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EDIÇÃO ESPECIAL do CENTENÁRIO da SEMP com ENCARTE dos EVENTOS do MÊS de ANIVERSÁRIO

PALAVRA DO PRESIDENTE
em anos vividos com intensidade é uma história e tanto para
a Sociedade Espírita “Os Mensageiros da Paz,” nascida nesta
aconchegante Curitiba e crescida entre as belas araucárias
e o colorido dos seus habitantes. Há pouco mais de um
século, à nossa gente nativa, somaram-se muitos imigrantes de
diferentes nacionalidades. Desses, muitos eram de predominância
da fé católica, mas outros tantos eram cristãos protestantes. Aqui
fincaram o pé, criando raízes e dando esse especial colorido da gente
curitibana. É nesse caldo multicultural e religioso, em tempos de
uma república jovem, que o Centro Espírita Mensageiros da Paz,
nome recebido em sua fundação, deu os primeiros passos naquele
abril de 1913. Com firmeza e coragem, para superar as pressões de
forças religiosas contrárias, comuns na época, seus fundadores
agiram sob a inspiração e proteção dos mentores superiores.
Construíram bases sólidas e edificaram um farol para iluminar as
trevas da ignorância espiritual com a projeção das luzes da Doutrina
Espírita.
A convicção incontestável dos pioneiros - o grupo mediúnico - ao
atender a orientação do mentor do grupo, Dr. Cândido de Oliveira,
possibilitou que se acendesse a primeira chama com a ação de
fundação do centro. Fizeram mais do que isso, solidificaram os
alicerces pela boa organização, disciplina e atitudes exemplares,
permitindo às gerações que se sucedem há dez décadas, a
continuidade segura.
As comemorações do centenário alcançaram um êxito além das
expectativas. Os eventos da semana do centenário de 4 a 11 de
abril tiveram o brilho das apresentações de palestrantes ilustres, da
apresentação do vídeo institucional, das apresentações dos
trabalhadores, do coral e da confraternização amorável entre todos,
com o tradicional bolo de aniversário.
Destaca-se a fala do Dr. Rubens Corrêa, presidente da Sociedade
no evento de abertura, em quatro de abril, as duas apresentações
musicais do coral Paz e Luz e a ilustre presença do presidente da
Federação Espírita Brasileira, Dr. Antonio Cesar Perri de Carvalho,
que no dia 7 de abril, com auditório da Federação Espírita do Paraná
completamente preenchido, proferiu excelente palestra e fez a todos

