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PALAVRA DO PRESIDENTE
ssumindo a presidência da SEMP para o biênio 2014-2016, é com grata
satisfação que me dirijo aos trabalhadores desta instituição para
agradecer pela confiança com que me honraram. Considero esta
posição como oportunidade de serviço, sem qualquer destaque, igual
à de todos que aqui desenvolvem atividades. Aprendi que o poder deveria ser
usado com moderação, respeito ao próximo e com propósito construtivo,
jamais para engrandecimento pessoal. Não seria na casa espírita, que
agiríamos diferente, depois do entendimento da lei de causa e efeito, das
noções de crescimento moral, da necessidade de eliminar o orgulho e o
egoísmo, contra os quais devemos exercer permanente vigilância. No prefácio
de O Livro dos Espíritos consta, como recomendação a Kardec: "Lembra-te
de que os Bons Espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus
com humildade e desinteresse e que repudiam aquele que busca na senda do
Céu um degrau para conquistar as coisas da Terra; que se afastam do
orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus" .
Para Carl Jung, "Onde o amor impera, não há desejo de poder; e onde o
poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro".
Gostaria de lembrar dos nossos compromissos para com a SEMP, uma
instituição centenária, fruto dos esforços e dedicação de tantos que nos
precederam e dos que aqui estão, aos quais rendo minhas homenagens neste
momento, em particular àqueles que agiram e agem anonimamente. Mantê-la
íntegra dentro dos padrões do Espiritismo Kardecista, é nosso dever, unindo
esforços sem antagonismos, com boa vontade, humildade e caridade,
respeitando as diferenças sem transformá-las em óbices ou desculpas para
n ã o a g i r. A a l t e r i d a d e n ã o p o d e d a r m a r g e m a a n ta g o n i s m o s .
Independentemente da posição que ocupemos nas atividades desta casa,
procuremos fazer o melhor.
Todos temos deveres: os sociais, os funcionais e, principalmente, os
familiares. Estamos postos nos lugares exatos, naqueles que mais nos
servem ao progresso pessoal e onde melhor podemos exercer nossas
competências, como espíritas que buscamos ser. A prática espírita não pode
se sobrepor a estes deveres, para não sairmos desta encarnação com mais
débitos.
Conforme previsto no nosso estatuto, algumas pessoas foram convidadas
a exercer cargos. Isto não significa destaque, apenas oportuni-dade de serviço,
como já citei. É provável que algumas expectativas tenham sido frustradas.
Rogo que não se suscetibilizem. Se a vontade for de agir para o bem, haverá
oportunidade para todos, basta procurar. A alternância de ocupações é
saudável às instituições, pelo surgimento de ideias e formas de ação novas,
evitando a estagnação.
Conto com todos para realizarmos um bom trabalho, concentrando
esforços na busca da harmonia e do respeito, de modo a captar as inspirações
dos Mensageiros da Paz. Convido-os a perseguir estes objetivos. Tenhamos
sempre presente, que ninguém receberá as bênçãos da colheita sem o suor
da sementeira e que ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido.
Que Deus nos abençoe os propósitos, que Jesus nos ilumine e que os
Mensageiros da Paz nos inspirem.
Cláudio Itacir Della Nina da Silva
Presidente da SEMP
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EDITORIAL
início de uma nova gestão sempre renova os
ânimos daqueles que desejam o melhor para a
humanidade. Numa Casa Espírita, embora todos
sigam o ensinamento dos Espíritos Superiores
codificado por Allan Kardec, a forma de estímulo ao acesso
a estas verdades poderá significar grandes progressos
na divulgação da Doutrina, sua aplicação no crescimento
individual e sua prática caridosa junto à comunidade, irradiando seus efeitos, pelas facilidades tecnológicas atuais,
a um número de pessoas cada vez maior.
É grande a responsabilidade de quem adquire o
conhecimento, não podendo, como advertiu o Cristo,
deixá-lo sob o alqueire e, menos ainda, corrompê-lo,
desviá-lo ou deturpá-lo com interesses pessoais; ou por
omissão ao não se esforçar para que a verdade venha à
tona quando alguém tenta escondê-la.
Nós, aprendizes em busca constante pela Verdade,
sentimo-nos felizes com os horizontes que se
descortinam, oportunizando novos avanços na
iluminação das consciências, de modo firme e
determinado, mirando o desenvolvimento de todas as
potencialidades positivas do ser humano, a fim de que o
sofrimento seja substituído pelo trabalho no Bem, no
decorrer do progresso das almas em processo de
regeneração.
Parabéns aos voluntários da SEMP, desta e das
gerações anteriores, encarnados e desencarnados, que
trabalham para que ela cumpra o seu papel de foco de
luz e consolo, caridade e amor, durante estes 101 anos
de existência!
E prossigamos neste caminho, confiantes, semeando
para os novos tempos!
Grupo de Estudos Aprendizes da Verdade

Seja sócio da SEMP com qualquer
valor de contribuição mensal.
Informe-se na recepção!
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ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE
A SEMP incentivou quatorze integrantes da sua Mocidade a
participarem do Encontro Estadual da Juventude Espírita,
promovido pela FEP.

