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PALAVRA DO PRESIDENTE
aros irmãos do ideal espírita vencemos o ano do centenário da
nossa Sociedade Espírita "Os Mensageiros da Paz". Não posso
deixar de expressar minha gratidão pelo dedicado e brilhante
trabalho de muitos para os eventos comemorativos do
centenário de êxito irretocável.
Em nossas lembranças está a memorável programação exitosa,
com muitos convidados de grande expressão no movimento espírita,
mas, também, a saudade do amigo e nosso querido irmão presidente,
Rubens Corrêa, que deixou este plano em meados de 2013. Ele foi o
idealizador do sucesso das comemorações que até cápsula do tempo
contemplou. Não foge de nossa lembrança o seu sorriso contagiante e
o seu último comparecimento à SEMP, exatamente em 11 de abril,
para as festividades do aniversário da casa.
Rubens foi o incansável articulador para a implantação do ideal da
fraternidade entre os irmãos da SEMP, isto é, de formação de uma
comunidade na qual o espírito da real fraternidade pulse forte em cada
coração.
Resta a nós outros, que frequentamos a SEMP e, no plano terreno
permanecemos, o desafio de perseguirmos esse ideal para que de
fato possamos vivenciar já no início do novo século da casa o ideal da
fraternidade cristã. Depende apenas de nós.
Convido todos a se inteirar e a participar do processo eletivo da
SEMP de 2014, que contempla a eleição de uma fração do Conselho
Deliberativo, com mandato de seis anos e do Presidente e VicePresidente, com mandato de dois anos.
Que 2014 seja para todos um ano profícuo de muitas conquistas
no campo do crescimento espiritual.
Paz, Amor e União,
Nilson Ricetti Xavier de Nazareno
Presidente da SEMP

ESTUDOS DA SEMP NAS FÉRIAS
TERÇAS-FEIRAS, 15h:
- Estudo de “Vida e sexo”, de Emmanuel:
dias 7, 14, 21 e 28 de janeiro; e 4 e 11 de fevereiro.
QUINTAS-FEIRAS, 20h:
Estudo da Introdução de “O Livro dos Espíritos” e de “O Evangelho
Segundo o Espiritismo” – Princípios Fundamentais da Doutrina Espírita:
dias 09, 16, 23 e 30 de janeiro; e 6 e 13 de fevereiro.

GRUPOS de
de ESTUDOS
ESTUDOS CONTINUOS
CONTINUOS
GRUPOS
- Estudo das Obras de André Luiz:
Terça-feira, 15h: retorna em 14 de janeiro.
Quinta-feira, 20h: retorna em 16 de janeiro.
- Estudo da Revista Espírita - sexta-feira, 20h:
Retorna em 10 de janeiro
OS ESTUDOS REGULARES RETORNAM
NA 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO. VENHA!
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PROGRAMAÇÃO de FÉRIAS
ATIVIDADES ININTERRUPTAS:
- Palestras públicas
- Atendimento espiritual
- Passes e irradiação
ESTUDOS nas FÉRIAS:
leia no quadro ao pé desta página

EDITORIAL
este primeiro ano do segundo século de existência, a SEMP,
mais do que antes, esforçou-se por manter as atividades
continuamente à disposição daqueles que lhe buscam o auxílio
espiritual. Como a dor não escolhe momento e não respeita
período de recesso terreno, importa manter a caridade perseverante e
constante, revezando-se os voluntários, no trabalho do bem, a exemplo
da Espiritualidade Maior, que prossegue incansável no amparo
dispensado a todos, indistintamente a cada momento.
Além do Atendimento Espiritual, a SEMP empenha-se em divulgar a
Doutrina dos Espíritos através de palestras públicas e dos diversos
grupos de estudo, que proporcionam a educação moral e a iluminação
consciencial dos participantes, pelo conhecimento dos verdadeiros
objetivos da vida.. Allan Kardec, a respeito do progresso da
humanidade, enfatiza que a diminuição das desigualdades e a
libertação das viciações só acontecerão através da educação e jamais
por algum decreto terreno. A educação é a única forma de preparar o
ser humano para a compreensão dos fenômenos da Natureza, das
leis divinas que regem as questões físicas e morais, Aprendendo a
raciocinar, o ser afasta-se da ignorância, dos preconceitos, dos maus
pensamentos; domina os impulsos viciosos, desenvolve suas
potencialidades anímicas e analisa os fatos com visão mais ampla,
aproximando-se da incontestável presença do Criador. O Espiritismo,
estudado em toda a sua abrangência, consola, fortalece a vontade e
desperta para a necessidade da evolução.espiritual a fim de atingir a
felicidade plena.
Venha juntar-se a nós neste aprendizado a caminho da Luz e da
Felicidade!
Grupo de Estudos Aprendizes da Verdade

O Evangelho Segundo o Espiritismo
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ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE
Mais um ano se passou e encerramos as atividades do Departamento
da Infância e Juventude com um delicioso Café da Manhã tendo
a colaboração dos Evangelizandos e suas famílias.

DEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIAL
Na tarde de 12 de dezembro, foram entregues 153 kits de Natal e
cestas de alimentos às 56 famílias assistidas pela SEMP.

Após o café, a festa foi abrilhantada com um Bingo Espírita promovido
por Evangelizadores para a integração de todos os ciclos.

A alegria do encontro foi contagiante, como a alegria de receber as
nossas crianças e os jovens durante todos os anos, os quais eles
vêm nos brindar com suas presenças em nosso trabalho com Jesus.
Agradecemos de todo o nosso coração.
Para 2014, informamos que iniciaremos as atividades no dia 2 de
fevereiro e que a Vivência de Pais voltará a ser como nos moldes
iniciais, no Solário, com data de início ainda a ser definida.
Desejamos a todos que o próximo ano seja repleto do Amor de Jesus.
Marita Pianaro
Diretora do Departamento da Infância e Juventude

Agradecemos a todos que doaram alimentos, roupas e utensílios e
às voluntárias que doaram o seu tempo e a sua dedicação amorosa
nos trabalhos manuais de assistência, Bazar e Brechó; aos alunos
de Odontologia da UFPR e seu professor, pela palestra sobre saúde
bucal; aos agentes de saúde do Posto de Saúde Ouvidor Pardinho,
pela palestra sobre hipertensão; e a Tânia Guerreiro, da Polícia Militar,
pela palestra sobre pedofilia.
Eny Silveira
Diretora do Departamento do Bem Estar Social

ELEIÇÕES na SEMP
Até o dia 15 de janeiro estarão abertas as inscrições para a chapa Presidente e Vice-presidente e para a renovação de um terço do
Conselho Deliberativo, equivalente a cinco vagas. Para candidatar-se é necessário ser sócio há mais de dois anos, estar quite com a
Tesouraria e participar ativamente de voluntariado semanal na Casa. Para votar, basta ser sócio há mais de um ano e estar com as
mensalidades atualizadas.
O Edital com os nomes dos candidatos será fixado na Recepção a partir de 1° de fevereiro.
A eleição ocorrerá durante Assembleia Geral, na primeira quinzena de março.
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DEPARTAMENTO DOUTRINÁRIO
Os cursos regulares da SEMP tiveram o encerramento anual na
primeira semana de dezembro último – dia 05 à tarde e dia 07 à noite –
com a tradicional entrega de livros aos mais assíduos de cada turma,
seguindo-se a confraternização, Veja abaixo algumas cenas dessas
celebrações.

Magnetismo e Espiritismo (1ª turma de futuros magnetizadores)

Programa Básico da Doutrina Espírita (PBDE) Diurno

Centro de Orientação e Educação Mediúnica (COEM) – 1° ano Diurno

Programa Básico da Doutrina Espírita (PBDE) Noturno

Centro de Orientação e Educação Mediúnica (COEM) – 2° ano Diurno

Centro de Orientação e Educação Mediúnica (COEM) – 1° ano Noturno

Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita (EADE) Diurno

Centro de Orientação e Educação Mediúnica (COEM) – 2° ano Noturno

ESDE Diurno

Estudo das Obras de André Luiz - Diurno

Estudo da
Revista Espírita
Estudo de O Evangelho
Segundo o Espiritismo

Estudo Sistematizado da Doutrina
Espírita (ESDE) Noturno A

Obras de André Luiz
Noturno

ESDE Noturno B

Sônia Merlin
Diretorado Departamento Doutrinário
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Programação de palestras na SEMP –
Domingo
Tema das obras de
10h
Allan Kardec ou especial

Janeiro/Fevereiro/2014

Palestrante

Terçasfeiras

Palestrante
13h45

Palestrante
20h

Tema de “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”

07/01

Jociely

Edvaldo Kulcheski

Tarde: Cap. XXII – Nâo separeis o que...
Noite: Os três reinos

14/01

Márcia Abreu

Márcia Abreu

05/01

Amar o próximo
como a si mesmo

Paulo Cezar

12/01

O ideal cristão

Mozart

19/01

Tema livre

Nilson

21/01

Juliana Sellucio

JulianaSellucio

26/01

Jesus, o Homem Integral

Cleber Pertel

28/01

Álvaro

Jean

02/02

A enfermidade
em nossas vidas

Cesar Arruda

04/02

Silvana

Márcia Abreu

Cap. XXVI – Dai de graça o que de..