saber de sua grande amizade, ainda dos idos anos 70, com confrades
do movimento espírita de nossa terra.
Um reencontro emocionante de primas, após quarenta anos, não
se pode deixar de registrar. Aconteceu no evento de abertura da
semana do centenário, em quatro de abril, com as senhoras irmãs,
Ariane e Enaira, netas de Álvaro Vaz da Silva, o primeiro presidente,
com a prima, Henedina, neta de Estácio dos Santos, o segundo
presidente e que por muitos anos atuou na direção da casa,
restabelecendo uma ligação antiga que havia se perdido no tempo.
A história deste primeiro século, o registro das imagens, de voz e
de vídeo e algumas prospecções para os próximos 50 anos,
relacionadas ao Espiritismo e ao Movimento Espírita integrarão o
conteúdo de uma cápsula do tempo a ser lacrada em julho próximo,
para ser reaberta em 11 de abril de 2063.
Agora, vencido o primeiro século, cumpre aos gestores,
trabalhadores e frequentadores buscarem a melhor sintonia com os
mentores, "Os Mensageiros da Paz", para a obra de potencialização
do farol, de modo que a sua luz alcance cada vez mais as mais
remotas regiões iluminando áreas sombrias e dissipando trevas
nestes novos tempos de transição planetária.
Agradecemos o apoio dado pela Federação Espírita Brasileira,
pela Federação Espírita do Paraná, pela União Regional Espírita
Metropolitana Leste, pelos dirigentes e conselheiros da SEMP, pelos
conferencistas, pelos coralistas, pelos participantes do concurso do
logotipo, pela equipe da comissão do centenário, pela equipe de
eventos que elaborou vídeo de alta sensibilidade, pelos fotógrafos e
cineastas amadores, que fizeram muitos registros, pelos mestres
de cerimônia, pela equipe do patrimônio que de forma inquestionável
deixou a casa em bela forma e pelos dedicados trabalhadores e
voluntários que desenvolveram e participaram de múltiplas tarefas
para possibilitar a recepção de convidados e a realização de um
inesquecível mês de aniversário, o centenário da SEMP.
Nilson Ricetti Xavier de Nazareno
Presidente Interino da SEMP
Presidente da Comissão do Centenário da SEMP
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EDITORIAL
om grande alegria interior, adentramos o segundo
século de existência da Sociedade Espírita Os
Mensageiros da Paz. Temos como amparo, à
nossa retaguarda, todo um acervo de trabalho
material e espiritual daqueles que nos antecederam; e
vislumbramos, à nossa frente, uma imensa tarefa a ser
desenvolvida, seguindo as orientações básicas que a
Espiritualidade Superior entregou às mãos de Allan Kardec
à época da Codificação. As concepções filosófica e
religiosa desta Doutrina de tríplice aspecto encontram-se
estruturadas e solidificadas, através dos diversos cursos,
palestras, seminários e demais meios de divulgação,
pouco restando a aprimorá-las, pois são verdades
imutáveis. Contudo, a parte científica desta ampla Doutrina
precisa ser ainda muito estudada, pesquisada e aplicada,
visto que Kardec deixou em sua obra, de forma clara e
enfática, que “a doutrina não foi ditada completa, nem
imposta à crença cega; porque é deduzida, pelo trabalho
do homem, da observação dos fatos que os Espíritos lhe
põem sob os olhos e das instruções que lhe dão,
instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de
tirar ele próprio as ilações e aplicações. (...) Um último
caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições
mesmas em que ela se produz, é que, apoiando-se em
fatos, tem que ser, e não pode deixar de ser,
essencialmente progressiva, como todas as ciências
de observação.(...) Caminhando de par com o
progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado,
porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar
em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria
nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a
aceitará.” (A Gênese – Cap. 1 – itens 13 e 55 - grifo nosso)
Ao estudar com seriedade as obras de Kardec, percebese a sua preocupação em reforçar esta orientação, como
a recear que o Espiritismo pudesse estagnar-se como
outras Doutrinas e ficar obsoleto em relação aos
conhecimentos adquiridos pela ciência oficial, afastando
os neófitos mais intelectualizados, que por isso rejeitariam
a Doutrina como um todo e, consequentemente, perdendose os outros dois aspectos, essenciais ao progresso
moral da humanidade.
Quanto ao estudo dos fluidos, por exemplo, evidencia-se
que pouco ou nada foi conquistado além do tratado que
Kardec nos deixou.
Por ocasião do Centenário da SEMP, o seu Departamento
Doutrinário convidou espíritas estudiosos de outras
regiões do país – pesquisadores nas áreas de
Magnetismo, mediunidade e desobsessão - mostrando
que o Espiritismo e a nossa Casa estão se preparando
para esta fase de transição planetária, fazendo aflorar o
que antes permanecia obscuro ou encoberto, para que a
Doutrina possa emergir em toda a sua plenitude,
alavancando o progresso espiritual da humanidade e
atingindo um de seus mais profundos objetivos:
relembrar ao ser inteligente do universo, que ele é um
Espírito imortal, criado à semelhança de Deus, portanto
contendo, em seu imo, todas as capacidades divinas de
amor, força e cocriação. E que, pelo exercício correto do
livre-arbítrio, cada um de nós pode treinar o seu
pensamento e, juntos, elevarmo-nos aos planos mais
felizes, em sintonia com a Divindade.
Grupo de Estudos Aprendizes da Verdade

