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EDITORIALEDITORIAL
A Doutrina Espírita não proíbe nada. Seu objetivo é esclarecer e despertar

as consciências através do entendimento das leis divinas, visando ao progresso
espiritual, utilizando um critério bem resumido na afirmação do apóstolo Paulo:
“Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém.”

Conforme o Codificador exemplifica através de relatos de comunicações
mediúnicas em O Céu e o Inferno, o esforço que fizermos para nos melhorar
espiritualmente durante uma reencarnação, será recompensado na vida futura,
no plano espiritual, que é a verdadeira vida e onde permanecemos muito
mais tempo, junto àqueles que nos são afins.

A SEMP oferece estudos em grupo, nos vários aspectos da Doutrina (veja
quadro à página 4), todos gratuitos, para a instrução constante e aprofundada
de cada item referente à vida espiritual e terrena, com ênfase no aspecto
moral, mas também no científico aplicado.

Para quem ainda não se encontra em condições emocionais ou espirituais
de acompanhar um grupo de estudo, a Casa oferece, além das palestras
públicas seguidas do passe, também o diálogo do Atendimento Fraterno, a
Evangelhoterapia, o tratamento pelo Magnetismo e a laborterapia do
voluntariado.

O Espiritismo recomenda o combate ao materialismo e a todos os tipos
de preconceito: de ideias, de sistemas, de crenças, de raças, de sexo e de
religião. A cada um cabe instruir-se e conhecer a verdade dentro de suas
possibilidades e capacidades, conforme o nível evolutivo em que se encontre
na escala do progresso espiritual, tendo por base a moral do Cristo.

Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não
vedes uma trave no vosso olho? – Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso
olho e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso
irmão. (Jesus, Evangelho de Mateus, 7:3 a 5.)

Jesus, que para o espírita representa o modelo a ser seguido, jamais
julgou alguém por condutas equivocadas, ensinando que, se não cometemos
especificamente aquele engano, certamente outros tantos já cometemos,
pois nesse planeta vivemos todos na mesma faixa vibratória; e se nem Ele –
nosso Mestre e governador da Terra – julgou, como nós poderemos fazê-lo?
Ao curar, o Cristo apenas recomendava: Ide e não pequeis mais!

Grupo de Estudo Aprendizes da Verdade

PALAVRA  DO  PRESIDENTE
Sem qualquer tendência alarmista, é flagrante que o momento em que

vivemos está eivado de comoções emocionais, agravadas pela veiculação veloz
e, na maioria das vezes, irresponsável, com que a mídia trata os
acontecimentos. Há exagero na divulgação a qualquer preço.

Há pouco ou nenhum cuidado em respeitar ou preservar os expectadores,
criando situações embaraçosas que dificultam a ação de pais e responsáveis
no que se refere à educação de crianças e jovens, no seio familiar. Os efeitos
são tão mais graves, quanto menos amparo religioso se tenha.

Quem dispõe das informações que a Doutrina Espírita oferece, e,
principalmente,os que exercem análise crítica, transformando-as em
conhecimento para, depois, colocá-las em prática, podem se sentir tranquilos,
uma vez que desfrutam de segurança ímpar, que só o Espiritismo proporciona.

Trata-se de uma Doutrina esclarecedora, que prima pela instrução, estimula
seus adeptos a estudar, a exercer seu senso lógico sem precipitações. É,por
isso mesmo, confortadora e consoladora, desde que nos decidamos a agir
dentro dos parâmetros que são postos nos livros da codificação, em particular
no Evangelho Segundo o Espiritismo, editado há 152 anos.

O conteúdo deste livro, que representa parte do Evangelho de Jesus,tornado
compreensível pelos espíritos que o ditaram, contém diretrizes seguras para
os que se decidam por promover em si mesmos as reformas que os livrem
das más influências, que fortaleçam suas convicções e ânimo, para, a cada
dia serem criaturas melhores.

A Doutrina ensina que o propósito da encarnação é o progresso. Deus, ao
nos oferecer repetidos nascimentos na Terra,dá-nos oportunidades de crescer
intelectualmente e aprimorar nosso padrão moral pelas correções que impomos
ao espírito que somos,alijando dele os defeitos que por longo tempo nos
mantém atrelados a compromissos que assumimos em outras vidas, e que,
por isso, trazem tendências a serem eliminadas.

O empenho que pusermos no propósito de crescimento moral deverá ser
proporcional às tendências negativas que ainda portamos e que, na verdade,
somente nós conhecemos em profundidade.

