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PALAVRA  DO  PRESIDENTE

sta edição de nosso Boletim é especialíssima, pois  no
mês de abril, deste ano, comemoraremos o primeiro
Centenário de nossa Sociedade. Este evento assinala um
marco histórico do movimento espírita de nossa Cidade,

que ultrapassa os limites físicos de nossa entidade, para alcançar
as atividades de quantos militam na seara espírita.Quatro
gerações de abnegados e devotados confrades, incluindo suas
famílias, construíram esta história centenária de dedicação e
perseverança. Neste período, um sólido patrimônio físico, moral
e espiritual foi consolidado, na edificação de uma obra do Bem,
na seara de nosso Mestre e Guia JESUS, impondo severa
responsabilidade à geração atual.
A Casa abrigou, em outros tempos, a Associação Beneficente
Abrigo ao Berço, a renomada PUPILEIRA, que acolhia crianças
de tenra idade, destinadas à adoção, em delegação do Juizado
de Menores da Capital. Foi um período de realizações áureas
que muito enobreceram esta Casa. Também sempre estiveram
presentes, atividades constantes de assistência às pessoas
necessitadas nas mais diversas áreas de atuação, com o
programa de amparo às gestantes  carentes. O ensino da Doutrina
Espírita consoante a codificação de Kardec, sempre constituíram
o ponto forte dos trabalhos incessantes da Sociedade. A infância
e a juventude encontraram profunda sensibilização evangélica, a
cargo de dedicadas evangelizadoras, que sempre deram o melhor
de si nessa tarefa. Ao longo do tempo, constituiu-se uma muito
bem estruturada Biblioteca com milhares de títulos, de obras e
autores consagrados distribuída em extensa bibliografia da
literatura espírita. Da mesma forma, uma volumosa Livraria atende
hoje, a todas as necessidades de leitura e estudo do Espiritismo.
Há uma videoteca com trabalhos audiovisuais dos melhores
expositores espíritas, com extensa filmoteca de obras espíritas e
espiritualistas. Um programa de palestras e conferências atende,
nos dias de atividades públicas, às terças, quintas-feiras e
domingos pela manhã. A Sociedade é hoje, um polo de irradiação
da Doutrina Espírita, com cursos e estudos de todas as matérias
e disciplinas do Espiritismo, inclusive com a coprodução de um
programa Espírita de televisão, o Espiritismo na TV, já há 12 anos
no ar, pela CWBTV, o Canal Comunitário de Curitiba. Enfim, o
melhor que podemos fazer para honrar o legado das gerações
que nos antecederam no labor espírita, é continuar trabalhando
para que os ideais espíritas se cumpram em nosso mundo,
construindo uma Era de Paz e Bem sobre a Terra. Paz e União. 

Rubens Corrêa
                                                          Presidente da SEMP

EDITORIALEDITORIAL
abemos que para a Espiritualidade, um século é um tempo bem
curto. Porém para nós, Espíritos encarnados, representa mais que
a média de uma reencarnação e, em relação a uma Instituição, o
trabalho de quatro gerações. Por isso comemoramos, com muita

alegria e satisfação, a oportunidade de participarmos deste fato histórico -
o Centenário da SEMP - como frequentadores, mas especialmente como
voluntários, ofertando nosso trabalho para que esta Casa possa ser cada
vez mais o farol a iluminar o caminho de nossos irmãos e o nosso próprio,
rumo ao conhecimento da Verdade e à Perfeição. Segundo o nosso Mestre
Jesus, tal conhecimento irá proporcionar a libertação - da nossa ignorância
e do consequente sofrimento que dela decorre devido ao desconhecimento
de como funcionam as leis divinas.
A SEMP, que sempre se destacou por oferecer um estudo intenso e
diversificado da Doutrina Espírita, atualmente apresenta três horários à
escolha - noturno e diurno, durante a semana; e aos sábados, à tarde. E,
lembrando o que ensinou o Espírito Emmanuel, isto constitui a maior
caridade que se pode realizar com o Espiritismo.
Portanto, nada mais coerente do que comemorarmos com mais divulgação
doutrinária, através de Seminários, Encontros, Fóruns e Palestras.
Todos estão convidados a este banquete de Luz!

