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PALAVRA  DO  PRESIDENTE

gestão do biênio abril/12 – abril/14 conduzida no primeiro ano pelo
estimado e agora saudoso Rubens Corrêa, que atendendo ao chamado
retornou à pátria espiritual em meados de 2013, chega ao seu fim. A
última participação de Rubens na sociedade aconteceu em 11 de abril

de 2013, justamente no dia de aniversário dos 100 anos, como que se
despedindo em momento festivo entre todos nós.

No ano do centenário tivemos muitas atividades e eventos para marcar
esta fantástica marca de 100 anos de atividades ininterruptas na difusão e
aplicação da Doutrina Espírita. Louvo o empenho dedicado de tantos
colaboradores e diretores para que o ano do centenário fosse de um brilho
especial. Cumpre-me resgatar o esforço dedicado do irmão Rubens, com o
qual concordo plenamente, para que a nossa sociedade seja de fato
constituída por uma verdadeira fraternidade espírita cristã, na qual todos os
que nela estão, os de décadas e os recentes, se unam cada vez mais como
um feixe de varas e sustentem  a SEMP no seu papel de um centro de
excelência na educação e aplicação espírita cristã pelos incontáveis anos
que virão.

Em março teremos a renovação de mandato de um terço dos conselheiros
e do presidente e vice-presidente da diretoria para o biênio abril/2014 – abril/
2016.  Onze candidatos para cinco vagas do Conselho foram confirmados e
apenas uma chapa para presidente e vice foi inscrita, cujos nomes estão em
edital. Convido a todos os associados e frequentadores a prestigiarem o
evento apoiando aqueles que se comprometem a conduzir a SEMP com
dedicação e sempre vigilantes.

Agradeço a todos os colaboradores e frequentadores que, em diferentes
áreas e papéis, atuaram para que a diretoria conduzisse a virada de página
de um século da SEMP com entusiasmo, vigor e fé.

Antecipo meus agradecimentos a todos que desde já se comprometem
para que a SEMP siga neste segundo século de sua magnífica existência
como a Candeia de luz espiritual de elevado brilho, que está sobre o velador,
a iluminar os caminhos de todos os que nela atuam ou transitam, nos planos
terreno e espiritual.

Finalmente agradeço a Deus, a Jesus e a todos os benfeitores espirituais
que jamais deixaram de nos orientar e intuir para que as nossas decisões
fossem sábias e, que se algumas não foram são devidas as nossas
imperfeições.

Muita paz e luz
Nilson Ricetti Xavier de Nazareno

Presidente da SEMP

EDITORIALEDITORIAL
sta Casa Espírita centenária, longe de se acomo-
dar, trabalha ainda mais para progredir e expandir
as suas atividades ao público, tanto em qualidade
quanto em quantidade.

Mais um dia na semana - quinta-feira às 14h30 - surge
como convite aos interessados que possam frequentar no
período diurno e receber os ensinamentos doutrinários
através da palestra, a harmonização através dos passes e
da água fluidificada e o auxílio disponibilizado pelo
Atendimento Fraterno com orientações individuais e
sigilosas. Voluntários, coordenadores, passistas e
palestrantes dedicaram-se aos planejamentos específicos.

O mesmo movimento ocorreu em relação ao Tratamento
pelo Magnetismo, cuja atividade exigiu mais trabalhadores
para atender ao crescente fluxo de frequentadores que
buscam, na aplicação desta ciência, o auxílio para suas
dificuldades energéticas e espirituais. A equipe de
magnetizadores recebeu um acréscimo através dos que
estudaram no Curso Magnetismo e Espiritismo, teórico e
prático, durante todo o ano passado. Foram treinados mais
voluntários para a recepção, acolhimento e entrevistas da-
queles que buscam esta terapia complementar.

