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PALAVRA DO PRESIDENTE
No momento de grande turbulência em que vivemos, submetendo a humanidade
a tantas comoções físicas, emocionais e morais, de efeitos tão mais graves quanto
menos amparo religioso se tenha, os que dispõem dos conhecimentos que a
Doutrina Espírita oferece, e, principalmente, os que os colocam em prática, com
certeza podem se sentir privilegiados.
O Espiritismo, como sabemos, é uma doutrina esclarecedora, em primeiro lugar
e, por isso mesmo, confortadora e consoladora, desde que nos decidamos a agir
dentro dos parâmetros que são postos nos livros da codificação, em particular no
Evangelho Segundo o Espiritismo, que neste ano completa 150 anos de lançamento.
O conteúdo deste livro, que representa parte do Evangelho de Jesus, tornado
compreensível pelos Espíritos que o ditaram, contém diretrizes seguras para aqueles
que se decidam por promover em si mesmos as reformas que os livrem das más
influências, que fortaleçam suas convicções e ânimo para, a cada dia, serem
criaturas melhores.
Qual seria o propósito da encarnação, senão o progresso. Deus, ao oferecernos repetidos nascimentos na Terra, dá-nos oportunidades de crescer
intelectualmente e aprimorar nosso padrão moral pelas correções que impomos ao
espírito que somos, comprometido que esteve em outras vidas e que, por isso, traz
tendências a serem eliminadas.
O empenho que pusermos no propósito de crescimento moral deverá ser
proporcional às tendências negativas que ainda portamos e que, na verdade,
somente nós conhecemos.
Procuramos seguir os passos de Jesus na trilha que nos recomendou para a
prática do bem, principalmente no cultivo das virtudes máximas: caridade e
humildade. Este propósito ajuda muito a fortalecer-nos.
No momento do teste, quando somos afrontados nos nossos interesses por
irmãos ainda menos felizes do que nós, ocasião que deveria ser entendida como
oportunidade de avaliação, muitas vezes é desperdiçada: reagimos de maneira
diversa da que seria correta, movidos pelos atavismos cultivados ao longo dos
séculos.
Se temos competência para agir conforme Jesus recomendou, não a temos
para reagir como Ele exemplificou. A reação mostra o patamar em que ainda
estamos. O tropeço, no entanto, deve estimular-nos a prosseguir, retomar a
caminhada, mais vigilantes, contando com o amparo da oração. O aspecto positivo,
quando o orgulho não embaça o entendimento, é que passamos a nos conhecer
melhor. Que Deus abençoe a todos nós.
Cláudio Itacir Della Nina da Silva
Presidente da SEMP

Desde meados de agosto deste ano, as doações recebidas pela SEMP
estão sendo cadastradas e etiquetadas, para maior confiabilidade por
parte dos doadores. O material não utilizado diretamente na Assistência
Social ou no Brechó será periodicamente divulgado em edital para
leilão beneficente aberto ao público.
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EDITORIAL
EDITORIAL
A cada ano, estamos mais próximos do Mundo de Regeneração, porém mais rápida e profundamente nos adentramos
neste período de transição, com suas dores, aflições, embates e consequentes desânimos e descrença por parte de
muitos. Allan Kardec previu, com o amparo dos Espíritos
Superiores, dirigidos pelo próprio Cristo - o Espírito Verdade este período árduo. E deixou-nos esta Doutrina consoladora
e animadora, explicando de forma clara e racional o funcionamento das leis divinas e naturais, para que pudéssemos persistir sem queixas e sem desfalecimentos; mansos, mas não
omissos frente às iniquidades que se multiplicam; aplicando
a caridade cristã e divulgando este conhecimento para que o
maior número possível de irmãos nossos possam perceber a
importância da moral firme e as consequências do materialismo.
A Casa Espírita constitui o laboratório do aprendizado rumo
à perfeição da alma; aqui estudamos em grupos, absorvemos
lições através das palestras, dissipamos dúvidas, vivenciamos
e temos a oportunidade de "treinar" os ensinos do Cristo,
para depois aplicá-los na vida em família e na comunidade
como um todo.
Por outro lado, a Casa Espírita nos oferece o amparo quando fraquejamos frente aos desafios e às provas, através de
seus diversos serviços - Atendimento Fraterno,
Evangelhoterapia, Irradiação, Fluidoterapia, Desobsessão,
Tratamento pelo Magnetismo, Apoio ao médium, etc..
Assimilando e entronizando este conhecimento, estaremos aptos a superar as adversidades de forma serena e confiante rumo ao Mundo de Regeneração.
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ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE

