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PALAVRA DO PRESIDENTE
A SEMP, por intermédio do Departamento do Bem Estar Social (DBES), vem de
longa data, prestando assistência responsável à população carente de Curitiba e
instituições assistenciais de outras localidades.
Nosso atendimento, na sede, dirige-se, unicamente, ao segmento feminino,
atingindo idosas, grávidas, nutrizes e mulheres de qualquer idade com pouca ou
nenhuma escolaridade e crianças de zero a doze anos que acompanham as mães.
O principal objetivo do DBES, no setor assistencial é o de resgatar valores morais
e existenciais de nossas assistidas, com aulas de higiene física e mental, artesanato,
culinária e de alfabetização, visando a preencher lacunas em suas formações. Estas
atividades são complementadas por atendimento médico, com distribuição de
medicamentos, além de palestras envolvendo temas do evangelho segundo o
espiritismo.
Cada assistida, inscrita segundo critérios de necessidade, recebe pontos, tanto
pela assiduidade quanto pela participação nas atividades. Esses pontos,
periodicamente, são convertidos em vale para recebimento de mantimentos e roupas
usadas. Cada uma recebe de acordo com a pontuação que fez no período. Caso
faltem três vezes, sem justa causa, são desligadas do programa. Quanto às grávidas,
ainda recebem enxoval para os nascituros.
O objetivo da SEMP não é praticar assistencialismo, mas converter de modo
disciplinado, os pontos em bens, valorizando a assistida, que se beneficia
duplamente, pois adquire conhecimento, que poderá pôr em prática na conquista
de emprego, e, pelo seu empenho, converte perseverança em benefício de sua
família.
Temos procurado ser criteriosos na busca destes objetivos. isto implica em não
fazer doação no portão principal da SEMP, evitando tumulto e desordem, já
constatados, além de não colaborar para o crescimento do simples assistencialismo,
aquele que alimenta o profissional da mendicância. Assim agindo, estimulamos
aquelas que fazem por merecer, e, sem cumplicidade, estamos sendo justos e
caridosos.
Cláudio Itacir Della Nina da Silva

ATENÇÃO VOLUNTÁRIOS DA SEMP !
O Departamento Doutrinário deseja a sua participação na pesquisa sobre o Curso
de Palestrante, em fase de planejamento, com previsão para ser implantado a
partir de 2015. Solicite o formulário na recepção da Casa, nos dias de atividade,
preencha todos os campos e insira na urna específica, no mesmo local.
A SEMP agradece!

