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PALAVRA DO PRESIDENTE
No segundo bimestre, duas datas constam do nosso Estatuto Social como solenes. A primeira é o dia 31 de março em que lembramos a desencarnação de Hippolyte Léon Denizard Rivail, o
Allan Kardec, aos 64 anos dessa encarnação, em que assumiu a missão de dar corpo de doutrina
metódico e regular ao Espiritismo. Labor grandioso e intenso para o qual estava preparado, incontestavelmente, mas que lhe consumiu energias vitais preciosas, o que comprometeu sua saúde
física e culminou com o evento que reverenciamos.
A ele devemos o acesso aos mais profundos conhecimentos a respeito das questões que
envolvem os aspectos científicos, filosóficos e religiosos da vida humana, abordados nas suas
obras principais: O Livro dos Espíritos, referente à parte filosó-fica, editado em abril de 1857; O
Livro dos Médiuns,referente à parte experimental e científica, editado em janeiro de 1861; O
Evangelho Segundo o Espiritismo, relativo à parte moral, de janeiro de 1864; O Céu e o Inferno,
sobre a justiça de Deus, de agosto de 1865; A Gênese, os Milagres e as Predições, de janeiro de
1868.
Além destas obras a que chamamos Codificação, escreveu a Revista Espírita a partir de
janeiro de 1958 e foi fundador da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a primeira Sociedade Espírita constituída. Suas obras constituem a base de que derivam os milhares de títulos que
compõem a bibliografia espírita.
Lógico, racional, sensível, abordava as questões com extrema lucidez, buscando esgotar
cada uma à luz dos conhecimentos disponíveis à época. Corajoso, não se furtava ao debate,
como se pode observar em várias ocasiões.
Contou com o amparo e inspiração dos Espíritos Superiores, sob orientação de Jesus, porque se tratava de legar à humanidade terrestre "O Consolador", por Ele prometido, quando de Sua
estada física entre nós. Entretanto, foi pelo empenho e competência de Kardec que a obra foi
viabilizada. Nosso reconhecimento e gratidão a esse Espírito de Luz.
A outra data que comemoramos neste bimestre é a de fundação da Sociedade Espírita "Os
Mensageiros da Paz", ocorrida em 11 de abril de 1913.
Para nós, que compomos o quadro atual de elementos ativos encarnados desta instituição, é
momento oportuno para agradecer àqueles que há cento e dois anos tiveram a coragem e a
decisão de criá-la. A eles e, também, a todos os que durante este período labutaram na Casa,
principalmente aos que o fizeram de forma anônima e abnegada, rendemos a nossa homenagem.
Agradecemos igualmente aos bons Espíritos que ao longo deste período têm inspirado e
orientado os componentes desta instituição para agir conforme os princípios cristãos, respeitando as alteridades no trato com os demais e guiando-se pelo Evangelho Segundo o Espiritismo,
único meio de aprimorar sentimentos.
Cláudio Itacir Della Nina da Silva
Presidente da SEMP

