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A SEMP decidiu, em recente reunião de diretoria, implantar a atividade de ouvidoria. Será
uma experiência pela qual tentaremos tornar o acesso, às informações funcionais e mesmo
doutrinárias, mais fácil.

Não se trata de inovação, uma vez que muitas instituições, entidades, órgãos governa-
mentais, no intuito de dar solução a insatisfações, valem-se deste expediente, como primei-
ro mecanismo para encaminhar uma solução e, também, colher ensinamentos para incorpo-
rar aos seus estatutos, regulamentos, normas de ação, etc.

No nosso caso, especificamente, a ouvidoria será um canal de comunicação que se
abrirá entre os frequentadores da SEMP e os diversos setores de atividade, com a finalidade
de receber manifestações, como sugestões e reclamações, para melhorarmos o atendimen-
to da Casa e, assim, engrandecer a Causa espírita, que abraçamos. 

Atualmente, não dispomos de um serviço centralizado, que cumpra este propósito. As
pessoas buscam um ou outro associado para externar suas manifestações, num tom tími-
do, sem a ênfase que caracterize uma real intenção e nem sempre para a pessoa mais
indicada.

Com a criação do Grupo de Ouvidoria, estabelece-se um destino bem definido para o
encaminhamento das desejadas comunicações. Além disto, os ouvidores, sendo conhece-
dores dos responsáveis por cada atividade, serão veículos mais precisos e eles mesmos
terão autoridade para acatar e solucionar algumas sugestões e reclamações urgentes.

A ideia é acolher todas as manifestações procurando solucioná-las na medida do possí-
vel, mas sempre visando a harmonia interna da instituição.

Em princípio, relacionamos como funções dos ouvidores, as que seguem:
• Zelar para que os frequentadores da SEMP tenham uma boa acolhida nas suas suges-

tões e/ou reclamações;
• Assegurar a transparência nas atividades da Casa, tanto públicas quanto internas;
• Contribuir para a aplicação das normas estatutárias, regimentais e daquelas decididas

pela Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo e ainda não incorporadas aos estatu-
tos da SEMP;

• Promover orientações e acompanhamento das comunicações recebidas, para, oportu-
namente, informar aos peticionários;

• Sugerir ações para melhoria do atendimento e do funcionamento da SEMP, seja direta-
mente aos diretores, seja à presidência;

• Aumentar o nível de satisfação dos frequentadores, sejam associados ou não;
Os ouvidores são colaboradores, membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria Exe-

cutiva, com vivência na Casa, portanto, credenciados para esta finalidade e capazes de
produzir, pelo seu conhecimento, os almejados objetivos e boa sementeira à SEMP. Outro
cuidado foi distribuí-los em horários diversos para mais amplo atendimento.A Ouvidoria não
terá função de proporcionar Atendimento Fraterno nem efetuar a recepção dos frequentadores.

No mural instalado na recepção da SEMP consta a relação dos ouvidores.
Esperamos que esta iniciativa produza os melhores efeitos, para tanto contamos com a

boa vontade de todos.
                                                                Cláudio Itacir Della Nina da Silva
                                                                                       Presidente da SEMP

PALAVRA  DO  PRESIDENTE EDITORIALEDITORIAL
Nas estações de frio, há sempre, nas comunidades, uma

maior sensibilização e consequente intensificação da caridade
a favor dos que sofrem as agruras do clima sem a proteção
necessária. Para tal, promove-se arrecadação e distribuição de
agasalhos, cobertores e sopas, especialmente aos moradores
de rua, cujo número vem aumentando de forma alarmante nas
cidades em geral, com ênfase nas mais populosas.

Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amar
o próximo como a si mesmo, um Espírito protetor nos ensina:
“(...)  a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos
generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma
religião têm; porém, essa caridade austera, que só com abne-
gação se pratica, com um constante sacrifício de todo interes-
se egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá
se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida
terrena. (...) Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes
na eternidade; entretanto, a vida terrestre tem que servir
exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais fa-
cilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mun-
do material.”

