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PALAVRA DO PRESIDENTE
final da primeira década do terceiro milênio vem
cumprir prognóstico de alguns espíritos que nos
alertam para os novos tempos que se devem cumprir para a humanidade. Até aqui, a humanidade deixou de refletir sobre algumas questões essenciais
à sua sobrevivência planetária. Depredou a natureza o
quanto pôde, poluiu os rios, as fontes de água; vem
envenenando a atmosfera gradativamente e devastando as florestas; ignorou a extinção de várias espécies,
algumas fundamentais para a preservação da vida na
Terra. E, por fim, a ganância predadora de “homens poderosos”, nas classes dominantes,desorganizou a estrutura econômica da sociedade de forma global. A sociedade construída após o mercantilismo, pelo capitalismo, é uma sociedade materialista e hedonista, ou seja,
almeja como ideal de vida, a satisfação imediata de todos os desejos materiais dos seres encarnados em nosso
orbe. Diante desses fatos, a Doutrina Espírita traz notável contribuição à reflexão filosófica espiritualista
para a reforma moral da sociedade humana. Sim, reforma moral, pois esta é a reforma primordial para salvar a humanidade do caos em que está mergulhada; é
preciso reformular, em primeiro lugar, a educação no
mundo inteiro, substituindo a pedagogia egoísta e individualista que prevalece, por princípios pedagógicos
calcados em bases de um humanismo espiritualista,
voltado para a fraternidade humana,visando à edificação de uma sociedade fraterna, solidária e inclusiva para
as legiões de espíritos marginalizados do progresso humano, econômico e social, sobretudo. Hoje, na maioria
das sociedades, os padrões estão invertidos: primeiro o
econômico, depois o homem. E esta ordem leva a humanidade ao caos. O esclarecimento das consciências é
hoje, a nosso ver, a função primordial da Doutrina Espírita. De tal forma, que o essencial é divulgar os princípios da Doutrina a todos os recantos do Mundo, na medida de nossa forças. Já está findo o tempo do advento,
agora é o tempo da propagação da Doutrina. O “ide e
pregai” ensinado pelo nosso Mestre e Guia Jesus, agora,
deve ser a meta de todos os Centros Espíritas, de todas
as Instituições do Espiritismo, dos seus líderes, e de todo
espírita, para que os novos tempos venham com
urgência em socorro da humanidade quase falida. O
“remédio” que salva, a “caridade”, deve ser ministrado
a todos os seres que padecem pela ausência do discernimento de suas mentes.
Esta é a nossa luta maior !!!
Espíritas, uni-vos !!!!!!
Paz e Bem !!!

Rubens Corrêa
Presidente da SEMP

Edição n°1 – Setembro e Outubro de 2009

ESPIRITISMO NA TV

em co-produção com a SEMP
m março de 2001,
Rubens Corrêa iniciava uma nova etapa
do seu trabalho de divulgação da Doutrina Espírita:
pela TV. No início não havia condições de alcançar a
TV aberta, que ainda hoje
é meta futura, por isso houve necessidade de filiação à
TV Comunitária, pública,
a cabo, não estatal. Desde
lá, já são cerca de 450 programas levados ao ar, de
forma ininterrupta. É óbvio que esta luta, não é fruto de um trabalho individualizado, mas de equipe.
Desde o primeiro programa chegaram irmãos dispostos a participar: Nilson
Nazareno, Alceu Martins,
Antônio Greca, Daniel
Dallagnol, Ginaldo Santos,
Fernando Fernandes, Wilson Tcherski, Valdecir J.
Rozetti e Marcelo Paes
Leme, nosso produtor técnico, responsável pela gra-

vação do programa, além
de muitos outros irmãos
que colaboram conosco
desde a primeira hora, e
também aqueles que nos
ajudam a pagar os custos
do programa, que não é
barato e requer constante
arrecadação financeira
junto aos espíritas e simpatizantes da Doutrina que
se orgulham e interessam
pela expansão da Verdade.
Todavia, não conseguimos
recursos suficientes para
evoluirmos para a TV aberta. Teimosamente, insistimos e estamos aí, todo sábado das 11 às 12 h., aos
domingos das 17 às 18 h,
e 6as. feiras às 15 h, sempre no Canal 5 da NET e
no canal 72 da TVA, simultaneamente. Com o advento do TV CEI via WEB
de nível nacional e mundial, nosso programa agora
atinge o mundo inteiro, nos
sábados às 18 h e nos do-

mingos às 0:00h, às 6 h e às
12 h. Agora ingressamos
na TV CEI via satélite.
Como você pode ver, sem
sua ajuda já fizemos tudo
isso, portanto se você nos
ajudar, com certeza chegaremos à TV aberta.
Por favor, se você não é
nosso colaborador, ajudenos a divulgar nosso Programa. Assista a ele e certamente tornar-se-á um
adepto dele. Ligue-se em
ESPIRITISMO NA TV, ele
faz parte essencial da programação de nossa Casa.
Veja como é fácil você participar: passe um e-mail para
1301ru@terra. com.br,
ou ligue para (41) 3224 1718 para receber todas as
instruções e fazer parte do
nosso time. Há muito esperamos por você.

