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Boletim informativo bimestral da Sociedade Espírita “Os Mensageiros da Paz” -

PALAVRA DO PRESIDENTE
Caros irmãos "Mensageiros da Paz", nossa Casa passa por um período de grandes transformações, colocando-nos na vanguarda do Movimento Espírita. Além
de polo de irradiação da Doutrina Espírita, inovamos também na promoção de
eventos de Arte e Cultura. O "Café Cultural" que foi promovido em nosso Salão
Social, em 27 de setembro de 2009, pela primeira vez realizado, foi um sucesso
absoluto. Contou com a presença da maioria de nossos associados, e com um número expressivo de "artistas da Casa", pintores, cantores, instrumentistas, tendo à
frente o dinamismo da nossa irmã Eva Cardoso, e um grupo de dedicados irmãs e
irmãos realizando a difícil tarefa de servir as delícias que movimentou o evento.
Nunca se viu nada igual em nossa Casa e ao que se sabe em nenhuma Casa da
Capital. É disto que precisamos nas Casas Espíritas, calor humano, dedicação e
confraternização. A Casa Espírita não precisa ser um ambiente taciturno, pode ser
também um lugar descontraído de alegria e contentamento em momentos especiais. É tudo uma questão de escolher os servidores certos para as tarefas desejadas.
Somos hoje na nossa Sociedade Espírita um grupo de irmãos dedicados, trabalhadores fiéis da Doutrina, voltados para a Caridade, para o estudo do Espiritismo e
para a confraternização. É como sempre tenho dito: "Casa Espírita não pode ter
dono, tem que ter equipe, trabalhadores conscientes de suas responsabilidades e
todos voltados para o engrandecimento dos ideais da Doutrina, com fé e dedicação." Só nos resta agradecer a generosidade de todos os nossos irmãos que participaram do evento e que contribuíram para a sua grandiosidade. No ano que vem, o
sucesso será ainda maior.
Rubens Corrêa
Presidente da SEMP

GINCANA DO DIJ
O Departamento de Infância e Juventude da SEMP
promoveu animada e instrutiva gincana para
comemorar o Dia da Criança, no domingo,
dia 11 de outubro último.

TRAGA SEU FILHO PARA O DIJ
ELE VAI AMAR!

NESTA

EDIÇÃO

O SUCESSO DO
1° CAFÉ CULTURAL
DA SEMP (pág.3)

Edição n°2 – Novembro e Dezembro de 2009

FAÇA UMA CRIANÇA

FELIZ
NESTE NATAL
VEJA COMO, NA PÁGINA 3

O SITE DA SEMP
Quem já acessou o site da SEMP terá uma surpresa, pois ele
foi totalmente reestruturado e está com uma página inicial
mais bonita e elaborada. Através dele, você poderá entrar em
contato com a Casa por e-mail, apresentar sugestões, solicitar
informações, pedir livros, encomendar os DVDs do curso de
Teologia no Espiritismo e do curso de O Livro dos Espíritos, ter
acesso à programação até mais atualizada do que por este Boletim Informativo, pois a atualização do site será diária e informará quando uma atividade – uma palestra, por exemplo – foi
alterada por algum motivo imprevisível. Já na página inicial
você saberá dos eventos e notícias mais importantes, podendo
acessar as demais páginas para obter detalhes sobre o assunto
que mais lhe interessar, inclusive assistir a filmes com os últimos programas do Espiritismo na TV e ver fotos dos eventos
que já ocorreram na Casa recentemente. VISITE-NOS:

www.osmensageirosdapaz.com.br
O Grupo Vocal O Chamado, da SEMP, fará uma Palestra
Cantada dia 29/11/2009, domingo, às 10 h, para comemorar
os 5 anos do Grupo, resgatando músicas evangelizadoras cantadas ao longo de
todo este período e
prestando homenagem ao Primeiro
Presidente da Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz, Sr.
Álvaro Vaz da Silva.
O tema da apresentação será:

“ Mensageiros da Paz Da Semente aos Frutos” .
VENHA E TRAGA A SUA FAMÍLIA!

CINEMA “A LA CARTE”
Agora, com o horário de verão, fica mais fácil você assistir
ao filme, de conteúdo moral ou espiritual, exibido no
auditório da SEMP no último sábado de cada mês, às 19h30.
Traga 1 kg de alimento não perecível e DIVIRTA-SE!