EDITORIAL
EDITORIAL
Na obra de Allan Kardec, que neste ano completa 150
anos de publicação - O céu e o inferno ou A justiça divina
segundo o Espiritismo - o Codificador inicia o primeiro capítulo
discorrendo sobre "O futuro e o nada". Ao estudá-lo,
verificamos a preocupação de Kardec em trazer à humanidade
um contraponto para o materialismo que se organizava à sua
época e insurgia contra a crença no Deus Pai Criador
ensinado por Jesus, em especial sob as doutrinas do niilismo
(descrença absoluta) e do panteísmo (que entende a divindade
como sendo o próprio mundo e o conjunto dos seres). E
analisando o momento em que vivemos, percebemos que
estas descrenças ainda confundem a mente de muitos, que
sem perceberem, assimilam suas ideias sutis e
mistificadoras. Vejamos alguns trechos desta obra
sesquicentenária:
"Pela crença no 'nada', o homem concentra todos os seus
pensamentos sobre a vida presente (...) e o incrédulo é
coerente consigo mesmo quando chega a esta conclusão:
gozemos, apesar de tudo; cada um por si; a felicidade, neste
mundo, é do mais esperto." (Cap. 1, item 1)
"Cada um é livre, sem dúvida, em sua crença, em crer em
alguma coisa ou não crer em nada; mas aqueles que
procuram fazer prevalecer, no espírito das massas, da
juventude sobretudo, a negação do futuro, apoiando-se na
autoridade do seu saber ou no ascendente da sua posição,
semeiam na sociedade os germes da perturbação e da
dissolução e incorrem em uma grande responsabilidade."
(Cap. 1, item 4)
No século de Kardec, surgiram os germens de diversas
correntes materialistas, algumas com propósitos
dominadores das massas, através de mentalidades
intelectualizadas que se autodenominam revolucionárias e
distorcem gradativamente a cultura cristã até os nossos dias,
num ritmo preocupante. A Espiritualidade Superior, dirigida
pelo Cristo, uno com o pensamento de Deus, certamente já
antevendo a prova pela qual a humanidade passaria, colocou,
através da Doutrina Espírita, a viga mestra adequada aos
tempos de maior cientificismo em que vivemos, para nos
fortalecer na fé raciocinada. A sua divulgação entre os jovens
dar-lhes-á o discernimento contra estas doutrinas
equivocadas, proporcionando-lhes a paz espiritual e a
confiança.
"Se a religião, apropriada a princípio aos conhecimentos
limitados dos homens, houvesse sempre seguido o
movimento progressivo do espírito humano, não haveria
incrédulos, porque está na natureza do homem crer e ele
crerá se a doutrina estiver em harmonia com suas
necessidades intelectuais. (...) A Doutrina Espírita sobre o
futuro, não sendo uma obra de imaginação, mas o resultado
da observação de fatos materiais que se desenrolam hoje
sob os nossos olhos, (...) será o primeiro ponto de aproximação
entre os diferentes cultos, um passo imenso para a tolerância
religiosa e, mais tarde, a sua fusão." (Cap. 1, itens 13 e 14).
Grupo de Estudo Aprendizes da Verdade
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ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE
Mais um ano começa.
E o trabalho da Evangelização Infantojuvenil segue firme e forte
em nossa Casa, com a novidade da Evangelização de Bebês, que
tem se tornado um sucesso e que continua em 2015.
Alguns pais, que souberam deste trabalho, trazem seus bebês de
bairros distantes e até da região metropolitana, o que aumenta nossa
responsabilidade.
E nosso estimado Espírito, Bezerra de Menezes, que nunca esquece
de nos enviar palavras de estímulo, disse em 1982:
“T
em sido enfatizado, quanto possível, que a ttarefa
arefa da
Tem
Evangelização Espírita Infantojuvenil é do mais alto significado
dentre as atividades desenvolvidas pelas Instituições Espíritas,
na sua ampla e valiosa programação de apoio à obra educativa
do homem. Não fosse a evangelização, o Espiritismo, distante de
sua feição evangélica, perderia sua missão de Consolador (...)” .
Também continuaremos com a Vivência de Pais, porém no formato
bimestral.
Neste ano teremos a participação mais ativa dos jovens nos ciclos,
ajudando-nos e aprendendo para serem futuros Evangelizadores.
Estes jovens maravilhosos, sempre de braços com o Bem, e que
trocaram as festividades mundanas do período carnavalesco pelo
Encontro Espírita de Verão, no Recanto Lins de Vasconcellos da FEP.
Oferecemos treinamento aos interessados neste trabalho magnífico
da Evangelização. Venha trabalhar conosco.
Bem-vindos.
Encontro de jovens durante o Carnaval
Durante quatro dias, noventa e cinco jovens de Curitiba e região
encontraram-se no Recanto Lins de Vasconcellos, para participarem
do “X Encontro Espírita de Verão”. O tema abordado no encontro foi
Francisco de Assis, vivenciado através da arte e do estudo. Muito mais
do que um encontro de jovens espíritas, foi um encontro de amor e de
esperança, reforçando em todos a vontade de fazer o bem.

