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Nove meses transcorreram desde o início da atual gestão. Alguns projetos tor-
naram-se realidade, outros continuam no plano das ideias, das conjecturas, do vir
a ser. Aguardam oportunidades, amadurecimento, recursos.

A SEMP não dispõe de fonte permanente de aporte financeiro. Sua receita pro-
vém da intermediação na venda de livros, mensalidades de associados, recebi-
mento de doações, mantimentos, roupas usadas, utensílios em estados diversos
de conservação e funcionalidade, bem como trabalhos manuais executados por
voluntárias e postos à venda por intermédio do bazar.

Muita economia é feita pela ação voluntária daqueles que exercem atividade na
casa e que ofertam tempo, habilidades e competências. Assim, conseguimos pa-
gar funcionárias, manutenção, água, energia elétrica, telefone, internet, outros ser-
viços e executar melhorias que facilitem as atividades que desenvolvemos.

Dentre as atividades, destacamos aquelas ofertadas às assistidas, as quais já
foram comentadas na última edição deste periódico. Há outras que envolvem cur-
sos e atividades doutrinárias destinadas à infância e juventude, ao público externo e
aos associados, muito importantes para cumprir nossa obrigação de divulgar a
Doutrina Espírita, tão amplamente quanto possível, com seriedade e clareza.

Uma forma que encontramos de aumentar a receita está sendo colocada em
prática pelo programa “QUEM DÁ MAIS”. Na chegada das doações, são elas ano-
tadas em livro próprio e aquelas de mais valor são selecionadas e etiquetadas.
Para cada item é estabelecido preço mínimo. A partir da divulgação ampla dos itens
e respectivos valores mínimos, são coletadas ofertas, que mais tarde são aprecia-
das por comissão nomeada pelo Conselho Deliberativo e que procede com clareza
a apuração dos resultados. Estes são divulgados em edital, e, ainda, submetidos à
apreciação da Comissão Fiscalizadora daquele Conselho.

Entendemos que devemos mostrar àqueles que escolhem nossa casa para
fazer suas doações, que as estamos valorizando e agindo com critério e justiça.

Receber doações e, simplesmente, repassá-las, reflete assistencialismo sem
preocupação de servir. Agimos deste modo, também, para que não prevaleça o
repasse pelo atendimento a pedidos, por simpatia ou favorecimento.

As assistidas continuam com acesso aos bens ofertados, pois os preços míni-
mos são baixos e, em igualdade de valor, a preferência será delas.

Este procedimento está na fase inicial. No instante em que elaboramos este
texto, faz-se a segunda apuração de resultados, os quais foram colhidos no dia 07
de dezembro. Apesar da fase inicial, a procura tem estado além da expectativa.
Esperamos agir acertadamente.

Cláudio Itacir Della Nina da SilvaCláudio Itacir Della Nina da SilvaCláudio Itacir Della Nina da SilvaCláudio Itacir Della Nina da SilvaCláudio Itacir Della Nina da Silva
Presidente da SEMP

EDITORIAL
Em 2015, a quarta obra do Pentateuco espírita – O Céu e

o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo –
completa 150 anos de publicação. Na folha de rosto, Kardec
explica o conteúdo do livro: O exame comparado das doutrinas
sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, as penas
e as recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas
eternas, etc., seguido de numerosos exemplos sobre a
situação real da alma durante e após a morte.

E, por epígrafe, o autor insere uma frase do Velho
Testamento: Eu juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus,
que não quero a morte do ímpio, mas que quero que o ímpio
se converta, que deixe o seu mau caminho e que viva.
(Ezequiel, cap. XXXIII, v.11)

Já nesta página, quis Kardec demonstrar que na própria
Bíblia há embasamento contra as penas eternas e que o Pai,
que Jesus nos ensinou ser infinitamente justo e bom, não
poderia destinar Seus filhos ao sofrimento punitivo e sim,
apenas educativo, visando ao progresso espiritual destes.

Na segunda parte da obra, resultado da compilação das
inúmeras comunicações mediúnicas que chegavam dos
diversos pontos do globo às mãos do Codificador, por ele
analisadas e comentadas, passadas também à análise dos
Espíritos Superiores que o orientavam, os casos estão
agrupados em diversas categorias: Espíritos felizes, Espíritos
numa condição mediana, Espíritos sofredores, suicidas,
criminosos arrependidos e Espíritos endurecidos. Ao final
desta parte, Kardec transcreve comunicações de Espíritos
que tiveram encarnações em expiação terrestre, comprovando
a lei de causa e efeito e a recompensa futura das dores aceitas
sem revolta.

