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PALAVRA DO PRESIDENTE
is que estamos em 2013, ano que vai assinalar o primeiro
Centenário de nossa Sociedade, coroando o trabalho de
quatro gerações, que por aqui marcaram suas atividades.
Somos, como na parábola do Evangelho, os trabalhadores
da “última hora”. Grande é a nossa responsabilidade em fazer
honrar o legado que nos deixaram os irmãos de outros tempos.
Em 11 de Abril de 1913, foi formalmente criada a Sociedade Espírita
Os Mensageiros da Paz, com o registro oficial de seu Estatuto
nos Órgãos competentes. De lá, para cá, tem sido incansável o
trabalho que desenvolveram os que fizeram desta Sociedade,
uma extensão de seus lares, construindo aqui, uma sociedade
fraterna, solidária, voltada à irradiação e à divulgação das Luzes
da Doutrina Espírita, sob a flâmula de Kardec, “Fora da Caridade
não há salvação”. Hoje, nossa Casa está consolidada num sólido
patrimônio físico e moral, integralmente, a serviço dos ideais
espíritas. Filiada à Federação Espírita do Paraná, Casa Mater do
Espiritismo, desde 1915, a SEMP vem desenvolvendo intensas
atividades de estudo, ação social com projetos voltados à
assistência e educação de carentes. Como fez durante décadas,
com os trabalhos da Associação Beneficente de Amparo ao Berço,
que ficou conhecida como “pupileira’”, que albergava crianças
para adoção em parceria com o então Juizado de Menores de
Curitiba. Ela foi desativada, mais tarde, por injunções das
mudanças da temática governamental de amparo à infância.
Modernamente, a SEMP tem se destacado como um polo de
irradiação e divulgação da Doutrina Espírita, com a formação de
cursos destinados ao conhecimento da fenomenologia espírita
mediúnica, da Doutrina Espírita nos seus aspectos filosóficos,
científicos e de implicações religiosas, conforme a codificação
revelada pelo pedagogo e filósofo francês Hippolyte Leon Denizard
Rivail, (Allan Kardec) fiéis ao pentateuco constituído pelas cinco
obras fundamentais e basilares do Espiritismo, “O Livro dos
Espíritos”, “ O Livro dos Médiuns”, O “Evangelho Segundo o
Espiritismo,” “ Céu e Inferno” e “ A Gênese”. Todavia, nenhum
sucesso teríamos alcançado sem o trabalho dedicado e
abnegado dos trabalhadores, associados e dirigentes da Casa,
que nunca mediram esforços para bem desincumbir-se de
suas funções. Neste ano, a SEMP estará voltada para
consolidar os 100 anos de sua existência, tarefas para as quais,
todos estão sendo fraternalmente convocados. Participem! Paz
e Bem a todos.
Rubens Corrêa

PROGRAMAÇÃO no CENTENÁRIO
A programação especial do Centenário da SEMP estender-se-á
para além e aquém do mês de aniversário. Já em final de
fevereiro, teremos palestra e fórum com Jacob Melo, que proferirá
também a aula inaugural do curso Magnetismo e Espiritismo,
que estreia neste ano. Outros palestrantes conceituados do
Movimento Espírita confirmaram suas presenças para o próximo
bimestre. Leia mais na página 4.
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RETORNO das ATIVIDADES
Atendimento Dr. Leocádio: 19 de fevereiro.
Bazar e Brechó: não têm recesso.
DIJ: 03 de fevereiro.
Cursos: segunda quinzena de fevereiro (leia mais na pág. 3).
Curso Magnetismo e Espiritismo: 02 de março (leia na pág. 4).
Palestras, passes e atendimento espiritual: não têm recesso.

EDITORIAL
odo trabalho voluntário proporciona um sentimento de realização
inigualável, porque preenche o vazio que costumamos trazer dentro
de nós, aproximando-nos do amor verdadeiro - aquele do qual o
Apóstolo Paulo nos fala ao tratar da caridade - quando temos certeza
de que estamos agindo sem interesses pessoais, objetivando apenas a
ajudar o nosso próximo. Mas se este voluntariado for exercido dentro de
uma Casa Espírita, o resultado passa a nos beneficiar ainda mais, pois
recebemos todo o amparo que esta instituição nos oferece, com
esclarecimento a respeito das aparentes injustiças, oportunidade de estudo
sobre a nossa origem e destino espirituais, sobre as leis da física dos fluidos
e do mundo espiritual e as possibilidades de desenvolvermos nossas
potencialidades intuitivas e/ou mediúnicas, captando as bênçãos que
constantemente são derramadas sobre nós pela Espiritualidade Maior,
através do amor incondicional do nosso Pai.
Venha compartilhar deste feliz trabalho aqui na SEMP!
Grupo de Estudos Aprendizes da Verdade