Entrevista com o Ex-presidente da SEMP
Valter Luís Divardin – gestão 1988-89
A Paz: - Conte-nos como e por que você chegou à SEMP?
Nasci na cidade de Ponta Grossa/PR, em família espírita. Frequentei
evangelização infantil, pré-mocidade e mocidade espírita na Sociedade Espírita
Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados (SEFAN). Nessa Sociedade
fiz parte de grupo mediúnico e colaborei como expositor.
Por ter ingressado no serviço público federal, vim residir em Curitiba e passei
a frequentar o Centro Espírita Luz Eterna (CELE), em virtude de que nessa
Casa Espírita tinha muitos amigos oriundos da mocidade espírita (UMEC) de
Ponta Grossa.
Em 1977, o meu amigo, Leopoldo Almeida, convidou-me para que eu viesse
para a SEMP a fim de colaborar com o nosso amigo Nilson Nazareno, então
responsável pelo COEM. De tanto o Leopoldo Almeida insistir, aceitei o convite
e passei a frequentar esta abençoada Casa Espírita. Fui muito bem recebido
pelo Nilson, Mário Silveira e outros.
Portanto, a partir de 1977, comecei a colaborar no COEM e como expositor, e
também no Conselho Deliberativo, pois fui eleito diversas vezes.
A Paz: - Qual foi o seu principal desafio como presidente da SEMP?
Em 1988/1989, fui Presidente da SEMP e a Sra. Eny Silveira, vice-presidente.
Como principal desafio, foi adotar medidas para aumentar a frequência da Casa,
que estava muito reduzida.
Elaboramos um folheto contendo os dias e horários dos trabalhos públicos.
Também providenciamos a confecção de uma placa que foi colocada na fachada
da Sociedade, contendo horários e dias das atividades.
Por termos sido Presidente da União Regional Espírita Metropolitana Leste
(URE Leste), fizemos amizade com diretores da Federação Espírita do Paraná
(FEP) e graças aos quais conseguimos realizar importantes eventos
doutrinários, como o Seminário e palestra com Raul Teixeira, entre outras
atividades com a URE Leste.
Criamos uma biblioteca exclusiva para estudos do COEM e compramos o
primeiro retroprojetor da Casa, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade
das palestras doutrinárias.
Foi muito importante para mim o apoio de minha esposa Carmen Rozelli, que
coordenava os almoços e lanches durante os eventos doutrinários.
Tivemos a felicidade de ver aumentada a frequência na SEMP, graças à
divulgação continuada e, principalmente, com a ótima qualidade das palestras.
A Paz: - Qual é a missão da atual geração nos trabalhos desenvolvidos
na SEMP?
A missão da atual geração deve ser de continuar e melhorar cada vez mais os
trabalhos realizados pelos antecessores, e estes, ou seja, os veteranos devem
incentivar e favorecer a integração dos novos nas tarefas da Casa Espírita.
A Paz: - Na sua visão, qual é a importância da SEMP no Movimento Espírita
do Paraná?
É grande a importância da SEMP no Movimento Espírita do Paraná, tendo em
vista ser ela um valioso instrumento de divulgação do Espiritismo e porque
diversos presidentes e diretores de nossa Casa fizeram parte de órgãos
federativos, sempre trabalhando pela união dos espíritas.
Como o Movimento Espírita visa à união de esforços, lembramos de um trecho
a mensagem “UNIR PARA SOBREVIVER”, ditada pelo Espírito Lins de
Vasconcelos, em 1975, ao médium Alexandre Sech: “Deixemos de lado
posições pessoais, opiniões particulares e modos individualistas de ser,
renunciando ao endeusamento do nosso eu para mergulharmos de corpo e
alma na tarefa abençoada para a qual todos fomos convocados e na qual todos
temos o que fazer.”
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Nancy Vida Vieira, Isaura Cardoso – trabalhadora mais antiga da SEMP, Enaira Vaz da Silva –
neta do 1° Presidente da SEMP, Henedina Kendrich – neta do 2° Presidente da SEMP e Ariane
Vaz da Silva, irmã de Enaira.