                        Grupo de Estudos Aprendizes da Verdade

Seja sócio da SEMP com qualquer valor de contribuição
mensal. Além de colaborar com os gastos da sua manu-
tenção, após um ano, você poderá votar; e após dois anos
ininterruptos, poderá ser votado para o Conselho ou Diretoria
Executiva. Informe-se na recepção!

PROGRAMAÇÃO  no CENTENÁRIOPROGRAMAÇÃO  no CENTENÁRIO

Leia, na página 3, a programação prévia
para o ano do Centenário da SEMP

Acesse o nosso site para conhecer
todas as atualizações realizadas nessa
programação durante o ano:
www.osmensageirosdapaz.com.br
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COMEMORAÇÕES DIURNAS
dos 100 ANOS na SEMP
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ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDEESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE DEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIALDEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIAL

O Departamento trabalha para que a Casa esteja embelezada para
o mês de aniversário dos 100 anos. Como toda Centenária, precisa
de cuidados intensos e contínuos para se manter em condições
adequadas. Neste mês especial de abril, receberá todo o necessário
para abrilhantar suas merecidas comemorações.

                                                                     Eny Silveira
                         Diretora do Departamento do Patrimônio

    DEPARTAMENTO do PATRIMÔNIO    DEPARTAMENTO do PATRIMÔNIO

Chega o período das comemorações dos 100 anos. Todos os
trabalhadores têm se empenhado em encontrar meios de melhor
comemorar.

Porém, nas salas de Evangelização, as crianças e os jovens têm
outras necessidades e outros interesses.

Eles nem se dão conta do que está ocorrendo.
O que eles querem é encontrar seus Evangelizadores prontos

para recebê-los com boas aulas, boas dinâmicas, boas atividades,
conteúdo compatível com suas idades.

Festas? Ele gostam, mas é pelo prazer de estarem juntos,
confraternizarem, criarem laços. O motivo não é a prioridade.

Jesus participava das festas, para divulgar sua Doutrina de Luz.
Reunia as pessoas ao Seu lado para abraçá-las com a fraternal
palavra, com o conforto da proteção Divina aos seus medos e
sofrimentos.

O Departamento de Infância e Juventude participa das
comemorações do Centenário, porém sem esquecer que a festa
maior é com Jesus a iluminar os corações de nossas crianças e
jovens. Uma festa milenar que está presente em todos os domingos.

É uma felicidade muito grande preparar as aulas e receber nossas
crianças e nossos jovens.

As salas ficam repletas da alegria deles, inundando de Luz os
nossos corações. Ao término das atividades das manhãs dos
domingos, embora algumas vezes cansados, temos a certeza de
estarmos contribuindo para um Mundo melhor, semeando o
Evangelho e a Doutrina Espírita nas gerações futuras que nos
buscam.

                                                                  Marita Pianaro
           Diretora do Departamento da Infância e Juventude

02/04/13 – TER – 14h às 16h – SEMINÁRIO “Aniversário de
Chico Xavier” com Sueli Guerra; intervalo para o
passe e para o lanche.

04/04/13 – QUI – 14h – PALESTRA  “Nosso corpo - instru-
mento divino”, com Juliana Sellucio, para as as-
sistidas e as voluntárias, seguida de passe e lan-
che de confraternização.

  09/04/13 – TER – 13h45 às 14h45 – PALESTRA  ESPECIAL
com Sueli Britto; o passe será  ao término. Em
seguida, haverá confraternização de TODOS os
VOLUNTÁRIOS do PERÍODO DIURNO, com
BOLO de ANIVERSÁRIO dos CEM ANOS da
SEMP e SORTEIO de LIVROS.
VENHA FESTEJAR CONOSCO!

COMEMORAÇÕES DIURNAS
dos 100 ANOS na SEMP

Em 7 de março, reiniciam as atividades de assistência às famílias
carentes.