Ás 19h45 das QUINTAS-FEIRAS, VENHA JUNTAR-SE aos ESTUDANTES da
SEMP, em 5 MINUTOS de VIBRAÇÕES PELA PAZ e ILUMINAÇÃO DAS
CONSCIÊNCIAS dos BRASILEIROS, no AUDITÓRIO da CASA.
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EDITORIAL
EDITORIAL
Nestes anos em que editamos o Boletim A Paz, vimos
reforçando o tríplice aspecto da Doutrina dos Espíritos. É bem
verdade que os encarnados ainda não evoluímos moralmente
a ponto de relegarmos a ênfase no aspecto religioso; e o
sesquicentenário de O Evangelho Segundo o Espiritismo, neste
ano que se encerra, serviu de estímulo ao estudo mais
aprofundado da moral do Cristo, que envolve também o seu
aspecto filosófico. Contudo, o conhecimento do aspecto
científico fortalece a fé raciocinada que o Codificador tanto
valoriza e que oferece o suporte essencial às provas e/ou
expiações que precisamos superar como Espíritos encarnados
em evolução.
No final do século XIX, logo após a desencarnação de
Kardec, diversos cientistas europeus desenvolveram pesquisas
relacionadas ao Espiritismo, relatadas em obras de Léon Denis,
Alexandre Aksakoff, Ernesto Bozzano, Camille Flamarion,
Gabriel Delanne e Willian Crooks, dentre outros. Com a
transposição da “árvore magnânima do Evangelho da Palestina
para a região do Cruzeiro”, como refere o Espírito Humberto
de Campos em Brasil, coração do mundo, Pátria do Evangelho,
os adeptos do Espiritismo recebem esta dádiva, ao mesmo
tempo em que assumem a responsabilidade de manter sempre
vivos dentro de si os preceitos ali contidos: a humildade em
contraposição à arrogância, o amor, o perdão e a firmeza do
“Sim, sim! Não, não!”, no trato com as dificuldades e embates
diários.
Considerando o materialismo que grassa nestes dias de
transição planetária, com desprezo crescente à moral cristã,
antes que a dor entre em ação para corrigir os rumos, tentemos,
através da instrução, chegar ao mesmo objetivo. Há um vasto
e desconhecido campo de perturbações da mente – termo
empregado pelos materialistas para se referirem à alma –
atualmente em crescimento avassalador; aguardando maiores
estudos e pesquisas sob a abordagem espiritual para a sua
eliminação. A SEMP permanece atenta, instruindo sempre seus
voluntários para melhor atender a esta demanda. Por outro
lado, demonstrando a verdade de forma inequívoca dentro do
cientificismo vigente, será possível falar numa linguagem
melhor entendida, como no Dia de Pentecostes, em que os
discípulos pregaram no idioma de cada forasteiro – e assim
mostrar, aos que se deixaram levar pelos falsos profetas, o
caminho de luz para o Mundo de Regeneração.
Grupo de Estudos Aprendizes da Verdade
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ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE
A Evangelização infantojuvenil prepara-se para a
finalização do programa de 2014.
O novo presidente da SEMP, Claudio Itacir, assim
como o seu vice, Valter Divardin, acompanharam nosso
trabalho com carinho. Toda verba e apoio que o DIJ
precisou foram supridos. Eles conhecem nossas
necessidades e sabem o quão importante é o trabalho
de Evangelização das crianças e dos jovens.
Agradecemos imensamente a compreensão de todas
as pessoas que frequentam a Sociedade Espírita Os
Mensageiros da Paz, aos domingos, na paciência com
as agitações normais que nosso trabalho alberga.
No dia 7 de dezembro de 2014, faremos o
encerramento das atividades, com confraternização
ainda a ser definida e a evangelização retornará em 22
de fevereiro de 2015. Haverá Evangelizadores no período
de férias, para entreter, com vivências cristãs, as
crianças que vierem com seus pais às palestras.
Manteremos um cadastro de nossas crianças e
jovens, preenchido pelos responsáveis, para sempre
estarmos em contato, seja por telefone ou internet.
Que nesta caminhada escolhida em direcionar ao
bem as gerações futuras, possamos sempre ser
protegidos, aconselhados e ajudados pelos Amigos
Tutelares do Cristo.
O Departamento de Infância e Juventude agradece a
todos pela maravilhosa companhia neste ano de 2014 e
deseja a todos um convívio harmonioso junto aos
familiares nas tradicionais Festas de Fim de Ano. Em
2015 continuaremos com a tarefa a nós confiada pelo
Mestre Maior, ensinando às crianças e aos jovens o Seu
Evangelho e a Doutrina Espírita.

DEPARTAMENTO do
do BEM
BEM ESTAR
ESTAR SOCIAL
SOCIAL
DEPARTAMENTO
Os presentes de Natal e demais itens da Campanha “Faça uma Criança Feliz
neste Natal” deverão ser entregues pelos padrinhos até o dia 10 de novembro, na
recepção. As crianças cadastradas receberão este material no início de dezembro.
Em 27 de novembro, haverá o encerramento das atividades anuais de assistência
do Departamento e entrega das cestas de fim de ano para as famílias assistidas.
A festa de encerramento para as voluntárias do Departamento será na tarde de
9 de dezembro.
O Bazar e o Brechó retornarão a partir de 24 de fevereiro de 2015 e, em 26 de
fevereiro, haverá reunião com as voluntárias, para o reinício das atividades na
semana seguinte.

