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PALAVRA DO PRESIDENTE
O Estatuto da Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz (SEMP ), em seu artigo 54,
considera datas festivas, entre outras, 31 de março - desencarnação de Allan Kardec, 11
de abril - fundação da SEMP e 18 de abril - publicação de O Livro dos Espíritos.
São marcantes para o Espiritismo os meses de março e abril. No livro “Chico Xavier à
sombra do abacateiro “, o querido médium relata um fato importante, o qual foi narrado a
ele pelo Dr. Canuto Abreu, autor da obra O Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e
lendária.
Chico Xavier conta que em 1869, Allan Kardec e companheiros imaginaram inaugurar
a primeira livraria espírita do mundo, que seria a livraria de Paris. Entretanto, nos últimos
dias de março, Kardec começou a sentir fortes dores no tórax.
Faltando poucos dias para a inauguração, as dores aumentaram, fazendo com que sua
esposa, Amélie Gabrielle Boudet (D. Gaby ) sugerisse transferir a data do evento.
Kardec afirmou: “se eu estiver muito mal no dia 01 de abril ou que tenha até
mesmo desencarnado, você irá em meu lugar.”
E no dia 31 de março ele desencarnou. Na manhã de 01 de abril, Dona Gaby despediuse do corpo do esposo e foi para o local da livraria. Inaugurou sem lágrimas e lamentações,
naturalmente com o coração arrasado de dor, mas cumprindo o prometido ao seu querido
esposo.
No decorrer da inauguração, ficando lá por duas horas, concedeu entrevistas, fez
conferências e depois voltou para junto do corpo do marido. Os jornais da época destacaram
muito a sua coragem.
Além das datas acima mencionadas, no dia 29 de abril de 1864 foi publicado O Evangelho
Segundo o Espiritismo, que portanto, neste ano de 2014, completou 150 anos. Este
livro foi publicado, inicialmente com o título de Imitação do Evangelho e nas edições
seguintes, por sugestão do editor e de outras pessoas, passou a receber o título de O
Evangelho Segundo o Espiritismo.
Para o escritor J. Herculano Pires, a terceira obra da codificação é livro de cabeceira,
de leitura diária obrigatória, preparatória de reuniões doutrinárias e deve ser encarado
como livro de estudo, para melhor compreensão da Doutrina.
Nós todos, trabalhadores desta centenária Casa Espírita, devemos sempre nos lembrar
da afirmação do Espírito de Verdade ao falar dos Obreiros do Senhor, no capítulo XX:
Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: “Trabalhemos juntos e unamos os nossos
esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra”, porquanto o
Senhor lhes dirá: ”Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor
silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano
para a obra!”
No livro À Luz do Espiritismo, o Espírito Vianna de Carvalho afirma: ”A mensagem
espírita surgiu com Allan Kardec e jamais desaparecerá... Com o Espiritismo, nos moldes
com que Allan Kardec no-lo ofereceu, ressurge a verdadeira religião, apresentando o
Senhor Jesus desvelado e simples, fazendo-se conhecer e amar em nós, por nós e conosco,
até o fim dos tempos!”
Paz, Amor e União!
Valter Luis Divardin
Vice-presidente da SEMP

ATENÇÃO! As palestras de domingos e de terças à noite na SEMP,
agora são transmitidas AO VIVO!
Acesse nosso site: www.osmensageirosdapaz.com.br
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EDITORIAL
EDITORIAL
As férias de inverno dos grupos de estudo foram
antecipadas para o fim de junho e início de julho, devido aos recessos obrigatórios em função dos jogos da
Copa do Mundo, especialmente por situar-se a Casa
dentro dos limites geográficos de segurança determinados pelos órgãos governamentais, dificultando o
acesso dos estudantes.
Portanto, a partir da segunda quinzena deste mês
de julho, todos os grupos de estudo retornam às suas
atividades normais.
No entanto, as atividades públicas de palestras, passes, Atendimento Fraterno e Evangelhoterapia só tiveram recesso na tarde da quinta-feira, 26 de junho, mantendo-se a Casa em funcionamento no restante dos
dias, mesmo com menor frequência durante o período
dos jogos, oportunizando o acolhimento aos necessitados de amparo espiritual, situação esta que muitas
vezes requer atendimento de emergência, evitando riscos de fuga drástica aos problemas aflitivos.
A Doutrina Espírita oferece diversas abordagens e
formas de tratamento para o Espírito encarnado e
desencarnado em sofrimento ou desequilíbrio.
Informe-se na recepção da SEMP e venha usufruir
deste amparo fraterno e cristão!
Grupo de Estudos Aprendizes da Verdade
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ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE

