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PALAVRA DO PRESIDENTE

Em 11 de abril a SEMP faz 98 anos!

ue estamos vivendo os albores de uma nova
Era, nem é preciso dizer. De tempos em
tempos, a humanidade parece ser sacudida
por fatos que transcendem a simples razão,
ao simples entendimento. Leva muito tempo para que
se aceitem determinados eventos. O mundo parece
cindir-se. No Ocidente, uma crise sem precedentes
ameaça a harmonia e integridade das civilizações
ditas ocidentais. Os preceitos milenares de ordem
política, social e econômica parecem não ter mais
sustentação. Anseia-se por novas bases para uma
nova civilização. A sociedade ocidental que surgiu
da revolução industrial parece não ter mais sentido,
o materialismo capitalista ruiu em suas bases, em
seus fundamentos essenciais. Na Ásia, China e Índia,
as duas maiores nações em população do planeta,
mais de um terço dos habitantes desperta de um
torpor milenar para integrar-se em novos tempos da
Era Eletrônica. E vêm com toda força. No Oriente,
as nações Islâmicas, após séculos de submissão a
regimes políticos de opressão, despertam para
novos anseios de liberdade política, social e de
expressão. De fato, o domínio e avanço das ciências
parecem ter despertado nos povos, a necessidade
de novas bases para as civilizações que habitarão a
Terra no terceiro milênio. A supremacia do intelecto
levará as consciências encarnadas no mundo à
supremacia da Era do Espírito em que prevalecerão
valores éticos e morais, ou seja, espirituais. Tivemos
que conquistar as Leis que regem a matéria para
chegarmos ao entendimento de que os verdadeiros
valores são de ordem intelecto-moral, que conduzem
à transcendência. O materialismo, dito dialético ou
científico, não tem mais razão de ser, não leva a
nada,a não ser a um consumismo exacerbado dos
bens físicos, que enriquece os mais ricos e
empobrece os mais pobres, ou seja, aumenta a
legião dos excluídos no mundo. A clareza destes
novos tempos nos dá, em sua máxima expressão, a
Doutrina Espírita, que, conjugando ciência e filosofia,
a par da evolução da religiosidade humana, está apta
a nos conduzir a esta Nova Era que se prenuncia, a
Era do Espírito. Estudemos a DOUTRINA ESPÍRITA
CODIFICADA PELO SÁBIO ALLAN KARDEC, foi
para isso que a Espiritualidade Maior, liderada pelo
Espírito Verdade, nos legou esse cabedal de
iluminado conhecimento. “Buscai a Verdade, e Ela
vos Libertará”, são chegados os tempos! Abraços
fraternos!
Rubens Corrêa
Presidente da SEMP

Vamos festejar no dia 09 de ABRIL, SÁBADO, às 20h,
com uma PALESTRA CANTADA pelo CORAL PAZ e LUZ, seguida de
COQUETEL e BOLO, patrocinados exclusivamente por Isaura Ribeiro
Cardoso, a trabalhadora mais antiga da Casa e uma de suas fundadoras,
que completará seus 90 anos de vida no mesmo mês.

VENHA COMEMORAR CONOSCO!

