
A Evangelização das crianças e dos jovens é considerada um dos
trabalhos mais importantes dentro da Casa Espírita. Infelizmente, a
maioria das pessoas que busca o atendimento  espiritual nas Instituições
Espíritas visa ao seu bem estar, o qual estando resolvido, abandona o
restante.

São poucas as que procuram conhecer os trabalhos que a Casa
oferece, principalmente os da Evangelização que é uma atividade contínua
e dinâmica, que promove a integração do Evangelizando consigo mesmo,
com o próximo e com Deus.

Assim como a alfabetização demanda tempo e paciência para que a
criança comece a identificar as primeiras palavras, com a Evangelização
não é diferente, a reforma íntima proposta pela Doutrina Espírita é um
processo longo e gradativo.

Em O Livro dos Espíritos pergunta 208,  os Espíritos alertam que “o
Espírito dos pais tem a  missão de desenvolver o dos filhos pela educação:
isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado.”

A Escola convencional tem a grandiosa missão de abolir o analfabetismo
e transmitir cultura e conhecimento, mas, aos pais, cabe a missão
aperfeiçoar  o caráter dos filhos, transformando-os em homens e mulheres
de bem.

E que milagres poderá fazer a Doutrina Espírita se ministrada desde a
infância, já afirmou nosso estimado Allan Kardec. “Uma instituição Espírita
representa uma equipe de Jesus em ação e, como tal, deverá concretizar
seus sublimes programas de iluminação das almas, dedicando-se com
todo empenho à Evangelização da infância e da mocidade”(Bezerra de
Menezes, 1982).

Vianna de Carvalho vendo a importância do trabalho sintetizou que: “[...] à
Evangelização Espírita infantojuvenil cabe a indeclinável tarefa educacional
de preparar os futuros cidadãos desde cedo, habilitando-os com as
sublimes ferramentas do conhecimento e do amor para o desempenho
dos compromissos que lhes cumprirá atender, edificando a nova sociedade
do amanhã.”

Também este trabalho sofre com a falta de servidores do Evangelho para
esta obra educativa da Humanidade.

Sem desmerecer os demais campos de estudo e trabalho, tão importantes
quanto a Evangelização, encontrar trabalhadores que abdiquem de algumas
horas para a dedicação às crianças e jovens é como encontrar “agulhas
num palheiro.”Porque  esta tarefa não se faz com improvisações. É
preciso buscar continuamente o estudo, a atualização de conteúdos e
procedimentos didático-pedagógicos, seminários e cursos voltados ao
aprimoramento pessoal.

Nossa Evangelização da SEMP contribui para que este número de
trabalhadores se solidifique, principalmente entre os jovens que deixam a
Mocidade pela idade. Entre eles temos Luiz Henrique do Carmo, Daniel
Alvarez, Ricardo Izumi e Vinícius Lopes Lessa. E para o futuro, já temos
comprometidos com estes ideais, muitos outros jovens.

Você que possui o conhecimento espírita, tem os domingos, pela manhã,
livres, gosta de estar entre as crianças ou jovens, venha trabalhar com o
Departamento da Infância e Juventude da SEMP. Ofereceremos estágio
e treinamento com muita alegria e gratidão.

                                                                     Marita Pianaro
             Diretora do Departamento da Infância e Juventude
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Na última quinta-feira do mês de junho, foram entregues as cestas de inverno para
as famílias assistidas. Este suprimento tem auxiliado estas pessoas carentes na
estação mais difícil do ano, em que, além do frio, quando precisam nutrir-se mais
adequadamente para terem suas imunidades à altura das infecções respiratórias
às quais ficam expostas, necessitam arcar com a alimentação dos pequenos em
época de férias escolares, pois farão todas as refeições nos próprios lares.

