
A Evangelização da SEMP fará o encerramento das atividades no dia
8 de dezembro, com comemorações ainda a serem definidas.
Como no período das férias escolares os alunos e professores
precisam de um descanso natural, os Evangelizadores também
necessitam se afastar, temporariamente, das atividades para
reciclagem e retorno no próximo ano, com muita energia e disposição.
A Evangelização retornará em 2 de fevereiro de 2014.
Em 29 de dezembro o DIJ - Vivência de Pais  estará presente na
palestra sobre "A Geração Nova", no salão principal às 10h.
A SEMP, juntamente com a URE-Leste, promoverá em 14 de dezembro,
um Treinamento para Evangelizadores nas dependências da mesma,
no horário das 9h às 12h.
O Centro Espírita Caminho do Evangelho acolheu os jovens da URE-
Leste no tradicional "Encontro Espírita de Primavera" nos dias 28 e 29
de setembro, com o tema "Amigo, a que vieste?". Além da alegria do
encontro, os jovens puderam compartilhar e conviver os ensinamentos
do Mestre e da Doutrina Espírita.

ESPESPESPESPESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDEAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDEAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDEAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDEAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE
Agenda para o bimestre:

- 03 de dezembro - encerramento dos trabalhos manuais;
- 12 de dezembro - entrega dos kits de Natal para as famílias
assistidas;
- 12 de dezembro - encerramento do bazar e do brechó, com retorno
em 18 de fevereiro de 2014.
O Departamento agradece a todos que, de alguma forma, cola-
boraram para o sucesso do Bazar de Primavera, que atingiu a meta
almejada.

                                                                                Eny Silveira
                         Diretora do Departamento do Bem Estar Social
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Segundo estatísticas da Organização Mundial de Saúde, em 2010
ocorreram, no planeta, 800 mil mortes por suicídio, o que representa um
número superior à soma das mortes por doenças cardiovasculares, por
acidentes e por desastres naturais.
Sabe-se que a causa básica do suicídio é o vazio existencial, que pode
provocar ou não a depressão como doença, mas que leva sempre ao
sofrimento interior, moral, psíquico e espiritual.
Para a prevenção e mesmo o tratamento desta situação de vazio
existencial, o Espiritismo oferece todo o suporte e orientação, desde o
Atendimento Fraterno, as palestras públicas de esclarecimento, a
Evangelhoterapia, os grupos de estudo e o Tratamento pelo Magnetismo,
complementares ao tratamento médico convencional.
A SEMP possui um Grupo de Estudo do Magnetismo Espírita desde abril
de 2011, que se dedica também ao Tratamento pelo Magnetismo, desde
agosto de 2012, àqueles que são direcionados pelo Atendimento Fraterno
da Casa. Este Tratamento tem auxiliado principalmente aos casos de
desobsessão atendidos, mas também, de forma bastante eficaz na
depressão e outros transtornos emocionais e espirituais, embora diversos
casos de doenças físicas tenham apresentado melhora evidente.

"É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode
desenvolver-se por meio do exercício (...)"
A Gênese,cap. XIV - Os Fluidos - Curas

"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." O Livro dos Médiuns, cap. XXIII, item 251.

 "Se devêssemos ficar fora da ciência magnética, nosso quadro estaria
incompleto, e se poderia nos comparar a um professor de física que se
abstivesse de falar da luz." Revista Espírita, março de 1858.

Muito é falado sobre a passagem de estágio do planeta onde habitais. Catástrofes, cataclismos, arrebanho de almas rebeldes para outros astros,
são os temas favoritos do imaginário dos entusiastas da Nova Era.
Ocorre, porém, que tal fenômeno não se dará tão fácil, tampouco rapidamente. Deus, de infinita misericórdia, não dá saltos em sua lei de progresso.
Acima de tudo, Jesus está ao leme. Ele nos convida a fazer a vossa transição. Todos os dias. Constante e insistentemente. Reforma interna, obra
paulatina.
Abandona, então, o velho proceder e marcha! Rumo ao esplendor dos dias, em que não mais chorareis. Mas consolareis ainda, vivendo a glória da
evolução incessante.