EDITORIAL
ada início de ano faz brotar novas inspirações e redobra as energias para
colaborarmos com o governador de nosso orbe a fim de que as Leis Morais
e as Verdades Eternas alcancem mais Espíritos, tanto encarnados como
desencarnados, com o objetivo de acelerar este processo de transição para um
mundo de Regeneração, alardeado por tantas obras espiritualistas, particularmente
as espíritas. Estas, diferentemente das demais, explicam os motivos e como isto
ocorrerá, ensinando que as mudanças serão gradativas, embora irreversíveis, tendo
lentamente iniciado já ao tempo da Codificação e acentuando-se numa progressão
geométrica cujo âmago vivenciamos atualmente.
Nós, que tivemos acesso às informações que a Doutrina Espírita propicia, de
forma aberta e acolhedora, sentimos a responsabilidade que nos cabe de divulgar
estes ensinamentos, que nada mais são que aqueles do Cristo, ampliados em
algumas revelações por conta de nossa capacidade um pouco maior de
compreensão, decorridos estes dois milênios de aprendizado através das inúmeras
reencarnações.
Basta de protelações, de desculpas e tentativas de justificar o comodismo e o
apego a esses velhos hábitos materialistas. “Os tempos – a Era do Espírito – são
chegados!” Venha estudar, aprofundar-se nestes conhecimentos que matam a sede
interior; venha praticar o que Jesus nos ensinou, a verdadeira caridade, material e
moral; venha conhecer a cura espiritual de si próprio e do próximo.
Em 2011, ao completar os seus 98 anos, a SEMP está cada vez mais dedicada,
preparada e determinada a cumprir seu objetivo maior, de pequeno foco luminoso à
disposição da Espiritualidade Superior para os desígnios do Pai Eterno.
Venha e confira!
Grupo de Estudos Aprendizes da Verdade

150 ANOS de
O Livro dos Médiuns
de Allan Kardec
1861 - 2011
Venha estudar conosco!
Leia na página 3
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MEMÓRIAS DA SEMP – X
AS INSTALAÇÕES – 2a parte

Braços cruzados
Orson Peter Carrara*

Fotos da Pupileira e
solário em 1955

as laboriosas gestões do irmão Francisco Alceu
Coelho Martins, de1990 a 1993, a sede sofreu
duas significativas reformas oferecendo
condições mais satisfatórias ao crescente
público que a ela se dirige. Nessa ocasião, além da
construção de cinco amplas salas no primeiro andar da
SEMP, foi construído um novo auditório com dimensão
de 11m x 15m, para abrigar, com conforto, cerca 200
pessoas, que em 11 de abril de 1997 foi formalmente
denominado de auditório Octávio Cruz, em homenagem
àquele que foi Presidente da SEMP por onze anos
seguidos, de 1946 a 1956. Também foi construída uma
ampla sala, sob o novo auditório, para as atividades de
assistência social às gestantes e outros. Em especial,
nessa reforma, destacam-se as instalações amplas da
livraria, que em 11 de abril de1997 foi formalmente
denominada de Livraria Mário Silveira, honrando quem
presidiu a SEMP por 8 anos.
Na gestão de Rubens Corrêa (1994 a 1999), foi feita
significativa melhoria nos sanitários, pisos e tetos dos
auditórios, piso do antigo salão do auditório, onde estão
as instalações da câmara de passes e da livraria. Com
a crescente atividade de estudos doutrinários, adaptouse o terceiro piso do prédio da antiga pupileira, onde era
o solário das crianças, formando-se um segundo
auditório para até 100 pessoas. O prédio da antiga
pupileira abriga hoje atividades dos departamentos de
bem estar social, doutrinário e de infância e juventude.
Nos últimos anos, pequenas reformas aconteceram,
destacando-se a criação da sala da videoteca, a
reconstrução no teto do primeiro andar do prédio antigo,
que estava infestado de cupins, a ampliação do espaço
da biblioteca, a pintura externa dos dois prédios, a pintura
do piso térreo do prédio do Departamento do Bem Estar
Social.
No quadriênio da gestão de Eny Silveira (2004 a
2007) foram continuadas as obras de adequação da
casa, em especial, a substituição total da cobertura do
auditório, para resolver o grave problema de goteiras que
existia desde a sua construção. Também se fez a
reforma do piso do prédio principal e a reforma da área
de cozinha.
Recentemente, o corredor entre os dois prédios da
SEMP foi coberto com telhas translúcidas e o pátio do
estacionamento foi reformado, com a retirada da
cobertura e reforço da estrutura do muro de divisa. Um
antigo depósito, anexo ao estacionamento, foi
completamente revitalizado, criando-se um amplo
espaço para armazenamento de bens do bazar.
Nilson Nazareno
Diretor do Departamento Doutrinário