Procuremos seguir os passos de Jesus na trilha que nos recomendou
para a prática do bem, principalmente no cultivo das virtudes máximas: caridade
e humildade. Este propósito ajuda muito a fortalecer-nos, a nos estimular a
tratar o próximo com mais respeito, principalmente nos momentos de teste,
quando somos afrontados nos nossos interesses por irmãos ainda menos
felizes do que nós. A ocasião, que deveria ser entendida como oportunidade
de avaliação e correção, muitas vezes é desperdiçada: reagimos de maneira
diversa da que seria correta, movidos pelos atavismos cultivados ao longo dos
séculos.

Se temos competência para agir conforme Jesus recomendou, não a temos
para reagir como Ele exemplificou.A reação mostra o patamar em que ainda
estamos.Emprestamos valor exagerado ao poder, ao interesse pessoal e o
interesse, como Jesus nos disse com clareza no Evangelho, é tenaz e
poderíamos acrescentar, se disfarça de mil modos.

Para Carl Jung, “Onde o amor impera, não há desejo de poder e onde o
poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro”.

Gostaria de lembrar dos nossos compromissos com a SEMP, uma
instituição centenária, fruto dos esforços e dedicação de tantos que nos
precederam e dos que aqui estão. Mantê-la íntegra dentro dos padrões do
Espiritismo Kardecista, é nosso dever, unindo esforços sem antagonismos,
com boa vontade, humildade e caridade, respeitando as diferenças sem

transformá-las em óbices ou desculpas para não agir. A alteridade não pode dar
margem a antagonismos. Independentemente da posição que ocupemos nas
atividades desta casa, procuremos fazer o melhor.

Todos temos deveres: os sociais, os funcionais e, principalmente, os
familiares.  Estamos postos nos lugares exatos, naqueles que mais nos servem
ao progresso pessoal e onde melhor podemos exercer nossas competências,
como espíritas que buscamos ser. A prática espírita não pode se sobrepor a
estes deveres, para não sairmos desta encarnação com mais débitos.

O tropeço, no entanto, deve estimular-nos a prosseguir, retomar a caminhada,
mais vigilantes, contando com o amparo da oração. O aspecto positivo, quando
o orgulho não embaça o entendimento, é que passamos a nos conhecer melhor.
Que Deus, Pai de infinita bondade, abençoe a SEMP e todos nós.

                                                Cláudio Itacir Della Nina da Silva
                                                                        Presidente da SEMPContinua ao lado

Continuação da Palavra do Presidente
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ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDEESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE
Jesus falou em diversas ocasiões o quanto seria difícil Sua palavra

alcançar os objetivos nos corações humanos.
Uma dessas passagens é a Parábola do Semeador. As sementes

(ensinamentos) caídas pelo caminho, nas pedras, nos espinhos e na
terra boa passam por diversos estágios.

No trabalho da Evangelização das crianças e jovens, recebemos
algumas pessoas interessadas no trabalho, mas como as sementes do
Cristo, algumas se animam, mas parece que estão somente de passagem,
o entusiasmo se dissolve rapidamente e desaparecem, ou quando
percebem que o trabalho é de muita dedicação e amor, não retornam...

Em outras, rapidamente percebem que ao evangelizar, automaticamente
somos evangelizados, e os problemas pessoais e as atividades mundanas
lhes tiram a força, porque o coração ainda é uma “pedra”, sem se darem
conta que demanda muito tempo para retirarmos das pedras o diamante
formidável da paz.

E também existem aquelas pessoas que após algum tempo no
trabalho, são sufocadas pelos “espinhos” de suas vidas, acreditando
que não há solução para elas, esquecidas das palavras de Jesus no
inolvidável Sermão da Montanha em Mateus 11,28-30: ”Vinde a mim todos
os que estais cansados sob o peso do vosso fardo e vos darei descanso.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e
humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois
meu jugo é suave e meu fardo é leve.”.

E, por último, encontramos a “terra boa”.   ”E a que caiu em boa terra,
esses são os que ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto
e bom, e dão fruto com perseverança.”. (Lucas: Cap. 8, v.4-l5)

A SEMP possui muitos Evangelizadores que estão aliviando seu jugo
através da dedicação aos pequenos e aos jovens.

Quando se evangeliza, o voluntário sai mais leve, mais feliz, sabendo
que a “multidão de pecados” está sendo aliviada pelo Amor no trabalho
com Jesus.

Quem Evangeliza enxerga mais longe.
Você que gosta de estar com as crianças e os jovens, que já

incorporou a Doutrina Espírita em sua vida, venha trabalhar no
Departamento da Infância e Juventude com Jesus.

LIVRARIALIVRARIA

VIDEOTECAVIDEOTECA

BIBLIOTECABIBLIOTECA

 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
                 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.

DEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIALDEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIAL
No dia 04 de agosto, reiniciaram-se as atividades com as assistidas:
aulas, distribuição de roupas e alimentos.