José Raul Teixeira palestrando na SEMP em 1989.

Evangelizadores e evangelizandos em 1988.

Coral na comemoração dos 76 anos da SEMP – abril de 1989.

Palestra de Richard Simonetti nos 90 anos da SEMP – abril de 2003.

Campanha de expansão do ESDE na SEMP: Cecília Rocha é a 3ª da direita
para a esquerda, na frente – março de 1999.

Homenagem a Chame Zoccoli, médium e Evangelizadora por muitos anos, sendo Diretora do DIJ
da SEMP nos anos 80 e 90, além de vice-presidente na gestão de Cláudio Itacir da Silva no
biênio 1984/85. Revitalizou o DIJ da SEMP com muita competência.

Segunda turma de ESDE da SEMP - ano 2001 a 2004
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Carta das netas de Álvaro Vaz da Silva

ANO do CENTENÁRIO da SEMP

Fundador e 1° Presidente da SEMP
Curitiba, 11 de abril de 2013.
SEMP 100 anos
Como são poucas as palavras existentes para exprimir
agradecimento a todos aqueles que, de várias maneiras nestes 100
anos, laboraram na Seara Divina do AMOR, do TRABALHO e da
CARIDADE no recinto do “MENSAGEIROS DA PAZ”. Quão apropriado
às tarefas realizadas, este nome bendito fez jus neste centenário e
acreditamos que milhares de vezes.
Cada vez que alguém adentrou os portais desta CASA DE LUZ
sentiu-se reconfortado não apenas por ser amigavelmente recebido,
mas por encontrar aqui com os senhores, o mais elevado grau de
FRATERNIDADE. Essa fraternidade manifesta-se nas obras da
caridade material e na CARIDADE ESPIRITUAL, que inundam este
recinto, que se transformam em FAROL para os necessitados nos
diversos graus da dor humana. Cem anos diante da ETERNIDADE
são segundos preciosos onde se operaram milagres na
espiritualidade, conduziram centenas de almas ao trabalho na LUZ
da DOUTRINA e apresentaram o meigo JESUS que nada impõe ,
nada exige daquele que o segue desde que faça isso com consciência
e amor.
O Amor consciente a DEUS só é possível desde que ALLAN
KARDEC codificou o EVANGELHO e mostrou ao mundo que o AMOR
a DEUS não é moeda de troca, não é imposição social, não se
enclausura em castas, não se absorve através de gritos, histeria e
espetáculos grandiosos. A Seara Espírita é simples, recatada, objetiva,
harmoniosa e serena, mas plena de conteúdo no AMOR ao PRÓXIMO,
no autoconhecimento e no amparo espiritual.
Cem anos atrás um pequeno grupo de amigos que já labutavam
na SENDA ESPÍRITA realizaram o prodígio de atender as orientações
dos mentores espirituais e fundaram esta instituição que hoje, graças
à coragem , fé inabalável, trabalho árduo, caridade extrema ,
consciência vigilante e estudo contínuo se tornou nossa preciosa Alma
Mater.
Cada um dos “TRABALHADORES” desta CASA ESPÍRITA
engrandeceu a história do Kardecismo brasileiro, trazendo até nós
neste início de século a certeza da consistência da fé nos valores
espíritas.
Hoje é dia de “GAUDIUM MAXIMUS” aqui e na outra dimensão por
estarmos comemorando este momento histórico, junto a todos aqueles
que de muitas maneiras continuam o trabalho iniciado em abril de
1913.
Em nome de nossa família, minha irmã e eu agradecemos a cada
pessoa que faz dessa instituição, nosso orgulho e esparge a bondade
e o conhecimento através da Fé Consciente na obra de Jesus por
intermédio de inequívocas provas da espiritualidade. Cremos que o
Espírito não morre, que retornamos ao trabalho e que podemos evoluir
e melhorar enquanto seres humanos, agindo com respeito a todas as
manifestações da criação de DEUS, sendo guardiães da vida e
SENTINELAS DO AMOR , DO TRABALHO E DA CARIDADE.
Caros irmãos , queridos amigos, queiram receber nosso afetuoso
e grato abraço fraterno. Mestre Álvaro, nosso avô, pedimos vossa
benção e beijamos vossas mãos de luz com respeito e carinho.
A todos os presentes, muito obrigada por estarem juntos nesta
jornada que começou há poucos momentos e que se prolongará por
muitos anos.
Parabéns a todos, muito obrigada.
Enaira & Ariane Vaz da Silva