Na SEMP, os esforços são no sentido de seguir os
métodos kardequianos de estudo e pesquisa, com o objetivo
de progredir sempre e de proporcionar a todos que aqui são
acolhidos, o máximo de oportunidades no conhecimento da
Doutrina, no consolo aos seus conflitos existenciais, no
tratamento espiritual e no desenvolvimento das
potencialidades medianímicas. Feliz 2015 a todos!
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ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDEESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE

Conquanto seja o lar a escola por excelência onde a
criatura deva receber os mais amplos favores da educação,
burilando-lhe o sentimento e o caráter, não desconhecemos
a imperiosidade de os pais buscarem noutras instituições
sociais o justo apoio à educação da prole; e, assim, deverão
encaminhar os filhos, no período oportuno, para a escola do
saber, viabilizando-lhes a instrução. Entretanto, jamais
deverão descuidar-se de aproximá-los dos serviços de
evangelização em cujas abençoadas atividades se
propiciará a formação espiritual da criança e do jovem diante
do porvir.

Há pais espíritas que, erroneamente, têm deixado, em
nome da liberdade e do livre-arbítrio, que os filhos avancem
na idade cronológica para então escolherem este ou aquele
caminho religioso que lhes complementem a conquista
educativa no mundo. Tal medida tem gerado sofrimento e
desespero, luto e mágoa, inconformação e dor. Porque, uma
vez perdido o ensejo educativo na idade propícia à sementeira
evangélica, os corações se mostram endurecidos, qual terra
ressequida, árida, rebelde ao bom plantio, desperdiçando-
se valioso período de ajuda e orientação. É então que
somente a dor, a duros golpes provacionais, pode despertar
para refazer e construir.

                                             Bezerra de Menezes
Mensagem recebida pelo médium Júlio Cezar Grandi
Ribeiro, em sessão pública no dia 02/8/1982, na Casa

“[...] 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.”

Mensagem de Vianna de Carvalho, pela psicografia de
Divaldo Franco, em 26/02/07, em Miami, Fla. USA

VENHA SER UM EVANGELIZADOR DA SEMP!
Apresente-se num domingo às 10h na recepção.

As atividades do DIJ, que reiniciam
em 22 de fevereiro, incluem:

- a evangelização espírita num ambiente de convivência,
aprendizado, reflexão, compartilhamento de experiências e
construção de vínculos de amizade e de fraternidade entre as crianças
e os jovens frequentadores, distribuídos em salas por faixa etária;

- pais e familiares, convidando-os a participarem de grupos ou
reuniões voltados ao estudo de temas relacionados à vida em
família, fundamentados à luz da Doutrina Espírita.

No encerramento das atividades do DIJ, a festa à fantasia reuniu chefs de cuisine,
princesas, mágicos e heróis.

Os integrantes da Mocidade da SEMP constantemente demonstram sua
criatividade e bom ânimo. Desta vez, foi o “abraço grátis”, que tornou as manhãs
de domingo mais alegres e amorosas desde a calçada em frente à Casa.
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ENCERRAMENTO dos CURSOS DIURNOS da SEMP

EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita: apenas para quem já concluiu o
ESDE e com duração de aproximadamente 5 anos.

ESDE – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita: estuda de forma ampla os três aspectos
do Espiritismo – filosófico, científico e religioso – com duração aproximada de 3 anos.

COEM – Centro de Orientação e Educação Mediúnica – 2° ano. Aos integrantes que
concluem este curso com bom aproveitamento, são oferecidas vagas disponíveis em
grupos mediúnicos, no trabalho de irradiação e na fluidoterapia.

COEM - Centro de Orientação e Educação Mediúnica – 1° ano: estudo teórico prático
que oferece os primeiros passos para o autoconhecimento da mediunidade e das
capacidades anímicas, com estudo baseado em O Livro dos Médiuns e em técnicas
de concentração e disciplina mental. Os exercícios práticos evoluem gradativamente,
proporcionando preparo para o ano seguinte, quando a prática da mediunidade torna-
se mais ostensiva. O conteúdo teórico, ministrado na forma de estudo dirigido ou com
palestras, explica os fenômenos e constitui o aspecto científico da Doutrina.