09/02

Educação para a morte

Gastão

11/02

Álvaro

Cláudio Itacir

Cap. XXVII – Pedi e obtereis

16/02

Maria de Magdala

Cleber Pertel

18/02

Sueli Guerra

Sueli Guerra

Natanael Ben Elias

23/02

A visão espírita
do Carnaval

Sueli Britto

25/02

ESTUDO de O EVANGELHO
Segundo o ESPIRITISMO

Nesta obra magistral, escrita sob a supervisão direta do Espírito
Verdade, encontraremos a chave para a resolução de todos os
nossos problemas, terrenos e espirituais; a fórmula essencial
para a paz interior, o entendimento das leis divinas e sua
aplicação em nossas vidas. Através deste estudo, compreendese o chamado do Cristo a cada um de nós para adentrarmos
na Era do Espírito e colaborarmos com a aceleração deste
processo. A entrada de novos participantes pode ser a qualquer
tempo (veja o quadro ao lado). E você, vai resistir a este convite?

LIVRARIA
Grande acervo de títulos de obras espíritas para você escolher
e adquirir, tanto para os estudos deste ano como para seu
entretenimento. Se você não encontrar o que procura,
encomendaremos para você!

VIDEOTECA
Venha locar nossos DVDs: infantis, documentários, palestras
e filmes sobre assuntos espíritas.

BIBLIOTECA
Nosso acervo é de 3.650 títulos – um dos maiores entre as
Casas Espíritas do Paraná – constituído por obras espíritas,
de pesquisa e de estudo.
Continuamos com a seção de “sebo” dentro da Biblioteca,
para a venda dos livros da Biblioteca que foram substituídos
por exemplares mais recentes. Os preços são irrisórios e
convidativos. Venha conferir! .
Eros Kossatz
Diretor do Departamento de Difusão Doutrinária

Mozart

Mozart

Cap. XXIII – Estranha moral
Cap. XXIV – Não coloqueis a candeia...
Cap. XXV – Buscai e achareis

Cap. II – Meu reino não é deste mundo

Outras atividades abertas ao público
SEGUNDAS-FEIRAS:
14h30 – Estudo de O Céu e o Inferno – retorno do recesso em 03/02
TERÇAS-FEIRAS:
13h45 – Exposição evangélico doutrinária, passe e irradiação.
- Atendimento Fraterno pelo diálogo (recepção e acolhimento)
- Evangelhoterapia
14h00 – Bazar e brechó beneficentes. Retorno do recesso em 18/02.
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 – início em 18/02
- ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita) – 3 anos.
Pré-requisito: PBDE – início em 18/02
- EADE (Estudo Avançado da Doutrina Espírita) – 3 anos. Prérequisito: ESDE – início em 18/02
- Estudo das Obras de André Luiz – início em 14/01
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 – início
em 20/02
– Curso PBDE (Programa Básico da Doutrina Espírita) – 1 ano
– Curso COEM (Centro de Orientação e Educação Mediúnica) –
2 anos de duração. Pré-requisito: PBDE – início em 20/02
- ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita) – 3 anos.
Pré-requisito: PBDE – início em 20/02
- Estudo das Obras de André Luiz – início em 16/01
- NOVO! Estudo de O Livro dos Espíritos – início em 20/02
SEXTAS-FEIRAS:
14h00 – Leitura evangélico doutrinária, passe, irradiação à distância
- Atendimento Fraterno pelo diálogo
14h30 – Estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo – início em
07/03
20h00 – Estudo da REVISTA ESPÍRITA, de Allan Kardec, nas três
primeiras semanas de cada mês – início em 10/01.
- Curso Mediunidade sem Preconceito, na última semana de cada
mês. Início em 28/03.
SÁBADOS: a partir de 22/02
10h00 – Estudo de O Evangelho Segundo o Espiritismo
16h30 – Curso PBDE (Programa Básico da Doutrina Espírita) – 1 ano
- MAGNETISMO e ESPIRITISMO – inscrições só em 2015.