                                                                                Eny Silveira
                         Diretora do Departamento do Bem Estar Social

Neste bimestre, o Departamento iniciará a reforma do pequeno
apartamento de quatro cômodos, situado no térreo, ao nível do
estacionamento da Casa.
O banheiro terá acesso pelo corredor desta entrada e será para uso
feminino, pois o atual daquele piso ficará para uso masculino.
A atual cozinha do apartamento será transformada em mais uma sala
para o Atendimento Fraterno e as duas salas, de bom tamanho, servirão
para uso comum do Departamento Doutrinário e do Departamento da
Infância e Juventude, propiciando, para o próximo ano, a implantação
da Evangelização para bebês, aos domingos pela manhã.
Além disso, a reforma ampliará as possibilidades para salas de estudo,
de reuniões mediúnicas e de tratamento pelo Magnetismo, atividades
atualmente em expansão, devida à intensa procura e desenvolvidas
pelo Departamento Doutrinário.
A Casa centenária, mais do que nunca, prepara-se para suprir as
necessidades crescentes de acolhimento e instrução espiritual e para
tal, não mede esforços, confirmando a sua importante missão dentro
da Doutrina.

                                                                                 Eny Silveira
                                    Diretora do Departamento do Patrimônio
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ENCONTRO FRATERNO
DA DESOBSESSÃO

Ocorreu na SEMP, na tarde do sábado, 29 de junho, o 2° Encontro Fraterno dos
Grupos de Reciclagem de Trabalhadores da Desobsessão, reunindo voluntários
de reuniões mediúnicas, especializadas nesta área, de diversas Casas Espíritas
de Curitiba. O objetivo, além da confraternização, foi a troca de experiências e de
conhecimentos, para melhor atuação e produtividade, neste período de transição
planetária, em que este serviço se torna de suma importância, acelerando o
processo de triagem espiritual necessária. O Encontro foi coordenado por Rubens
Denizar dos Santos, auxiliado por Francis Mourão, médico homeopata integrante
de um dos grupos de desobsessão do Hospital Bom Retiro.

SEMINÁRIO DA URE NA SEMP
Na manhã do sábado, 17 de agosto, das 9h às 12h30, a URE Metropolitana
Leste realizará um Seminário de Reciclagem e Aprofundamento do
Estudo da Mediunidade, coordenado pela sua Presidente, Marli Sokoloski,
que repassará o conteúdo dos encontros realizados pela FEP, visando a
multiplicar os conhecimentos preconizados pela FEB para o decênio até
2023. Será o primeiro de diversos módulos, aos quais são convidados
todos os trabalhadores de reuniões mediúnicas das Casas desta regional
(Veja cartaz à pág. 4).
O Departamento Doutrinário da SEMP convida, em especial, todos os
seus trabalhadores desta área, para que a atualização seja homogênea
e todos os grupos mediúnicos estejam aptos a auxiliar a Espiritualidade
Maior, no esclarecimento e amparo a desencarnados, preparando-os
para adentrar a Nova Era.
Haverá lanche de confraternização no intervalo. VENHA!

LIVRARIA

Dispomos de mais de 2500 unidades, correspondentes a 2.000 títulos,
onde você encontrará sempre um tema que será do seu interesse. Eis
alguns: estudos e pesquisas, romances para o seu entretenimento, livros
infantojuvenis, livros sobre mediunidade, ansiedade, depressão, obsessão
e outras doenças da alma, autoajuda, ciência espírita, CD de mensagens,
músicas, etc.. Se você não encontrar o que procura, encomendaremos
para você. Todos os domingos há sorteio de um livro, uma revista ou um
jornal espírita entre os frequentadores da palestra pública.

VIDEOTECA

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

BIBLIOTECA

Nosso acervo é de 3.650 títulos - um dos maiores 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

Sesquicentenário de O Evangelho
Segundo o Espiritismo

Em 2014, O Evangelho segundo o Espiritismo completará 150 anos de
sua publicação por Allan Kardec. Desde já, a SEMP amplia o conhecimento
desta obra, oferecendo, desde o início de 2013, grupo de estudo do
Evangelho, às quintas-feiras, às 20h e às sextas-feiras, às 14h30.
Lembramos um trecho da mensagem do Espírito Verdade, inserida no
prefácio desta obra, que nos serve de convite:
"As grandes vozes do Céu ressoam como sons de trombetas e os
cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós
homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas
vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um
extremo a outro do Universo.
Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-
vos, também, uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo a
vontade do Pai, que está no Céu: "Senhor! Senhor!"... e podereis entrar
no reino dos Céus".
E nós, da SEMP, reforçamos este chamado: venha juntar-se a nós e
conhecer esta obra belíssima e repleta de ensinamentos profundos, de
uma forma simples e clara, e assim levantarmos, um pouco que seja, o
véu que ainda encobre de nós as verdades da Espiritualidade e da vida
Imortal, tornando-nos mais fortes e aptos a encontrar a felicidade.