Se amar o próximo consiste em desejar a ele tudo o que
queremos para nós mesmos, o objetivo maior deve ser propor-
cionar-lhe as mesmas oportunidades; e, se no entendimento
da reencarnação encontramos a explicação para a justiça divi-
na e as aparentes injustiças terrenas, a maior caridade será
divulgar, em especial àqueles que sofrem, esta lei essencial da
vida, confortadora e estimulante do progresso espiritual. Só
assim o próximo terá a oportunidade de compreender que para
ser feliz necessita do esforço de superação das suas imperfei-
ções morais, que lhe servirá de sentido da vida, de confiança
no amor incondicional de Deus e poderá seguir o que nos ensi-
na o Espírito Verdade, no Cap. VI da mesma obra: “(...) A abne-
gação e o devotamento são uma prece contínua e encerram
um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas
duas palavras. Possam todos os Espíritos sofredores compre-
ender essa verdade, em vez de clamarem contra suas do-
res, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos
cabem em partilha.”

Progresso e caridade sem o entendimento de Deus não pre-
enchem as necessidades espirituais dos seres humanos - nem
de quem pratica, nem de quem recebe - pois não explicam o
sentido da vida e, portanto, geram o vazio existencial, o senti-
mento de impotência, a depressão e a revolta.
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ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDEESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE

LIVRARIA

VIDEOTECA

BIBLIOTECA

LIVRARIA

VIDEOTECA

BIBLIOTECA

Esta semana li nos meios virtuais um pensamento que
reflete muito bem a ideia que devemos ter em relação à
educação de nossos filhos. É de Pepe Mujica, ex-presi-
dente do Uruguai:

“Não esperemos que os professores consertem as
falhas

na educação dos filhos. Em casa é que se aprende a
cumprimentar, falar obrigado, ser limpo, ser honesto, ser
correto, ser pontual, falar bem, não xingar, respeitar os
semelhantes, ser solidário, mastigar com a boca fecha-
da, não roubar, não mentir, cuidar das próprias coisas e
das coisas dos outros e ser organizado. Na escola se
aprende matemática, línguas, geografia, geometria e é
onde são reforçados os valores que os pais ensinam a
seus filhos”.

O mesmo se aplica às aulas de Evangelização. È pre-
ciso aproveitar muito bem o pouco tempo que temos com
as crianças e os jovens, mostrando a eles a importância
da vivência das mensagens estudadas nas obras bási-
cas do Espiritismo.

Aos pais cabe a vivência espírita cristã de todo dia,
pois nenhum ensinamento vale mais do que o seu exem-
plo, imitado automaticamente por seus filhos em cada
detalhe.

A nossa Casa Espírita oferece muitos recursos às
Famílias: Palestras, Evangelhoterapia, Atendimento Fra-
terno, Grupos de estudo da Doutrina nos seus diversos
aspectos e vasto material audiovisual. Aproveitem!

As atividades do Departamento de Infância e Juven-
tude estarão em período de férias de 3 a 24 de julho,
retornando no dia 31de julho.

Para as crianças que comparecerem com os pais nes-
se período, haverá oficinas de arte no Solário.

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

Terças: 13h30 às 15h30 e 19h15 às 21h30

Quintas: 13h30 às 15h30 e 19h15 às 20h30

Sextas: 13h30 às 16h

Sábados: 9h às 10h30 e 14h às 16h

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.

Em maio, na comemoração do Dia das Mães, com a participação ativa das assistidas na
programação, foram entregues cobertores, caixas de bombom e cosméticos para todas.

No dia 30 de junho, pelo encerramento do semestre, foi realizada a festa junina com
entrega de cesta básica para as famílias. Haverá recesso em julho e o retorno para
reinício das atividades será no dia 04 de agosto.