POSSE da DIRETORIA - BIÊNIO 2014/16
Na noite de 29 de março último,
houve a cerimônia de posse da
Diretoria da SEMP, eleita no início do mês, para o biênio 2014
e 2015, presidida por Cláudio
Itacir Della Nina da Silva, que foi
entusiasticamente aplaudido
após seu conciso e lúcido discurso. Na confraternização que
se seguiu, a confiança no futuro
iluminado e seguro da Casa
contagiava a todos.

Contando com jovens de todo o estado, o Encontrão, como é
conhecido, foi realizado no Recanto Lins de Vasconcellos, em
Balsa Nova. O tema foi Vivendo com Jesus e a experiência foi
ótima! Os jovens voltaram renovados e com muita energia!
Da esquerda para a direita: André Luiz Vieira Saad, Assessor Jurídico da Presidência; Wilson Bartsch, Secretário-Geral; Cláudio Itacir Della Nina da Silva, Presidente;
Elizabete da Silva, Assessora de Promoção Social da Presidência; Luiz Cláudio Mello
Adam, Diretor do Departamento do Patrimônio; Marita Pianaro, Diretora do Departamento
de Infância e Juventude; Sônia Merlin, Diretora do Departamento Doutrinário; Eva Monteiro,
1ª Secretária; Paulo Petri, 2° Tesoureiro; e Valter Divardin, vice-presidente. Compõem
ainda a Diretoria empossada: Eny Silveira, Diretora do Bem Estar Social; e Leocádio
Kirchoff, 1° Tesoureiro

Durante os feriados de Carnaval, nossos jovens mostraram a
sua criatividade e a sua vivência moral espírita. Intitulado
‘Espiritival da Mocidade’, o evento proporcionou quatro dias de
atividades edificantes, como visita a asilo, confraternização no
parque e passeio ao museu. Reunindo em média dez de seus
jovens, a Mocidade fez “Evangelho no Lar” todos os dias, sempre
buscando neutralizar as energias pesadas que o carnaval
costuma trazer.
Marita Pianaro
Diretora do Departamento da Infância e Juventude

DEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIAL
BAZAR do MÊS das MÃES: durante o mês de maio, o bazar
atenderá nos seguintes horários:
- Terças-feiras das 13h às 20h
- Quintas-feiras das 13h às 17h
Por ocasião do Dia das Mães, serão doados cobertores novos
ás assistidas da SEMP.
Em conformidade com o estatuto da Casa, foi criada uma
Assessoria da Presidência para coordenar o servi-ço de
Assistência e Promoção Social.
Eny Silveira
Diretora do Departamento do Bem Estar Social

A partir da esquerda, os Conselheiros empossados: Oscar José Veiga, Edison Bratfish,
Noeli Teixeira Freitas, Sônia Cabral Merlin, Suely Hubie Couceiro e Luiz Cláudio Mello Adam.

Os cinco eleitos para o Conselho Deliberativo e a 1ª suplente
foram igualmente empossados nesta noite, para suprir as vagas
surgidas pela renovação bienal de um terço dos seus membros,
exigida pelo Estatuto da SEMP e a vaga deixada pelo
conselheiro que assumiu a vice-presidência.
Veja em nosso site como ficou a nova Diretoria e o Conselho
Deliberativo: www.osmensageirosdapaz.com.br
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DEPARTAMENTO DOUTRINÁRIO

OS 101 ANOS da SEMP

Em 08 de março, houve o 3° Encontro Fraterno de
trabalhadores de grupos mediúnicos da SEMP, com
discussão de assuntos de relevante interesse para
os médiuns e dialogadores,
A Diretora do Departamento convidou os presentes e demais integrantes de grupos mediúnicos, a assistirem às práticas do 2° ano do COEM para confirmarem a alta incidência do fenômeno da emancipação da alma que ocorre em nossos dias, além de aprimorarem as técnicas de condução do processo, para
a qualificação do serviço de auxílio medianímico em
prol da aceleração desta fase de transição planetária
sob o comando do Cristo.
A tarde do sábado foi proveitosa, com novas visões acerca do intercâmbio com o mundo espiritual,
vislumbrando-se a necessidade de persistir no estudo, na disciplina mental e moral e na atualização constante dos conhecimentos.

Às 20 horas de 11 de abril, houve a solenidade dos 101 anos desta Sociedade,
com a presença de frequentadores, sócios e estudantes da Casa. O presidente da
SEMP, Cláudio Itacir Della Nina da Silva, exaltou a nobre missão exercida pela
aniversariante durante a sua existência, progredindo sempre e atualmente
oferecendo inúmeros grupos de estudo e atendimentos espirituais e assistenciais.

De 22 a 24 de março, a Casa esteve lotada por
ocasião das palestras e do seminário de Anete Guimarães, que expôs temas da ciência espírita: Mecânica da reencarnação e suas aplicações práticas, Neuroplasticidade autodirigida e Ciência e Espiritismo.
A clareza didática da expositora provocou admiração e reforçou a importância do desenvolvimento deste
aspecto um tanto relegado do Espiritismo, em especial nestes tempos de crescentes problemas ligados
ao materialismo.