Em final de março, Therezinha Oliveira proferiu palestra e
seminário na SEMP, para o encanto e aquisição de conhecimentos
de todos os presentes.

Durante a semana do Centenário da SEMP, Luiz Gonzaga Pinheiro
– expositor, escritor espírita e dirigente de grupo mediúnico há mais
de 40 anos em Fortaleza – coordenou o 1° Intermédiuns de
Curitiba e o 1° Fórum de Desobsessão de Curitiba, atraindo
diversos trabalhadores espíritas da Capital, de outras cidades do
Paraná e até de outros Estados, com oportunidade de aprendizado
e troca de experiências. No domingo, 14 de abril, o palestrante
discorreu sobre “Perispírito e suas Modelações”, tema de um dos
seus mais de quarenta livros, que é leitura obrigatória para os
estudiosos do Espiritismo.
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SOCIEDADE ESPÍRITA OS MENSAGEIROS DA PAZ
Zélia Baruffi
A palavra mensageiro quando pesquisada em dicionários da língua portuguesa significa aquele que leva e traz mensagens, que anuncia ou
pressagia, é o anunciador, o pressagiador, o emissário, o individuo que entrega mensagens.
As mensagens entregues pelo mensageiro podem conter incontáveis formas de notícia, algumas delas anunciando guerras, tragédias e destruição.
Outras anunciam a Paz, a solidariedade, pressagiam a esperança.
Não por acaso, os primeiros membros fundadores do Centro Espírita que hoje completa 100 anos de existência física buscaram entre tantos nomes
possíveis o nome de Mensageiros da Paz para adornar, não só a entrada principal desta casa, mas, o coração dos que aqui vieram ao longo de um
século de incansáveis trabalhos em prol do semelhante, buscar no recôndito deste sublime ambiente, a luz e a paz para seus corações.
Luz que reluz no olhar de cada trabalhador anônimo que por aqui passou deixando um rastro luminoso pelos corredores, pelas salas de estudo, pelo
atelier de costura, pela biblioteca, pelo salão de palestras, pela sala de passes, pelo imenso refeitório e quiçá muito além dos portões que o separa
da rua turbulenta e indiferente ao burburinho de seres espirituais e físicos que por aqui transitam diariamente levando em suas almas apenas o amor
incondicional como forma de pagamento.
Sim, Mensageiros da Paz, este é o nome da casa que acolheu e continuará a acolher almas em desalinho que muitas vezes caladas e solitárias em
suas dores ouviram dos incontáveis palestrantes que por estas salas passaram, o quinhão de verdades que lhes cabia naquele momento trazendo
e renovando a mensagem da paz a seus corações.
Nomes, não!
Apenas os chamaremos de “os trabalhadores da casa” que revestidos interiormente de Mensageiros da Paz, souberam esquecer suas próprias
mazelas e doar-se ao semelhante aplicando o vivo evangelho em suas vidas e na vida daqueles que os buscaram e... continuarão a buscar.
Nesta oportunidade que se manifesta com grande festividade nos dois planos da vida, espiritual e terrena, queremos apenas agradecer ao Criador a
oportunidade que nos foi oferecida para que, lado a lado, encarnados e desencarnados labutando incansavelmente pelo mesmo ideal, possamos
continuar a servir sempre mais e mais a grande causa da renovação interna de cada um, especialmente a nossa!
Nosso mais sincero e profundo agradecimento aos Trabalhadores da Casa Mensageiros da Paz que da espiritualidade, nos orientam e conduzem,
quais fôssemos pequeninas crianças que estendem com confiança e segurança as frágeis mãos aos Mestres que sempre as conduziram.
*Zélia Baruffi é escritora e palestrante espírita, médium e voluntária da SEMP há quase 15 anos.

