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PALAVRA DO PRESIDENTE
om este Boletim, encerramos as edições referentes a
2012, ano do pré-centenário de nossa Sociedade. Um
ciclo de quatro gerações nos legou esta estrutura física
e acervo moral a serviço da Doutrina Espírita.
Reverenciar a memória dos irmãos e irmãs que por aqui
passaram é mais do que um dever, é acima de tudo, uma
obrigação moral e espiritual. Uma sociedade como a nossa
SEMP, só se constrói com muita fé, trabalho e esperança no
futuro. Acima de tudo, aqui se busca construir uma fraternidade
de Paz e Amor, calcada nos ensinamentos da Doutrina Espírita
seguindo os passos de Jesus, nosso Mestre e Guia, fiéis ao
lema proposto pelo Mestre Kardec, “fora da Caridade não há
salvação”. De minha parte, sinto-me sumamente honrado com
a deferência de meus irmãos, de permitir pudesse neste
período, encontrar-me a serviço de nosso sublime ideal, o de
servir desinteressadamente à Doutrina Espírita, com humildade
e dedicação. Compartilho com todos esta felicidade,
principalmente, com nossos mentores e guias espirituais, cuja
assistência nunca nos faltou nas horas mais difíceis e
tortuosas. À plêiade de espíritos encarnados e desencarnados
que atuam a serviço de nossa Sociedade, é que se deve o
sucesso que temos alcançado em todos esses anos.
Dificuldades? Foram muitas! Desafios, nunca faltaram!
Momentos de ansiedade e dúvidas, muitas vezes nos
desafiaram. O que nunca faltou, foi entusiasmo, certeza e
esperança nos que nos guiavam pelas veredas da vida em
comum, no regaço da espiritualidade benfeitora, em nossos
guias e mentores espirituais. Somos hoje, o resultado deste
somatório de fé e esperança. Nomes destes altruístas? Não
nos atrevemos a citar, a memória pode nos trair e omitirmos
nomes de escol e praticar arrematada e irreparável injustiça!
O fato é que aqui estamos como um marco da perseverança
na divulgação dos ideais da Doutrina Espírita em nossa terra,
um polo de irradiação das luzes do Espiritismo. No ano
vindouro, no dia 11 de abril de 2013, estaremos todos juntos
com a comunidade espírita de Curitiba e a Federação Espírita
do Paraná, a Casa Mater do Espiritismo, saudando o início de
uma nova Era da Doutrina em nossa Casa. Agradecemos a
todos os irmãos que trabalham e frequentam a SEMP, que
formam esta família espiritual, neste oásis de bênçãos, aos
dirigentes da URE que nos jurisdicionam com tanto carinho e
zelo, por todo o carinho e amizade, dedicados ao longo de
todos esses anos, em nome dos que aqui estão hoje e de todos
aqueles que aqui estiveram no passado e que estarão no futuro.
Muita Paz, Luz e Bem a todos.
Rubens Corrêa
Presidente da SEMP
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RECESSOS de VERÃO
Palestras e demais atividades: 1° de janeiro.
Nos domingos 23 e 30 de dezembro as atividades serão normais.
Atendimento do Dr. Leocádio: 1° de dezembro a 15 de fevereiro.
Bazar e Brechó: 15 de dezembro a 04 de fevereiro.
Cursos: leia na página 3.
Departamento da Infância e Juventude: 5 de dezembro a 31 de janeiro.