A tarefa de atualização dos conhecimentos mantém-se
constante através dos Grupos de Estudo e dos Encontros
Fraternos dos trabalhadores. E novas tarefas se apresentam,
suprindo as necessidades que surgem, como por exemplo,
o Grupo de Apoio ao Médium, agora disponibilizado de forma
individual, por uma equipe experiente, oferecido em dois
horários.

Venha você também participar desta grande mobilização
no Bem, sentir-se útil, seguir o caminho do Mestre Jesus e
conquistar a verdadeira Paz!

             Grupo de Estudos Aprendizes da Verdade

Em 07 de março, às 20h, serão realizadas as eleições para

Presidente / vice-presidente e para as cinco vagas de renovação

da terça parte do Conselho Deliberativo da Casa. Os sócios aptos

a votar poderão escolher cinco dos onze candidatos a conselheiros

e prestigiar a chapa única para a Presidência. Compareça!
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Seja sócio da SEMP com qualquer valor de
contribuição mensal.  Além de colaborar com os
gastos de manutenção da Casa, após um ano, você
poderá votar; e após dois anos ininterruptos, se
também for voluntário assíduo, poderá se
candidatar ao Conselho Deliberativo ou à Diretoria
Executiva.
Informe-se na recepção!
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ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDEESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE DEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIALDEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIAL
Em 2014, o Departamento aguarda, dos generosos
colaboradores da SEMP, uma quantidade e uma qualidade de
doações equivalentes ao ano anterior, proporcionando a
oportunidade de auxílio às famílias que foram cadastradas como
assistidas no fim do mês de fevereiro, dando continuidade às
atividades nutricionais, evangelizadoras, esclarecedoras e
assistenciais.
Antecipadamente, agradecemos a todos.

                                                                                   Eny Silveira
Diretora do Departamento do Bem Estar Social

O Professor José Herculano Pires escreveu no seu livro “O
Centro Espírita”: “Se os Espíritas soubessem o que é o Centro
Espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o
Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e
espiritual da Terra”.

Todos os trabalhos que se realizam nas Casas Espíritas
são importantíssimos, mas o da Evangelização Infantojuvenil é,
sem dúvida, o mais importante, pois é a base de todos os outros
trabalhos.

Alguns pais pensam que nós, os Evangelizadores, somos
apenas cuidadores, enquanto eles se instruem nas palestras ou
grupos de estudo, porém, nós procuramos nos capacitar, vencer
limites, inibições, estudos constantes, para repassarmos às
crianças e aos jovens os ensinamentos de Jesus, alicerce Maior
da Humanidade.

Nunca podemos nos esquecer de que por nossas mãos
passam Espíritos milenares em forma infantil ou juvenil, que
trazem experiências arquivadas, prontos para a tarefa da
regeneração da Humanidade.

Mas como cumprir este legado sem se deixar contaminar
pelos apelos culturais de hoje? Frequentando a Evangelização
nas Casas Espíritas, pois esta tarefa é a da consolidação do
Evangelho de Jesus nas almas.

Dividimos a responsabilidade deste movimento com
nossas crianças e jovens, mostrando que um mundo melhor
começa numa criança melhor, num jovem melhor.

O velho ditado diz: “Santo de casa não faz milagres”. Então
divida conosco, os Evangelizadores, a tarefa de fazer brotar
milagres nas almas de nossos pequenos e jovens, trazendo-os
aos encontros dominicais da Evangelização Espírita.

E para os pais, informamos que voltamos a fazer os
encontros da “Vivência de Pais”, todo último domingo do mês,
com temas da Família Cristã, para dividirmos ideias,
experiências, conflitos. É uma excelente maneira de nos
conhecermos melhor, de conhecermos os pais dos amigos de
nossos filhos. Façamos da Casa Espírita uma continuação de
nossos lares.

Em 30 de março o tema será: “INFLUÊNCIA DOS PAIS
NA FORMAÇÃO DO CARÁTER DOS FILHOS” com a
coordenação da Evangelizadora Silvana.

