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PALAVRA  DO  PRESIDENTE

stamos diante dos desafios dos novos tempos. Aqui na SEMP,
vamos viver os dias do ano pré-centenário de nossa Casa,
encerrando um ciclo de quatro gerações de dedicados
companheiros que se devotaram à causa da Doutrina Espírita

e à construção de uma fraternidade voltada à Paz e à Caridade.
Hoje, nossa Casa é um polo de irradiação das luzes do Espiritismo,
congregando uma plêiade de estudiosos, ministrando Cursos, tais
como o Programa Básico da Doutrina Espírita, o PBDE, o Centro de
Orientação e Educação Mediúnica, chamado COEM, o Estudo
Sistematizado de Doutrina Espírita, conhecido como ESDE, o estudo
de O Evangelho Segundo o Espiritismo, o estudo das obras de
André Luiz e o curso Mediunidade sem Preconceito. Relevantes
palestras de conforto espiritual com base nos ensinos de Jesus, às
terças-feiras à tarde e às terças-feiras à noite com a fluidoterapia e
o atendimento fraterno a quem o busca.  Palestras públicas nas
manhãs de domingo, com ênfase nos temas de O Livro dos Espíritos
com renomados expositores de Curitiba e convidados de diversas
localidades do País, reconhecidos nacionalmente e com atendimento
fraterno e fluidoterapia. Destaque para o intenso movimento de
infância e Juventude, com evangelização infantil e palestras e reuniões
com os pais dos evangelizandos. Grande atividade do Departamento
de Assistência com trabalho de abnegadas benfeitoras voluntárias,
atendimento social relevante e com convênio municipal para
alfabetização, com a presença de dedicadas alfabetizadoras. Uma
completa Livraria com as obras mais requisitadas e lançamentos,
Biblioteca com cerca de 6.000 obras e Videoteca de temas espíritas
e espiritualistas. O Coral Paz e Luz que é a fusão dos grupos vocais
da Casa Espírita Luz da Caridade e Grupo O Chamado do Mensageiros
da Paz. Um grupo de teatro da Juventude. A Casa é co-produtora
do programa Espírita, Espiritismo na TV, há onze anos ininterruptos
no ar, destinado a divulgar a Doutrina Espírita, enfim, estamos
chegando aos 99 anos de atividades, na plenitude dos trabalhos de
uma Casa Espírita. Nunca nos faltou o apoio dos nossos devotados
benfeitores espirituais encarnados e desencarnados, bem como da
nossa Casa Mater do Espiritismo, a Federação Espírita do Paraná e
da União Regional Espírita Metropolitana Leste, à qual estamos
jurisdicionados.
      A Doutrina Espírita veio ao mundo para preconizar que fora da
Caridade não há Salvação, e para nós, que aqui devotamos o que
há de bom em nós, não há maior felicidade do que ver nossa Casa
Espírita como um Oásis de bênçãos. Como um Lar onde Jesus
acolhe a todos de braços abertos, sem discriminação, nem
preconceitos, todos os seres de boa vontade, aqui são acolhidos
como irmãos, irmanados num só coração que clama pela Paz, tanto
é que somos e sempre seremos ... Os Mensageiros da Paz!  Irmãos,
ao trabalho, há muito por fazer, hoje, mais do que nunca, a charrua
está posta, somos nós, os trabalhadores da última hora. Muita Paz
e Bem a todos. Que em 2012, alcancemos novas e sólidas conquistas
na Seara do Bem a que Jesus nos solicita.