EDITORIAL
pesar de as questões espirituais serem o objetivo maior de toda
Casa Espírita, não podemos relegar a matéria, que exige de nós
cuidados constantes, para nos servir de instrumento adequado à
evolução do Espírito, enquanto ainda não superarmos a necessidade
da reencarnação. Portanto, a reforma do piso de parte da nossa Instituição,
que ocupará todo o mês de dezembro, deve ser encarada como uma rotineira
renovação da matéria e contornada da melhor forma possível, sem nos
queixarmos dos transtornos. O que importa é prosseguirmos atendendo aos
frequentadores e aos aflitos que procuram o consolo e o amparo espiritual,
sem tréguas e com o mínimo possível de interrupções. Assim, lembramonos do saudoso Chico Xavier, que fazia reuniões evangelizadoras debaixo
de um abacateiro, em Uberaba, em mais uma de suas demonstrações de
humildade. E nós, num testemunho bem menor de abnegação, atenderemos
provisoriamente no prédio anexo e no Salão do Refeitório, com renovado
carinho e dedicação.
Somente em uma data dessa época festiva de final de ano a SEMP fechará
suas portas em dia de atividade: 1° de janeiro, quando a maioria dos voluntários
deseja estar com seus familiares e não haveria segurança suficiente nem
condições para um atendimento de qualidade.
O Espiritismo é uma doutrina filosófica de consequências religiosas, pois
estuda as leis de Deus, a alma e a vida espiritual, mas não é uma religião
constituída, pois não tem cerimônias, nem hierarquia sacerdotal, nem
misticismos, sendo contrário aos abusos morais e à fé cega que certas
seitas adotam. Na Revista Espírita de dezembro de 1868, Kardec conclui
sua explicação a este respeito, com a frase: “(...) eis porque ele (Espiritismo)
se diz simplesmente: doutrina filosófica e moral.”
Para a Doutrina Espírita, Jesus é o Ser mais evoluído que já encarnou na
Terra, servindo-nos de Mestre e modelo a ser seguido no caminho do nosso
progresso espiritual.
Portanto, ao aproximar-se a data em que se convencionou comemorar o
seu nascimento entre nós, que possamos nos libertar do materialismo vigente,
das necessidades de compras e excessos da mesa, lembrando que Ele
nos ensinou a humildade, a simplicidade, o desapego da riqueza material.
Valorizemos os sentimentos nobres, a fraternidade, o perdão, repassando
esta vivência de paz espiritual aos nossos amigos e familiares.
Grupo de Estudos Aprendizes da Verdade

ATENÇÃO! Por motivo de reforma do piso, de 03 a 30 de dezembro a entrada da SEMP será pelo portão entre os dois prédios e as
palestras serão proferidas no Salão do Refeitório. As pessoas impossibilitadas de utilizarem as escadas de acesso poderão entrar pelo
portão do estacionamento, à Rua Vinte e Quatro de Maio, 1111. Leia mais sobre a reforma e o patrimônio na pág. 2.

Página 2 -

Novembro/Dezembro/2012

-

Sociedade Espírita “Os Mensageiros da Paz”

ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE
O encerramento anual das atividades do DIJ será em 02 de
dezembro, às 10h, com uma confraternização.
Em 25 de novembro, teremos a última Vivência de Pais do
ano, com o tema “Gravidez Precoce, Aborto e Sexualidade”, sob
a coordenação da psicóloga Delphine Elyzabeth Gamarra Gaete.
A partir de fevereiro de 2013, a Vivência de Pais será bimestral,
apresentada no último domingo de cada mês par, no Auditório da
SEMP.

DEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIAL
O Bazar e o Brechó funcionarão até o dia 13 de dezembro,
retornando a partir de 05 de fevereiro.
O encerramento das atividades de assistência ocorrerá na última
quinta-feira de novembro.
A entrega dos kits da Campanha “Faça uma criança FELIZ neste
Natal” para as crianças carentes será em início de dezembro.
Eny Silveira
Diretora do Departamento do Bem Estar Social