Para abril: “REFLEXÕES SOBRE O CASAMENTO”.

                                                                   Marita Pianaro
Diretora do Departamento da Infância e Juventude

  ENCONTRO no FERIADO de CARNAVAL

Quatorze jovens da Mocidade da SEMP participarão do 12° Encontro
Confraternativo de Juventudes Espíritas do Paraná, que acontecerá
no Recanto Lins de Vasconcellos nos dias 1° a 4 de março, em forma
de acantonamento. A Casa arcou com a metade dos valores para a
inscrição neste evento que reunirá 198 participantes das Mocidades
Espíritas de nosso Estado, sendo 24 da URE-Leste, da qual a SEMP
faz parte, além de 47 voluntários de apoio.

  ENCONTRO no FERIADO de CARNAVAL

PSICOGRAFIA para a MOCIDADEPSICOGRAFIA para a MOCIDADE

Que Deus seja guia e direcione vossos passos em direção à luz e
ao Amor. Semblante sereno deve prevalecer dia e noite, corações
amáveis, palavras de incentivo devem ser a força motriz dos nossos
atos e pensamentos.

Aproxima-se o carnaval, época em que a luxúria se fará presente.

Que a mocidade possa realizar um trabalho de conscientização dos
jovens para que percebam a efemeridade da vida.

Vigiem vossos pensamentos, reflitam e analisem vossos atos.

Não julgueis os atos alheios, VÓS também um dia pecastes, e de
forma que não podeis imaginar.

Jovens de corpo, alma antiga que o habita.

 Que vós sejais prudentes.

Aproveitem o retiro para relembrar o AMOR de CRISTO, seus
ensinos e suas palavras.

Percebam que a vida é passageira, assim como todos os
sentimentos mundanos. Sejam exemplo, sejam trabalhadores da
Nova Era. Novos tempos são chegados e vocês queridos e amados
jovens da seara espírita, são os trabalhadores desse novo tempo.

Amor, Caridade, Paz, Harmonia e Tolerância devem prevalecer em
seus pensamentos e em seus atos. Nós estaremos com vocês
nessa jornada, abençoando esse trabalho que dignifica o homem e
a vida.

Meus queridos, sede todos BEM-VINDOS a este retiro e que a paz
do senhor esteja convosco.

Quem em Deus tudo crê, tudo consegue, tudo é capaz.

SEJAM FORTES, SEJAM LUZ!!

Mensagem recebida em reunião mediúnica em 10 de fevereiro de
2014 na SEMP.
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CURSOS da SEMPCURSOS da SEMP
Os cursos regulares da SEMP reiniciaram na segunda
quinzena de fevereiro, mas a maioria deles aceita
integrantes a qualquer época.
O COEM, Centro de Orientação e Educação
Mediúnica, teórico e prático, aceita novas inscrições
até a última semana de março.
Venha estudar conosco!

O Departamento Doutrinário da SEMP convida os
frequentadores e voluntários a participarem do Grupo de
Estudo de O Evangelho Segundo o Espiritismo – obra
básica da Codificação Espírita que completa 150 anos
de publicação - oferecido em três turnos, para oportunizar
o acesso a todos: quintas-feiras à noite; sextas-feiras e
sábados à tarde. Veja os horários na pág. 4.

                                                           Sônia Merlin
                     Diretora do Departamento Doutrinário

CONVITE ESPECIALCONVITE ESPECIAL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

O Tratamento pelo Magnetismo na SEMP é indicado
pelo Atendimento Fraterno em casos de:
- mediunidade ainda não equilibrada;
- terapia complementar à desobsessão;
- desarmonia emocional e/ou energética.
As senhas para o Tratamento pelo Magnetismo são
entregues por ordem de chegada:
- Sábados, das 8h às 9h;
- Quartas-feiras, das 14h30 às 15h30.
Na primeira entrevista, é preenchida uma ficha com
os sintomas e demais dados, que servirão para o
acompanhamento a cada retorno, realizado pela
entrevista de evolução semanal.
Conforme nos ensina Kardec, o tratamento pelo
Magnetismo deve ser contínuo, regular e metódico,
tanto no que concerne ao magnetizador quanto ao
paciente, o qual recebe as orientações em folha
impressa na primeira entrevista.