O Bazar e o Brechó ajudam a arrecadar verbas para a
manutenção desta assistência. Veja o horário de funcionamento no
quadro de atividades públicas, à página 4 e venha adquirir belas
peças confeccionadas pelas voluntárias do Departamento,
colaborando assim com este serviço de amparo e caridade.

O Departamento agradece as doações que recebe durante todo
o ano, dos frequentadores e amigos da SEMP.

O Bazar e o Brechó não funcionarão nos dias 02, 04 e 09 de
abril, para as comemorações do Centenário da SEMP (leia à
página 3)

                                                                                  Eny Silveira
   Diretora do Departamento do Bem Estar Social

Às terças-feiras, das 13h45 às 15h e das 19h30 às 21h, a SEMP
oferece o Atendimento Espiritual, que inicia no Acolhimento dos
frequentadores e poderá aprofundar-se com o Atendimento Fraterno,
a Evangelhoterapia, a Palestra, a Fluidoterapia e o Tratamento pelo
Magnetismo.

Atendimento Fraterno: um ou dois atendentes treinados ouvem
o consulente, de forma individual e sigilosa, repassando todas as
orientações e esclarecimentos à luz da Doutrina Espírita. Se houver
necessidade, o nome do consulente será encaminhado para o
Tratamento de Desobsessão.

Evangelhoterapia: dois coordenadores abordam temas do
Evangelho segundo o Espiritismo, com o objetivo de facilitar aos
participantes a aplicação dos ensinamentos em seus problemas e
dificuldades do dia a dia, em questões do relacionamento familiar,
do trabalho profissional e na visão da vida como um todo. Funciona
como um grupo de terapia espiritual, com troca de experiências ou -
caso o frequentador prefira apenas escutar - a compreensão das
leis morais e da justiça e amor divinos, aprendendo como utilizá-los
na prática.

Fluidoterapia: o frequentador será encaminhado ao passe e
poderá ingerir  a água fuidificada no momento e levar um frasco
fluidificado para casa, continuando assim a receber os benefícios
da fluidoterapia durante toda a semana.

Palestra: explica a Doutrina Espírita, conscientizando o
frequentador de que será necessário, para sua melhora física e
espiritual, fazer também a sua parte, estudando e aplicando os
ensinamentos do Cristo e da Codificação.

Tratamento pelo Magnetismo: alguns casos que necessitem,
serão encaminhados para o Passe Magnético, individual, agendado
para quartas-feiras das 17 às 19h30 ou sábados das 16h30 às 18h30.
O Magnetismo foi considerado por Allan Kardec, como ciência irmã
gêmea do Espiritismo e o tratamento visa à harmonização
energética, baseada no estudo dos fluidos, centros vitais, perispírito,
etc., proporcionando a restauração da saúde dos corpos físico e
espiritual.

O Atendimento Espiritual culmina com o frequentador, já mais
harmonizado, integrado num dos diversos grupos de estudo e no
trabalho voluntário da Casa, participando da divulgação do Espiritismo
e multiplicando o amparo a outros irmãos em sofrimento, num
movimento progressivo amplo e ascendente de amor, luz e paz
interiores.

                                                                                 Sônia Merlin
                                          Diretora do Departamento Doutrinário
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LIVRARIALIVRARIA

VIDEOTECAVIDEOTECA

BIBLIOTECABIBLIOTECA

 Grande acervo de títulos de obras espíritas para você
escolher e adquirir, tanto para os estudos deste ano
como para seu entretenimento. Se você não encontrar
o que procura, encomendaremos para você!

Venha locar nossos DVDs: infantis, documentários,
palestras e filmes sobre assuntos espíritas.