Sede da SEMP em 1938 e projeto de construção
Sede inicial em atividade ao ar livre, em frente à casa.

A construção nova realizada ao lado da antiga

SEMP-1947
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Apresentação do Coral Paz e Luz na abertura solene do Centenário da SEMP, no
Auditório da FEP, em 04 de abril de 2013.

Mesa solene composta por Marli Sokoloski, Presidente da URE-ML, Luiz Henrique
da Silva, Presidente da FEP, Rubens Corrêa, Presidente da SEMP e Nilson
Nazareno, Vice-presidente da SEMP, na abertura Solene do Centenário da SEMP, em
04 de abril, na FEP.

O Presidente da FEB, Antonio Carlos Perri de Carvalho, veio a Curitiba,
especialmente para a palestra em homenagem ao Centenário da SEMP, no
omingo, 07 de abril, quando o Auditório da FEP lotou.

Luiz Henrique, Nilson Nazareno, Antonio Carlos Perri de Carvalho e Rubens Corrêa,
no domingo, 07 de abril, na FEP.

O Presidente da SEMP, Rubens Corrêa, agradece à Espiritualidade e aos
trabalhadores pioneiros e atuais, na Confraternização dos voluntários do período
noturno, no dia dos Cem anos da SEMP, quando o Vice-presidente, Nilson
Nazareno, apresentou um breve histórico da trajetória da Casa, seguindo-se a
apresentação dos Departamentos.

Silvina Kossatz, Subdiretora do Patrimônio; Eny Silveira, Diretora do Bem Estar
Social e do Patrimônio; Rubens Corrêa, Presidente da SEMP; Sônia Merlin, Diretora
do Doutrinário; Meire Corrêa, Assessora da Recepção; Nilson Nazareno, Vicepresidente da SEMP. Confraternização noturna em 11 de abril, data do aniversário.

Carmen Rozelli Divardin, Rubens Corrêa, Valter Divardin, Marli Sokoloski, Gerson
Sokoloski, Nilson Nazareno e Sônia Merlin. Abaixado, na frente, Álvaro Divardin.
Confraternização de 11/04/13.

A SEMP é uma família feliz e amplia-se a cada ano. Confraternização de 11/04/13
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ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE
A Vivência de Pais, em 2013, é apresentada no Auditório da SEMP,
através da coordenação da própria equipe de Evangelizadores,
sempre no último domingo dos meses pares, às 10h, para que os
pais e responsáveis não fiquem emocionalmente divididos por não
saberem se escolhem a palestra do Domingo com Kardec ou a
Vivência no Solário. Assim, todos aproveitam os temas em conjunto,
pois sempre há alguma criança ou jovem na família e todos
precisamos saber a melhor maneira de orientá-los e ampará-los
neste início de reencarnação.
RECADOS da MOCIDADE
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DEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIAL
CAMPANHAS: COBERTOR, ENXOVAL e LEITE em PÓ
Com a aproximação do inverno, iniciamos a arrecadação de
cobertores e agasalhos para as famílias assistidas. Participe!
Nossas voluntárias confeccionam roupas para os bebês das
assistidas, mas aceitamos doações de roupinhas de recémnascidos e lactentes, para doarmos às gestantes não cadastradas.
As nutrizes assistidas pela SEMP recebem todas as orientações e
estímulos, através do serviço médico voluntário e das palestras,
para que amamentem ao menos até o bebê completar seis meses
de idade. Porém, quando há uma intercorrência e isto não é possível,
auxiliamos com leite apropriado à idade do lactente. Por isso,
aceitamos doações de leite em pó específico para criança até
os seis meses e dos seis meses a um ano de idade.
Eny Silveira
Diretora do Departamento do Bem Estar Social

DEPARTAMENTO DOUTRINÁRIO
No mês do aniversário de 100 anos da SEMP, houve diversos eventos;
e na semana do Centenário, palestras especiais diárias.