DEPARTAMENTO do
do BEM
BEM ESTAR
ESTAR SOCIAL
SOCIAL
DEPARTAMENTO

Nos anos cinquenta, as mães relatavam que seus
bebês recém-nascidos mal abriam os olhos e só
conseguiam fazê-lo totalmente após quase um mês. Hoje,
os bebês nascem mais espertos. A medicina percebeu a
importância do relacionamento afetivo da mãe com o bebê
desde a concepção, pois ele percebe os sentimentos da
mãe, ouve sua voz, fica feliz quando ela canta.
Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec comenta, sobre
uma evocação a um Espírito, em nota da pergunta nº
188, que em mundos superiores ao nosso, o
desenvolvimento do corpo físico é muito mais rápido, pois
seis meses após seu renascimento, sua inteligência é
equiparada à de um adulto de trinta anos na Terra.
Sabemos que nosso planeta, como os demais, evolui a
cada dia, portanto os Espíritos que aqui aportam são mais
evoluídos a cada encarnação.
Na questão 379, Kardec pergunta aos Espíritos: É tão
desenvolvido quanto o de um adulto, o Espírito que anima o
corpo de uma criança? Ao que os Espíritos responderam: ”Pode
até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos
infantis o impede de se manifestar.”
Quem convive com crianças em casa, filhos, netos,
sobrinhos, percebe a capacidade de desenvolvimento da
geração atual. Na pergunta 383, os Espíritos evocados
por Kardec afirmam que durante a infância, o Espírito
reencarnante “é mais acessível às impressões que
recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para
o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo”.
Baseado nestas informações, o Departamento de
Infância e Juventude da SEMP abriu uma turma de
Evangelização de Bebês, recebendo nossas crianças
desde o berço, para estreitar os seus laços
reencarnatórios com os pais e com a Casa Espírita.
Quando os bebês permaneciam no auditório para a
palestra, ficavam inquietos, incomodando todos,
principalmente os responsáveis. Mas, no ambiente
previamente preparado para eles, junto com seus
genitores, sentem-se à vontade e tranquilos. Ali, os
Espíritos ligados aos corpinhos em formação são
instruídos de acordo com o Evangelho amoroso de Jesus
e a Doutrina Espírita, nesta fase em que assimilam com
grande facilidade as impressões, gravando-a
profundamente em seu íntimo.

Durante todo o mês de maio, o Bazar e o Brechó em homenagem às Mães ofereceram
artigos especiais para presentes, com ótimo movimento também na venda de doces e salgados
confeccionados pelas voluntárias.
As assistidas, além da aquisição de roupas no brechó, em troca dos bônus pela assiduidade
nas atividades, receberam, no mês de maio, cobertores para o inverno que se iniciava.

Na tarde de 05 de junho, houve Festa Junina no encerramento antecipado do semestre,
devido aos jogos da Copa e às férias escolares também antecipadas. Neste dia, as 52 famílias
assistidas receberam mais agasalhos e cestas básicas para suprir o período de recesso.

O retorno das atividades do Departamento será no dia 17 de julho.

MENSAGEM da ESPIRITUALIDADE

Não perca tempo, nem a oportunidade de
compartilhar esta vivência.
Traga seu bebê para receber os maravilhosos
ensinos que transformarão sua vida para melhor.