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.
Continuamos com a seção de “sebo” dentro da
Biblioteca, para a venda dos livros da Biblioteca que
foram substituídos por exemplares mais recentes. Os
preços são irrisórios e convidativos. Venha conferir!
.                                                          Eros Kossatz

    Diretor do Departamento de Difusão Doutrinária

Além das palestras agendadas nas tabelas da página 4, teremos os seguintes
eventos:

02/03 – SÁB – 15h às 18h30 - Aula Inaugural do Curso Magnetismo e
Espiritismo – com Jacob Melo – Auditório e Refeitório da SEMP (intervalo
para lanche)

06/03 – QUA – 20h – Palestra “Alvorecer de uma Nova Era”, com Alessandro
Viana – Auditório da SEMP

15/03 – SEX – 20h – Palestra musical com Vansan – Auditório da SEMP

23/03 – SÁB – 20h – Palestra “O Homem – Dono do seu Destino”, com
Therezinha de Oliveira – Auditório da SEMP

24/03 – DOM – 15h30 às 18h30 – Seminário “Mediunidade na Casa Espírita”,
com Therezinha de Oliveira – Auditório e Refeitório da SEMP (intervalo para
lanche)

04/04 – QUI – 20h – na FEP – Abertura das Festividades do Centenário,
com Rubens Corrêa – Auditório da FEP, à Alameda Cabral, 300

05/04 – SEX – 20h – Palestra “A Lei do Amor”, com Marli Sokoloski –
Auditório da SEMP

06/04 – SÁB – 20h – Palestra “Saúde Mental e Mediunidade”, com Célio
Costa - Auditório da SEMP

07/04 – DOM – 10h – na FEP – Palestra Especial CEM ANOS SEMP, com
Antonio Cesar Perri de Carvalho, Presidente Interino da FEB – Auditório da
FEP, à Alameda Cabral, 300

08/04 – SEG – 20h – Palestra “As Causas das Aflições” com Carlos Augusto
de São José – Auditório da SEMP

10/04 – QUA – 20h – Palestra “Medicina e Espiritualidade”, com Célia Furlan
– Auditório da SEMP

11/04 – QUI – 20h – DIA do ANIVERSÁRIO – “Breve Histórico da SEMP”,
com Nilson Nazareno. Apresentação das áreas de atuação da SEMP.
Auditório da SEMP.
CONFRATERNIZAÇÃO dos VOLUNTÁRIOS da SEMP - Refeitório da SEMP.

12/04 – SEX – 20h – 1° INTERMÉDIUNS de CURITIBA (1ª parte), com Luiz
Gonzaga Pinheiro – Auditório da SEMP.

13/04 – SÁB – 9h às 12h – 1° INTERMÉDIUNS de CURITIBA (2ª parte),
com Luiz Gonzaga Pinheiro – Auditório e Refeitório da SEMP (intervalo para
lanche).

13/04 – SÁB – 14h às 18h – 1° FÓRUM de DESOBSESSÃO de CURITIBA
(público-alvo: trabalhadores de grupos mediúnicos de desobsessão), com
Luiz Gonzaga Pinheiro – Auditório e Refeitório da SEMP (intervalo para
lanche)

28/04 – DOM – 15h30 às 19h30 – Seminário “Relacionamento Interpessoal
na Casa Espírita”, com Maria da Graça Rozetti - Auditório e Refeitório da
SEMP (intervalo para lanche)

JULHO – dia e local a serem agendados – Ato histórico de Emparedamento
da “Cápsula do Tempo”

08/06 – SÁB – 20h – Palestra com Ana Guimarães

09/06 – DOM – 10h – Palestra com Ana Guimarães – Auditório da SEMP..

22/06 – SÁB – Seminário “Criança da Nova Era”, com a Equipe do DIJ da
URE-ML – Auditório da SEMP.