Rubens Corrêa
Presidente da SEMP

EDITORIALEDITORIAL
este início do ano de 2012, em que tantas seitas profetizam o
fim do mundo, devemos, como espíritas seguidores do
conselho – “instrui-vos” – do Espírito Verdade, buscar os
ensinamentos que o Codificador deixou em sua obra ainda

insuficientemente estudada por todos nós. Exatamente há 150 anos, na
Revista Espírita de janeiro, Kardec esclarece a visão espírita de ‘fim dos
tempos’ e convidamos o leitor a buscá-la na fonte, sob o título “Ensaio
de interpretação da doutrina dos anjos decaídos”.
      No mês de novembro dessa mesma publicação, encontramos um
depoimento que merece ser exaltado por trazer à tona o caráter íntegro
e límpido de Hippolyte Léon Denizard Rivail, repleto de qualidades ainda
raras na humanidade terrena de todas as épocas. Em 1862, realizou ele
uma viagem de dois meses aos centros espíritas de mais de vinte cidades
da França, com o objetivo de falar aos pioneiros da Doutrina e orientá-
los pessoalmente. Percebendo que alguns contemporâneos seus,
cogitaram que as despesas poderiam ter sido custeadas pela Sociedade
de Estudos Espíritas de Paris, Kardec redige um texto, no qual se lê: “Aos
que pudessem ainda pensar assim, lembramos o que foi dito em outra
ocasião (número de junho de 1862), que a Sociedade se limita a cobrir
as despesas correntes e não possui reservas. Para que pudesse constituir
um capital, teria que visar o número: é o que não faz, nem quer fazer,
pois seu objetivo não é a especulação e o número não dá importância
aos seus trabalhos. Sua influência é toda moral e o caráter de suas reuniões
dá aos estranhos a ideia de uma assembléia grave e séria. Este o seu
mais poderoso meio de propaganda. Assim, não poderia ela prover
semelhante despesa. Os gastos de viagem, como todos os que
necessitam as nossas relações para o Espiritismo, são cobertos por nossos
recursos pessoais e nossas economias, acrescidas do produto de nossas
obras, sem o que ser-nos-ia impossível enfrentar todos os encargos
consequentes da obra que empreendemos. Digo isto sem vaidade, mas
unicamente em homenagem à verdade e para a edificação dos que
imaginam que entesouramos.”
      Que possamos nós, ao iniciar essa nova etapa do nosso calendário,
renovar as nossas metas espelhando-nos no Codificador e no Cristo,
para colaborarmos positivamente na transição planetária que
vivenciamos!
      Feliz 2012!

                        Grupo de Estudos Aprendizes da Verdade
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CURSOS de FÉRIAS

PALESTRA em HOMENAGEM a
EURÍPEDES BARSANULFO
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Encerramos mais um ano no trabalho com Jesus, junto à Evan-
gelização das crianças e dos jovens. Sempre encontramos as dificul-
dades próprias da tarefa, porém, com o apoio e supervisão do
Mestre, nunca fomos abandonados e sempre conseguimos superar
os obstáculos.

     Nesse ano de 2011, tivemos a participação atuante da Juventu-
de, um sonho antigo que se concretiza, pois é esta Juventude que
formará os Evangelizadores do futuro.

Deste grupo sobressaiu-se
Luiz Henrique do Carmo, que nes-
se ano de 2012 será o nosso mais
novo Evangelizador. Nem é pre-
ciso dizer como ficamos felizes em
ver este jovem promissor abra-
çar a responsabilidade da tarefa
junto ao nosso Mestre.
      Já nos alertou Emmanuel no
cap.75 do Livro Fonte Viva, quan-
do fez a assertiva:
      “Na essência, cada homem
é servidor pelo trabalho que reali-

za na obra do Supremo Pai, e, simultaneamente, é administrador,
porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no
plano em que moureja. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos
que repousam em teu coração, em tuas mãos e em teu caminho?
Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chega-
rá o momento em que o Poder Divino te pedirá: - “dá conta de tua
administração”.
      Verdade absoluta!
      Você que tem o talento característico de amar as crianças e os
jovens, você que conhece a Doutrina Espírita e está com um “tem-
pinho” livre aos domingos pela manhã, venha trabalhar conosco.
Precisamos muito de novos Evangelizadores.
      É Jesus que nos chama à tarefa.
      Seja um dos “trabalhadores da última hora” e venha trabalhar
conosco. A hora é agora!!!
      Que neste ano de 2012 possamos nos orgulhar de nós mes-
mos, ao darmos mais um passo à grandiosa estrada da redenção.