DEPARTAMENTO do
do BEM
BEM ESTAR
ESTAR SOCIAL
SOCIAL
DEPARTAMENTO
O principal objetivo do Departamento, na atual gestão, é o de resgatar valores
morais e existenciais de nossas assistidas, com aulas de higiene física e mental,
artesanato e culinária, visando a preencher lacunas em sua formação, como
complemento às aulas de alfabetização que já são realizadas.
Estamos constatando a derrocada dos lares nos dias atuais por falta de
interesse dos que o compõem. Sem generalizar, não o vemos como o esteio da
família, o porto seguro para onde voltamos com alegria renovada. Já não é mais
a primeira escola da vida para o ensino no berço.
Os pais estão empenhados em ter, conquistar posições em detrimento do
ser, do ensinar, do conviver e os seus deveres foram delegados para as “tias” da
creche. As crianças aprendem a escovar os dentes, a largar as fraldas, a deixar
a chupeta na escolinha. Os pais chegam ao absurdo de transferir à creche a
tarefa de educar; ouve-se dizer, em tom de reprimenda, ao filho que teima, que
vão contar para a “tia”.
Precisamos refletir a respeito: onde está a mãe, a mulher e a dona de casa?
Profissionalização, não a dispensa de seus compromissos familiares. Ela deveria
ser o esteio, o núcleo de forças positivas que aglutinam a família, o fulcro amoroso
de energias renovadoras e calmantes para o sagrado dever que tem a cumprir.
Qual a influência na formação do caráter dos filhos se não houver convivência
para a correção de atitudes? Quais os valores morais transmitidos se só os
coloca para dormir?
Lembremos que, ao passarmos para outra dimensão, os títulos que
acumularmos terão pouco valor se comparados com o que fizemos com os seres
que nos foram confiados.
Ousamos dizer, sem medo de errar, que a felicidade na Terra é sentir que não
falhamos na educação dos filhos. Por isso nosso empenho em fortalecer as mães
para que transmitam os melhores valores a eles.

A SEMP agradece as doações de brinquedos, roupas, cobertores e cestas básicas realizadas pelos alunos Delegados de Polícia da
Escola Superior de Polícia Civil, abaixo listados:
Turma D 35: Alison Tinoco, Amarantino R. Gonçalves Neto, Breno M. de Paula, Carlos Eduardo Pezzette Loro, Damião Benassi Jr., Eliete Ap.
Kovalhuk, Fernando de Carvalho Sant’ana, Fernando Maurício Jasinski, Henrique H. M. de Castro, João Paulo L. da Silva, Juliano de Lemos
Tamos, Leandro A. A. Stabile, Lívia G. Pini, Luiz Henrique Vicentine, Marcelo M. Trevisan, Marcos M. Pestano, Michel T. de Carvalho, Nilson S.
Diniz, Patrícia C. N. Paz, Patrícia Pacheco Rodrigues, Pedro Felipe Andrade, Reinaldo Zequinão Neto, Ricardo J. R. Pereira F°, Ricardo M. F.
dos Santos, Rodrigo B. dos Santos, Tathiana L. Guzella, Tiago Wladyka, Vanessa C. Oliveira, Vinícius F. Maciel, Waleska S. Martins.
Turma D 36: Alexandre Meuer, Alynne Lima, André Feltes, Anna Karyne P., Amanda Ribeiro, Carlos Alberto, Carlos Gabriel, Cintia Albuquerque,
Denival Leandro, Eliana Peters, Emerson Ferreira, Emmanoel David, Fernanda Lima, Gislaine Pineda, Gustavo Mendes, Isabelle Freitas, Izaias
Cordeiro, João Batista, João Marcelo, João Paulo Lauandos, José Barreto, Luis Alves, Max Dias Lemos, Rita de Cássia, Rodrigo Rederde, Silas
Roque, Victor Menezes, Wagner Quintão.
O material doado foi acondicionado pela SEMP em kits e servirá para complementar a assistência às famílias cadastradas pelo
Departamento do Bem Estar Social durante este semestre; os brinquedos serão incluídos nos kits de Natal.
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DEPARTAMENTO DOUTRINÁRIO

Sempre visando a resgatar o pensamento do Codificador, neste
bimestre teremos a exposição do mais dedicado pesquisador do
sonambulismo na atualidade, para repassar-nos sua experiência e
conhecimento nesta área da ciência espírita, conforme cartaz acima.

Por ocasião dos 210 anos de nascimento de Kardec, em 03 de
outubro, haverá palestras especiais, destacando e revitalizando
os conceitos do Codificador. Serão sorteadas obras básicas da
Doutrina para maior divulgação do seu legado entre os presentes.

