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PALAVRA DO PRESIDENTE

Allan Kardec, ao tratar do tema Reuniões e Sociedades Espíritas, Livro dos Médiuns, Segunda
Parte, capítulo XXIX, discorre sobre a necessidade de se buscar a uniformidade de sentimentos
para o alcance de bons resultados, cita que nas pequenas reuniões é mais fácil esse
objetivo e que as grandes assembleias excluem a intimidade.
As grandes entidades, como a Sociedade Espírita "Os Mensageiros da Paz" são também
locais de grande diversidade de interesses, sentimentos e entendimento, mesmo que todos
se digam espíritas e atuem em atividades da doutrina. Lembramos que os adeptos espíritas
estão em diferentes níveis de conhecimento e compreensão doutrinária e em variados
estágios de aplicação das lições apreendidas. Kardec trata dos diferentes tipos de adeptos
no Livro dos Médiuns, capítulo III, Método.
O assunto da uniformidade dos sentimentos é relevante de ser tratado em qualquer tempo
numa casa espírita, pois esta é a organização através da qual a luz do Espiritismo alcança
o meio social em que está inserida.
Atualmente, uma sociedade espírita possui diferentes papéis, que se complementam, tais
como: o Templo, local onde, a qualquer tempo, busca-se a religação com Deus, através da
prece e da comunhão de pensamentos elevados; a Escola, na qual a educação, orientação
e a formação doutrinária espírita se aplicam aos trabalhadores e frequentadores; o Lar,
local onde os irmãos se reencontram para o desenvolvimento da fraternidade e, se constitui
como um abrigo aconchegante, que reconforta o aflito, tal qual faz um oásis para o viajante
sedento; Oficina de trabalho, espaço através do qual o Espírita coloca em prática o
conhecimento e a virtude em auxílio ao próximo e que é fator importante para o crescimento
espiritual do trabalhador. A oficina tem múltiplas oportunidades em diferentes segmentos,
tais como: atendimento fraterno, passes, irradiações, assistência e promoção social,
aplicações da mediunidade disciplinada e com Jesus no atendimento do plano espiritual e
assim por diante.
É de extrema relevância que todo trabalhador da Casa Espírita reflita sobre os importantes
papéis dela, pois, como voluntário, realiza uma ou mais atividades nos diferentes setores
da entidade. A participação de cada um é muito significativa e o resultado do trabalho de
todos cria as condições favoráveis para que o centro espírita cumpra uma inquestionável
finalidade, a de Farol que orienta os navegantes perdidos e alerta a tantos outros incautos
para os escolhos e armadilhas da jornada, sejam estes encarnados ou desencarnados.
Esse importante papel de Farol só tem eficácia quando há no ambiente da casa um clima
de real fraternidade que é fundamental para a Uniformidade dos Sentimentos. A busca da
uniformidade dos sentimentos não exclui a divergência, mas, utiliza-se desta para construir
o consenso e se possível, a concordância. Tal desiderato se dá em clima de real fraternidade
quando na base do entendimento está a lei de amor, a ética e a moral de Jesus. Dessa
forma, tudo o que não contribui com a missão de fraternidade para a busca da uniformidade
dos sentimentos, como as intrigas entre irmãos, os boatos e fofocas, a maledicência, as
disputas pelo poder em diferentes áreas, as ofensas e mágoas gratuitas e tantas outras,
precisam ser evitadas, ou melhor, repensados os comportamentos. Repensar comportamento
é tarefa de cada um de nós. Lembremo-nos de que, às vezes, não damos a devida atenção
à necessária vigilância de nossos pensamentos, daí não conseguimos nos conter e deixamos
escapar a maledicência, por qualquer meio de comunicação. Tal fato torna-se causa de
discórdia, de mal entendidos e cria um clima de mal estar entre irmãos. O interessante é
que em muitas vezes não tomamos consciência do mal gerado, porque estamos convictos
de que não era essa a nossa intenção.
Caríssimos irmãos, tarefeiros e frequentadores da SEMP, vamos juntos construir a real
fraternidade em nossa sociedade e nos candidatar ao trabalho na vinha do Senhor dos
novos tempos, numa grande a amorável família dos Mensageiros da Paz.

Nilson Ricetti Xavier de Nazareno
                                               Presidente da SEMP

As seguintes ATIVIDADES PÚBLICAS
terão RECESSO APENAS nos dias

24 e 31 de dezembro:

PALESTRAS, PASSES, IRRADIAÇÃO,
ATENDIMENTO FRATERNO, EVANGELHOTERAPIA

Demais atividades - leia às págs. 2 e 4

EDITORIAL
Neste último bimestre de 2013, ano do Centenário da
SEMP, importa fechar mais este período com a avaliação
dos seus resultados. Cerca de quarenta estudantes da
mediunidade completam seus estudos preliminares para
adentrarem nas tarefas de comunicação com o plano
espiritual. Alguns farão um estágio nos meses de janeiro
e fevereiro, em grupo medianímico transitório, mas todos
inserir-se-ão nos quadros de trabalhadores, a maioria em
grupos mediúnicos, fortalecendo a já existente equipe, a
serviço da Espiritualidade Superior.

Desde o início do ano, foi implantado o estudo do
Evangelho, para que esta obra básica da Doutrina Espírita
possa ser conhecida mais profundamente, assimilando-
se dela os ensinamentos de valor imenso que, apenas
com a leitura que se costuma fazer dela, passam
despercebidos, especialmente porque a maioria de nós
a utiliza apenas como forma de se harmonizar. Este
estudo será reforçado e ampliado em 2014, ano do
sesquicentenário de O Evangelho Segundo o Espiritismo,
mantendo-se aberto ao público, sem a exigência de
qualquer pré-requisito.

Bem-vindos à Era do Espírito, com a Luz do Cristo,
através do conhecimento verdadeiro e perene contido em
O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO!

Feliz 2014!

Grupo de Estudos Aprendizes da Verdade

CURSOS DA SEMP
As festividades de encerramento anual dos cursos, com a
tradicional entrega de livros aos mais assíduos e seguidas de
confraternização, serão realizadas nas seguintes datas:
- Cursos diurnos: 03 de dezembro, 15h
- Cursos noturnos: 05 de dezembro, 20h
Reinício dos estudos: segunda quinzena de fevereiro de 2014.
No período de recesso, haverá curso de férias, a partir da
segunda semana de dezembro, interrompendo entre o Natal e o
Ano Novo, mas prosseguindo em janeiro e fevereiro, até o reinício
dos cursos regulares.
O Estudo das Obras de André Luiz só terá recesso de 15/12/13
a 10/01/14

TRATAMENTO PELO MAGNETISMO

O tratamento pelo Magnetismo terá recesso apenas
na semana entre o Natal e o Ano Novo. HORÁRIO
NORMAL: SÁBADOS pela manhã, com entrega das
senhas das 8h às 9h.

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
           - 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. Novas inscrições somente em 2015

ATIVIDADES PÚBLICAS da SEMP

RECESSOS DE VERÃO