DOAÇÃO CADASTRADA
Na edição anterior, divulgamos que, desde agosto deste ano, as doações
efetuadas para a SEMP são cadastradas, recebendo uma numeração.
Periodicamente, o material passa por uma triagem realizada pelas voluntárias,
direcionando-se a cada Departamento aquilo que for útil às diversas atividades
da Casa, à assistência semanal às famílias carentes e aos Asilos que ela
mensalmente ampara.
A partir de agora, os sócios, frequentadores e colaboradores da SEMP terão
a oportunidade de adquirir objetos doados à Casa que não sejam direcionados
a nenhum dos setores acima citados, por meio de ofertas via e-mail ou
manifestação por escrito, os quais serão arrematados pelo melhor lance. Este
material está descrito e ilustrado com fotos no Edital da recepção da Casa e
no facebook: Colaboradores Semp
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008407683269
Os recursos obtidos serão utilizados exclusivamente na manutenção da
SEMP e nas atividades assistenciais mantidas pela instituição.
Os lances poderão ser realizados através de proposta por escrito ou por
e-mail: bazarsemp@gmail.com, conforme anexos em edital na recepção
da SEMP, depositada em urna específica no mesmo local, no período de
19/10/2014 a 09/11/2014.
A proposta deverá conter obrigatoriamente o nome completo, o número de
uma identificação oficial (RG, CNH, CPF, etc.), data de nascimento, telefone
ou e-mail, número do item de interesse, descrição do item e valor do lance.
Proposta rasurada ou que não permita identificar claramente o proponente
ou o item de interesse ou com valor menor que o mínimo estabelecido para o
item, será automaticamente desclassificada.
Havendo empate de valores, terá direito de aquisição aquele que for sócio;
entre sócios o mais antigo; entre sócios com mesmo tempo de associado, o
mais velho; caso não sejam sócios o mais velho.
Os resultados serão divulgados num prazo de até dez (10) dias após o
encerramento dos lances e os vencedores terão prazo máximo de dez (10)
dias para efetuar pagamento; a retirada do(s) objeto(s) ocorrerá em dias em
que a casa esteja aberta ao público. Não comparecendo para pagamento e/
ou retirada, a próxima melhor oferta será classificada.
Os interessados poderão vistoriar os itens nos dias de atividades públicas
da Casa. Após a entrega, não serão aceitas devoluções. Por serem objetos
doados, a SEMP não garante a qualidade e funcionalidade dos objetos
ofertados.
As propostas recebidas e um relatório com os resultados serão examinados
pela Comissão Fiscal e posteriormente arquivados.
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HOMENAGEM aos 89 ANOS de um VOLUNTÁRIO

DEPARTAMENTO DOUTRINÁRIO

No domingo 12 de outubro, antes da palestra, o
Departamento Doutrinário, representado pela
coordenadora do Atendimento Fraterno, Eva Monteiro
Cardoso, fez uma leitura da trajetória espírita deste
valoroso voluntário, Alberto Moreira Fagundes, por
ocasião dos 89 anos de sua presente reencarnação.

O Espiritismo é a ciência que estuda o Espírito, esteja ele desencarnado ou
encarnado (alma).
O sonambulismo espontâneo – em que a pessoa levanta do leito durante o sono
e, com os olhos fechados, caminha e age com desenvoltura - sempre existiu, porém
o sonambulismo provocado pelo magnetismo foi descoberto durante um tratamento
efetuado pelo Marquês de Puységur, discípulo de Franz Anton Mesmer, Codificador
desta ciência que Allan Kardec – magnetizador durante 35 anos – considerava irmã
gêmea do Espiritismo. O Codificador do Espiritismo estudou e praticou Magnetismo
com o Barão Du Potet, fundador da Sociedade Mesmeriana de Paris.
Na Revista Espírita, Allan Kardec diz que o sonambulismo é a prova da
sobrevivência da alma. E dedicou um capítulo inteiro de O Livro dos Espíritos para
discorrer sobre os fenômenos de emancipação da alma, dentre eles o sonambulismo.
À época dos magnetizadores clássicos, no século XIX, 10% da população tinha a
capacidade de entrar em sonambulismo magnético. Através do sonâmbulo, que
com sua alma desprendida do corpo visualizava e descrevia a situação dos órgãos
internos do paciente, o tratamento tornava-se mais eficaz. Com o conhecimento da
Doutrina Espírita, as possibilidades ampliaram-se, através da comunicação do
sonâmbulo com os Espíritos, que lhe orientavam quanto a medicamentos e técnicas
adequadas a cada caso. As dificuldades foram grandes, pois este tratamento
competia com a Medicina, ainda pouco avançada àquele tempo.
No entanto, apesar de diversos autores europeus ligados à Doutrina Espírita terem
relatado seus estudos e pesquisas até o início do século passado, apenas há alguns
anos o Espiritismo, agora já domiciliado no Brasil, vem estudando mais
detalhadamente o sonambulismo magnético.

Alberto é voluntário da Casa há 39 anos e atualmente
dedica seus conhecimentos espíritas no Atendimento
Fraterno e como monitor do COEM noturno, de forma
assídua e amorosa. Mas em anos passados, já participou
de caravanas da sopa aos menos favorecidos, de
mutirão para a construção do C. E. Fé, Amor e Caridade,
da fundação de um orfanato em Araucária e do auxílio à
comunidade necessitada de Colombo. De 1979 a 1989,
foi membro do Conselho Deliberativo e da Diretoria da
SEMP, cumprindo ativamente suas funções de forma
responsável e íntegra.