Leia mais sobre o DIJ ‡ p·g. 2

PROMOÇÕES IMPERDÍVEIS DA
LIVRARIA.
VEJA NA PÁGINA 4

ASSOCIADO DA SEMP: RECADASTRE-SE e irá receber os avisos importantes através do e-mail personalizado da SEMP.
Mais detalhes sobre a informatização da Casa na coluna Site da SEMP nesta página.
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E D I T O R I A L
Ao decorrer deste bimestre, encerraremos mais um ano letivo referente às atividades de estudo dos Departamentos Doutrinário e de
Infância e Juventude. Foi um período bastante produtivo, pelo número considerável de crianças e jovens que aqui participaram e se
instruíram na Doutrina Espírita, encaminhando-se nesta estrada de Luz e também pela iniciativa de retomada dos cursos no período da
tarde, beneficiando aqueles que, por motivos vários, ficam impossibilitados de frequentar os tradicionais e já tão conceituados cursos
noturnos da SEMP. Para o próximo ano, serão redobrados os esforços no sentido de, além do PBDE e do ESDE, estar disponível o COEM
diurno, oferecendo assim mais oportunidades para quem se interessa pelos aspectos práticos do Espiritismo, tanto para ampliar seus
conhecimentos, como para direcionar e aprimorar os dons espirituais que todos possuem em potencial.
Além disso, os últimos doze meses foram realmente excepcionais em termos de realizações: finalmente implantou-se um trabalho de
desobsessão, antigo sonho de gerações que nos antecederam nos trabalhos da SEMP, e instituiu-se um Grupo de Vibrações pelos trabalhadores da Casa e seus familiares, como amparo às dificuldades espirituais que porventura surjam, e para manter elevadas e em harmonia as
vibrações dos encarnados, sempre em sintonia com a Espiritualidade Superior que nos assiste e assim podermos melhor servir aos desígnios
de nosso Pai.
Apesar das férias letivas, as demais atividades seguem seu ritmo, em constante assistência espiritual subordinada aos incansáveis Mensageiros da Paz.
As outras metas para o próximo ano e um retrospecto mais amplo das atividades dos últimos doze meses serão divulgadas na Edição
subsequente.
Congratulamo-nos com os demais trabalhadores, frequentadores, assistidos e estudantes desta Sociedade e sua Direção, desejando-lhes
um Natal de muita Paz e Fraternidade, tentando oferecer ao nosso Mestre o presente que Ele tanto aguarda: seguirmos o Seu Caminho
para a nossa redenção espiritual.
Que tenhamos muita Força e muito mais Amor para o novo ano!
Grupo de Estudos Aprendizes da Verdade

Departamento de Infância e Juventude
Estamos no último bimestre de nosso Calendário de 2009 e será muito bom
fazermos uma reflexão sobre este ano no DIJ. Temos atualmente 50 crianças na
Infância e 12 jovens com assiduidade satisfatória na Juventude. É pouco, se fizermos uma comparação com os frequentadores de nossa Casa nos vários trabalhos que ela oferece.
Pergunto então: onde estão os filhos de nossos médiuns, dos estudantes dos
grupos de estudo, das pessoas que assistem às palestras, das que vêm em busca
de auxílio e orientação espiritual na Casa, dos voluntários tão dedicados, onde
estão?
Se a doutrina é benéfica aos nossos irmãos espíritas, certamente será muito
proveitosa a esses espíritos que nasceram sob a nossa guarda. Os pais são os
responsáveis pelos filhos perante Deus e há muitos que deixam que as crianças
escolham a religião no futuro, mas muitas vezes será tarde para combater as
más tendências desses espíritos milenares, desde o princípio de sua existência,
principalmente o orgulho e o egoísmo. Como dizia sempre a vó Chame que a
criança evangelizada hoje não precisará ser punida amanhã.
Apelamos para o bom senso dos pais para que tragam os filhos para as aulas
de Evangelização. Nossos ciclos são divididos de acordo com a faixa etária e o
conteúdo orientado pela Federação Espírita do Paraná será sempre adequado a
cada idade.
Procure-nos no DIJ para uma conversa fraterna e mais esclarecimentos.
“O Centro Espírita, consciente de sua missão, deve envidar todos os esforços,
não só para a criação das Escolas de Evangelização Espírita Infanto-juvenil como
para seu pleno funcionamento, considerando a sua importância em termos de
formação moral das novas gerações e da preparação dos futuros obreiros da Casa
e do Movimento espíritas.” (Fundamentos da Evangelização Espírita da Infância
e da Juventude, FEB)