PBDE – Programa Básico da Doutrina Espírita: é o curso inicial, com duração de um
ano e que serve de pré-requisito para outros mais avançados.

Mais de 80 integrantes de grupos de estudo do período da tarde das segundas, terças
e sextas-feiras compareceram para o encerramento anual, tradicionalmente composto
pela entrega de livros espíritas aos mais assíduos de cada turma, pela sessão de
fotos registrando o grupo para a memória da Casa e, finalmente, pelo lanche de
confraternização. São momentos de alegria descontraída, estreitamento dos laços
afetivos e fraternos e emoção pelas oportunidades que se descortinam nesta
caminhada de aprendizado espiritual.
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ENCERRAMENTO dos CURSOS DIURNOS da SEMP (cont.)

Estudo das Obras de André Luiz: encerrando o penúltimo livro da Série do
autor espiritual (Entre a Terra e o Céu); em 2015, será iniciado o último
livro – E a vida continua...

Estudo de O Livro dos Espíritos (segundas-feiras às 14h30) e Estudo do
Evangelho segundo o Espiritismo (sextas-feiras às 14h30): este, em
homenagem aos 150 anos desta obra básica da Doutrina dos Espíritos.

ENCERRAMENTO dos CURSOS NOTURNOS da SEMP

Os cursos noturnos da SEMP são os mais procurados, pois servem a
quem trabalha ou estuda durante o dia. Somam oito turmas, de sete cur-
sos diferentes, pois o COEM é constituído de uma turma no 1° ano e outra
no 2° ano. Apenas o EADE não funciona neste turno, porém há o Estudo
da Revista Espírita, exclusivo deste turno, na sexta à noite. Concluíram o
estudo anual, neste turno, cerca de 120 pessoas.

Estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo

PBDE – Programa Básico da Doutrina Espírita

Também à noite, foram entregues livros aos participantes mais assíduos
de cada grupo de estudo.
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ENCERRAMENTO
dos CURSOS
NOTURNOS

 da SEMP (cont)

TERÇAS-FEIRAS, 15h00: livro Vida e Sexo, de Emmanuel por Chico Xavier – Cap. 19 em diante. De 06/01 a 10/02.
QUINTAS-FEIRAS, 20h00 às 21h30: Introdução de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Até 12 de fevereiro.

O 2° ano do COEM Noturno formou,
em 2014, 26 integrantes aptos ao
serviço na seara do Mestre Jesus,
todos imediatamente direcionados a
diversos dos doze grupos mediúni-
cos em funcionamento na Casa e
alguns, ao grupo novo, o 13° da
SEMP, que iniciará o trabalho sema-
nal no dia 09 de janeiro à noite.

CURSOS de FÉRIASCURSOS de FÉRIAS

Estudo das Obras de André LuizESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita

O 1° ano do COEM noturno termi-
nou 2014 com 25 participantes, que
prosseguirão no estudo teórico e
prático da mediunidade com a mes-
ma equipe de coordenadores no
próximo ano, quando a turma será
distribuída em três salas nas ses-
sões práticas, cada qual com no
mínimo uma dupla de coordenado-
res, para melhor atender às neces-
sidades de aprendizado.
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Estudo de O Livro dos EspíritosEstudo da Revista Espírita

Estudo de O Evangelho segundo o EspiritismoPBDE - Programa Básico da Doutrina Espírita

CURSOS SEMP 2015
CURSOS NOTURNOS
QUINTAS-FEIRAS, 18h45:
Estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo – início 19/02
QUINTAS-FEIRAS, 20h:
PBDE, COEM 1° e 2° anos, ESDE e Estudo de O Livro dos
Espíritos – início em 19 de fevereiro
Estudo das Obras de André Luiz – reinício em 15 de janeiro

PRÉ-REQUISITOS:
- para COEM, ESDE ou Estudo das Obras de André Luiz: ter
cursado o PBDE completo
- para EADE: ter cursado o ESDE completo
- para Magnetismo e Espiritismo: ter ao menos um ano de COEM

ENCERRAMENTO
dos

CURSOS
de

SÁBADO

CURSOS SEMP 2015
CURSOS DIURNOS
SEGUNDAS-FEIRAS, 14h30:
Estudo de O Livro dos Espíritos – a partir de 02 de fevereiro
TERÇAS-FEIRAS, 15h:
PBDE, COEM 1° e 2° anos, ESDE e EADE – início em 24/02
Estudo das Obras de André Luiz – reinício em 13 de janeiro
SEXTAS-FEIRAS, 14h30:
Estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo – início 06/02

CURSOS aos SÁBADOS – 15h00:
Estudo da Revista Espírita (1861) – início 07 de março
CURSOS aos SÁBADOS – 16h30:
PBDE e Estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo – início 21/02
Magnetismo e Espiritismo – teórico e prático – 1 ano – início em 07 de março.