DEPARTAMENTO DOUTRINÁRIO

Neste  ano do Centenário - e mais intensamente no bimestre passado -
o Departamento trabalhou para oferecer, aos frequentadores da Casa,
diversas palestras especiais e seminários, objetivando a divulgar o
conhecimento da Doutrina em todos os seus aspectos: ciência, filosofia
e religiosidade. Paralelamente, esforça-se em aprimorar o serviço de
Atendimento Espiritual, constituído de Acolhimento, Atendimento Fraterno,
fluidoterapia, encaminhamento para os diversos grupos de estudo e/ou
para a Evangelhoterapia, para o trabalho de desobsessão e para o
tratamento pelo Magnetismo.
Para que o objetivo seja alcançado, o treinamento e a reciclagem dos
trabalhadores devem ser constantes e, como as comemorações maiores
do centenário estão findas, esta tarefa será a prioridade do Departamento
a partir deste bimestre. Além de palestras e seminários voltados para o
aprofundamento dos conhecimentos teóricos e práticos dos serviços que
a Casa oferece, várias reuniões com cada área de atuação estão sendo
organizadas, para uma maior participação de todos os trabalhadores,
com esclarecimentos de dúvidas e troca de experiências.
Neste bimestre, o Seminário "Relacionamento Interpessoal na Casa
Espírita" visa a aproximar e a integrar as diversas equipes de voluntários
da SEMP, harmonizando-as e possibilitando um ambiente de maior
conscientização, união e amorosidade, reafirmando o lema dos pioneiros
fundadores da Casa: Paz, Amor e União. Certamente, fortaleceremos
este ideal, para o benefício de todos os que buscam a Casa e,
principalmente, dos próprios trabalhadores, que são, antes de tudo, seres
em evolução e que, na sua maioria, chegaram à SEMP também em busca
da Paz do Cristo - a verdadeira Paz espiritual - e por sua dedicação e
empenho, merecem usufruir de todo o amparo que a Doutrina possibilita.

Sônia Merlin
                                    Diretora do Departamento Doutrinário
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Muito está escrito, por diferentes autores espíritas e espiritualistas, de
que os tempos são chegados, que a transição para uma nova era está
iniciada, que multidões de Espíritos rebeldes reencarnam como última
oportunidade de reajuste, que organizações do mundo trevoso estão em
revolta porque sabem que o tempo é curto e querem carrear às suas
fileiras o máximo de Espíritos invigilantes possíveis.
Sendo essa uma revelação verdadeira ou não, é sabido que o mundo
trevoso atua facilmente, conquistando almas ao seu reduto, devido às
fraquezas do ser humano, que se submete sem análise de consequências,
aos convites que alimentam as imperfeições humanas como a vaidade, a
cobiça, o orgulho, a inveja, o ódio, a sede de poder e o gozo dos prazeres
sem medida.
É perfeitamente aceitável que Espíritos rebeldes encarnados, têm o
assessoramento espiritual do mundo trevoso. Com isso, podem atuar na
criação de ambientes e de estratégias, propícios à falência de
compromissos reencarnatórios daqueles que buscam a própria
regeneração.  Ambientes e estratégias que exortam os benefícios dos
prazeres mundanos, da riqueza fácil, da sexualidade, dos vícios de toda
a sorte e natureza, dos desmandos no mundo da política e governamental,
do levar vantagem a todo o instante, etc. Alguns, entre os que reencarnam
com o firme propósito de crescimento espiritual, ao vestirem a carne e
esquecerem o passado, comprometem a sua reencarnação pelo fato de,
invigilantes, serem cooptados sutilmente pelos chamamentos da mídia,
das programações televisivas, dos filmes, das festas, das fortunas
inesperadas de loterias e jogos de azar, da riqueza fácil, das promessas
do poder, dos convites que levam à sexualidade irresponsável, dos
chamamentos das redes sociais para reuniões de propósitos duvidosos,
etc. Afinal, dizem alguns: “se eu não fizer, outro fará”. Muitos acabam se
tornando em agentes do escândalo.
Assim, o Centro Espírita tem cada vez mais o compromisso de se adequar
para fortalecer sua posição de farol, a serviço da obra do Cristo em tempos
adversos.  Fortalecimento que passa pela necessidade cada vez maior
de conhecimento doutrinário, de técnicas de desobsessão e de
capacitação para o atendimento de tantos que adentram pela porta terrena
e pela porta espiritual. Também o desenvolvimento de habilidades para
difusão que possam despertar nos adeptos, frequentadores e público
em geral, as estratégias do mundo trevoso para os novos tempos, a
percepção e a avaliação mais profunda dos chamamentos sutis, que podem
levar a falência do propósito reencarnatório e a necessidade mais intensa
de vigilância e oração. Ações que devem ser conduzidas sempre com a
racionalidade e a emotividade ensinadas por Allan Kardec.