Em 25 de setembro, cem anos atrás, nascia o paulista José Herculano Pires (19141979), que se tornou jornalista e espírita, contribuindo na divulgação da Doutrina em
diversos aspectos, tendo especial importância a ênfase que imprimiu à pedagogia espírita,
termo criado por ele para designar a metodologia que Kardec aprendeu com Pestalozzi
e utilizou ao codificar o Espiritismo a fim de acelerar o progresso moral da humanidade,
objetivando a transição para um mundo de regeneração.
Professor universitário, Herculano fundou os jornais O Kardecista e A Mensagem, a
Revista Educação Espírita e escreveu mais de 80 obras; inaugurou o primeiro curso
sobre Pedagogia Espírita no mundo, ministrado, em 1970, quando o Educandário
Pestalozzi, na cidade de Franca, SP, completava 25 anos; fundou e dirigiu a Editora
Paideia (1976).
Dizia compreender o Espiritismo como “mundivivência” e como um projeto para
influenciar toda a sociedade e sua cultura, defendendo intensamente os postulados de
Kardec e criticando os desvios, como em sua obra O Centro Espírita: “A expansão do
Espiritismo em nossa terra é incessante e prossegue em ritmo acelerado. Mas o que
fazemos em todo esse vasto continente espírita é um esforço imenso de igrejificar o
Espiritismo, de emparelhá-lo com as religiões decadentes e ultrapassadas…”
Contudo, explica em Manifesto pela escola pública e laica, de 1962: “(...) sem atender
aos reclamos do transcendente no homem não atingiremos os objetivos da paideia
grega: a educação completa do ser para o desenvolvimento integral e harmonioso de
todas as suas possibilidades.(...) Sendo o Espiritismo uma doutrina que abrange, em
seus três aspectos fundamentais — a Ciência, a Filosofia e a Religião — todas as
facetas do Homem, visando necessariamente à unificação do Conhecimento, é evidente
que a Educação Espírita só pode ser integral e contínua, indo de um extremo a outro da
existência humana.”
Em seu livro Pedagogia Espírita, lê-se: “(...) Descuidar da educação espírita dos
filhos é negar-lhes a verdade” E, à página 161: “Sem conhecermos o educando à luz do
Espiritismo não podemos proporcionar-lhe a Educação Espírita. Suas percepções extrasensoriais, suas faculdades e sensibilidades mediúnicas, suas orientações conscienciais
provindas do passado são elementos importantes para o seu reajustamento psicológico
na presente existência e sua reorientação educativa.”
Por compartilhar desta compreensão, o Departamento Doutrinário resolveu envolver
a Mocidade, a partir dos 13 anos de idade, no estudo teórico e prático das capacidades
da alma, ou como preferia Hermínio Miranda, referindo-se ao texto de Paulo na 1ª Carta
aos Corinthios 12:4, a “diversidade dos carismas”.
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Programação de palestras na SEMP –

Setembro/Outubro/2014

Domingo
10h

Tema das obras de
Allan Kardec ou especial

Palestrante

Terçasfeiras

Palestrante
13h45

Palestrante
20h

07/09

Matrimônio e Amor

Cláudio Itacir

02/09

Jociely

Wellington

14/09

Não vim destruir a Lei

Ilírio Kessler

09/09

Zuly

Daniel Dallagnol

Sonambulismo
à luz do Espiritismo

16/09

Valter

Valter

21/09

Adilson Mota

23/09

Márcia Abreu

Márcia Abreu

28/09

Fragilidade dos homens

Kleber Lúcio

30/09

Silvana

Gastão

Cap. 25 - Buscai e achareis

05/10

Orientações de Kardec
aos espíritas

Sueli Britto

07/10

Mozart

Mozart

Cap. 26 - Dai gratuitamente...

14/10

Márcia Abreu

Robson

Tema livre

12/10

Gratidão

Cláudio Itacir

21/10

Álvaro

Aristeia Rau

Cap. 27 - Pedi e obtereis

19/10

Vida e Obra de
Allan Kardec

Carlos A.
São José

28/10

Paulo Cezar

Paulo Cezar

Cap. 1 - Não vim destruir a Lei

26/10

O Espiritismo no
despertamento do homem

Nilson Nazareno

Tema de “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”
Cap. 22 - Não separeis
Tema livre
Cap. 23 - Estranha moral
Cap. 24 - Não coloqueis a candeia...

ATIVIDADES PÚBLICAS DA SEMP
Quintafeira
15 horas

Tema (30 minutos)

Palestrante

04/09

Laços de família

Jociely

11/09

Caridade de Jesus

Silvana

18/09

Respeito

Álvaro

25/09

Parábola do semeador

Márcia Abreu

02/10

Aflições

Jociely

09/10

O amor em nossas vidas

Cláudio Itacir

16/10

O homem de bem

Álvaro

23/10

A fé transporta montanhas

Zuly

30/10

Honrai vosso pai
e vossa mãe

Silvana

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 .

SEGUNDAS-FEIRAS:
14h30 – Estudo de O Livro dos Espíritos
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:
14h30 às 15h30: entrega de senhas para o Tratamento pelo Magnetismo
QUINTAS-FEIRAS:
13h30 – Trabalhos manuais de voluntárias. Assistência social.
14h00 – Bazar e brechó beneficentes.
– Atendimento Fraterno
15h00 – Palestra seguida de passes
18h45 – Estudo de O EVANGELHO SEGUNDO o ESPIRITISMO
20h00 – 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
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:
8h às 9h: Entrega de senhas para o Tratamento pelo Magnetismo
14h às 16h: Ensaio do Coral Paz e Luz – aberto a novos integrantes
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.