ENCERRAMENTO dos CURSOS NOTURNOS da SEMP (cont.)



Sociedade Espírita “Os Mensageiros da Paz”  - Janeiro / Fevereiro /2015 - Página 7

DEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIALDEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIAL

Em dezembro, foram entregues 358 kits de Natal às crianças das
famílias assistidas pela SEMP e 44 para as do C.E. Pomar de Luz,
de região carente de Agudos do Sul; e presentes novos a 25 crianças
não cadastradas que compareceram no dia.

Em 26 de fevereiro, a Assistência Social fará o cadastramento de
famílias a serem assistidas, quando haverá reunião com as voluntárias,
para o reinício das atividades em 05 de março.  O Bazar e o Brechó
retornarão a partir de 24 de fevereiro.

DEPARTAMENTO DOUTRINÁRIODEPARTAMENTO DOUTRINÁRIO
Em 11 de dezembro, o 1° Encontro da Reciclagem de

Doutrinadores reuniu mais de vinte trabalhadores da área no Salão
do Solário. O tema deste 1° módulo, que deverá ocupar mais um ou
dois Encontros, é a “condução do desdobramento em serviço”. O
embasamento nas obras de Kardec e do Espírito André Luiz (Nos
Domínios da Mediunidade e Mecanismos da Mediunidade) foram
apresentados pela diretora, propiciando a troca de experiências e os
questionamentos.

Os próximos Encontros já estão agendados para os dias 22 e 29
de janeiro.

Os participantes do COEM que se formaram no fim de 2014 foram
direcionados aos grupos mediúnicos da Casa ou a um dos dois
novos grupos criados, um diurno e outro noturno, completando 14
grupos mediúnicos ao todo.

O Tratamento pelo Magnetismo terá recesso apenas
nos dias 03 de janeiro e 18 de fevereiro.

DOAÇÃO CADASTRADADOAÇÃO CADASTRADA
Desde agosto de 2014, conforme divulgado nas duas edições

anteriores, as doações efetuadas para a SEMP são cadastradas,
recebendo uma numeração. Periodicamente, o material passa por
uma triagem realizada pelas voluntárias, direcionando-se a cada
Departamento aquilo que for útil às diversas atividades da Casa, à
assistência semanal às famílias carentes e aos Asilos que ela
mensalmente ampara.

A partir de outubro passado, os sócios, frequentadores e
colaboradores da SEMP têm a oportunidade de adquirir os objetos
doados à Casa que não sejam direcionados a nenhum dos setores
acima citados, por meio de ofertas via e-mail ou manifestação por
escrito, os quais serão arrematados pelo melhor lance. Este material,
constante do programa “Quem dá mais”, está descrito e ilustrado
com fotos no Edital da recepção da Casa e no facebook:
Colaboradores Semp.

Os recursos obtidos serão utilizados exclusivamente na
manutenção da SEMP e nas atividades assistenciais mantidas pela
instituição.

Os lances poderão ser realizados através de proposta por escrito
ou por e-mail: bazarsemp@gmail.combazarsemp@gmail.combazarsemp@gmail.combazarsemp@gmail.combazarsemp@gmail.com, conforme regulamento em
anexo no edital na recepção da SEMP e no facebook.

Os interessados poderão vistoriar os itens ofertados nos dias de
atividades públicas da Casa.

Em 2014 foram realizados dois editais:
- Edital 001:  de outubro e até 08 de novembro foram

disponibilizados 23 itens, sendo arrematados 12  itens com
arrecadação total de R$ 702,00.

- Edital 002: de 09 de novembro a 07 de dezembro foram
disponibilizados 44 itens, sendo arrematados 26 itens com
arrecadação total de R$ 1.003,00.