Para participar deste voluntariado, é necessário ser estudante da SEMP.
As Arteiras do Bem também são responsáveis pela Cantina (veja na pág. 4).

O Departamento, que funcionava apenas às terças e quintas-feiras à tarde, agora atua,
através de voluntárias do período noturno – as Arteiras do Bem – também às quartas-
feiras, das 20h às 21h30, realizando trabalhos manuais, confecção de artesanato e de
enxovaizinhos para os bebês das gestantes assistidas pela Casa.

ARTEIRAS DO BEMARTEIRAS DO BEM
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DEPARTAMENTO DOUTRINÁRIODEPARTAMENTO DOUTRINÁRIO

Dr. Jorge Andrea escreveu diversos livros, mui-
tos dos quais nos auxiliam a entender como funci-
ona a mente humana na visão espírita, especial-
mente nos casos psiquiátricos. Na desobsessão,
o estudo de suas obras desvenda e proporciona
condições de compreendermos as variadas doen-
ças da alma e assim desenvolvermos as formas
mais eficientes de abordar e tratar tanto os
desencarnados que, embora equivocados, são tam-
bém grandes sofredores, como os encarnados que
recebem a ação da lei de causa e efeito, mas podem ser melhor auxiliados
através da aplicação destes conhecimentos.

Algumas obras deste psiquiatra espírita: Novos horizontes da
Parapsicologia (1967), Energias espirituais no campo da Biologia (1971),
Enigmas da evolução (1973), Palingênese, a grande lei (1975), Forças sexu-
ais da alma (1978), Psicologia espírita (1° vol. 1978 e 2° vol. 1991), Dinâmica
Psi (1982), Visão espírita nas distonias mentais (1990), Nos alicerces do
inconscientes (1990), Busca do campo espiritual pela ciência (1993), Segre-
dos do Espírito (1999), Ressonância espiritual na vida física (2006).

4° Encontro Fraterno de Desobsessão4° Encontro Fraterno de Desobsessão

Na tarde do sábado, 11 de junho, a SEMP foi sede do 4° Encontro Frater-
no dos Núcleos de Reciclagem da Desobsessão, reunindo os integrantes de
outras Casas Espíritas, num total de 18 grupos mediúnicos dedicados a esta
tarefa, sob a coordenação de Rubens Denizar Figueira dos Santos, respon-
sável pelo treinamento inicial e periódico destes grupos.

Os componentes dos quatro grupos de desobsessão da SEMP compare-
ceram e a Diretora do Doutrinário, como dirigente de dois deles, expôs os
estudos e resultados do trabalho destes grupos na Casa. Foi explanada a
integração com os demais setores do Atendimento Espiritual, desde a Recep-
ção, o Acolhimento e o Atendimento Fraterno, onde os pacientes suspeitos de
quadros obsessivos são encaminhados para a Evangelhoterapia e o Trata-
mento pelo Magnetismo, além de ter seu nome levado para o mediúnico de
desobsessão. E destacou a importância do estudo da emancipação da alma
em seus diversos aspectos, da comunicação de encarnados e das personali-
dades passadas destes e de desencarnados, observados na prática.

Ao final, houve troca de experiências bastante produtivas e animadoras,
unindo esforços para o constante aprimoramento e firme embasamento nas
obras de Kardec.
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Programação de palestras na SEMP – Julho/Agosto - 2016

ATIVIDADES PÚBLICAS DA SEMPATIVIDADES PÚBLICAS DA SEMP
DOMINGOS:
10h00 – Palestra doutrinária seguida de passes

– Atendimento Fraterno. pelo diálogo
– Evangelização de crianças e jovens
– Evangelhoterapia familiar

SEGUNDAS-FEIRAS:
14h00 – Estudo da apostila Mediunidade, da FEB
TERÇAS-FEIRAS:
13h45 – Exposição evangélico-doutrinária, passe e irradiação.