Rubens Corrêa
Apresentador
do Programa

A SEMP promoverá o seu
1º CAFÉ CULTURAL no dia 27 de setembro,
às 16 h. Se você tem dons artísticos ou
culinários, INSCREVA-SE JÁ! Mas se você
apenas admira a arte e gosta de saborear
quitutes artesanais, AGILIZE-SE!
Ingressos à venda até 20 de setembro.
Apenas R$ 10,00. Informe-se na recepção.
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E D I T O R I A L
eguindo orientação da Federação Espírita do Paraná e colaborando
com as medidas preventivas da Secretaria de Saúde do Paraná quanto à pandemia pelo vírus Influenza A (H1N1), a SEMP suspendeu
suas atividades públicas de 02 a 13 de agosto. Contudo, a assistência
espiritual não cessou. Ao contrário, além dos trabalhos normais de irradiação e mediúnicos, houve reforço emergencial através de orações e
irradiações direcionadas aos trabalhadores, estudantes, frequentadores
e assistidos da Casa, assim como à comunidade em geral.
O padrão vibratório deve ser elevado ainda mais nesses tempos de
transição do nosso planeta, como já referido por Kardec. É imprescindível que o esforço em nos espiritualizarmos, siga em conjunto com
a evolução intelectual e científica de nossa era. Nesses momentos,
devemos agir com o bom senso de nosso Codificador, e além da fé
raciocinada, utilizar todos os meios para melhor servir nossos irmãos
em Humanidade, com responsabilidade, priorizando a harmonia, a
união, a tolerância, a humildade, a doçura, sem nos afastarmos da
verdade, como ensinou o nosso Mestre.

Grupo de Estudos Aprendizes da Verdade

O PASSE ESPÍRITA

O passe é uma atividade de
fluidoterapia das mais procuradas
na casa espírita. Allan Kardec na
Gênese, Cap. XIV, item 34 faz a
referência ao passe, no texto: “É
muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode
desenvolver-se por meio do exercício; mas, a de curar instantaneamente, pela imposição das mãos,
essa é mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional”. O passe espírita é a transfusão de energia psíquica espiritual
de uma pessoa para outra através
da imposição de mãos. A parte da
energia psíquica refere-se à transferência de fluido vital do médium
passista e a parte da energia espiritual, aos recursos que o passista

intermedeia e que tem origem na
fonte espiritual manipulada pelos
mentores que orientam o processo na câmara de passes.
De um lado a qualidade do
serviço de passes tem forte relação
com o estado de saúde física e emocional do médium passista e, ainda, com o desejo sincero de realizar
com amor a tarefa de doação. Do
outro lado a eficácia do passe tem
relação direta com a disposição e fé
sincera daquele que busca o recurso e com lei de merecimento.
Cita Divaldo Pereira Franco:
“O Passe é, antes de tudo, uma
transfusão de amor “.
Nilson Nazareno
Diretor do Departamento
Doutrinário

DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL
Durante as quase duas semanas em que a Casa suspendeu suas atividades públicas nossa assistência não parou: distribuímos as cestas básicas mensais às assistidas
num único dia, no início do mês, e entregamos as doações e guloseimas para o lanche
no dia marcado para os asilos, evitando situações de risco em relação à pandemia .
Na segunda quinzena de setembro já estaremos distribuindo os cartões de doação
de Natal às crianças assistidas. Venha buscar o seu!
O almoço dominical em prol do Coral da SEMP (GRUPO VOCAL ‘O CHAMADO’) foi transferido para início de Outubro. Agende-se!
Eni Silveira – Diretora do Departamento de Bem Estar Social