*Psicografia recebida em 14/10/2013, no Grupo Mediúnico Luz e Amor, de segunda-feira à noite, na SEMP
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Os jovens das Casas Espíritas têm demonstrado muito bem que o
trabalho de Evangelização está alcançando o principal objetivo que é:
"A reforma moral da Humanidade".
Mesmo com muitas dificuldades, as Casas Espíritas procuram não
deixar esmaecer o trabalho da disseminação das Verdades Espirituais
junto às crianças e aos jovens.
Participe deste grandioso trabalho com Jesus e venha fazer parte da
equipe dos Educadores da Paz desta Casa centenária.

                                                                     Marita Pianaro
           Diretora do Departamento da Infância e Juventude

Confiemos em Jesus 
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O Departamento Doutrinário cuida e se responsabiliza por diversos setores na Casa Espírita,
divididos basicamente em Atendimento Espiritual, Grupos Mediúnicos, Estudos da Doutrina Espírita
e Divulgação Doutrinária através das palestras, dos Boletins em papel (bimestral) e eletrônico
(geralmente semanal), além da atualização do site da SEMP e do atendimento oferecido através
dele.

Conforme publicado mais detalhadamente na Edição n° 22 deste Boletim, o Atendimento Espiritual
engloba o Acolhimento aos que buscam a Casa e seu encaminhamento para os serviços de
Atendimento Fraterno, Evangelhoterapia, Fluidoterapia (passes), Irradiação, Tratamento de
Desobsessão ou Tratamento pelo Magnetismo.

As palestras públicas objetivam uma explicação concisa e clara a respeito de pontos previamente
escolhidos nas obras doutrinárias, em especial em O Livro dos Espíritos - aos domingos pela
manhã - e em O Evangelho Segundo o Espiritismo - às terças-feiras, à tarde e à noite.

À medida que o frequentador vai se harmonizando, recebe o convite para participar dos grupos
de estudo, que a SEMP oferece em grande variedade, iniciando sempre pelo Estudo Básico da
Doutrina (PBDE) ou pelo Estudo de O Evangelho Segundo o Espiritismo (veja quadro à página 4)

Os Grupos Mediúnicos são reuniões internas, constituídas por quem já estudou ao menos a
base da Doutrina e concluiu um curso teórico e prático de dois anos sobre a mediunidade (COEM).
Há, na SEMP, doze grupos mediúnicos, que se reúnem cada um num horário e dia fixo da semana,
onde ocorrem as comunicações com os Espíritos, a maioria com a finalidade de auxílio aos
desencarnados sofredores e dois deles especializados em desobsessão. Em nenhum desses grupos
é permitida a presença de frequentadores externos, pois a harmonia e a afinidade dos participantes
são essenciais para o desenvolvimento das tarefas.

Visando ao aprimoramento constante dos trabalhadores dos grupos mediúnicos, o Departamento
já realizou neste ano, dois Encontros Fraternos, com troca de experiências valiosas e estimulantes,
vivenciando os preceitos de Kardec, que enfatizava o aspecto científico do Espiritismo.
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O 2° Encontro ocorreu na tarde do sábado, 05 de outubro, quando participaram cerca de 50
trabalhadores desta área e os relatores de cada minigrupo apresentaram as conclusões dos tópicos
discutidos.

Sônia Merlin
                                                    Diretora do Departamento Doutrinário

LIVRARIALIVRARIALIVRARIALIVRARIALIVRARIA
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!

PROMOÇÃO de 18/11 a 31/12:
1 livro - 10%
2 livros - 15%
3 livros ou mais - 20%

Edição
comemorativa
dos 150 anos

de O Evangelho
Segundo o

Espiritismo, de
Allan Kardec.

VIDEOTECAVIDEOTECAVIDEOTECAVIDEOTECAVIDEOTECA
Venha locar nossos DVDs: infantis, documentá-

rios, palestras e filmes sobre assuntos espíritas.

BIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECA
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 deste setor que
foram substituídos por exemplares mais recentes.
Os preços são irrisórios e convidativos. Venha
conferir!    .

Eros Kossatz
    Diretor do Departamento de Difusão Doutrinária
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Os dois computadores do Espaço do Conhe-
cimento, localizados no hall externo da Biblio-
teca, agora têm acesso à internet. Além do
material de aulas, grupos de estudo, seminá-
rios e palestras à disposição em seus arquivos,
você poderá realizar pesquisas nos diversos
sites espíritas ou assistir aos vídeos de
expositores espíritas famosos.  VENHA!