stá absolutamente fora de moda a
teoria dos braços cruzados.
Indiferença, inércia, comodismo e
desinteresse constituem o que se pode
chamar de desperdícios e são situações que
não têm mais espaço na sociedade moderna.
Ou nos lançamos, destemidos, em busca de nossos objetivos de
vida ou estaremos amargando decepções pela opção de permanecer
apenas na contemplação, mergulhados apenas no mundo dos sonhos e
das expectativas. O esforço pessoal é mesmo a mola propulsora de
nossas conquistas e de nosso progresso. Aquele que não se dispuser,
corajosamente e com perseverança, a pedir, a buscar, a pesquisar e a
bater nas portas não logrará o êxito que deseja.
Essas valiosas observações, óbvias, mas esquecidas, estão no
capítulo Princípio da lei de esforço, constante do livro Multiplicando nossos
talentos – mensagens de motivação e autoajuda, de Waldenir Cuin, e
editado pela Editora EME, de Capivari-SP. Cuin é um grande amigo e
presenteou-nos com mais um de seus lúcidos livros. A lição foi lida em
família e achei oportuno trazê-la aos leitores, pois como pondera o autor,
os valores da perseverança, da determinação, coragem, otimismo e
obstinação, são de profundo significado que precisam estar incorporadas
em nosso vocabulário prático. Afinal basta observar e estudar a vida dos
grandes ícones da história humana. Todos aqueles que venceram seus
desafios são aqueles que empreenderam grande cota de esforços no
alcance de seus objetivos. Afinal, não há notícias que alguém tenha logrado
realizar suas propostas de vida, esperando resultados de mãos alheias.
As realizações requerem mesmo a determinação, a perseverança e a
coragem.
Timidez, acanhamento, medo e indiferença nos situam na retaguarda.
Não temos que nos comparar a ninguém, mas sim seguir adiante, sempre
respeitando pessoas e situações, porque também avançar com lesões
nos semelhantes, igualmente, não possui valor. O mérito está em avançar
eticamente. Prejudicar, lesar, corromper, maltratar e manipular com
prejuízos alheios é caminho fácil, mas imoral e com consequências
desastrosas no futuro. Não tem valor.
Valor há quando avançamos com dignidade!
A lei de esforço traz alegrias, abre caminhos, cria oportunidades,
eleva a autoestima e, melhor, valoriza nossa condição humana. Nada de
medos ou timidez. Avançar sem cessar, com determinação, eis a proposta
de vida. Braços cruzados... ah, já se conhecem os resultados.
Infelizmente, muitos de nós desconhecemos as próprias
potencialidades, perdendo-nos na reclamação, na queixa. Preferimos o
lado mais fácil da revolta e da acusação, da reclamação, esquecendonos que a felicidade é fruto da construção perseverante.
*Orson Peter Carrara é palestrante- colaborador da SEMP, onde será o
orador em 29 de maio; reside em Matão (SP) e escreve artigos e livros
espíritas.
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ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE
TURMA

ANO de
NASCIMENTO

JARDIM I

2007 e 2008

Anna Theresa Vida Vieira
Teresa do Nascimento
Juliana Hakuro Ohno

JARDIM II

2005 e 2006

Crislaine Caznoca
Juliana Maria Maia Bloch

1° CICLO

2003 e 2004

Tharsila Oliveira Lima Moletta
Dirlene Maria de Rezende Cunha

2° CICLO

2001 e 2002

Salete Alves
Jandira Lopes Lessa
Ludimila Lopes Fernandes

3° CICLO

1999 e 2000

Silvana Calabrese do Carmo
Christiane Merkle Zoccoli
Ângela Ribeiro Villatore

JUVENTUDE I

1997 e 1998

Eliane M. Ferraz
João Carlos Baptista Lopes

JUVENTUDE II

1990 a 1996

Fabiana Ferreira
Valcir Antonio da Costa

EVANGELIZADORES

O DIJ aceita novos evangelizandos durante todo o ano letivo.
Traga suas crianças e jovens, dos 3 aos 21 anos de idade!