23/11 – SÁB – Seminário “As Raízes Cristãs do Espiritismo”, com Rubens
Corrêa – Auditório da SEMP



Domingo
10h

Tema das obras de
Allan Kardec Palestrante
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Programação de palestras na SEMP –  Março/Abril/2013

Terças-
feiras

Palestrante
13h45

Palestrante
20h

03/03

10/03

17/03

24/03

31/03

07/04

14/04

21/04

28/04

Outras atividades abertas ao públicoOutras atividades abertas ao público

Tema de “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”

05/03

12/03

19/03

26/03

02/04

09/04

16/04

23/04

30/04

SEGUNDAS-FEIRAS:
14h30 – Estudo de “O Céu e o Inferno”, de Allan Kardec
TERÇAS-FEIRAS:
13h45 – Exposição evangélico doutrinária, passe e irradiação à distância

- Atendimento Fraterno pelo diálogo (recepção e acolhimento)
- Evangelhoterapia

14h00 – Bazar e brechó beneficentes
14h30 – Trabalhos manuais de voluntárias
14h45 – Curso PBDE (Programa Básico da Doutrina Espírita) – 1 ano
15h00 – Curso COEM (Centro de Orientação e Educação Mediúnica) – 2  anos de duração.

  Pré-requisito: PBDE
- ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita) – 3 anos. Pré-requisito: PBDE
- EADE (Estudo Avançado da Doutrina Espírita) – 3 anos. Pré-requisito: ESDE
- Estudo das Obras de André Luiz – contínuo

20h00 – Exposição evangélico doutrinária, passe e irradiação à distância
- Atendimento Fraterno pelo diálogo
- Atendimento do Dr. Leocádio (senhas a partir das 19h)
- Evangelhoterapia

QUINTAS-FEIRAS:
13h30 – Trabalhos manuais de voluntárias, assistência social e passes
14h00 – Bazar e brechó beneficentes
20h00 – Estudo de O EVANGELHO segundo o ESPIRITISMO - contínuo

- Curso PBDE (Programa Básico da Doutrina Espírita) – 1 ano
- Curso COEM (Centro de Orientação e Educação Mediúnica) – 2 anos de duração.
   Pré-requisito: PBDE
- ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita) – 3 anos. Pré-requisito: PBDE
- Estudo das Obras de André Luiz – contínuo

SEXTAS-FEIRAS:
14h00 – Leitura evangélico doutrinária, passe, irradiação à distância

- Atendimento Fraterno pelo diálogo
20h00 – Estudo da REVISTA ESPÍRITA, de Allan Kardec, nas três primeiras semanas de

   cada mês - contínuo
- Curso Mediunidade sem Preconceito, na última semana de cada mês – contínuo

SÁBADOS:
16h30 – Estudo do EVANGELHO segundo o ESPIRITISMO – contínuo

- Curso PBDE (Programa Básico da Doutrina Espírita) – 1 ano
- Curso MAGNETISMO e ESPIRITISMO – 1 ano. Pré-requisito: ter  ao menos 1 ano
   de COEM.

Jacob  Melo

Rubens

Vansan

Therezinha  de  Oliveira

Sueli  Britto

A.  Perri  de  Carvalho

Luiz  Gonzaga  Pinheiro

Equipe  do  DIJ

Rubens

O  Passe  na  Casa  Espírita

Tema  livre

Palestra  musical

O  Zelo  de  tua  Casa

Projeto Conviver: A importância

da família na educação do Espírito

ESPECIAL 100 anos SEMP

Local: FEP

Perispírito e suas Modelações

Tema livre

Vivência de Pais: Primeiras

lições de moral na infância

Paulo  Cezar

Anízia

Juliana  Sellucio

Kátia

Sueli  Guerra

Sueli  Britto

Jociely

Silvana

Renaud

Paulo  Cezar

Telmo  Flores

Aristeia  Rau

Márcia  Abreu

Sueli Guerra

Edvaldo

Jean

Silvana

Paulo  Henrique

Cap. XVII – Sede perfeitos

Tema livre

Cap. XVIII – Muitos os chamados...

Cap. XIX – A fé transporta...

Tarde: Seminário “Aniversário de
Chico Xavier” – até as 16h – passe e
lanche no intervalo
Noite: Aniversário de Chico Xavier

A mensagem da imortalidade

Cap. XX – Os trabalhadores da...

Cap. XXI – Haverá falsos Cristos...

Cap. XXII – Não separeis o que Deus..