LOGOMARCA do
do CENTENÁRIO
CENTENÁRIO da
da SEMP
SEMP
LOGOMARCA
Através de Concurso público cujas normas foram divulgadas previamente
pelo site da Casa, através deste Boletim e em edital na SEMP, a Comissão
de Júri Técnico escolheu a logomarca vencedora. Posteriormente,
identificou-se que o criador da logomarca vencedora é Edison Bratfish,
voluntário da Casa. A Comissão Técnica fará as adequações de praxe.
Parabéns ao artista amador pelo esmero do seu trabalho, especialmente
por resgatar o lema original da Casa!
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ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE
Nossas atividades iniciarão em 03 de fevereiro.
A partir de 2013, a Vivência de Pais será no Auditório da SEMP,
sempre no último domingo dos meses pares. Marcando o início
desta fase, um tema extremamente importante, especialmente
para o Espiritismo, será abordado em 24 de fevereiro, às 10h,
por um especialista no assunto há várias décadas: “Prevenção
de suicídio na infância e adolescência.” O expositor, Jacob
Melo, vem da cidade de Natal, onde dirige uma Casa Espírita,
mas constantemente viaja por todo o país e pelo exterior
ministrando suas palestras edificantes. Considerado o maior
estudioso de Magnetismo da atualidade, repassa a todos, os seus
conhecimentos e a sua experiência no campo desta Ciência irmã
gêmea do Espiritismo e sua aplicação no tratamento da
depressão. IMPERDÍVEL!
O que há por trás dos contos infantis
Eliane Pisani Leite, psicóloga e psicopedagoga.
Toda criança fica fascinada ao escutar as histórias infantis.(...)
Na repetição de uma mesma história, a criança elabora fatores
emocionais que estão implícitos naquele conto.(...) A criatividade
pressupõe uma imaginação livre, um desafio ao desconhecido,
que somente os clássicos infantis podem oferecer às nossas
crianças.(...)
Os contos de fada falam a esta consciência, de maneira
transmutada, de certa forma ensinam os pequenos a observar e
trabalhar o egoísmo, a ganância, a insensatez, a agressividade,
assim transformando ou pelo menos ensinando a controlar
instintos mais sutis, para compor uma sociedade mais civilizada
e humana.
Toda criança necessita em primeiro lugar dos cuidados que devem
vir por parte dos adultos que a cercam, como também cabem a
estes proporcionar um mundo, uma rotina mais equilibrada e
segura para o bom desenvolvimento da criança. Precisamos levar
em conta que essas histórias acrescentam, instruem, melhoram
o vocabulário, ampliam a imaginação e os horizontes infantis.
Relatam temas de vida humana de forma muito singela e aceitável
para a menor idade, como: morte e renascimento, a destruição,
o poder transformador do amor, o valor do heroísmo, o mistério,
a vitalidade e aventura do mundo, a natureza instável do homem,
sentimentos contraditórios, etc.
Fonte: http://peloscaminhosdaevangelizacao.blogspot.com

DEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIAL
No início de dezembro último, foram entregues os kits da Campanha
“Faça uma Criança Feliz neste Natal” para as crianças das famílias
cadastradas.

Diversas famílias não cadastradas também foram beneficiadas com
alimentos e brinquedos avulsos, doados com carinho por nossos
estudantes e voluntários.

A SEMP agradece a todos que participaram com suas doações,
permitindo que todas as famílias que procuraram ajuda recebessem o necessário para um Natal de Amor e de Paz.
Eny Silveira
Diretora do Departamento do Bem Estar Social

NATAL nos ASILOS

Marita Pianaro
Diretora do Departamento da Infância e Juventude

DEPARTAMENTO do PATRIMÔNIO
A reforma do piso do prédio principal causou algum transtorno,
porém valeu a pena, tornando a Casa adequada às normas da
Vigilância Sanitária ditadas para os locais de grande fluxo de pessoas,
além de renová-la também materialmente para as comemorações
do seu Centenário.
Agradecemos a compreensão e apoio de todos para que a reforma
ocorresse com tranquilidade e sucesso.
Eny Silveira
Diretora do Departamento do Patrimônio

Os voluntários da SEMP, que mensalmente visitam a “Casa de
Amparo Jesus, Maria e José” e o “Lar Adelaide”, anteciparam o Natal
dos idosos carentes, entregando-lhes presentes e afeto.
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CURSOS DIURNOS da SEMP
Na tarde de 27 de novembro, os Cursos Diurnos comemoraram o
encerramento anual com a entrega dos livros aos mais assíduos,
seguida de lanche de confraternização.

PBDE

EADE (Estudo Avançado da
Doutrina Espírita)

-
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CURSOS NOTURNOS da SEMP
Na noite de 29 de novembro, houve o encerramento dos Cursos
Noturnos da SEMP, também com entrega de livros aos mais
assíduos seguida de confraternização:

PBDE (Programa Básico da Doutrina Espírita)

1° ano do COEM (Centro de Orientação e Estudo da Mediunidade)
ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita)

ESDE 2

Estudo da Revista Espírita

2° ano do COEM

1° ano do COEM (Centro de Orientação e Estudo da Mediunidade)

ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita)

2° ano do COEM

Estudo das Obras de André Luiz

Novas turmas reiniciam a partir da segunda quinzena de fevereiro.
Venha estudar conosco!
Leia mais sobre cada um destes grupos de estudo e sobre outros
cursos novos na página 4.