Marita Pianaro
           Diretora do Departamento da Infância e Juventude

ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDEESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE DEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIALDEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIAL

No dia 1° de novembro, em homenagem aos 93 anos de desencar-
nação de Eurípedes Barsanulfo, o Apóstolo da Caridade, foi proferida
uma palestra especial,
na SEMP. A palestran-
te, Sueli Guerra, enfa-
tizou os principais fatos
e feitos da vida deste
excepcional médium mi-
neiro que viveu de
1880 a 1918  e engran-
deceu, com o seu
exemplo, o Espiritismo
do Brasil.

PALESTRA em HOMENAGEM a
EURÍPEDES BARSANULFO

Os Cursos regulares da SEMP estão em recesso até o final de fevereiro
de 2012, porém, dois grupos de estudo funcionarão no período de
férias:
- Estudo das Obras de André Luiz: em dois horários alternativos,
às terças-feiras das 15h às 16h30 e às quintas-feiras das 20h às
21h30, com ingresso a qualquer tempo;
- Estudo do livro “O que é o Espiritismo” de Allan Kardec: às
quintas-feiras, das 20h às 21h30 até o dia 16 de fevereiro.

CURSOS de FÉRIAS

No final de 2011, foram entregues 600 quilos de alimentos
para as famílias assistidas. Os kits da Campanha “Faça uma Criança
Feliz neste Natal” beneficiaram 465 crianças com um brinquedo e
um traje novos e uma lata de leite em pó. O Departamento também
direcionou doações para o Centro Espírita Chico Xavier e para o
Centro Espírita Pomar de Luz, ambos da cidade de Agudos do Sul,
em região de extrema carência.
     A SEMP agradece a todos que, com suas doações ou o seu
trabalho voluntário, contribuíram para este sucesso da Caridade e do
Amor ao próximo.

                                                         Eny Silveira
                         Diretora do Departamento do Bem Estar Social
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Adolpho Riekes Junior
(1920-1996)

VULTOS da SEMP

Adolpho Riekes Junior nasceu em Curitiba, em 24 de novembro de
1920, filho de Paula Müller Riekes, católica e Adolpho Riekes, protestante,
ambos não praticantes. Este berço eclético proporcionou-lhe liberdade de
pensamento e de crença. Na juventude, intensificando suas característi-
cas de observador e pesquisador, foi em busca de explicações para suas
indagações e um familiar digno de sua confiança e respeito, apresentou-
lhe a Doutrina Espírita. Desde esse momento, até o fim de sua vida de
encarnado, dedicou-se ao estudo e divulgação do Espiritismo, passando a
frequentar a Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz.
      Estabeleceu-se profissionalmente, como representante comercial,
montando um escritório na capital paranaense.  Casou-se em primeiras
núpcias com Neusa Hilgenberg Riekes,com quem teve quatro filhos, mas
sempre encontrava tempo para colaborar no Movimento Espírita.

     Logo se destacou como trabalhador dedicado e inteligente, sendo
eleito Secretário da SEMP.
      Em abril de 1962, participou do Simpósio Centro Sulino, em Curitiba.
     A esse tempo, a escolha para o cargo de Presidente da SEMP era
realizada de forma indireta, pelos quatorze membros do Conselho Delibe-
rativo.  Em 05 de janeiro de 1964, Adolpho Riekes Junior foi eleito Presi-
dente da SEMP para o biênio 1964/1965, por oito votos a seis; e para
vice-presidente, houve empate entre José N. Teixeira e Manoel Alves
Quadrado na primeira votação, necessitando nova rodada de votos para
o Conselho eleger José N. Teixeira para esse cargo. O presidente e o vice
escolhidos tomaram posse em 11 de abril de 1964, juntamente com os
eleitos para presidente e vice-presidente do Conselho Deliberativo, res-
pectivamente Ayro Carvalho Cruz e Manoel Cavalcante Vida.
      Riekes Junior trabalhava, também, como dirigente de um dos seis
grupos mediúnicos que funcionavam na Casa.  Nesta fase, os grupos
mediúnicos eram formados por alguns médiuns experientes e vários mé-
diuns aprendizes, além do dirigente e seu substituto, que estudavam em
conjunto cerca de quinze minutos antes do trabalho espiritual, visto que
não havia curso específico para a orientação mediúnica. Riekes e Manoel
Vida eram os coordenadores de um dos grupos mediúnicos que se reuni-
am às segundas-feiras à noite, atendendo os desencarnados e, ao mes-
mo tempo, educando médiuns para a seara de Jesus.
      Repetidas vezes, Adolpho levou os seus esclarecimentos sobre o
Evangelho na SEMP, ministrando palestras na reunião das terças-feiras à
noite, ao público que afluía para receber o atendimento mediúnico-recei-
tista oferecido nessas ocasiões, através de grupo de médiuns que se
assentava na mesa do recinto, seguido de passes e fluidificação da água.