Evangelização e Assistência às crianças carentes na 5ª feira, de tarde:
Mariele Viviane Dzievulski Pérola
Os participantes da Juventude II reuniram-se e com o apoio da Diretora do DIJ, recepcionaram todas as crianças e os jovens na entrada da SEMP em 06 de
fevereiro, primeiro domingo de atividades do DIJ. Cada colaborador participante tinha um crachá específico com o ciclo e a idade correspondente, para levar a
criança ou o jovem recém chegado à sua respectiva sala, para que se sentissem mais acolhidos e evitando que ficassem perdidos. Foi um trabalho muito bemvindo e nossos jovens estão de parabéns, assim como seus coordenadores, responsáveis por tal iniciativa.
Que nossa Juventude seja cada vez mais atuante, pois nela deverão se formar os futuros coordenadores e dirigentes dos trabalhos da SEMP.

Marita Pianaro
Diretora do Departamento da Infância e Juventude

DEPARTAMENTO do
BEM ESTAR SOCIAL

NOVAS ATIVIDADES PÚBLICAS da SEMP

As atividades deste Departamento retornaram no dia
15 de fevereiro, com muito ânimo e disposição das
voluntárias para o trabalho. O antigo depósito, localizado
no estacionamento da SEMP, agora hospeda o material
do bazar destinado às assistidas, cedendo seu espaço
anterior para a instalação de um Berçário que irá abrigar
os lactentes de nossas ex-gestantes, enquanto estas
recebem as orientações e participam das atividades
semanais agendadas.

- LEITURA em GRUPO de O LIVRO dos MÉDIUNS: em homenagem ao
sesquicentenário desta obra de Kardec, foi organizado um grupo de leitura,
discussão e interpretação deste que é a base para todo o conhecimento sobre
mediunidade e sua prática, que se reunirá nas três primeiras sextas-feiras de
cada mês, a partir de 11 de março, propondo-se a complementar o
entendimento através de leituras auxiliares em A Gênese, Revista Espírita (de
1858 a 1869), etc..
- CURSO de ESPERANTO: iniciando com uma palestra no dia 02 de março,
às 20h, ministrada por Ivan Eidt Colling, presidente da Associação Paranaense
de Esperanto, o curso será realizado todas as quartas-feiras neste mesmo
horário, através do estudo de obras espíritas em Esperanto, como ‘O Livro
dos Espíritos’ e ‘Ação e Reação’. Os coordenadores do curso – Matheus Artioli
Firmino, professor do Curso de Línguas e Interculturalidade da Universidade
Federal do Paraná e Fábio Andrey Salles – propuseram-se também a inserir
legenda nos vídeos de O Livro dos Espíritos, explicado questão por questão
por Rubens Corrêa. Esta atividade visa a ampliar a divulgação do Espiritismo
a todos que conhecem o Esperanto ao redor do planeta.

Eny Silveira
Diretora do Departamento do Bem Estar Social

- CINEMA ESPÍRITA COMENTADO: a partir de 14 de maio, exibição de um
filme espírita ou vídeo de conteúdo moral, seguida de comentários interativos
à luz da Doutrina Espírita, todo 2° sábado de cada mês.
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Programação de palestras na SEMP –
Domingo
10h

Tema de
O Livro dos Espíritos

Palestrante

Terçasfeiras

Palestrante
13h45

Palestrante
20h

01/03

Anízia

Márcia Abreu

08/03

Barreto

Célia Furlan

15/03

Sueli Guerra

Marli Sokoloski

22/03

Jociely

Oscar

Cap.23-Moral estranha

29/03

Valter

Jaime

Cap.24-Não por a candeia debaixo do...