Homenagem do DIJ a Ney Lobo
Nascido em Curitiba, em
1919, Ney Lobo fez carreira militar, formou-se em
Letras em 1936 e licenciou-se em Filosofia em
1964. Militou pela Pedagogia Espírita, escrevendo e
dando cursos pelo Brasil.
Como Pestalozzi, Ney
Lobo não partiu da teoria
para a prática, mas extraiu
a teoria da prática. Primeiro experimentou, atuou,
criou métodos e depois expôs tudo em suas obras escritas, sobretudo nos cinco volumes de Filosofia Espírita da Educação,
onde explicitou a conexão entre os fundamentos espíritas e as
propostas didático-pedagógicas, nas quais foram “removidas das
atividades docentes as formas e imagens do que se costuma
chamar aula, como as figuras da classe-auditório, do aluno-ouvinte e do professor-orador. Ou seja, foi substituída a verbalização docente pelo trabalho discente.”. Esta proposta repousa não
apenas no princípio da atividade (“o Espírito se manifesta pela
sua atividade e jamais está inativo...”), mas também nos princípios da individualização e da cooperação, porque existe uma igualdade essencial entre todos os seres, mas uma desigualdade relativa pelos diferentes graus evolutivos de cada Espírito, justificada pela Doutrina Espírita ao considerar as experiências reencarnatórias de cada um, o que determina uma singularidade que jamais será superada pela própria diversidade dessas mesmas
experiências. Adotando os parâmetros de Rousseau, Pestalozzi
e Eurípedes, Ney Lobo também aboliu as punições e recompensas porque não corrigem e não educam, apenas provocam contenção e temor, incompreensão e, consequentemente, revolta.
Em 1967, Ney Lobo assumiu a diretoria do Instituto (depois
Colégio) Lins de Vasconcellos, construindo a cidade-mirim e realizando um dos mais marcantes feitos da Pedagogia Espírita no
Brasil. Ao deixar a diretoria, em 1974, a obra no Colégio Lins de
Vasconcellos teve triste desfecho e a proposta de Ney Lobo caiu
em declínio, porém a cidade-mirim funciona até hoje, embora o
Colégio tenha mudado de nome e de dono em 1998.
Submetido a uma angioplastia, aos 93 anos, Ney Lobo não
resistiu à cirurgia e desencarnou na noite de 28 de agosto de
2012, às 20h, em Curitiba.
Fonte: http://www.evangelizacaoinfantil.com.br
Marita Pianaro
Diretora do Departamento da Infância e Juventude

DEPARTAMENTO do PATRIMÔNIO
ATENÇÃO! Do dia 03 a 30 de dezembro, será trocado o piso da
entrada da SEMP, corredor, auditório, câmara de passes, tesouraria
e livraria, por exigência da vigilância sanitária, que determina material
lavável e impermeável em ambientes de uso público.
Durante este período, as palestras serão ministradas no Salão do
Refeitório e os passes, na edícula anexa que serve de berçário durante
os meses de atividade assistencial.
A entrada da SEMP será pelo portão entre os dois prédios, à
esquerda da porta principal, à Rua Engenheiros Rebouças, 2519.
As pessoas impossibilitadas de utilizarem a escada de acesso ao
Refeitório poderão entrar pelo portão do estacionamento, à Rua Vinte
e Quatro de Maio, 1111.
Eny Silveira
Diretora do Departamento do Patrimônio

4º CAFÉ CULTURAL da SEMP
Na tarde de 23 de setembro último, o Auditório da SEMP ficou
repleto de artistas amadores que inebriaram os presentes com sua
música, poesia, canto, teatro e dança. O café colonial, com iguarias
artesanais, foi degustado no Salão do Refeitório, num clima de muita
fraternidade.
Aos que não puderam comparecer, resta a esperança de participar
do 5° Café Cultural, na primavera de 2013.