PASSE MAGNÉTICOPASSE MAGNÉTICO

SOBRE o MAGNETISMOSOBRE o MAGNETISMO
Retirado da Revista Espírita de setembro de 1865

(...) mas o Espiritismo, que começa, não pode ainda haver dito tudo; não
pode, de um só golpe, nos mostrar todos os fatos que ele abarca; cada dia deles
desenvolve novos, de onde decorre novos princípios que vêm corroborar ou
completar aqueles que já se conheciam, mas é preciso o tempo material para
tudo; qualquer parte integrante do Espiritismo é, por si mesma, toda uma ciência,
porque se liga ao magnetismo, e abarca não só as doenças propriamente ditas,
mas todas as variedades, tão numerosas e tão complicadas de obsessões que,
elas mesmas, influem sobre o organismo.

(...) A mediunidade curadora pura sendo, pois, uma exceção neste mundo,
disso resulta que há quase sempre ação simultânea do fluido espiritual e do fluido
humano; quer dizer, que os médiuns curadores são todos mais ou menos
magnetizadores, é por isso que agem segundo os procedimentos magnéticos;
a diferença está na predominância de um ou de outro fluido, e na maior ou na
menor rapidez da cura. Todo magnetizador pode se tornar médium curador, se
sabe se fazer assistir pelos bons Espíritos; neste caso os Espíritos lhe vêm em
ajuda, derramando sobre ele seu próprio fluido que pode decuplicar ou centuplicar
a ação do fluido puramente humano.

(...) Os Espíritos vão para onde querem; nenhuma vontade pode constrangê-
los; eles se rendem à prece se é fervorosa, sincera, mas jamais à injunção. Disso
resulta que a vontade não pode dar a mediunidade curadora, e que ninguém pode
ser médium curador de desejo premeditado. (...) Mas se a vontade é ineficaz quanto
ao concurso dos Espíritos, ela é onipotente para imprimir ao fluido, espiritual ou
humano, uma boa direção, e uma energia maior. No homem débil e distraído, a
corrente é débil, a emissão fraca; o fluido espiritual se detém nele, mas sem proveito
para ele; no homem de uma vontade enérgica, a corrente produz o efeito de uma
ducha.(...) A vontade é ainda onipotente para dar aos fluidos as qualidades
especiais apropriadas à natureza do mal. Este ponto, que é capital, se prende a
um princípio ainda pouco conhecido, mas que está em estudo, o das criações
fluídicas, e das modificações que o pensamento pode fazer a matéria suportar. O
pensamento, que provoca uma emissão fluídica, pode operar certas
transformações moleculares e atômicas, como se vê isto se produzir sob a
influência da eletricidade, da luz ou do calor.(...) A mediunidade curadora é uma
aptidão, como todos os gêneros de mediunidade, inerente ao indivíduo, mas o
resultado efetivo dessa aptidão é independente de sua vontade. (...) Estas reflexões
não se aplicam aos magnetizadores, porque a força está neles e são livres
para dela dispor.

                                                                                     Allan Kardec
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Programação de palestras na SEMP –  Março/Abril/2014

LIVRARIALIVRARIA

VIDEOTECAVIDEOTECA

BIBLIOTECABIBLIOTECA

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!

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

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

ATIVIDADES PÚBLICAS DA SEMP
SEGUNDAS-FEIRAS:
14h30 – Estudo de O Céu e o Inferno – últimos capítulos
TERÇAS-FEIRAS:
13h45 – Exposição evangélico doutrinária, passe e irradiação.