A SEMP colaborou com 50% das inscrições dos quatorze integrantes
da Mocidade que representaram a Casa nesta atividade cristã
produtiva e exemplificadora. Seis trabalhadores do DIJ acompanharam
os jovens voluntariamente.

DEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIAL
Cronograma de aulas para as assistidas
Março a novembro:
- Curso de alfabetização;
- Aulas teóricas e práticas para o clube de mães;
- Aulas de higiene para gestantes e nutrizes.
- Trabalhos manuais:
Março a abril – Curso de arte culinária, teórica e prática;
Maio a junho - Confecção de trabalhos em Patchwork e
bordados;
Julho – Término dos trabalhos e recesso;
Agosto a setembro – Aulas de fuxico e macramê;
Outubro a novembro – Aulas de tricô e crochê;
Dezembro – Encerramento das atividades e férias.

Março / Abril /2015

REFLEXÕES

ONDE NOS SITUAMOS?!
Zélia Carneiro Baruffi*
Quem nos socorrerá senão nós mesmos, através de nossos
atos? Somos o que pensamos e deste para a concretização
de nossas próprias criações mentais é um passo.
Na pergunta 459, de “O Livro dos Espíritos”, encontramos o
seguinte:” Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos
e nossas ações?”
E a resposta dada pelos Espíritos Superiores a Kardec foi
esta:” Nesse sentido a sua influência é maior do que supondes,
porque muito frequentemente são eles que os dirigem”.
Nossa alma é um Espírito que pensa. E se nossos
pensamentos forem sempre dirigidos para o bem, certo
teremos ao nosso lado entidades desencarnadas afins, com
os mesmos propósitos, guiando-nos através do caminho, o
que não acontecerá se nos desviarmos para a senda do mal,
atraindo para nosso convívio Espíritos que compartilham com
igual modo de vida. O semelhante atrai o semelhante. É a lei.
Os simpáticos atraem-se, fundem-se numa perfeita simbiose,
seja para o bem, ou seja para o mal.
André Luiz nos diz, em seu livro “Nosso Lar”, que nunca
poderia supor, quando encarnado, que na vida espiritual lhe
seriam pedidas contas de episódios simples, como fatos de
somenos importância. Para ele,os erros humanos os
conceituava segundo os preceitos da criminologia. Todo
acontecimento estranho aos códigos - nos relata ele - entraria
na relação dos fenômenos naturais. Mas não é assim. Tanto
na vida terrena quanto na espiritual, temos obrigações e
deveres. A cada ação corresponde uma reação, boa ou má,
segundo nossa conceituação. Tomemos um exemplo tão
simples e tão cotidiano. Por que não sermos autênticos? Não
sermos o que somos em todos os momentos de nossa
existência? Entretanto, adaptamos ao rosto inúmeras
máscaras, de acordo com as situações que se nos vão
apresentando ao longo da caminhada. Quantas vezes nossa
garganta irrita-se, diariamente, por coisas tão insignificantes,
que chegamos a esquecer as regras da cordialidade para com
nossos semelhantes, que nada têm a ver com o mau humor
que apresentamos. Colocamos um largo sorriso na face, lá
fora, com nossos amigos, e dentro do lar tiranizamos,
escravizamos. Ah! Se todos pudessem compreender o valor
deste despertar íntimo para as coisas espirituais, certo não
haveria tantos desencontros de criaturas consigo mesma.
Daí o dizermos, no início, que nós mesmos nos socorremos,
de conformidade com nossos atos. Certo haverá intercessores
do plano Maior. Amigos, parentes que desejam nosso bem,
nosso progresso espiritual, nos ajudam. Mas é preciso, antes