Lembrando as palavras de Jesus:”Amarás o teu próximo como a ti mesmo”, nos vem
a pergunta: “Será que nos amamos devidamente?” Reparamos que a humanidade caminha
entre dois limites: Ou sente-se muito abaixo, inferiores aos demais ou muito acima de
seus semelhantes. Em qualquer um dos dois pontos, estaremos fora do verdadeiro amor
e, somente o amor poderá colocar o homem no prumo certo. O amor nasce da gratidão
que temos a Deus pela dádiva da vida. É a força que nos falta para fazer o julgamento
correto de nossas existências. Nunca estaremos inferiores ou superiores a ninguém a não
ser pelo honesto e verdadeiro amor fraterno. Estamos reajustando e tentando reparar erros
de muitas vidas e o amor é o caminho, que brota da certeza de que brilha em nós uma
centelha divina a guiar nossas consciências.
Psicografia recebida na reunião mediúnica do Grupo Luz e Amor, da SEMP, em 19
de abril de 2014.
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Grupo de Magnetismo da SEMP é anfitrião do
7° Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas
De 16 a 18 de maio deste ano, Curitiba foi a sede do 7° EMME, que reuniu
magnetizadores espíritas de todo o Brasil e do exterior.

FLAGRANTE da SEARA

Já no primeiro mês da sua gestão, o atual Presidente
da SEMP, Cláudio Itacir Della Nina da Silva, foi flagrado
sobre os últimos degraus de uma escada móvel de alumínio,
dentro da Livraria, em colaboração à funcionária, auxiliar
de serviços gerais, que necessitava limpar as placas de
vidro localizadas no alto da divisória. Ele dispôs-se a retirar
as placas, uma a uma, em toda a extensão da divisória e
recolocá-las, após a funcionária devolvê-las limpas,
encaixando-as devidamente. Para esta tarefa, trocou a
escada de lugar, ao longo da parede divisória, por diversas
vezes, de forma discreta e silenciosa, enquanto o serviço
de passes da quinta à tarde acontecia na câmara, à frente.

Além de ser o responsável pela organização do evento - que aconteceu no Círculo Militar
do Paraná, para acomodar os mais de trezentos participantes - o Grupo de Estudo do
Magnetismo Cáritas, da SEMP, apresentou três trabalhos:
- Contornando resistências;
- Magnetismo e Homeopatia – correlações;
- Tratamento complementar pelo Magnetismo em casos de mediunidade desequilibrada.
Foram apresentados mais oito trabalhos, por integrantes de outros centros espíritas de
cidade diversas: Pompano Beach (EUA), Itabuna (BA), Fortaleza (CE), Natal (RN), Aracaju
(SE), Goiânia (GO), Pelotas (RS) e Governador Valadares (MG).
Ao final de cada dia houve sessão de perguntas aos expositores e mesas-redondas sobre
temas específicos voltados ao tratamento de doenças em fase de investigação sob a ótica do
Magnetismo.
Nos intervalos, além dos coffee breaks, os presentes puderam apreciar números artísticos
apresentados por voluntários da SEMP – Coral Paz e Luz, Deise Losse ao violoncelo, Karina
Colasso ao violino, Cezar Benitez ao saxofone e Guilherme Rennó ao teclado – e o folclore
italiano do Círculo Militar, todos muito aplaudidos.
Os Encontros Mundiais de Magnetizadores Espíritas proporcionam a oportunidade de troca
de experiências e estímulo ao estudo desta ciência que Allan Kardec designou como irmã
gêmea do Espiritismo, com o apoio da Espiritualidade Superior: “(...) o Magnetismo, desenvolvido
pelo Espiritismo, é a chave de abóboda da saúde moral e material da humanidade futura.”
(Espírito E. Quinemant – Revista Espírita, junho de 1867)
Este foi o primeiro Encontro de Magnetizadores a ser transmitido ao vivo pela internet para
todo o planeta, graças ao trabalho dedicado de voluntários da SEMP que integram o GEM
Cáritas.
Os DVDs com as 17 horas e 40 minutos de filmagem do material do evento encontram-se
à venda, sob encomenda, na Livraria da SEMP.

17h40 Minutos de Material
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Programação de palestras na SEMP –

Julho/Agosto/2014

Domingo
10h

Tema das obras de
Allan Kardec ou especial

Palestrante

Terçasfeiras

Palestrante
13h45

Palestrante
20h

06/07

A voz da verdade

Cleber Pertel

01/07

Márcia Abreu

Márcia Abreu

Cap. 17 - Sede perfeitos

13/07

O melhor é viver em família

Edson Macedo

08/07

Silvana

Kleber Lúcio

Tarde: Filhos adolescentes
Noite: Tema livre

20/07

A mulher equivocada

Cezar Arruda

15/07

Álvaro

Edvaldo

27/07

Ciência e Espiritualidade

Neuton Albach

22/07

Paulo Cezar

Paulo Cezar

Maria Eliza

Maria Eliza

05/08

Cláudio Itacir

Cláudio Itacir

12/08

Jociely

Marli Sokoloski

19/08

Mozart

Edvaldo Kulcheski

26/08

Valter Divardin

03/08

A mensagem da Imortalidade

10/08

Os talentos que
Deus nos deu

17/08

Cláudio Itacir
Valter Divardin

Reencarnação: O elo perdido Carlos A. São José

24/08

Existe um caminho
para a Felicidade?