                                 BAZAR de PRIMAVERA

Durante todo o mês de setembro, haverá desconto de 20%.

Os trabalhos manuais são realizados pelas voluntárias do
Departamento.

O valor arrecadado ajuda na compra de matéria-prima, de mantimentos para
as famílias assistidas e de materiais para as demais atividades da Casa.

Se você sabe costurar, fazer crochê ou bordado, preencha a ficha na
recepção e candidate-se ao voluntariado junto a nós.



MEDIUNIDADE NA ADOLESCÊNCIA

EFEITO MORAL do SONAMBULISMO
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DEPARTAMENTO DOUTRINÁRIODEPARTAMENTO DOUTRINÁRIO
Na segunda quinzena do mês de julho, aproveitando o recesso dos

cursos regulares, o Departamento Doutrinário promoveu quatro reuniões
de aprimoramento e atualização:

- com palestrantes da Casa e dirigentes de palestra no período da
tarde e no período noturno;

- com coordenadores de grupos de estudo, também nos dois turnos.
Nessa mesma quinzena, foram realizados dois Encontros Fraternos,

um em cada tarde de sábado:
- de trabalhadores do Atendimento Espiritual, com reforço das normas

e troca de ideias, críticas e sugestões nos serviços de Recepção,
Acolhimento, Atendimento Fraterno, Evangelhoterapia, Passe, Irradiação
e Tratamento pelo Magnetismo;

- de trabalhadores de grupos mediúnicos da SEMP, constituindo já o
sexto ano desse Encontro, também ofereceu a oportunidade de troca
de experiências em minigrupos cujos relatores apresentaram ao final
suas conclusões e sugestões.

O material desses eventos encontra-se à disposição no site da SEMP
(www.osmensageirosdapaz.org.br), na página Institucional /
Departamento Doutrinário.

Desde que atua junto aos nomes encaminhados pelo Atendimento
Fraterno, a partir de 2009, a equipe de Desobsessão da SEMP,
hoje formada por quatro grupos mediúnicos criteriosamente treinados
e que semanalmente estudam, atualizam-se, aprimoram-se e dedicam-
se a esta árdua tarefa, já realizaram este procedimento com mais de
700 casos, auxiliando assim também muitos Espíritos a abandonarem
o mal e seguirem o caminho da regeneração com Jesus.

O sonambulismo, assim como outras formas de emancipação da alma,
põe o indivíduo encarnado em desprendimento parcial do corpo físico, do
qual passa a receber menos influência e acessa algumas vezes a memória
mais ampla e a percepção mais aguçada, aproximando-se do estado de
Espírito errante. Estudiosos do Magnetismo e do Espiritismo, desde a época
de Kardec, perceberam que, neste estado, o encarnado recebe com mais
facilidade os esclarecimentos a respeito das leis morais, pois sente as suas
consequências ao observar o mundo espiritual.

No livro Magnetismo espiritual (FEB, 1959), o autor, Michaelus, reuniu os
conhecimentos dos mais variados magnetizadores clássicos e revela que a
sugestão era bastante conhecida e utilizada durante os estados
sonambúlicos, através da indução verbal ou telepática, com objetivo de
incentivar e provocar mudanças íntimas nos indivíduos.

Na atualidade, os magnetizadores percebem que basta uma leve
emancipação da alma para que este efeito possa ser utilizado a cada sessão
de tratamento pelo Magnetismo, favorecendo a verdadeira cura, que é a
melhoria moral do indivíduo, auxiliando no afastamento das tendências
viciosas de diversos matizes.

EFEITO MORAL do SONAMBULISMO

O período da adolescência é definido no Estatuto da Criança e do
Adolescente como o período dos 12 aos 18 anos, mas para o Ministério
da Saúde e a OMS, a faixa estende-se dos 10 aos 19 anos.

Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, na questão 221 do Capítulo
XVIII, transmite a preocupação dos Espíritos da Codificação em não se
forçar o desenvolvimento da mediunidade em crianças; e pergunta em
seguida:

7ª Há, no entanto, crianças que são médiuns naturalmente, quer de
efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Apresenta isto o mesmo
inconveniente?

“Não; quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é
que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. O
mesmo não acontece, quando é provocada e sobreexcitada. Nota que
a criança, que tem visões, geralmente não se impressiona com estas,
que lhe parecem coisa naturalíssima, a que dá muito pouca atenção e
quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o
explica facilmente, se conhece o Espiritismo.”

8ª Em que idade se pode ocupar, sem inconvenientes, de
mediunidade?

