o Espiritismo. Dois mandamentos emanam
para orientação aos Espíritas, no item V, do Capítulo VI de O
Evangelho Segundo o Espiritismo, "Espíritas, amai-vos e instruí-vos."
Em função dessas duas premissas, orienta-se às Casas Espíritas,
praticar a convivência fraterna e instruir-se na prática e estudo da
Doutrina, sempre na observância do ensinamento de Jesus - "buscai
a verdade e ela vos libertará" - o que implica em dissipar as trevas
da ignorância. Também se busca a observação kardequiana de
passar tudo pelo crivo da razão e do bom senso. Assim, as quatro
gerações que nos antecederam na SEMP, que construíram nosso
patrimônio físico e espiritual nos legaram uma herança de trabalho,
com credibilidade e responsabilidade na obra do Bem. E nós,
trabalhadores da última hora, temos que levar adiante essa tradição
no rumo de nosso progresso espiritual trilhando a Seara do Bem
com Jesus e Kardec. Paz e Bem a todos.
Rubens Corrêa
Presidente da SEMP

NÃO PERCA!
Venha compartilhar seu
talento: música, teatro,
pintura, canto, poesia,
escultura, dança, culinária.
Inscrições até 16 de
setembro. Ou, ao menos,
venha degustar o delicioso
café colonial, repleto de
iguarias artesanais.
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EDITORIAL
este bimestre, inicia-se a primavera e, envolvidos pelo impulso
da Natureza, sentimos a necessidade da renovação. Nada
melhor que o estudo através de Seminários, para uma
reciclagem e atualização dos nossos conhecimentos,
absorvendo subsídios para o aprimoramento dos nossos serviços. A
SEMP oferece constantemente estas reciclagens, ministradas por
espíritas experientes, especialmente a partir desta época, em que já
respiramos o Centenário que se aproxima. Como uma vetusta senhora, nossa Casa deve dar o exemplo a outros núcleos da Doutrina, pois
em nossa cidade, excetuando-se a Federação Espírita do Paraná, é ela
a mais antiga dentre todas. Mais que nunca, é preciso estar firme no
caminho mostrado pelo Cristo e por Kardec e dar o testemunho
acolhendo e amparando a todos que a procuram em busca de consolo,
explicações e alívio para suas dores físicas ou morais ou para o vazio
existencial tão comum nos dias atuais.
A depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma
das principais causas de morte no mundo. Allan Kardec, em 1857, ao
elaborar O Livro dos Espíritos, já se preocupava com os sintomas do
atualmente chamado "vazio existencial", conforme consta na pergunta
943: "De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos
indivíduos sem motivos razoáveis?"
Ao que os Espíritos responderam: "Efeito da ociosidade, da falta
de fé e frequentemente da satisfação plena de seus apetites e vontades,
do tédio. Para aquele que exerce suas atividades com um objetivo útil
e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de
árido e a vida escoa mais rapidamente. Suporta as contingências da
vida com mais paciência e resignação quanto age tendo em vista uma
felicidade mais sólida e mais durável que o espera."
Portanto, estudemos a filosofia espírita, que nos explica os motivos
do sofrimento e a importância dos obstáculos, que nos servem de
estímulo ao progresso. Estudemos O Evangelho Segundo o Espiritismo
de forma atenta e profunda, pois ali encontraremos a interpretação
mais lógica das palavras do Cristo, visualizando o verdadeiro caminho
para a felicidade futura, ao alcance do nosso próprio esforço. E
trabalhemos no bem, no auxílio àqueles mais sofredores do que nós e
que ainda não despertaram para as razões da vida e para as leis de
Deus. Assim, preencheremos o vazio com a paz da consciência,
resgataremos nossos débitos através do amor - não mais pela dor - e
demonstraremos de forma útil a nossa gratidão para com o Criador.
Grupo de Estudos Aprendizes da Verdade

Visite o nosso site e saiba como participar do CONCURSO
para a criação de marca comemorativa dos CEM ANOS de
fundação da SEMP: www.osmensageirosdapaz.com.br .
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ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE

DEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIAL

O DIJ de nossa Casa Espírita é um setor muito eficiente,
fato este demonstrado pela capacidade em deter os jovens nas
suas dependências e atividades. Um tempo muito marcante da
caminhada espiritual é o período em que estagiamos na
juventude, pois estamos completando nossa reencarnação. Os
corpos jovens necessitam extravasar as energias estimuladas
pela ação dos hormônios e pela agilidade mental profusa de
ideias. Por isto, a importância da família presente e atuante no
cotidiano juvenil, a fim de que não se perca este vasto potencial
ou descambe para o lado inferior, sempre mais atrativo (a porta
larga).
Nossa SEMP possui coordenadores da Juventude muito
dispostos e bem preparados, que procuram estruturar, com base
no estudo contínuo e no bom senso, a explanação da Doutrina
Espírita, ajudando os jovens a encontrarem um perfeito equilíbrio
entre as realidades do mundo atual e as Leis Morais.