Neusa Fioravanti
Diretora do Departamento de Infância e Juventude

Meu jovem amigo.
A mocidade cristã é a primavera bendita de luz anunciando o
aperfeiçoamento da Terra.
Aceitar, com ânimo firme, o roteiro que o Mestre Divino nos
oferece.
Coração terno.
Consciência limpa.
Mente pura.
Sentimento nobre.
Conduta reta.
Atitude valorosa.
Disposição fraternal.
O coração aberto às sugestões do bem aclara a consciência, ditando-lhes a grandeza.
A consciência sem mancha ilumina a mente, renovando-lhe as
manifestações.
O sentimento enobrecido orienta a conduta, mantendo-a nos
caminhos retos.
A conduta irrepreensível determina a atitude valorosa no desempenho do próprio dever e no trabalho edificante.
O gesto louvável conduz à fraternidade, em cujo clima conquistamos a compreensão, o progresso e o mérito.
Coração aberto à influência de Jesus para enriquecer a vida...
Disposição fraternal de servir, incessantemente às criaturas, para
que o amor reine, soberano...
Eis, meu amigo, em suma, o roteiro com que a mocidade cristã
colaborará no aprimoramento do mundo.
(Emmanuel - Chico Xavier)

Colaboração do Evangelizador da Juventude
Valcir Antonio da Costa
Lembrai-vos de que, a cada pai e a cada mãe,
Deus perguntará:
”Que fizestes do filho confiado a vossa guarda?”
(O Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap. 14,
Instruções dos Espíritos – Santo Agostinho)

Para ser SÓCIO DA SEMP, basta contribuir com pequena quantia mensal, e você usufruirá
de muitas vantagens, como alugar nossos vídeos por apenas R$ 2,00 na VIDEOTECA.

Sociedade Espírita “Os Mensageiros da Paz”

DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
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1° CAFÉ CULTURAL DA SEMP

Espíritas amigos, encontram-se na Recepção da SEMP, os cartões de Natal
com o nome de uma criança carente para que possam proporcionar a ela um Natal
mais alegre. Venha buscar logo, pois o kit deve ser entregue até o dia 29 de
novembro de 2009.

Suas doações serão sempre muito importantes para garantir a compra de medicamentos, cobertores, cestas básicas e gás necessários para sustentar a assistência às
gestantes, alfabetizandas e idosos carentes que frequentam a nossa Casa Espírita.
APROVEITEM AS PROMOÇÕES:
BREXÓ (PROMOÇÕES ‘RELÂMPAGO’) E BAZAR (20%)
O brexó faz promoções ‘relâmpago’ em que você leva peças por apenas R$ 2,00.

Outra forma de você colaborar com a Casa é fazer alguma compra de Natal
em nosso Bazar. Pense nisso: se cada frequentador adquirir um presente de final
de ano, será de grande ajuda para nós e uma motivação para as nossas voluntárias,
que confeccionam os trabalhos sempre com intensa dedicação e muito amor.

ATENÇÃO! No dia 29 de novembro de 2009, domingo, haverá o ALMOÇO
de NATAL, promovido pelos voluntários da SEMP nos Asilos Jesus Maria José e
Adelaide, como ocorre todos os anos. Você também está convidado a participar.
A caravana sairá do estacionamento da SEMP para seguir até o local e está
programada para as 10h (ajudantes da Cozinha) e também para as 12h, após a
palestra Domingo com Kardec.
Faça a sua reserva e pague a sua quota até o dia 15 de novembro. Mais informações na Recepção da SEMP ou com Leocádio, Sueli ou Iolanda.
A atenção e o carinho aos assistidos são essenciais para o bom êxito deste
evento. Eles sempre nos aguardam com ansiedade e alegria neste momento tão
especial.

No último domingo de setembro, o clima estava agradabilíssimo, mas o calor ambiente, na SEMP, não se devia apenas ao sol primaveril que iluminava a cidade e sim às
elevadas vibrações fraternas que a todos envolveram nesta tarde memorável de encontros, pinturas artísticas, música e poesia. Desde o corredor de entrada, os participantes
deslumbravam-se na apreciação das inúmeras telas a óleo, e no salão principal, lotado
de mesas caprichosamente arrumadas, puderam degustar iguarias artesanais elaboradas
com muito esmero pelas dedicadas voluntárias, ao som de vozes afinadas e melodiosas
que se apresentavam no palco e da conversa aconchegante entre os amigos. Vários
instrumentistas amadores encantaram a platéia e houve até desfile de roupas do brexó
da Casa.

Lembramos que Jesus também incentivava as confraternizações, como se pode
conferir na passagem bíblica das Bodas em Caná da Galiléia, em que transformou a
água em vinho (João, 2:2 a 11). E o Espírito da Verdade enfatizou: “Espíritas! Amai-vos,
eis o primeiro ensinamento; instruí-vos, eis o segundo.” E a arte é uma bela forma de
nos instruirmos.
O afinadíssimo Quarteto, formado por integrantes do Grupo Vocal “O Chamado”
e que também haviam participado da organização e atendimento aos convidados,
encerrou o brilhante evento com belas canções e merecidos aplausos.