      Ao ser instituído o Conselho Federativo Paranaense, na Federação
Espírita do Paraná, Adolpho, ainda como Presidente da SEMP, participou
da primeira reunião deste órgão, realizado em 17 de abril de 1965. O
Presidente deste primeiro Conselho Federativo era João Guignone e o
secretário geral, Flávio Pasquinelli. Como membro do conselho, Riekes
Junior foi eleito o primeiro presidente da União Regional Espírita Centro
Litoral, atualmente desmembrada em 1a URE e URE Metropolitana Leste.
      A partir de 1966, Riekes Junior permaneceu ativamente participativo
como membro do Conselho Deliberativo da SEMP, incentivando a organi-
zação dos trabalhos da Casa.
      Inúmeras vezes, Adolpho acolheu em sua residência os confrades
do interior, por ocasião dos encontros e eventos da Federação do Estado,
inclusive da Mocidade, a qual incentivava e aconselhava.
     Ficou viúvo em 1976, com quatro filhos adolescentes e teve que
assumir a administração da fazenda da família, em Tibagi (PR), passando
a trabalhar como empresário agrícola; a partir dessa época, intensificou
sua ação nas cidades do interior do Paraná, especialmente em Ponta
Grossa, onde assessorava as diversas Casas Espíritas e servia como
palestrante e orientador doutrinário, zelando pela correta aplicação e pro-
pagação da Codificação Kardequiana.

Dois anos depois, em 12 de agosto de 1978, casou-se em segun-
das núpcias com Helga Leny Wächtler Riekes, espírita atuante desde a
Mocidade e que o acompanhou em suas tarefas de palestrante e volun-
tário do Movimento.
      Adolpho Riekes Junior brilhava por sua eloquência e seus dons de
oratória, seu temperamento comunicativo, seu idealismo, sua retidão de
caráter e sua convicção absoluta na fé espírita, sendo por vezes quase
radical, primando pela pureza doutrinária. Dinâmico e incansável na divul-
gação da Doutrina dos Espíritos, percorreu os recantos mais longínquos
levando a sua palavra, elucidando dúvidas e combatendo práticas es-
drúxulas que pudessem falsear, contaminar ou corromper a essência dos
ensinamentos de Kardec.
      Desencarnou em Curitiba, no dia 9 de novembro de 1996, com
quase 76 anos de idade, deixando seu exemplo de persistência e luta
constante pela causa do Espiritismo.



Domingo
10h

Tema de
O Livro dos Espíritos Palestrante
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Programação de palestras na SEMP –  Janeiro/Fevereiro/2012

Terças-
feiras

Palestrante
13h45

Palestrante
20h Tema de O Evangelho Segundo O Espiritismo

01/01

08/01

15/01

22/01

29/01

05/02

12/02

19/02

26/02

03/01

10/01

17/01

24/01

31/01

07/02

14/02

21/02

28/02

Jociely

Barreto

Renaud

Anízia

Sueli Guerra

Kátia

Juliana

Anízia

Pascoal

Sueli Guerra

Rubens Corrêa

Robson

Mozart

Márcia Abreu

Valter

Paulo Henrique

Rubens Corrêa

Nilson

  -------

Rubens

Marli Sokoloski

Gastão

Rubens

Sérgio Hilmar

Nilson

Cláudio

Rubens

RECESSO

Tema livre

Questões 920 à 957

Questões 958 à 1019

Tema Livre

Conclusão de O Livro dos Espíritos

Questões 1 à 16

Questões 17 à 35

Tema livre

Cap. 27 – Pedi e Obtereis

O Evangelho Segundo O Espiritismo

Cap. 1 – Não vim destruir a Lei

Cap. 2 – Meu reino não é deste mundo

Cap. 3 – Há muitas moradas na casa...