Alberto é um exemplo vivo do verdadeiro espírita.
Parabéns, querido amigo! Que as bênçãos de nosso
Pai o envolvam e protejam sempre, permitindo-nos
usufruir da sua sabedoria por muitos anos ainda!

III Encontro Fraterno de Desobsessão
Os integrantes dos dois Grupos de Desobsessão da
SEMP participaram, no dia 25 de outubro último, do
Encontro que reuniu trabalhadores de doze grupos
mediúnicos de Curitiba nesta especialidade. Sob a
coordenação de Rubens Denizar Figueira dos Santos, a
troca de experiências ocorreu no Centro de Estudos
Espíritas Francisco de Assis, visando ao constante
aprimoramento necessário para esta tarefa, de suma
importância nos dias atuais, em que os processos
obsessivos multiplicam-se, como previsto desde o tempo
de Kardec, devido ao processo de transição planetária
pelo qual atravessamos.
Em 2015, o Departamento Doutrinário divulgará, de
forma expressiva, entre os demais grupos mediúnicos
da Casa, os procedimentos mais indicados para o
atendimento e encaminhamento de Espíritos
responsáveis por obsessões complexas.

Em setembro, Adilson Mota de Santana veio a Curitiba ministrar um seminário
exclusivo para o Grupo de Estudos do Magnetismo Cáritas, da SEMP, com conteúdo
mais específico sobre “Sonambulismo à luz do Magnetismo Espírita”, tirando dúvidas
e incentivando o Grupo com sua experiência e conhecimento de pesquisador e
estudioso da área há muitos anos. Outro seminário, “Sonambulismo e Espiritismo”,
foi aberto ao público, atraindo magnetizadores de outras cidades.
O GEM Cáritas estuda incansavelmente para que este conhecimento inserido
por Allan Kardec como apoio do Espiritismo, sirva no Tratamento pelo Magnetismo e
no atendimento ao médium, desde que este busca a Casa, seguindo-o na sua
formação, durante o COEM, até o período em que desenvolve o trabalho dentro de
um Grupo Mediúnico. O amor e a instrução, conforme ditou o Espírito Verdade,
constituem o caminho mais curto para o sucesso espiritual.
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Domingo
10h

Tema das obras de
Allan Kardec ou especial

Palestrante

Terçasfeiras

Palestrante
13h45

Palestrante
20h

02/11

Perdas de entes queridos

Ilírio Kessler

04/11

Sueli Guerra

Sueli Guerra

09/11

No caminho da Verdade

Maria da Graça
Rozetti

11/11

Silvana

Marcos Negrão

16/11

A caridade em nossas vidas

Cláudio Itacir

Márcia Abreu

Márcia Abreu

Jociely

Wellington

23/11

A parábola do semeador e
os níveis conscienciais

18/11
25/11
02/12

Valter

Valter

09/12

Paulo Cezar

Paulo Cezar

Carlos A. São José

30/11

Sueli Britto

16/12

Silvana

Wellington

07/12

Com Jesus dói menos

Edvaldo Kulcheski

23/12

Jociely

Edvaldo Kulcheski

14/12

Os fenômenos
produzidos por Jesus

Valdecir Rozetti

Cláudio Itacir

Cláudio Itacir

21/12

Jesus - governador
do nosso orbe

Cosme Massi

28/12

As curas de Jesus

Gastão

Quintafeira
15 horas

Tema (30 minutos)

Palestrante

06/11

O significado do amor

Márcia Abreu

13/11

Profissão

Jociely

20/11

Esperança

Silvana

27/11

A oração

Márcia Pimenta

04/12

A dor em nossas vidas

Jociely

11/12

Justiça

Silvana

18/12

Múltiplas atividades

Márcia Abreu

25/12

RECESSO

-------

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 .

Perda de entes queridos
Tarde: Caridade com Jesus

A importância da
Casa Espírita

30/12

Tema de “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”

Noite: Tema livre
Cap. 2 - Meu Reino não é deste mundo
Cap. 3 - Há muitas moradas...
Cap. 4 - Ninguém poderá ver o Reino...
Cap. 5 - Bem aventurados os aflitos
Cap. 6 - O Cristo Consolador
Tarde: Bem aventurados os pobres...
Noite: O nascimento de Jesus e você
Cap. 8 - Bem aventurados os puros...

ATIVIDADES PÚBLICAS DA SEMP
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:
13h00 às 14h00: 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.