de tudo, sejamos merecedores dessas intercessões. Se
nossos pensamentos estiverem chumbados às coisas materiais,
não conseguiremos ver além de um ponto pequenino, limitado,
desse mundo interior tão particular, por vezes tão imperfeito e
sem amplitude.
Olhemos nossos semelhantes com amor, ignorando o mal
que ainda existe neles, para que outros nos olhem com o mesmo
amor, só assim estaremos saindo desse mundo tão egoísta,
pois o “egoísmo - disse Kardec - é a fonte de todos os vícios,
como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e
desenvolver a outra, deve ser o alvo de todos os esforços do
homem, se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo,
tanto quanto no futuro.”
*Zélia Baruffi é médium, trabalhadora da SEMP,
escritora e estudiosa da Doutrina Espírita há muitos anos.
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DEPARTAMENTO DOUTRINÁRIO
Na SEMP, o Departamento Doutrinário inclui o Atendimento Espiritual, todos os grupos
mediúnicos e de estudo e as palestras públicas.
Atendimento Espiritual:
Inicia na recepção e Acolhimento, que direcionam os interessados para o Atendimento
Fraterno, onde recebem, através do diálogo individual e sigiloso, orientações para os
seus questionamentos e problemas morais, emocionais e espirituais, baseadas na
Doutrina dos Espíritos. O atendente deste setor indica o procedimento seguinte a ser
realizado, conforme a necessidade do paciente:
a) Evangelhoterapia,
b) integração num dos grupos de estudo,
c) assistir às palestras e receber a Fluidoterapia (câmara de passes)
d) encaminhar o nome para a Desobsessão e o paciente, para o Tratamento pelo
Magnetismo.
O Tratamento pelo Magnetismo segue critérios científicos doutrinários, com registro
dos resultados, que demonstram a sua eficácia, especialmente nos casos de distúrbios
energéticos, emocionais e espirituais. Durante o ano de 2014, foram aplicados 1.036
passes às quartas-feiras e 1.843 aos sábados, num total de 2884 passes magnéticos,
beneficiando e harmonizando mais de seiscentos pacientes que fizeram o tratamento
desde que este serviço foi implantado, no final de 2012.
Grupos de Estudo:
(veja os horários no quadro Atividades Públicas, à pág. 4)
- PBDE – Programa Básico da Doutrina Espírita: o curso inicial, baseado em O Livro
dos Espíritos, obra básica e pioneira de Allan Kardec, com duração de um ano.
- Estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo – terceira obra publicada por Allan
Kardec; estudo com duração não determinada, contínua e início a qualquer tempo.
- COEM – Centro de Orientação e Educação Mediúnica: com sessões teóricas e
práticas, estuda a mediunidade durante dois anos.
- ESDE – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, com duração aproximada de
três anos.
- EADE – Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, que abrange os três aspectos:
científico, filosófico e moral cristão.
- Estudo de O Livro dos Espíritos – aprofunda-se nesta obra, pesquisando em outras
obras de Kardec, como A Gênese e autores complementares.
- Estudo da Revista Espírita – publicada por Allan Kardec de 1858 a 1869, com suas
pesquisas, estudos e relatos. Em 2015, será estudado o ano 1861.
- Estudo das Obras de André Luiz – no momento, em estudo o livro E a vida continua...
- Magnetismo e Espiritismo – teórico e prático – duração de um ano.