Cap. 4 – Ninguém pode ver o reino...

Cap. 5 – Bem aventurados os aflitos

Cap. 6 – O Cristo Consolador

Cap. 7 – Bem aventurados os pobres...

Outras atividades abertas ao públicoOutras 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. RECESSO a partir do Natal até
o Carnaval.

* CURSOS ÀS TERÇAS-FEIRAS, 15h:

  1) PBDE, com duração de um ano e ingresso após o Carnaval.
  2) COEM, com duração de dois anos. Novas inscrições apenas na última
semana de fevereiro de 2012.
  3) ESDE, com duração de três anos. Novas inscrições mediante entrevista,
na última semana de fevereiro de 2012.
  4) Estudo das Obras de André Luiz, com ingresso a qualquer tempo.

* QUARTAS-FEIRAS, 19h: CURSO de ESPERANTO, durando o ano todo.

* CURSOS ÀS QUINTAS-FEIRAS, 18h30: ESTUDO DO EVANGELHO: ingresso
a qualquer tempo, a partir da última semana de fevereiro de 2012.

* CURSOS ÀS QUINTAS-FEIRAS, 20h:

  1) PBDE, com duração de um ano e ingresso a qualquer tempo.
  2) COEM, com duração de dois anos. Novas inscrições apenas em 2012.
  3) ESDE, com duração de três anos. Novas inscrições mediante entrevista,
a partir da última semana de fevereiro de 2012.
  4) Estudo das Obras de André Luiz, com ingresso a qualquer tempo.

* SEXTAS-FEIRAS, 20h:

  1) Nas três primeiras sextas-feiras de cada mês: LEITURA em GRUPO de
O LIVRO DOS MÉDIUNS, com ingresso após o Carnaval.

  2) Na última sexta-feira de cada mês: CURSO MEDIUNIDADE SEM
PRECONCEITO, ministrado por Edvaldo Kulcheski.  Ingresso a qualquer tempo
a partir de março de 2012.

Em 2012, comemora-se o SESQUICENTENÁRIO das seguintes obras
de Allan Kardec:

- O ESPIRITISMO na sua EXPRESSÃO mais SIMPLES: segundo o
próprio autor, o objetivo desta obra é “dar, num quadro muito sucinto, o
histórico do Espiritismo e uma idéia suficiente da Doutrina dos Espíritos,
para que se lhe possa compreender o objetivo moral e filosófico. Pela clareza
e simplicidade do estilo, procuramos deixá-la ao alcance de todas as
inteligências. Contamos com o zelo de todos os verdadeiros espíritas para
ajudar a sua propagação.”

- VIAGEM ESPÍRITA em 1862: com os discursos do Codificador aos
grupos espíritas em formação, nos quais avalia e orienta quanto às
dificuldades a serem enfrentadas, responde às questões apresentadas e
oferece até um Projeto de Regulamento, com conteúdo rico em
ensinamentos sobre a ideal postura do Movimento Espírita.

- REVISTA ESPÍRITA ano 1862: com os exclusivos textos do autor,
os ensinos e as dissertações dos Espíritos da Codificação, o estudo sobre
possessões, relatos de casos interessantes, poesias espíritas, palestras
familiares de Além-Túmulo e muito mais.

     Para conhecer o ESPIRITISMO, estude KARDEC!

                                                                        Eros Kossatz
                  Diretor do Departamento de Difusão Doutrinária

 LIVRARIA, BIBLIOTECA e VIDEOTECA da SEMP LIVRARIA, BIBLIOTECA e VIDEOTECA da SEMP

“O Espiritismo não se impõe; vem-se a ele, porque dele
se necessita”. (Kardec, Revista Espírita, 1861)