Durante todo o mês de setembro estará em PROMOÇÃO o
BAZAR de PRIMAVERA, com produtos confeccionados pelas
voluntárias do Departamento, à venda nos seguintes horários:
TERÇAS-FEIRAS – das 13h às 21 h, com doces e salgados
QUINTAS-FEIRAS – das 13h às 17h
DOMINGOS – das 9h às 12h
O valor arrecadado servirá para as reformas necessárias para
adequar a Casa ao seu Centenário.
Agradecemos as doações de remédios para tosse e outros,
utilíssimos para o direcionamento através das médicas, para
famílias assistidas que as consultam.
Eny Silveira
Diretora do Departamento do Bem Estar Social

VIVÊNCIA de PAIS

Considerando que em 2013 a SEMP comemorará o seu primeiro
CENTENÁRIO, diversas reformas tornam-se necessárias, para
adequá-la às festividades deste importante evento.

Para auxiliar os genitores na árdua tarefa de educação,
continuamos com a “Vivência de Pais”, no último domingo de
cada mês, no mesmo horário da Evangelização. No mês de
setembro, o tema será “Preconceito” e em outubro, “Educação
para a paz”. Visite o nosso blog:
http://vivenciadepaisdasemp.blogspot.com

DEPARTAMENTO do PATRIMÔNIO

PÓS-MOCIDADE AGORA É JUVENTUDE 4
Além do trabalho com os jovens e crianças aos domingos,
neste segundo semestre foi ampliada a idade para participantes
das atividades, com a criação da Pós-Mocidade, que se reúne
aos sábados, das 16h00 às 18h00, conforme anunciado na
edição anterior deste Boletim. Esta faixa etária, que vai dos 22
até os 30 anos de idade, preferiu adotar o nome de Juventude 4
e já está a todo o vapor. Além da busca pela prática evangélica
em todos os momentos da vida, esta turma animada e idealista
estuda a Doutrina Espírita através de um calendário dinâmico,
em que os jovens podem sugerir os temas, formular as próprias
aulas e até sugerir convidados para apresentarem temas
específicos. O horário dos encontros também foi escolha deles,
para não coincidir com as atividades e estudos profissionais.

Parabenizamos os coordenadores Fabiana Ferreira da Silva e
Valcir Antonio da Costa pelos bem sucedidos esforços na
condução dos trabalhos junto aos nossos jovens.
Marita Pianaro
Diretora do Departamento da Infância e Juventude

Os móveis e a decoração da Tesouraria foram renovados.

A sala que serve como consultório médico para as assistidas
na quinta-feira e como uma das salas de tratamento magnético
aos sábados à tarde, recebeu novo piso, persianas, pia e
acessórios de higiene.
Eny Silveira
Departamento do Patrimônio
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SEMINÁRIO com ORSON CARRARA
“DOIS GIGANTES do ESPIRITISMO:
Yvonne do Amaral Pereira e Cairbar Schutel”
Sob a coordenação de
Orson Peter Carrara, o
Seminário está
agendado para o dia
16 de setembro,
domingo, das 15h30
às 18h30, no Auditório
da SEMP, com
intervalo para lanche.
PARTICIPE!

SEMINÁRIO com
JOSÉ MARIA MEDEIROS
“OBSESSÃO
e suas TERAPÊUTICAS”
Domingo, 28 de outubro, das
15h30 às 18h30, este escritor e
orador espírita ministrará um
Seminário sobre o importante
tema, no Auditório da SEMP, com
intervalo para lanche.
IMPERDÍVEL!
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MENSAGEM da ESPIRITUALIDADE
“O ser humano encarnado abriga, ao longo de sua
existência, muitas paixões. Longe de ser um malefício, a paixão
é uma força imensa que move e motiva o homem. O perigo está
exatamente quando a paixão se torna dirigente da vida de
alguém. Aí então o homem parte para o desequilíbrio e a paixão
o derrota e o afasta de Deus. Se a paixão for, por outro lado,
canalizada e dirigida com cuidado e consciência, ela se torna
grande aliada nas conquistas do bem. Lembrai-vos sempre de
avaliar qual tipo de paixão abrigais em vossos corações e, no
equilíbrio do raciocínio, avalieis se a mesma vos está
aproximando ou afastando do divino que habita em vós.”
Mensagem psicografada na reunião mediúnica do grupo
Luz e Amor, da SEMP, em 09 de julho de 2012

DEPARTAMENTO DOUTRINÁRIO
O Departamento Doutrinário inaugurou, neste último dia 27
de agosto, segunda-feira à noite, o Espaço do Conhecimento,
estruturado na antessala da Biblioteca e Videoteca, no piso
superior do prédio principal.