CONVOCAÇÃO para REUNIÃO do
DEPARTAMENTO DOUTRINÁRIO
O Departamento Doutrinário convoca todos os seus voluntários e
todos os estudantes da SEMP para uma reunião, a ser realizada no Salão
do Refeitório, nos seguintes horários:
Turmas de trabalho e/ou estudo diurnos – dia 04 de dezembro às 15h
Turmas de trabalho e/ou estudo noturnos – dia 06 de dezembro às 20h
PAUTA: tendências, sugestões e planejamento para 2013.
Sônia Merlin
Diretora do Departamento Doutrinário

PALESTRAS em 25 de DEZEMBRO
Na terça-feira de Natal, haverá palestra pública nos horários
normais, seguida de vibração coletiva para os desamparados e
sofredores. Pedimos aos frequentadores, que compareçam com
antecedência, pois, por segurança, a porta será fechada
pontualmente no horário de início (14h45 e 20h).
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CINE BENEFICENTE
Objetivando arrecadar recursos para as despesas com
palestrantes a serem trazidos de outras cidades para abrilhantar
o Centenário da SEMP, em abril de 2013, o Departamento
Doutrinário realizou um cine beneficente em 07 de outubro, com
o vídeo “Eurípedes Barsanulfo – educador e médium”, para os
adultos, e simultaneamente, um vídeo infantil em sala especial
com evangelizadora. Ao término, os comentários ocorreram
durante o lanche de confraternização.
Em 02 de dezembro, domingo, às 16h, haverá nova apresentação do cine beneficente, desta vez com o vídeo "Matriz Viva - a
nova ciência da cura", baseado
em depoimento de cientistas da
atualidade, que comprovam os
ensinamentos de Allan Kardec a
respeito do perispírito. Eles confirmaram que somos muito mais
do que máquinas bioquímicas e
que nossas células são emissores
e receptores de informação, controlando a nossa saúde.
Um vídeo infantil será exibido
simultaneamente, em sala
especial, com evangelizadora.
Repetindo o sucesso de outubro, haverá lanche de
confraternização ao final, com troca de opiniões e interpretações
à luz da Doutrina Espírita.
Para seguir o Espiritismo - baseado na fé raciocinada e no
progresso - é importante atualizar-se também no seu aspecto
científico, conforme frisou sempre o Codificador.
Adquira os convites com antecedência na recepção, por
apenas R$ 10,00. Grátis para criança até 6 anos.
COLABORE e PARTICIPE!

PROJETO CONVIVER
Após a palestra “Quando o amor esfria”, proferida por Valdecir
Rozetti, no primeiro domingo de setembro deste ano, alguns
frequentadores sugeriram, através do site da SEMP, que
continuássemos a apresentar temas doutrinários aplicados à vida
diária dos casais, argumentando que infelizmente, mesmo entre casais
espíritas, o índice de conflitos é alto, especialmente entre os mais
jovens. Um estudo doutrinário mais aprofundado das questões
referentes ao relacionamento espiritual e suas consequências,
facilitaria a compreensão desta filosofia dos Espíritos Superiores e
assim, as pessoas conseguiriam realmente praticá-la na convivência
familiar. Dessa ideia nasceu o Projeto Conviver, a ser iniciado a partir
de março de 2013, sempre no último domingo dos meses ímpares.
Os palestrantes, através dos temas agendados, trarão assuntos
direcionados ao relacionamento familiar, em especial aos cônjuges,
na esperança de desenvolver, em cada partícipe, a tolerância, o
perdão, a paciência e todos os demais ingredientes desta complicada
receita para a paz no lar, fortalecendo este que é o núcleo da grande
família humana e lhe serve de sustentáculo e semente para melhores
vibrações futuras. Ao final, o público presente será convidado a
participar com seus questionamentos, numa troca de experiências
coordenada pelo expositor.
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CURSOS da SEMP
Os Cursos da SEMP fazem o encerramento anual no final de
novembro: as turmas diurnas, às 15h do dia 27, terça-feira; as
noturnas, às 20h da quinta-feira, 29. Como todos os anos, os
estudantes mais assíduos receberão livro para estímulo ao
prosseguimento no seu aprendizado e, ao final da cerimônia, a
alegria por mais um degrau alcançado na escalada do progresso
espiritual envolve os participantes durante a confraternização.
As turmas do Estudo das Obras de André Luiz prosseguem
na sua programação durante todo o verão. Contudo, o reinício
geral em 2013 ocorrerá no dia 19 de fevereiro para as turmas
diurnas e 21 de fevereiro para as turmas noturnas.
Leia na pág. 4 quais os Cursos disponíveis e seus horários e
escolha desde já aquele que mais se adapta aos seus anseios.
Leia também ali sobre o Curso de Férias.