No início de abril, sua mãe Ana Jaicy Guimarães
atraiu grande público à SEMP, proferindo duas palestras e encantando por sua doçura poética ao lado da
firmeza doutrinária.
Sônia Merlin
Diretora do Departamento Doutrinário

A mesa foi composta pelo representante da URE-Leste, Eloi Bevilacqua, pelo
vice-presidente da SEMP, Valter Divardin e pelo palestrante Valdecir Rozetti, que
discorreu sobre “a verdade que vivemos”.

Antes da palestra, houve apresentação do Coral Paz e Luz e, em seguida, a
sócia Deise Losse executou ao piano belas músicas eruditas.

A comemoração culminou com a festiva confraternização de todos e o tradicional
parabéns, momento em que o Presidente, ao lado de sua esposa e Assessora de
Promoção Social, Elizabete da Silva, ergue nos braços o pequeno Lucas, filho de
um casal de voluntários da SEMP, para que apague as velinhas do bolo, com a
espontaneidade de uma reunião em família, como convém a uma Casa Espírita.
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Programação de Palestras na SEMP –

Maio/Junho/2014

Domingo
10h

Tema das obras de
Allan Kardec ou especial

Palestrante

Terçasfeiras

Palestrante
13h45

04/05

Filho pródigo

Cesar Arruda

06/05

Valter

Aristeia Rau

11/05

Missão da maternidade

Gastão Kost

13/05

Zuly

Eloi Bevilacqua

18/05

O passe espírita

Sueli Britto

20/05

Márcia Abreu

Márcia Abreu

25/05

A justiça das aflições

Daniel Dallagnol

01/06

A missão de cada um

Cláudio Itacir

27/05

Jociely

Sueli Britto

A fé em nossa
existência

03/06

Silvana

Mozart

08/06

Ilírio Kessler
10/06

Sueli Guerra

Telmo Flores

Tarde: A porta estreita
Noite: Tema livre

17/06

Paulo Cezar

Paulo Cezar

Cap. 15 - Fora da caridade não há...

24/06

Álvaro

Jean Kulcheski

Palestrante
20h

Célio Costa

15/06

A cura em suas mãos

22/06

Pluralidade das
existências

Gastão Kost

29/06

Sentimentos que curam

Edvaldo

Quintafeira

Tema das obras de
Allan Kardec ou especial

Palestrante

01/05

Filhos adolescentes

Silvana

08/05

Meio ambiente

Márcia Abreu

15/05

Convivência

Jociely

22/05

Cooperação dos filhos

Álvaro

29/05

Educar - Evangelizar

Sueli Guerra

05/06

A família

Jociely

12/06

A humildade

Márcia Abreu

19/06

A bênção da saúde

Silvana

26/06

Os talentos que
Deus nos dá

Álvaro

Tema de “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”
Cap. 12 - Amai os vossos inimigos
Tarde: Gratidão
Noite: Tema livre
Cap. 13 - Não saiba vossa mão ...
Tarde: Convivência
Noite: O passe espírita
Cap. 14 - Honrai vosso pai e vossa mãe

Cap. 16 - Não se pode servir a Deus e a
Mamon

ATIVIDADES PÚBLICAS DA SEMP

LIVRARIA
Grande acervo de títulos de obras espíritas para você
escolher e adquirir, tanto para estudos 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.
HORÁRIOS de FUNCIONAMENTO da Livraria, Videoteca
e Biblioteca:
Terças: 13h15 às 15h30 e 19h15 às 21h45
Quintas: 13h15 às 15h30 e 19h15 às 20h45
Domingos: 9h00 às 12h00 .
Eros Kossatz
Diretor do Departamento de Difusão Doutrinária

SEGUNDAS-FEIRAS:
14h30 – Estudo de O Livro dos Espíritos - NOVO!
TERÇAS-FEIRAS:
13h45 – Exposição evangélico doutrinária, passe e irradiação.
– Atendimento Fraterno pelo diálogo (recepção e acolhimento)
– Evangelhoterapia
14h00 – Bazar e brechó beneficentes. 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 à distância
– Atendimento Fraterno pelo diálogo
– Evangelhoterapia
QUARTAS-FEIRAS:
15h30 às 16h30: entrega de senhas para Tratamento pelo Magnetismo
QUINTAS-FEIRAS:
13h30 – Trabalhos manuais de voluntárias. Assistência social.
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
– Estudo de O Livro dos Espíritos - NOVO!
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 - última semana do mês.
SÁBADOS:
8h00 às 9h00: entrega de senhas para Tratamento pelo Magnetismo
16h30 – Estudo de O EVANGELHO SEGUNDO o ESPIRITISMO
– Curso PBDE (Programa Básico da Doutrina Espírita) – 1 ano
DOMINGOS:
10h00 – Palestra doutrinária seguida de passes. Atendimento Fraterno.
– Evangelização de crianças e jovens.