Devido ao sucesso dos dois primeiros editais, a comissão
organizadora se compromete a dar continuidade a esta modalidade
em 2015, procurando aperfeiçoar cada dia mais, objetivando sempre
a transparência e a confiabilidade, convenientes à moral espírita.
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Programação de palestras na SEMP – Janeiro/Fevereiro/2015

SEGUNDAS-FEIRAS:
14h30 – Estudo de O Livro dos Espíritos – reinício em 02/02/15
TERÇAS-FEIRAS:
13h45 – Exposição evangélico doutrinária, passe e irradiação.

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

14h00 – Bazar, brechó e trabalhos manuais – a partir de 24/02/15
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:
13h00 às 14h00: entrega de senhas para o Tratamento pelo Magnetismo
QUINTAS-FEIRAS:
13h30 – Trabalhos manuais de voluntárias. Assistência social.
14h00 – Bazar e brechó beneficentes – a partir de 26 de fevereiro
           – Atendimento Fraterno
15h00 – Palestra seguida de passes
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 – Curso Mediunidade sem Preconceito – última semana do mês.
SÁBADOS:
8h às 9h: Entrega de senhas para o Tratamento pelo Magnetismo
14h às 16h: Ensaio do Coral Paz e Luz – aberto a novos integrantes
15h00 – Estudo da Revista Espírita
16h30 – Estudo de O EVANGELHO SEGUNDO o ESPIRITISMO

– Curso PBDE (Programa Básico da Doutrina Espírita) – 1 ano
– Curso Magnetismo e Espiritismo – teórico e prático – 1 ano

DOMINGOS:
10h00 – Palestra doutrinária seguida de passes.  Atendimento Fraterno.

– Evangelização de crianças e jovens.

LIVRARIA

VIDEOTECA

BIBLIOTECA

LIVRARIA

VIDEOTECA

BIBLIOTECA

ATIVIDADES PÚBLICAS DA SEMPATIVIDADES PÚBLICAS DA SEMP

Terças-
feiras

Palestrante
13h45

Palestrante
20h

Tema de “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”

Tema das obras de
Allan Kardec ou especial Palestrante

Quinta-
feira

15 horas
Tema (30 minutos) Palestrante

01/01

15/01

22/01

05/02

12/02

19/02

26/02

RECESSO

Retribuir o mal

com o bem

Amar o próximo

A virtude

A Fé: mãe da esperança

e da caridade

Parábola da figueira

Ajuda-te a ti mesmo

Orgulho e humildade

Carregar sua cruz

RECESSO

Silvana

Jociely

Jociely

Álvaro

Márcia Abreu

Márcia Pimenta

Domingo
10h

 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!

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

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
LIVRARIA:
Terças: 13h30 às 15h30 e 19h15 às 21h30
Quintas: 13h30 às 15h30 e 19h15 às 20h30
Domingos: 9h15 às 11h30
VIDEOTECA e BIBLIOTECA:
Terças: 13h00 às 14h50 e 19h00 às 21h00
Quintas: 13h30 às 14h30 e 19h15 às 19h55
Domingos: 9h30 às 11h30   .

08/01

29/01

Jociely

Márcia Pimenta

Medicina do futuro

Há muitas moradas
na casa do Pai

Cirurgias espirituais

O amigo Jesus

As leis divinas e
a nossa transformação

Missão dos espíritas

Aflições

Mozart

Celso Carneiro

Cláudio Itacir

Edson Macedo

Ilíriio Kessler

Sueli Britto

Gastão Kost

Os recursos Espirituais Cláudio Itacir

04/01

11/01

18/01

25/01

01/02

08/02

15/02

22/02

06/01

13/01

20/01

27-01

03/02

10/02

17/02

24/02

Álvaro

Silvana

Jociely

Jociely

Celso Carneiro

Silvana

Jorge Rodrigues

Álvaro

Álvaro

Jean

Daniel Pereira

Dilma Matos

Celso Carneiro

Wellington

Paulo Cezar

Álvaro

Cap. 9 - Bem aventurados os brandos...

Cap. 10 - Bem aventurados os misericordiosos

Cap. 11 - Amar o próximo como a si ...

Tarde: Bem aventurados os aflitos
Noite: Dinâmica familiar

Sono e sonhos

Cap. 14 - Honrai vosso pai e vossa mãe

Cap. 15  - Fora da caridade não há salvação

Cap. 16 - Não se pode servir a Deus e a...

Retribuir o mal
com o bem

A Fé: mãe da esperança
e da caridade