NOVO CURSO EM 2013
Allan Kardec afirmou que o Magnetismo é uma ciência irmã
gêmea do Espiritismo, da qual não poderá separar-se sem
prejuízo. Portanto, o Departamento Doutrinário organizou o curso
Magnetismo e Espiritismo, que será ministrado aos sábados,
das 16h30 às 18h. A aula inaugural será com Jacob Melo, em 02
de março de 2013. O Curso estará aberto a inscrições para quem
já cursou ao menos um ano de COEM, pois é necessário ter algum
conhecimento sobre a Doutrina e a mediunidade.
Mais informações na próxima edição do A Paz.

MENSAGEM da ESPIRITUALIDADE
CONVOCAÇÃO ao TRABALHO MEDIÚNICO
“Queridos irmãos
Neste dia de trabalho, amor, fraternidade, queremos transmitir
nossas bênçãos. Este grupo que se formou, unido, forte, que possa
dar continuidade aos trabalhos, sempre com equilíbrio e união.
Necessitamos muito de grupos assim, para nos auxiliar em nosso
trabalho aqui no plano espiritual. Trabalho árduo, difícil, mas muito
gratificante, de muito amor.
Muitos os Espíritos já auxiliados e encaminhados... Faz-se
necessária a dedicação, o estudo, o comprometimento... Não
temos folgas, feriados, necessitamos de mãos e corações
dispostos a esse trabalho, a se dedicar em prol do próximo. Que
Deus os abençoe, ilumine suas ideias, seus caminhos... Não
desistam, é gratificante e recompensador o auxílio ao próximo.
Neste momento de mudanças e transformações, necessitamos
evoluir, crescer, nos transformar intimamente, deixando de lado o
orgulho, a vaidade, e buscando de fato a verdadeira transformação
moral. Isso é o que importa.
Você que escreve, deixe de lado a vaidade, cumpra o seu papel;
mediunidade não é merecimento, é trabalho árduo, duro.
Fiquem com Deus.”
Mensagem psicográfica recebida por uma estudante do 2°
ano do COEM noturno da SEMP, na aula prática de 11 de outubro
de 2012.

Página 4 -

Novembro/Dezembro/2012

-

Sociedade Espírita “Os Mensageiros da Paz”

Programação de palestras na SEMP –
Domingo
10h

Tema de “O Livro dos
Espíritos” e outros

Palestrante

Novembro/Dezembro/2012

Terçasfeiras

Palestrante
13h45

Palestrante
20h

06/11

Paulo Cezar

Paulo Cezar

13/11

Anízia

URE-ML Telmo Flores

20/11

Jociely

Edvaldo

Cap. IV - Ninguém pode ver o Reino...

27/11

Juliana Sellucio

Paulo Henrique

Cap. V - Bem aventurados os aflitos...

04/12

Sueli Guerra

Sueli Guerra

11/12

Kátia

Sueli Brito

Cap. VII - Bem aventurados os pobres...

Tema de “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”

04/11

Tema livre

Rubens

11/11

As sensações
nos Espíritos

Cláudio

18/11

Escolha das
provas terrenas

Jaime

25/11

O nascimento de
Jesus e você

Edvaldo

02/12

Tema livre

Rubens

09/12

Relações no
plano espiritual

Cláudio

16/12

Os bons espíritas

Sueli Brito

23/12

Relações entre
os Espíritos

Cláudio

18/12

Jociely

Márcia Abreu

Cap. VIII - Bem aventurados os puros...