ABC dos Mensageiros
No início deste ano de 2013, o grupo de jovens da Mocidade organizou
uma campanha para arrecadar materiais escolares, com o intuito
de atender a própria casa e o Centro Espírita Fé Esperança e
Caridade, em Piraquara.
A campanha foi um sucesso, com o triplo das arrecadações que
tivemos em relação ao ano anterior. O grupo da Mocidade agradece
a todos pela generosa contribuição e esperamos fazer muito mais
durante 2013, em outras oportunidades.

Confraternização diurna, em conjunto com o Departamento do Bem Estar Social, após a
brilhante palestra com Sueli Britto (à direita, na foto), em 09 de abril.

Palestra “A Mensagem da Imortalidade”, com Edvaldo Kulcheski: o público atento.

Mensageiros da Pazcoa
A páscoa é um tempo de reflexão, união em família e não poderia
faltar a caridade. Por isto, como em anos anteriores, houve a
campanha do Mensageiros da Pazcoa, em atendimento às famílias
assistidas pela SEMP e pelo Centro Espírita Chico Xavier, no CIC,
com a doação de chocolates e alimentos não perecíveis.
Além do sucesso na arrecadação, ainda houve tempo para os jovens
da Mocidade fazerem uma visita às crianças do Centro Espírita Chico
Xavier, no CIC. Nesse dia, houve momentos de descontração com
as brincadeiras e as gincanas propostas. Tudo aconteceu com
gostinho de alegria e diversão, animando as crianças da região!
Marita Pianaro
Diretora do Departamento da Infância e Juventude

Voluntários da tarde, prontos para o trabalho, com a camiseta do Centenário.

O Departamento agradece aos seus voluntários pela dedicação no
cumprimento de todas as tarefas, permitido que as festividades e os
eventos doutrinários cumprissem o objetivo de divulgação e
aprendizado, além do atendimento normal aos frequentadores, num
ambiente de harmonia e satisfação plenas.
Sônia Merlin
Diretora do Departamento Doutrinário
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Domingo
10h

Tema das obras de
Allan Kardec

Palestrante

Terçasfeiras

Palestrante
13h45

Palestrante
20h

05/05

Papel da Casa Espírita
como Consolador

Nilson

07/05

Jociely

Wallace Valera

Valdecir Rozetti

14/05

Cláudio

Edvaldo Kulcheski

21/05

Tema de “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”
Tema livre

19/05

O trabalho como ferramenta
de transformação
União da alma ao corpo
Questão 344 à 360

26/05

Projeto Conviver
União conjugal na visão espírita

Ilírio Ruiz Kessler

28/05

Silvana

02/06

Tema livre

Nilson

04/06

Anízia

Célia Furlan

Tema livre

09/06

Reencarnação

Ana Jaicy Guimarães

11/06

Paulo Cezar

Paulo Cezar

Cap. XXVI - Dai gratuitamente...

16/06

Faculdades morais
e intelectuais

Gastão

18/06

Álvaro

Paulo Henrique

23/06

Questão 361 à 378

Carlos A. de São José

30/06

Vivência de Pais
Boas maneiras, bons exemplos

Equipe
DIJ

12/05

Dispomos de mais de 2500 unidades, correspondentes a
2.000 títulos, onde você encontrará sempre um tema que
será do seu interesse. Eis alguns: estudos e pesquisas,
romances para o seu entretenimento, livros infanto-juvenis, livros sobre mediunidade, ansiedade, depressão, obsessão e outras doenças da alma, autoajuda, ciência espírita, CD de mensagens, músicas, etc.. Se você não encontrar o que procura, encomendaremos para você. Todos os domingos é realizado sorteio de um livro, uma revista ou um jornal espírita entre os frequentadores da palestra pública.
Nossas promoções para o bimestre:
- O Evangelho segundo o Espiritismo (IDE, Edição econômica) a R$4,00;
- O Livro dos Espíritos (Boa Nova-Edição econômica) a
R$5,00

VIDEOTECA
Mais de 1.200 DVDs: infantis, palestras, documentários e
filmes sobre os mais variados temas, mas sempre com ensinamentos espíritas. Aos domingos, sorteamos um “vale
locação” para você assistir, em sua casa, ao DVD de sua
escolha.