05/04

Kátia

Robson

06/03

Questões 330 à 343

Cláudio

13/03

Questões 344 à 360

Robson

20/03

Questões 361 à 385

Valter

27/03

Março/Abril/2011

Tema de O Evangelho Segundo O Espiritismo
Cap.21-Falsos Cristos e falsos profetas
Tarde: Tema livre
Noite: Tema URE-Leste
Cap.22-Não separar o que Deus uniu

Rubens

Tema livre

03/04

Questões 386 à 399

Robson

10/04

Palestra Especial

José Maria

12/04

Cláudio

Marli Sokoloski

17/04

Questões 400 à 418

Nilson

19/04

Juliana

Gastão

Cap.26-Dar de graça o que de graça...

24/04

Tema livre

Rubens

26/04

Nilson

Valter

Cap.27-Pedi e obtereis

ATENÇÃO, VOLUNTÁRIOS
VOLUNTÁRIOS da
da SEMP
SEMP
ATENÇÃO,
O Presidente da SEMP, Rubens Corrêa, convoca
todos os trabalhadores da Casa para a reunião
do dia 02 de abril, às 15h, no Salão Principal.
Sua presença é essencial! Não falte!

LIVRARIA da SEMP
Temos mais de 1.000 títulos incluindo as obras
básicas, apostilas de estudo, romances, CDs de
mensagens ou de preces, audiobooks, livros infantis e
muito mais.
PROMOÇÃO: as obras básicas de Kardec pela
Editora Ide, com capa plástica, por apenas R$ 5,00
cada.

BIBLIOTECA da
da SEMP
SEMP
BIBLIOTECA
Nossa biblioteca oferece, para empréstimo ou
leitura no local, mais de 5.000 obras literárias, tanto
para o estudo da Doutrina como para uma leitura
edificante.

VIDEOTECA da SEMP
Oferecemos, para empréstimo, um acervo de
mais de 500 títulos, entre filmes, palestras e
documentários.
Locando 2 filmes, você leva uma palestra de
cortesia.

VISITE-NOS e APROVEITE!

Cap.25-Buscai e achareis
Tarde: Tema livre
Noite: Tema URE-Leste

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, são
entregues as senhas para as pessoas que desejem consultar o médico espiritual,
cujo atendimento se inicia às 20h. A atividade estará em recesso até 14 de março.
* CURSOS ÀS TERÇAS-FEIRAS, 15h:
1) PBDE, com duração de um ano e ingresso a qualquer tempo.
2) COEM, com duração de dois anos. Ingresso de alunos novos até 15 de março.
3) ESDE, com duração de três anos. Ingresso de alunos novos até 15 de março.
* CURSOS ÀS QUINTAS-FEIRAS, 18h30: ESTUDO DO EVANGELHO, contínuo
e com ingresso a qualquer tempo.
* QUARTAS-FEIRAS, 20h: CURSO de ESPERANTO, durando o ano todo, com
início em 02 de março.
* CURSOS ÀS QUINTAS-FEIRAS, 20h:
1) PBDE, com duração de um ano e ingresso a qualquer tempo.
2) COEM, com duração de dois anos. Ingresso de alunos novos até 17 de março.
3) ESDE, com duração de três anos. Ingresso de alunos novos até 17 de março.
* SEXTAS-FEIRAS, 20h:

Eros Kossatz
Diretor do Departamento de Difusão Doutrinária

SAIBA MAIS no SITE da SEMP:
www.osmensageirosdapaz.com.br

1) Nas três primeiras sextas-feiras de cada mês, a partir de 11 de março:
LEITURA em GRUPO de O LIVRO DOS MÉDIUNS, com ingresso a qualquer
tempo.
2) Na última sexta-feira de cada mês, a partir de 25 de março: CURSO
MEDIUNIDADE SEM PRECONCEITO, ministrado por Edvaldo Kulcheski.
Ingresso a qualquer tempo.