Estudo das Obras de André Luiz

Sônia Merlin
Diretora do Departamento Doutrinário
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Programação de palestras na SEMP –
Domingo
10h
06/01

Tema de “O Livro dos
Espíritos” e outros
Tema livre

Janeiro/fevereiro/2013

Palestrante

Terçasfeiras

Palestrante
13h45

Palestrante
20h

Rubens

01/01

RECESSO

RECESSO

08/01

Silvana

Silvana

Tema de “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”
RECESSO
Cap. IX-Bem aventurados os puros...

13/01

Comemoração dos mortos
Questão 320 à 329

Gastão

20/01

União da alma ao corpo
Questão 330 à 343 de LE

Sueli Brito

15/01

Jociely

Jean

27/01

Por que sofremos

Maria da Graça Rozetti

22/01

Renaud

Murilo Bardal

Cap. XI-Amar ao próximo como a si mesmo

03/02

A verdade que vivemos

Valdecir Rozetti

29/01

Juliana Sellucio

Cesar Arruda

Cap. XII- Amai os vossos inimigos

Tema livre

Jociely

Edvaldo

Cap. XIII- Não saiba vossa mão...

Rubens

05/02

10/02

12/02

Mozart

Mozart

17/02

O poder da fé

Maria da Graça Rozetti
19/02

Álvaro

Márcia Abreu

26/02

Paulo Cezar

Jacob Melo

24/02

Vivência de Pais
Prevenção do suicídio na
infância e adolescência

Jacob Melo

LIVRARIA
Grande acervo de títulos de obras espíritas para você
escolher e desfrutar durante as férias. Se você não
encontrar o que procura, encomendaremos para você!
Inauguramos uma seção de “sebo” dentro da Livraria,
para a venda dos livros da Biblioteca que foram
substituídos por exemplares mais recentes. Os preços
são irrisórios e convidativos. Venha conferir!

VIDEOTECA
Aproveite locar DVDs para assistir nas suas férias:
infantis, documentários, palestras e filmes sobre
assuntos espíritas.

BIBLIOTECA
Nosso acervo é de 3.650 títulos – o maior entre todas
as Casas Espíritas do Paraná, constituído por obras
espíritas, de pesquisa e de estudo.
.
Eros Kossatz
Diretor do Departamento de Difusão Doutrinária

Cap. X-Bem aventurados os
misericordiosos

Cap. XIV- Honrai vosso pai e vossa mãe
Cap. XV - Fora da caridade não ...
Tarde: Cap. XVI-Não se pode servir a ...
Noite: Prevenção do suicídio

Outras atividades abertas ao público
* PASSE E ÁGUA FLUIDIFICADA: ministrados durante as palestras, nos horários referidos
nas tabelas acima.
* 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. Reinício em 19 de fevereiro.
* EVANGELHOTERAPIA: terças-feiras às 15h e às 20h.
* CURSO de FÉRIAS: Estudo do livro “O que é o Espiritismo”, de Kardec. Terças às 14h45 e
quintas às 20h. Até o Carnaval.
* GRUPO de ESTUDO ÀS SEGUNDAS-FEIRAS, 14h30: Obra O CÉU e o INFERNO, de
Allan Kardec. Início em 04 de março.
* CURSOS ÀS TERÇAS-FEIRAS, 15h: Início em 19/02/13.
1) PBDE, com duração de um ano. Ingresso a qualquer tempo.
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. Reinício em 08 de janeiro.
* CURSOS ÀS QUINTAS-FEIRAS, 20h: Início em 14 de fevereiro.
1) ESTUDO DO EVANGELHO: Ingresso a qualquer tempo.
1) PBDE, com duração de um ano. Início em 21 de fevereiro.
2) COEM, com duração de dois anos.
3) ESDE, com duração de três anos.
4) Estudo das Obras de André Luiz. Reinício em 10 de janeiro.

Coordenação: Jacob Melo
Público alvo: praticantes do Magnetismo Espírita
Inscrições: caritasgem@yahoo.com.br
Investimento: R$ 50,00
Apoio: Grupo de Estudo do Magnetismo Cáritas,
da Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz.

* SEXTAS-FEIRAS, 20h:
1) Nas três primeiras sextas-feiras de cada mês: Grupo de Estudo da REVISTA ESPÍRITA
de Allan Kardec (1858 a 1869). Reinício em 11 de janeiro.
2) Na última sexta-feira de cada mês: CURSO MEDIUNIDADE SEM PRECONCEITO,
ministrado por Edvaldo Kulcheski. Ingresso a qualquer tempo. Recesso de dezembro a
fevereiro. Reinício em 22 de março.
* SÁBADOS, 16h30:
1) PBDE, com duração de um ano. Início em 16 de fevereiro.
2) MAGNETISMO e ESPIRITISMO (NOVO!): Curso teórico e prático com duração de um
ano. Pré-requisito: um ano de COEM. Aula inaugural com Jacob Melo em 02 de março.