AÇÃO DO MAGNETISMO HUMANO
Na questão 33 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos:
A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e
de adquirir todas as propriedades? E os Espíritos respondem:
Sim e é isso o que se deve entender, quando dizemos que tudo está em tudo
tudo!
Ao que o Codificador comenta: Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos
os magnetizadores e que consiste em dar-se, pela ação da vontade, a uma
substância qualquer, à água, por exemplo
exemplo, propriedades muito diversas: um gosto
determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias. (...) Assim, a água,
que se compõe de uma parte de oxigênio e de duas de hidrogênio, se torna corrosiva,
duplicando-se a proporção do oxigênio. Transformação análoga se pode produzir
por meio da ação magnética dirigida pela vontade
vontade.
Em O Livro dos Médiuns, Kardec complementa: Se pode operar uma modificação
nas propriedades da água, pode, igualmente, produzir um fenômeno análogo sobre
os fluidos do organismo. Daí o efeito curativo da ação magnética dirigida
convenientemente
convenientemente. (LM, Cap. VIII – item 131)
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Programação de palestras na SEMP – Março/Abril/2015
Domingo
10h

Tema das obras de
Allan Kardec ou especial

Palestrante

Terçasfeiras

Palestrante
13h45

01/03

Depressão, o vazio da alma

Carlos A. de S. José

03/03

Alvaro

08/03

Jesus, o Dignificador da mulher

Márcia Abreu

10/03

Jorge

15/03

A Felicidade na visão espírita

Cosme Massi

17/03

Mozart

22/03

Tema livre

Ana Guimarães

24/03

Jociely

29/03

Aprendendo com Amor

Edvaldo Kulcheski

05/04

Sinais dos tempos

Gastão Kost

31/03
07/04

Valter
Sueli Guerra

Cláudio Itacir

14/04

Paulo Sanito

21/04
28/04

Paulo Cezar
Silvana

12/04

Genialidade: o passado
refletido no presente

19/04

Dinâmica familiar

Dilma Matos

26/04

Lei do trabalho

Valter Divardin

Quintafeira
15 horas

Palestrante
20h

Tema de “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”

Aristeia Rau

Cap. 17 - Sede perfeitos
Tarde: Lei de igualdade
Eduardo Rossi
Noite: Tema livre
Mozart
Cap. 18 - Muitos os chamados ...
Tarde: O céu e o inferno - 150 anos
Kleber Lúcio
Noite: Arrependei-vos
Valter
Vida e Obra de Allan Kardec
Sueli Guerra
Homenagem a Chico Xavier
Tarde: Evangelho segundo o Espiritismo - 151 anos
Mauro Batista
Noite: Tema livre
Cap. 19 - A fé transporta montanhas
Paulo Cezar
Márcia Abreu Cap. 20 - Trabalhadores da última hora

ATIVIDADES PÚBLICAS DA SEMP
Tema (30 minutos)

Palestrante

05/03

A fé transporta montanhas

Álvaro

12/03

Pescadores de almas

Márcia Abreu

19/03

O Cristo Consolador

Márcia Pimenta

26/03

Família

Jociely

02/04

Honrai vosso pai e vossa mãe

Suely Hubie

09/04

Muitos os chamados

Álvaro

16/04

Generosidade

Márcia Abreu

23/04

Educação

Jociely

30/04

Carregar a sua cruz

Márcia Pimenta

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
LIVRARIA:
Terças: 13h30 às 15h30 e 19h15 às 21h30
Quintas: 13h30 às 15h30 e 19h15 às 20h30
Domingos: 9h15 às 11h30
VIDEOTECA e BIBLIOTECA:
Terças: 13h00 às 14h50 e 19h00 às 21h00
Quintas: 13h30 às 14h30 e 19h15 às 19h55
Domingos: 9h30 às 11h30 .

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, brechó e trabalhos manuais
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 – 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
15h00 – Estudo da Revista Espírita
16h30 – Estudo de O EVANGELHO SEGUNDO o ESPIRITISMO
– Curso PBDE (Programa Básico da Doutrina Espírita) – 1 ano
– Curso Magnetismo e Espiritismo – teórico e prático – 1 ano
DOMINGOS:
10h00 – Palestra doutrinária seguida de passes. Atendimento Fraterno.
– Evangelização de crianças e jovens.