EVANGELHOTERAPIA
Se você sentir-se desarmonizado ou com vontade de
participar de um grupo, onde possa trocar ideias sobre a Doutrina
Espírita, embora não esteja vinculado a nenhum grupo de estudo,
pode dirigir-se à Evangelhoterapia, que funciona às terças-feiras,
das 20h às 21h. A partir de um dos temas do Evangelho, os
participantes permutam experiências, dúvidas, angústias e
soluções à luz do Espiritismo, sob a coordenação de um voluntário
treinado e amoroso. A terapia costuma ser animada, revigorante
e estimulante para novos desafios e pacificadora para o convívio
junto à família e no trabalho profissional, além de oferecer o
consolo e a esperança.
Convidamos você a conhecer este novo serviço da SEMP.

VOCÊ SABIA?
- Os resultados do Censo 2010 revelaram que 2,02% da
população brasileira declarou-se espírita. O Espiritismo possui
a maior proporção de pessoas com nível superior completo
(31,5%) e as menores percentagens de indivíduos sem instrução
(1,8%) e com ensino fundamental incompleto (15,0%). Os demais
segmentos apresentam média aproximada de 6 a 7% de
adeptos sem instrução, 40% com fundamental incompleto e 10%
não alfabetizados. Os dados refletem as características da
própria Doutrina Espírita, que enfatiza o exercício do raciocínio
e incentiva a leitura, o estudo e a busca por respostas, ensinando
a pensar, como nos repassou o Codificador, educado pelo
grande pedagogo Pestalozzi.

Esta iniciativa surgiu da necessidade de compartilhar, entre
os estudiosos da Casa, materiais de aula, palestras, vídeos e
apresentações em slides informatizados, acondicionados em
arquivos pesados demais para serem enviados pela internet.
Os coordenadores dos diversos Cursos, palestrantes e demais
integrantes da SEMP postarão, nos dois computadores à
disposição, os conteúdos à medida que forem sendo
apresentados em aula ou nas palestras, para que os
frequentadores e estudantes que não puderam estar presentes
tenham a oportunidade de usufruir do conhecimento explanado
e assim, mantenham-se constantemente atualizados. Além disso,
servirá como multiplicador do conhecimento entre os
coordenadores de grupos de estudo, que poderão repassar aos
integrantes das suas turmas todos os temas interessantes,
copiados através de um pendrive pessoal.
O Departamento da Infância e Juventude também
adicionará seus conteúdos, para o acesso dos evangelizandos
e seus responsáveis.
Venha você também viajar pelo Espaço do Conhecimento,
disponível em todos os horários de funcionamento da Casa.
Sônia Merlin
Diretora do Departamento Doutrinário

Página 4 -

Setembro/Outubro/2012

-

Sociedade Espírita “Os Mensageiros da Paz”

Programação de palestras na SEMP –

Setembro/Outubro/2012

Domingo
10h

Tema de
O Livro dos Espíritos

Palestrante

Terçasfeiras

Palestrante
13h45

02/09

Quando o amor esfria

Valdecir Rozetti

04/09

Mozart

Mozart

Tema livre

09/09

Jesus, este ilustre
desconhecido

Gastão

11/09

Paulo Cézar

URE-ML Célia Furlan

Tema livre

16/09

Leis de Deus:
Quais são e onde estão?

Orson Carrara

18/09

Cláudio

Cláudio

Cap. 25 - Buscai e achareis

23/09

Adolescência,
o drama de uma idade

Célio Costa

25/09

Silvana

Silvana

Cap. 26 - Dai gratuitamente o que...

30/09

Tema livre

Rubens

02/10

Valter

Valter

Cap. 27 - Pedi e obtereis

07/10

A culpa

Marlon Reikdal

09/10

Jociely

URE-ML Marli Sokoloski

Tema livre

14/10

Espíritos errantes

Cesar Arruda

16/10

Anízia

Jean

21/10

Questões 237 à 256

Nilson

23/10

Kátia

Márcia Abreu

28/10

Tema livre

Rubens

30/10

Juliana Sellucio

Jaime

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

VIDEOTECA
Nosso espaço físico foi remodelado e está mais amplo;
venha conhecer!

Palestrante
20h

Tema de O Evangelho
Segundo O Espiritismo

O Evangelho Segundo o Espiritismo
Cap. 1 - Não vim destruir a lei
Cap. 2 - Meu Reino não é deste mundo

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.
* CURSOS ÀS TERÇAS-FEIRAS, 15h:

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. Temos espaço confortável para consultas e
pesquisas, para adultos e crianças.

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, 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 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).

Eros Kossatz
Diretor do Departamento de Difusão Doutrinária

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