– Atendimento Fraterno pelo diálogo (recepção e acolhimento)
– Evangelhoterapia

14h00 – Bazar e brechó beneficentes.
14h30 – Trabalhos manuais de voluntárias
15h00 – 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
– EADE (Estudo Avançado da Doutrina Espírita) – 3 anos. Pré-requisito: ESDE
– Estudo das Obras de André Luiz

20h00 – Exposição evangélico doutrinária, passe e irradiação àdistância
– Atendimento Fraterno pelo diálogo
– Evangelhoterapia

QUINTAS-FEIRAS:
13h30 – Trabalhos manuais de voluntárias, assistência social e passes
14h00 – Bazar e brechó beneficentes
14h30 – Exposição evangélico doutrinária seguida de passe. ��NOVA!

– Atendimento Fraterno
20h00 – Estudo de O EVANGELHO SEGUNDO o ESPIRITISMO

– 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
– NOVO! Estudo de O Livro dos Espíritos

SEXTAS-FEIRAS:
14h00 – Leitura evangélico doutrinária, passe, irradiação à distância

– Atendimento Fraterno pelo diálogo
14h30 – Estudo de O EVANGELHO SEGUNDO o ESPIRITISMO
20h00 – Estudo da REVISTA ESPÍRITA, de Allan Kardec, nas três primeiras semanas de

   cada mês.
– Curso Mediunidade sem Preconceito, na última semana de cada mês.

SÁBADOS:
16h30 – Estudo de O EVANGELHO SEGUNDO o ESPIRITISMO

– Curso PBDE (Programa Básico da Doutrina Espírita) – 1 ano
– MAGNETISMO e ESPIRITISMO – inscrições só em 2015.

Terças-
feiras

Palestrante
13h45

Palestrante
20h

Tema de “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”

Domingo
10h

Tema das obras de
Allan Kardec ou especial Palestrante

02/03

09/03

16/03

23/03

30/03

06/04

13/04

20/04

27/04

Tema livre

O Poder da Fé

Onde está Deus?

Mecânica da reencarnação
e suas aplicações práticas

Depressão na
visão espírita

Perturbação espiritual

A verdade que vivemos

A mediunidade na vida de
personalidades mundiais

Nilson

Cláudio

Ilírio Kessler

Anete Guimarães

Maria da  Graça Rozetti

Ana Guimarães

Valdecir Rozetti

C. Augusto São José

Quinta-
feira

Tema das obras de
Allan Kardec ou especial Palestrante

06/03

13/03

20/03

27/03

03/04

10/04

17/04

24/04

Bem aventurados os
mansos e pacíficos

Cuidar do corpo e da alma

A oração

Escolha das provas antes
da reencarnação

Gratidão

Fidelidade

A preciosidade do tempo

Valter

Jociely

Márcia

Sueli Guerra

Álvaro

Kátia

Márcia

JocielyAnjos da Guarda

Sueli Guerra Tarde: A última tentação
Noite: Cap. 3 - Há muitas moradas na...
Tarde: Ninguém poderá ver o Reino…
Noite: Fé, esperança e caridade

04/03

11/03

18/03

25/03

01/04

08/04

15/04

22/04

29/04

Silvana

Cláudio

Márcia Abreu

Valter

Jociely

Sueli Guerra

Kátia

Paulo Cezar

Cesar Arruda

Valdecir Rozetti

Cláudio

Márcia Abreu

Valter

Sueli Britto

Sueli Guerra

Cleber Pertel

Cap. 5 - Bem aventurados os aflitos...

Cap. 6 - O Cristo Consolador

Cap. 7 - Bem aventurados os pobres...

Tarde: Bem aventurados os puros...
Noite: Tema livre

O Espírito Verdade

Tarde:  Bem aventurados os misericordiosos
Noite: Maria, mãe de Jesus

Cap. 11 - Amar o próximo como a si...

RobsonO livre arbítrio

Paulo Cezar