MEMÓRIAS
DA SEMP - II
Dando sequência ao relato da história da SEMP cabe destaque ao PRIMEIRO ESTATUTO com 27 artigos distribuídos em seis capítulos. Conforme está registrado o estatuto foi aprovado em reunião de cinco de dezembro de 1913
e aprovação concomitante dos guias espirituais.
Destaca-se o artigo primeiro na sua forma original e grafia
atual, que descreve os objetivos da sociedade:
*Propagar a doutrina de acordo com os princípios estabelecidos pelo Grande Mestre Allan Kardec e conforme os
nossos demais Mestres nos indicarem.
*Ter uma devoção à prática da caridade, amor à doutrina e ao próximo, como a nós mesmos.
*Procurar o progresso desta benfazeja doutrina, assim
como procuramos o nosso.
*Combater o fanatismo em todos os sentidos para melhor dar o cumprimento ao programa acima.
*Amar a doutrina sobre todas as coisas e aos outros, como
a si próprios.
*Manter relações com as sociedades congêneres desta
Capital e de todo o país, efetivando assim os laços de solidariedade e fraternidade humana.
Cabe ressaltar que havia regras rígidas de disciplina, como,
por exemplo, três faltas às reuniões já era motivo de desligar
o participante. Outro interessante destaque de disciplina
refere-se ao fato que todo o associado que viesse causar desgosto pela primeira vez estava sujeito à repreensão em público e pela segunda vez a ser desligado (o texto diz eliminado) da sociedade.
Neste estatuto há referência ao símbolo do Centro, uma
bandeira e um estandarte que foram mandados adaptar-se
por orientação dos mestres e aprovados em 20 de agosto de
1913, dia que se comemorava o desencarne de Cândido de
Oliveira, patrono espiritual da Casa.
Outro destaque é o lema obrigatório de ser utilizado em
todos os papéis oficiais do Centro, que é Paz, Amor e União.
Na próxima edição, o interessante processo de filiação da
SEMP à Federação Espírita do Paraná.
Nilson Nazareno - Diretor do Departamento Doutrinário
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Perante o Corpo
(do livro Conduta
Espírita –
André Luiz)

O corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo Espírito trazido à carne. Sempre que lhe seja
possível, respirar o ar livre, tomar
banhos de água pura e receber o
sol farto, vestindo-se com decência e limpeza, sem, contudo, prender-se à adoração do próprio corpo. Critério e moderação garantem o equilíbrio e o bem estar.

Questão 854 de O Livro dos Espíritos: Por causa da inevitável hora da morte, as precauções
que se tomam para evitá-la são inúteis? - Não. As precauções que tomais são sugeridas para
evitar a morte que vos ameaça, são meios para que ela não ocorra.

Sociedade Espírita “Os Mensageiros da Paz”

Homenagem da Escola de Evangelização
Chame Zoccoli ao 1º ano da desencarnação da

Vó Chame
(24 de julho)

Algum tempo
antes de desencanar,
D. Chame Zoccoli
enviou-me um relato autobiográfico de
como se tornou espírita. Ela contou
que nasceu em 22 de
novembro de 1925,
e casou-se em 1947
com Hiram Zoccoli,
em Capinzal (SC),
onde o conheceu
durante a época em
que lecionava.
Em 1956, foi nomeada oficial do Registro Civil. Na época tinha três filhos e ficou muito doente. Como o médico procurado em
Capinzal não chegou a um diagnóstico, ela e Hiram procuraram outros recursos em Joaçaba. Lá indicaram-lhe
João Mendonça, médium espírita, que
lhe aplicou um passe e a orientou. Ela
tinha muito medo, pois às vezes acordava como se tivesse levado um tapa e
também sentia as mãos tortas. Como
era difícil o seu retorno a Joaçaba, o Sr.
João Mendonça sugeriu-lhe o Evangelho no Lar e desde essa época sentiu-se
bem melhor. A notícia se espalhou na
cidade e as pessoas aflitas da região a
procuravam em busca de orientação.
Ela fechava o Cartório, atendia-as e depois o reabria.
Logo iniciou um trabalho, à noite,
em sua casa. Até o padre do lugar indicava D. Chame para conversar com algumas pessoas doentes. Construíram
uma casa e como havia um grande salão, ali mesmo fundaram o Centro Es-

pírita Amor e Caridade.
Mudaram-se
para Curitiba, após
a aposentadoria de
Hiram, para facilitar a vida estudantil dos filhos. Tempos difíceis, trabalharam muito para
vencer as dificuldades. Começou a
frequentar a Sociedade Espírita Os
Mensageiros da
Paz, onde exerceu
várias funções: conselheira, secretária
do Conselho, vice-presidente, médium psicógrafa, psicofônica, intuitiva. Afinizou-se muito com a Evangelização Infantil e assumiu o até então
extinto DIJ. Iniciou com 5 crianças e
o levou a 90. Enquanto Hiram estudava o Livro dos Espíritos com os pais,
D. Chame atendia as crianças e os
evangelizadores. Foram 11 anos de trabalho muito sério e perseverante. A Diretoria viu o movimento intenso dos
pais e criou o “Domingo com Kardec”,
nome sugerido por Eleusis Nazareno.
Com a aplicação do passe aos domingos, o público aumentou e permaneceu até hoje.
D. Chame teve muito amor pela
doutrina espírita e concluiu assim seu
relato: “Esta é a minha história. Ser
espírita é uma bênção de Deus.”