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

14h00 – Bazar, brechó e trabalhos manuais
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
19h30 – Evangelhoterapia

– Estudo das Obras de André Luiz
20h00 – Exposição evangélico-doutrinária, passe e irradiação
              à distância

– Atendimento Fraterno pelo diálogo
QUARTAS-FEIRAS:
20h00 – Grupo Arteiras do Bem: trabalhos manuais e artesanato de
                voluntários estudantes da SEMP

QUINTAS-FEIRAS:
13h30 – Trabalhos manuais de voluntárias. Assistência social.
14h00 – Bazar e brechó beneficentes

– Atendimento Fraterno pelo diálogo
15h00 – Estudo de O Livro dos Espíritos

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. Duas turmas: apostila 1 e apostila 3
– Estudo das Obras de André Luiz

SEXTAS-FEIRAS:
13h às 14h: Entrega das senhas para o Tratamento pelo Magnetismo
14h30 – Estudo de O EVANGELHO SEGUNDO o ESPIRITISMO

19h30 – Estudo da série psicológica de Joanna de Ângelis
 20h00 – Curso Mediunidade sem Preconceito – última semana do mês.
SÁBADOS:
8h às 9h: Entrega de senhas para o Tratamento pelo Magnetismo

– Atendimento Fraterno
14h às 16h: Ensaio do Coral Paz e Luz – aberto a novos integrantes
15h00 – Estudo da Revista Espírita

– Evangelhoterapia
16h30 – Estudo de O EVANGELHO SEGUNDO o ESPIRITISMO

– Curso PBDE (Programa Básico da Doutrina Espírita) – 1 ano
– Curso COEM (Centro de Orientação e Educação Mediúnica) –
    2 anos de duração.Apenas 1° ano. Pré-requisito:PBDE
– Curso Magnetismo e Espiritismo – teórico e prático – 1 ano
– Evangelhoterapia

Tema das obras de
Allan Kardec ou especial

Palestrante
Terça-
feira

05/07

12/07

19/07

26/07

02/08

09/08

16/08

23/08

30/08

PalestranteHora

13h45 Jociely A bondade

20h Daniel Pereira Brasil, coração do mundo

13h45 Álvaro Divardin O argueiro e a trave em nossos olhos

20h Cirlene Padilha Tema livre - URE-Leste

13h45 Mozart Nossa saúde

20h

13h45 Márcia Abreu Lar, lugar para crescer espiritualmente

20h

13h45 Cláudio Itacir As curas e o Espiritismo

20h

13h45 Silvana do Carmo Jesus entre nós

20h Eloi Bevilacqua Tema livre - URE Leste

13h45 Jorge Rodrigues Visão espírita do aborto

20h Aristeia Rau Tema livre

13h45 Paulo Cezar Simplicidade e pureza de coração

20h Jean Kulcheski Menos lamentação e mais gratidão

13h45 Paulo Sanito Reencarnação e os laços de família

20h Silvana do Carmo As fases da vida

Tema de O Evangelho
Segundo o Espiritismo ou especial

Domingo
10 horas

03/07

10/07

17/07

24/07

31/07

07/08

14/08

21/08

28/08

Valter Divardin

Márcio Cruz

Maria da Graça Rozetti

Silvana do Carmo

Valdecir Rozetti

Edson Macedo

Nilson Nazareno

Sueli Britto

Cláudio Itacir

O legado de Jorge Andrea

Por que Jesus Curava?

Reforma íntima e autorrealização

As fases da vida

O futuro já está acontecendo

Olhai os líriosdo campo

O médico dos pobres - 185 anos

Motivos de resignação

A missão de cada um

CANTINA  PARA  VOLUNTÁRIOS
Salgados, doces e café cremoso.

QUINTAS-FEIRAS: das 19h às 19h45
SÁBADOS: das 15h45 às 18h

No refeitório da SEMP

Mozart                           Nossa saúde

Cláudio Itacir                          As curas e o Espiritismo

Márcia Abreu                       Lar, lugar para crescer espiritualmente