30/12

Lembrança da
existência corpórea

Nilson

25/12

Silvana

Silvana

O Pai Nosso

LIVRARIA
ATENÇÃO! Devido à reforma do piso da Casa, a livraria
estará fechada de 03 a 31 de dezembro. Aproveite para
antecipar suas compras de Natal e de férias, usufruindo da
promoção, durante todo o mês de novembro:
Na compra de um livro – 10% de desconto.
Na compra de dois livros – 15% de desconto.
Na compra de 3 ou mais livros – 20% de desconto.

VIDEOTECA
ATENÇÃO! A videoteca funcionará até o dia 18 de
novembro. Os vídeos locados deverão ser entregues até
o dia 02 de dezembro, devido à reforma do piso da Casa.
Nosso acervo contém mais de 500 títulos entre filmes,
palestras e documentários.
PROMOÇÃO:
Locando dois filmes, você leva uma palestra como
cortesia.

BIBLIOTECA
ATENÇÃO! A Biblioteca funcionará até o dia 18 de
novembro. Os livros locados deverão ser devolvidos até o
dia 02 de dezembro, pois haverá recesso de 03 a 30 de
dezembro.
Eros Kossatz
Diretor do Departamento de Difusão Doutrinária

LOGOMARCA do CENTENÁRIO da SEMP
Os envelopes lacrados com as sugestões de
logomarcas para o Centenário da SEMP, recebidos pela
Comissão do Centenário através do concurso divulgado
nas palestras e pelo site, foram entregues à Comissão de
Júri Técnico, composta por três especialistas da área de
comunicação visual. Até o dia 05 de novembro, o júri
entregará o resultado à Comissão do Centenário, com
posterior divulgação nos editais e no site da SEMP:
www.osmensageirosdapaz.com.br.

Cap. III - Há muitas moradas...
Tema livre

Cap. VI - O Cristo Consolador

Outras atividades abertas ao público
* PASSE E ÁGUA FLUIDIFICADA: ministrados durante as palestras, nos
horários referidos nas tabelas acima.
* 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 de 01 de dezembro a
15 de fevereiro.
* CURSOS ÀS TERÇAS-FEIRAS, 15h: Recesso: dezembro e janeiro.
1) PBDE, com duração de um ano. Reinício em 19/02/13.
2) COEM, com duração de dois anos. Pré-requisito: PBDE
3) ESDE, com duração de três anos. Pré-requisito: PBDE
4) EADE, com duração de três anos. Pré-requisito: ESDE
5) Estudo das Obras de André Luiz. Recesso de 24/12 a 05/01/13
Ingresso a qualquer tempo.
* CURSOS ÀS QUINTAS-FEIRAS, 18h30:
ESTUDO DO EVANGELHO: ingresso a qualquer tempo.
* CURSOS ÀS QUINTAS-FEIRAS, 20h: Recesso: dezembro e janeiro.
1) PBDE, com duração de um ano. Reinício em 21 de fevereiro.
2) COEM, com duração de dois anos. Novas inscrições em 2013.
3) ESDE, com duração de três anos. Novas inscrições mediante entrevista.
4) Estudo das Obras de André Luiz. Recesso de 24/12 a 05/01/13.
Ingresso a qualquer tempo.
* CURSO de FÉRIAS: Estudo do livro “O que é o Espiritismo”, de Kardec.
Terças às 14h45 e quintas às 20h. Início em 11 e 13/12/12.
* SEXTAS-FEIRAS, 20h:
1) Nas três primeiras sextas-feiras de cada mês: Grupo de Estudo da REVISTA
ESPÍRITA de Allan Kardec (1858 a 1869). Recesso de 20 de dezembro a 10
de janeiro. Reinício em 11 de janeiro.
2) Na última sexta-feira de cada mês: CURSO MEDIUNIDADE SEM
PRECONCEITO, ministrado por Edvaldo Kulcheski. Ingresso a qualquer
tempo. Recesso: dezembro a fevereiro. Reinício: 22 de março de 2013.