BIBLIOTECA
Nosso acervo de 7.600 exemplares e 3.800 títulos – o maior
entre todas as Casas Espíritas do Paraná – oferece livros
espíritas de todas as áreas e para todos os gostos.
Pesquise também nossa seção de “sebo”, onde você encontrará livros seminovos de qualidade, a preços extremamente convidativos.
Eros Kossatz
Diretor do Departamento de Difusão Doutrinária

DVDs de SEMINÁRIOS na SEMP
Estão disponíveis para venda, sob encomenda, os DVDs
dos eventos coordenados por Luiz Gonzaga Pinheiro
no CENTENÁRIO da SEMP. Informe-se em nossa
recepção.

Márcia Abreu
Valter

Cap. XXIII - Estranha moral
Cap. XIV - Não coloqueis a candeia...
Cap. XXV - Buscai e achareis

Cap. XXVII - Pedi e obtereis
Nem todos que dizem

25/06

LIVRARIA

Juliana Sellucio

Cláudio

Mozart

Mozart

"Senhor! Senhor!"...

Outras atividades abertas ao público
SEGUNDAS–FEIRAS:
14h30 – Estudo de “O Céu e o Inferno”, de Allan Kardec
TERÇAS–FEIRAS:
13h45 – Exposição evangélico doutrinária, passe e irradiação à distância
– Atendimento Fraterno pelo diálogo (recepção e acolhimento)
– Evangelhoterapia
14h00 – Bazar e brechó beneficentes
14h30 – Trabalhos manuais de voluntárias
14h45 – Curso PBDE (Programa Básico da Doutrina Espírita) – 1 ano
15h00 – Curso COEM (Centro de Orientação e Educação Mediúnica) – 2 anos de
duração. Pré–requisito: PBDE
– ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita) – 3 anos. Pré–
requisito: PBDE
– EADE (Estudo Avançado da Doutrina Espírita) – 3 anos. Pré–requisito:
ESDE
– Estudo das Obras de André Luiz – contínuo
20h00 – Exposição evangélico doutrinária, passe e irradiação à distância
– Atendimento Fraterno pelo diálogo
– Atendimento do Dr. Leocádio (senhas a partir das 19h)
– Evangelhoterapia
QUINTAS–FEIRAS:
13h30 – Trabalhos manuais de voluntárias, assistência social e passes
14h00 – Bazar e brechó beneficentes
20h00 – Estudo de O EVANGELHO segundo o ESPIRITISMO – contínuo
– Curso PBDE (Programa Básico da Doutrina Espírita) – 1 ano
– Curso COEM (Centro de Orientação e Educação Mediúnica) – 2 anos de
duração. Pré–requisito: PBDE
– ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita) – 3 anos. Pré–
requisito: PBDE
– Estudo das Obras de André Luiz – contínuo
SEXTAS–FEIRAS:
14h00 – Leitura evangélico doutrinária, passe, irradiação à distância
– Atendimento Fraterno pelo diálogo
20h00 – Estudo da REVISTA ESPÍRITA, de Allan Kardec, nas três primeiras
semanas de cada mês – contínuo
– Curso Mediunidade sem Preconceito, na última semana de cada mês –
contínuo
SÁBADOS:
16h30 – Estudo do EVANGELHO segundo o ESPIRITISMO – contínuo
– Curso PBDE (Programa Básico da Doutrina Espírita) – 1 ano
– Curso MAGNETISMO e ESPIRITISMO – 1 ano. Pré–requisito: ter ao
menos 1 ano de COEM.