Nilson Ricetti Xavier de Nazareno
                                               Presidente Interino da SEMP

Associe-se à SEMP! Com qualquer valor mensal, você
colabora com a manutenção das atividades da Casa.
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EDITORIAL
Sendo a SEMP, agora centenária, a responsabilidade aumenta para os
seus trabalhadores e dirigentes. A divulgação da Doutrina Espírita precisa
estar em bases mais firmes e amplas, envolvendo todos os seus pilares:
ciência, filosofia com as suas consequências morais e o melhor
entendimento da Divindade Criadora, atuando-se na prática da caridade
para amenizar e tratar as dores físicas, emocionais, mentais e espirituais
da humanidade ainda em sofrimento.

Allan Kardec sempre esclareceu que a verdade é revelada à medida que
o homem evolui e se mostra apto a utilizá-la para o Bem, portanto ainda
temos muito a buscar. Não foi sem motivo que o coordenador espiritual
da Codificação identificou-se inicialmente como A Verdade, pois esta era
a característica que desejava imprimir aos ensinamentos repassados
através da Doutrina renovadora. E deve ser sempre a meta de todos nós
que mourejamos nos estudos do Espiritismo e na sua vivência. Alguns
esquecem que Kardec deixou muito claro: o aspecto científico da Doutrina
não nasceu pronto e está sujeito à lei de progresso.
Na conclusão de O Livro dos Espíritos, no item IX, o Codificador escreve:
“Ainda estais aprendendo a distinguir do erro a verdade.(...) Aliás, que
importam algumas dissidências, mais de forma que de fundo! (...) Pode,
pois, haver escolas que procurem esclarecer-se acerca das partes ainda
controvertidas da ciência; mas não devem ser rivais entre si. (...) Nenhuma
deve impor-se por meio do constrangimento material ou moral e estaria
no caminho falso apenas aquela que condenasse ou reprovasse a
outra, porque agiria evidentemente sob a influência de maus
Espíritos.” E recomenda: “Estudemos sobre este assunto”.
Na última questão da mesma obra, um elevado instrutor espiritual explica
a transformação, anunciada, do nosso planeta para um mundo onde o
Bem reinará: “(...) Então, os Espíritos dos maus, que a morte ceifa dia a
dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí
excluídos, pois que estariam deslocados entre os homens de bem, cuja
felicidade perturbariam.”
Portanto, a tentativa de deter o progresso das ideias é equivalente a
cometer o mal! Quantos de nós se encaixariam nesta categoria?
Estudemos todas as obras de Kardec, para aprendermos com ele a
buscar a Verdade, visto que apenas esta é capaz de nos libertar das
mazelas que nos afligem, conforme o Cristo nos ensinou.

                          Grupo de Estudos Aprendizes da Verdade
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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: em RECESSO até
             segunda ordem
           - 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 pri-
              meiras 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.

Programação de palestras na SEMP Julho/Agosto/2013

ATIVIDADES PÚBLICAS da SEMP