Neusa Fioravanti
Diretora do Departamento
de Infância e Juventude
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Homenagem ao 1º. ano da desencarnação do

Dr. Walter Baruffi
(25 de agosto)

Nascido em Ribeirão Preto (SP) em
15/10/28, Dr. Baruffi
formou-se em Medicina na UFPR (1954), e
iniciou como médicoresidente do Setor de
Pneumologia do Sanatório do Portão, indo
especializar-se em Tisiologia e Radiologia no
Rio de Janeiro e em
Brasília para clinicar no
Sanatório da Lapa,
onde foi Chefe do Corpo Clínico e por duas vezes Diretor,
criando o Teatro para os internos e o
Hospital Infantil de Pneumologia e Tisiologia, anexo ao Sanatório. Aprimorou a acomodação dos funcionários e
a alimentação dos internos, construiu
sala de estudos médicos, estreitou relação com o Sanatório do Portão. Atendia gratuitamente os menos favorecidos em seu consultório, e esse fator,
aliado à sua simpatia, competência e
dedicação, levou-o a ser eleito vereador da Lapa.
Abraçou a Doutrina dos Espíritos
ao casar-se, em 1952, com a espírita e
querida trabalhadora dessa Casa, Zélia
Marins Carneiro, médium, poetisa,
professora e escritora. Criaram três filhos, que lhes geraram dez netos e três
bisnetos.
Ao retornar a Curitiba, em 1971,
continuou atendendo no Sanatório da
Lapa, assumindo as funções de tisiologista do Sanatório São Carlos, do
Dispensário Manoel de Abreu, do Hospital de Pinhais, do Hospital de Tijucas do Sul e da Saúde Pública do PR,

chegando a Assessor
do Diretor Geral da
Saúde, e pneumologista na Penitenciária de
Piraquara, onde, juntamente com a esposa, fundou um Grupo
de Estudos da Doutrina Espírita que funcionou por quatro anos
e recuperou moralmente alguns detentos.
Apresentou 51 trabalhos científicos em
Congressos Médicos Nacionais e Internacionais. Autor da coluna Momento
Espírita do jornal O Estado do Paraná, escreveu 6 livros espíritas, dentre os quais
Momento Espírita vol. 1 e 2. Palestrante e doutrinador de grupo mediúnico na
SEMP, sócio-fundador (1996) da Associação de Divulgadores do Espiritismo
(ADES-PR), em novembro de 2005 ajudou a lançar o jornal “Comunica‘Ação’Espírita”.
Discreto, sereno, jamais criticou alguém; oferecia-se para desempenhar
qualquer atividade, mesmo as mais humildes: voluntário nas Feiras do Livro,
descascava batatas para os almoços
beneficentes da SEMP, carregava cadeiras e prestava todo auxílio até seus últimos dias de vida terrena.
A SEMP agradece, emocionada, o
exemplo deste grande espírito e amigo
inesquecível, por sua valiosa colaboração, certa de que, de onde está, continua a trabalhar por todos nós, e usufrui da Paz, da Luz e do Amor do nosso
Mestre Jesus.
Grupo de Estudos
Aprendizes da Verdade
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Programação de palestras na SEMP – setembro e outubro de 2009
Domingo
10h

Tema Livro dos
Espíritos

06/09

Questão 237 a 257

13/09
20/09

Questão 258 a 273
Questão 274 a 303

Palestrante
Cláudio Itacir

Terçasfeiras

Palestrante
13h45

Palestrante
20h

Tema Evangelho Segundo
O Espiritismo

01/09

Cláudio

Robson

Cap.XIII – Não saiba a vossa mão esquerda o que
a vossa mão direita...

08/09

Silvina

Dr. Laércio
Furlan

Tarde: Cap. XIV – Honrai a vosso pai ...
Noite: Tema especial URE-Leste

15/09

Jociely

Oscar

Cap.XV – Fora da caridade não há salvação

22/09

Márcia

Valter

29/09

Denise

Cláudio

06/10

Jaime

Jaime

Cap.XVIII – Muitos os chamados...