A Assessoria de Eventos, presidida por Eva Monteiro Cardoso, agradece o comparecimento numeroso de participantes, a iniciativa e liderança da confreira Salete Alves e a
colaboração valiosa dos artistas e de todos os que de alguma forma contribuíram para tão
pleno êxito. O valor arrecadado com a venda de ingressos possibilitará a compra de mais
alimentos que reforçarão as cestas básicas e de Natal para as famílias assistidas pela Casa.
As fotos deste evento estão disponíveis no site da SEMP, onde você também poderá
apreciar algumas cenas filmadas na ocasião.

PARTICIPE! ESTE ATO DE AMOR TORNARÁ
MAIS FELIZ O NATAL DE TODOS NÓS.

“Eu vos digo em verdade, que todas as vezes que fizestes isso a um destes meus
irmãos pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes.” (Mateus, 25:40)
Eny Silveira
Diretora do Departamento do Bem Estar Social

Grupo de Estudos Aprendizes da Verdade
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Programação de palestras na SEMP – novembro e dezembro de 2009
Gastão

MEMÓRIAS DA SEMP - III
O PÉRIPL
O D
PÉRIPLO
DAA FILIAÇÃO – 1ª parte
Em 15 de abril de 1914, o presidente do Centro Espírita Os Mensageiros da Paz, Sr. Estácio dos Santos, encaminhou ofício à Federação Espírita Brasileira solicitando a
filiação do CEMP àquela entidade. Como não obteve resposta encaminhou o ofício nº 32 à Federação Espírita do
Paraná , em 10 de junho de 1914. A resposta da Federação
veio em 15 de julho de 1914, através do ofício 215, assinado pelo então secretário geral Lins de Vasconcellos. O
Sr. Lins informa que para se filiar o lema do centro “Paz
Amor e União” deveria ser substituído pelo da FEP “Semper ascendens” - e que o estandarte deveria ser o
mesmo da FEP. Também diz que os sócios beneméritos e
de colaboradores do centro deveriam passar a ser sócios
da Federação. No mesmo ofício Lins informa que o
Triunvirato havia julgado os estatutos do CEMP e estes
estavam conforme a Doutrina e ao mesmo tempo convidava a diretoria para realizar a filiação em reunião do dia
12 de junho, data em que se reuniria a Comissão Central.
Através do ofício nº 38 de 24 de junho de 1914, o CEMP
responde à FEP que a decisão dos sócios da CEMP, que
eram de 10 sócios beneméritos (médiuns) e 50 sócios contribuintes, de se tornarem também sócios da FEP era
do livre arbítrio dos mesmos e que o símbolo (do estandarte) e lema não seriam alterados, por terem sido indicados pelo guias espirituais.
Em 10 de julho de 1914 Lins de Vasconcellos envia
um bilhete manuscrito em papel do Corpo de Bombeiros,
ao presidente do CEMP, Estácio dos Santos, informando
que a filiação nas condições estipuladas pela diretoria do
CEMP não se efetuaria, visto que a Federação não poderia
se submeter a uma imposição do Centro, quando 10 Centros e Grupos já haviam aderido ao programa da FEP, sacrificando certos preceitos de ordem material.
Em 9 de janeiro de 1915 o CEMP encaminha à FEP o
oficio nº 10, que diz que até esta data não havia recebido
resposta do ofício nº 38 de 2 de junho onde se lê:
“Consciente de que essa elevada agremiação não desejará desmoronar um trabalho feito e sustentado com
tanto sacrifícios, espero acceitares a proposta constando
do já citado officio.
Rogo-vos, portanto, communicar-me com brevidade
a resolução que neste sentido tomar a Directoria da Federação.”
- Continua no próximo número.

Nilson Nazareno
Diretor do Departamento Doutrinário

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.
* 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 NO ESPIRITISMO, ministrado
por Dr. Rubens Corrêa.

PROMOÇÃO DA LIVRARIA
DE 1° DE NOVEMBRO ATÉ O NATAL:

ESTUDE KARDEC: cada uma das cinco obras básicas (editora IDE)

por apenas R$ 5,00

Temos à disposição mais de 1.500 títulos, e aceitamos
encomendas de outros que você deseje, quer seja livro
espírita ou espiritualista, para pesquisa e estudo avançado.
- Na compra de 1 livro: 10% de desconto
- Na compra de 2 livros: 15% de desconto
- Na compra de 3 ou mais livros: 20% de desconto

Aproveite para presentear com livros espíritas a quem você ama.

ROMANCES ESPÍRITAS “PRATA DA CASA” POR APENAS R$ 15,00
LIVRO: PRESENTE DE AMIGO
LIVRO ESPÍRITA: PRESENTE DE IRMÃO.
Eros Kossatz
Diretor do Departamento de Difusão Doutrinária