“Não há idade precisa, tudo dependendo inteiramente do
desenvolvimento físico e, ainda mais, do desenvolvimento moral. Há
crianças de doze anos a quem tal coisa afetará menos do que a algumas
pessoas já feitas. Falo da mediunidade, em geral; porém, a de efeitos
físicos é mais fatigante para o corpo; a da escrita tem outro
inconveniente, derivado da inexperiência da criança, dado o caso de
ela querer entregar-se a sós ao exercício da sua faculdade e fazer
disso um brinquedo.”

Dos registros biográficos, sabemos que Kardec utilizou a mediunidade
de adolescentes a partir dos 14 anos para elaborar os estudos e obras
da Codificação. E que Yvonne Pereira, Divaldo Franco e Raul Teixeira
entre 16 e 17 anos já atuavam como médiuns. Chico Xavier, aos 17
anos, psicografou Parnaso de além túmulo. Pode-se argumentar que
todos estes eram missionários. No entanto, em seu livro Mediunidade
e obsessão em crianças, Suely Caldas Schubert reporta:

Em outros níveis, entretanto, também se torna possível o início do
exercício da mediunidade nesta faixa etária. Isto é possível, quando o
jovem é espírita, quando foi evangelizado desde criança, quando a
família é espírita e encaminhou os filhos desde a infância; quando o
jovem tem conhecimento e vivência num centro espírita. Este foi o meu
próprio caso. Aos 12 anos, já era evangelizadora de crianças; aos 14,
era participante da Mocidade e, aos 17, presidente da mesma.

Na SEMP, os adolescentes que chegam para o auxílio devido à
mediunidade ostensiva ou desequilibrada, são atendidos no Tratamento
pelo Magnetismo até serem harmonizados e depois convidados a
participarem de grupo de estudo da Doutrina, para compreenderem
as leis que regem a vida espiritual e moral. Se ainda assim a
mediunidade ostensiva permanece e atrapalha sua vida de relação
com a família e os amigos, gerando conflitos externos e/ou internos de
ordem psicológica e outras, o adolescente será encaminhado para o
estudo da mediunidade no COEM. Este método, com dois anos de
duração, no seu primeiro ano enfatiza a instrução teórica de O Livro
dos Médiuns e as sessões práticas intercaladas visam ao domínio do
espírito sobre os pensamentos e sentimentos, controlando-os
progressivamente na direção da elevação moral e da confiança na
Espiritualidade Superior, que constantemente ampara e protege.

Na grande maioria dos casos, estes adolescentes passam a sentir-
se tão bem que apenas um ano de COEM é suficiente para que sigam
normalmente suas vidas, sem a necessidade de prosseguirem no
desenvolvimento mediúnico do segundo ano e ficando livres para
frequentarem a Mocidade aos domingos sem intercorrências e seus
estudos convencionais durante a semana, em paz.

MEDIUNIDADE NA ADOLESCÊNCIA



ATIVIDADES PÚBLICAS DA SEMP
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Programação de Palestras na SEMP –  Setembro/Outubro/2016

ATIVIDADES PÚBLICAS DA SEMP

Terças-
feiras

Tema de O Evangelho
Segundo o Espiritismo ou especial

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

Palestrante

13h45

20h

13h45

20h

13h45

20h

13h45

20h

13h45

20h

13h45

20h

13h45

20h

13h45

20h

Hora

Álvaro Divardin

Jorge Rodrigues

Eduardo Rossi

Paulo Cezar

Jociely

Edson Macedo

Cláudio Itacir

Márcia Abreu

Silvana do Carmo

Telmo Flores

Paulo Sanito

Wellington Silva

06/09

13/09

20/09

27/09

04/10

11/10

18/10

25/10

 
 
 
 
                      
 

            CANTINA  PARA  VOLUNTÁRIOS 
Salgados, doces e café cremoso. 

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

No refeitório da SEMP 

 

Parábola do filho pródigo

Evolução do pensamento religioso

Tema livre – URE-Leste

Parábola da semente

Amar os inimigos

A lição a Nicodemus

Aniversário de Allan Kardec

A bênção da saúde

Tema livre – URE Leste

Bem aventurados os pobres ...

A verdade

Altruísmo

Domingo
10h

Tema das obras de
Allan Kardec ou especial Palestrante

Poder da Alma

Processo reencarnatório

Em busca da

Iluminação interior

Amor, Fonte da vida

Aniversário de Allan Kardec

Fé raciocinada e renovada

Nossos filhos são Espíritos

Nossos amigos invisíveis

Perda de Entes queridos

Ilírio Kessler

Paulo Cezar

EdvaldoKulcheski

Márcio Cruz

Cláudio Itacir

Carlos A. de São José

Dilma Matos

Gastão Kost

Sueli Guerra

04/09

11/09

25/09

02/10

09/10

16/10

23/10

30/10

Edvaldo KulcheskiEm busca da
Iluminação interior

18/09