Robson Gabardo
Sérgio Hilmar

Cap. XVI – Não se pode servir a Deus e a...

27/09

Tema Livre

04/10

Questão 304 a 329

Valter Divardin

11/10

Questão 330 a 360

Nilson Nazareno

13/10

Anízia

Daniel
Dallagnol

Tarde: Cap.XIX – A fé transporta ...
Noite: Tema especial URE

18/10

Questão 361 385

Márcio Cruz

20/10

Jociely

Valter

Cap.XX – Os trabalhadores da última...

25/10

Tema Livre

Rubens Corrêa

27/10

Hildebrando

Nilson

Cap. XXI – Haverá falsos Cristos e ...

Rubens Corrêa

Aproveite as promoções da livraria e da videoteca

PROMOÇÕES LIVRARIA

* As cinco obras básicas de Kardec editadas pela IDE estão pelo incrível preço de R$ 5,00 cada.
* Cada uma das seguintes obras, cujos autores são “PRATA DA CASA”, você adquire por apenas
R$ 15,00 cada: “Uma Vida, Muitas Mãos”, “O Último Passageiro” e “O Sonho de Um Vencedor”.
PROMOÇÕES VIDEOTECA
* Locando 2 palestras você leva de cortesia 1 filme ou 1 documentário. * Locando 2 filmes ou
documentários você leva 1 palestra de cortesia. * Sócio da SEMP com as mensalidades em dia
paga apenas R$ 2,00 cada locação. ASSOCIE-SE E APROVEITE! *

Cinema “a la carte”
* No último sábado de cada mês, às 19h30, os trabalhadores da SEMP promovem uma sessão
de cinema aberta ao público, no auditório da Casa. O filme a ser exibido, sempre de conteúdo moral
ou espiritual, é escolhido pelos interessados, entre três opções ofertadas, por meio de votação
durante o mês. Deposite sua sugestão na urna que se encontra na recepção. Uma semana antes da
apresentação é divulgado o resultado da votação. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível.
PARTICIPE E DIVIRTA-SE!
Eros Kossatz - Diretor do Departamento de Divulgação Doutrinária

Cap.XVII – Sede perfeitos...

Outras atividades
abertas ao público
* PASSE E ÁGUA FLUIDIFICADA: ministrados durante as
palestras, nos horários acima referidos.
* IRRADIAÇÃO PARA DOENTES: às terças-feiras à tarde e
à noite, 20 minutos antes das palestras são anotados os nomes de
pessoas doentes que estejam impossibilitadas de vir à Casa.
* ATENDIMENTO FRATERNO: a partir de 20 minutos antes das palestras aos domingos e às terças-feiras à tarde e à noite,
os trabalhadores da recepção da Casa estarão aptos a encaminhar
para este setor as pessoas que desejem amparo ou esclarecimento
espirituais.
* ATENDIMENTO DO DR. LEOCÁDIO: às terças-feiras, a
partir das 19h, inicia-se a entrega de senhas para pessoas que
desejem consultar o médico espiritual, cujo atendimento se inicia às 20h.
* CURSOS ÀS TERÇAS-FEIRAS, 15h:
1) PBDE, com duração de um ano e ingresso a qualquer tempo.
2) ESDE, com duração de três anos. Inscrições para nova turma em fevereiro de 2010.
* CURSOS ÀS QUINTAS-FEIRAS, 18h30: estudo do Evangelho, aberto ao público e contínuo.
* CURSOS ÀS QUINTAS-FEIRAS, 20h:
1) PBDE, com duração de um ano e ingresso a qualquer tempo.
2) COEM, com duração de dois anos. Inscrições para nova
turma em fevereiro de 2010.
3) ESDE, com duração de três anos. Inscrições para nova turma em fevereiro de 2010.
* CURSOS ÀS SEXTAS-FEIRAS, 20h:
1) Terceira sexta-feira do mês: MEDIUNIDADE SEM PRECONCEITO, ministrado por Edvaldo Kulcheski.
2) Demais sextas-feiras do mês: TEOLOGIA EM ESPIRITISMO, ministrado por Dr. Rubens Corrêa.

Questão 932 de O Livro dos Espíritos: Por que, no mundo, os maus têm, geralmente, maior
influência sobre os bons? - É pela fraqueza dos bons; os maus são intrigantes e audaciosos, os
bons são tímidos; quando estes últimos quiserem, dominarão.