Maralba Almada

31/08

Advertências espirituais
pelos sonhos

Robson Gabardo

29/07

Valter Divardin

Tema de “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”

Tarde: Nosso corpo, instrumento divino
Noite: Dimensão espiritual da Casa Espírita
Cap. 19 - A fé transporta montanhas
Um homem chamado Jesus
Cap. 20 - Os trabalhadores da última...
Tarde: Aflitos e sobrecarregados
Noite: Tema livre
Tarde: Tema livre
Noite: Jugo leve
Cap. 21 - Haverá falsos Cristos

ATIVIDADES PÚBLICAS DA SEMP
Quintafeira
14h30

Tema (40 minutos)

Palestrante

03/07

Reencarnação

Maria Eliza

10/07

A fragilidade da fé

Álvaro

17/07

Humildade

Márcia Abreu

24/07

Educação e madureza

Jociely

31/07

Missão dos pais

Silvana

Os talentos que

Álvaro
Álvaro

15h

07/08

Deus nos deu

14/08

Não julgar

Jociely

21/08

Curas de Jesus

Márcia Abreu

28/08

A bênção da saúde

Silvana

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

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 as Casas
Espíritas do Paraná – constituído por obras espíritas, de pesquisa
e de estudo.
HORÁRIOS de FUNCIONAMENTO da Livraria, Videoteca e
Biblioteca:
Terças: 13h15 às 15h30 e 19h15 às 21h45
Quintas: 13h15 às 15h30 e 19h15 às 20h45
Domingos: 9h00 às 12h00 .

SEGUNDAS-FEIRAS:
14h30 – Estudo de O Livro dos Espíritos
TERÇAS-FEIRAS:
13h45 – Exposição evangélico doutrinária, passe e irradiação.
– Atendimento Fraterno pelo diálogo (recepção e acolhimento)
– Evangelhoterapia
14h00 – Bazar e brechó beneficentes. Trabalhos manuais de voluntárias
15h00 – 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
– EADE (Estudo Avançado da Doutrina Espírita) – 3 anos. Pré-requisito: ESDE
– Estudo das Obras de André Luiz
20h00 – Exposição evangélico doutrinária, passe e irradiação à distância
– Atendimento Fraterno pelo diálogo
– Evangelhoterapia
QUARTAS-FEIRAS:
14h30 às 15h30: entrega de senhas para Tratamento pelo Magnetismo
QUINTAS-FEIRAS:
13h30 – Trabalhos manuais de voluntárias. Assistência social.
14h00 – Bazar e brechó beneficentes.
14h30* – Até 10/07: Palestra seguida de passes.
15h00 – Palestra seguida de passes (de 17/07 em diante)
– Atendimento Fraterno
18h45 – Estudo de O EVANGELHO SEGUNDO o ESPIRITISMO
20h00 – 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
– Estudo de O Livro dos Espíritos
SEXTAS-FEIRAS:
14h00 – Leitura evangélico doutrinária, passe, irradiação à distância
– Atendimento Fraterno pelo diálogo
14h30 – Estudo de O EVANGELHO SEGUNDO o ESPIRITISMO
20h00 – Estudo da REVISTA ESPÍRITA, de Allan Kardec, nas três primeiras semanas
de cada mês.
– Curso Mediunidade sem Preconceito - última semana do mês.
SÁBADOS:
8h00 às 9h00: entrega de senhas para Tratamento pelo Magnetismo
16h30 – Estudo de O EVANGELHO SEGUNDO o ESPIRITISMO
– Curso PBDE (Programa Básico da Doutrina Espírita) – 1 ano
DOMINGOS:
10h00 – Palestra doutrinária seguida de passes. Atendimento Fraterno.
– Evangelização de crianças e jovens.

