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PALAVRA DO PRESIDENTE
O Espiritismo, trazido ao mundo pelos espíritos superiores, conforme prometera Jesus,
após o exaustivo trabalho de Kardec, que, simplificadamente, chamamos de Codificação,
tem trazido à humanidade deste pequeno globo, esclarecimentos profundos e atuais sobre
as Leis Universais.
Os cinco livros principais desta obra são a base sobre que se assentam os conhecimentos da Doutrina: científicos, filosóficos e religiosos. É uma extensa e abrangente fonte
de informação lógica e racional que dispõe de meios convincentes para o nosso entendimento e, mais que isto, fortalece as vontades decididas a avançar pelos caminhos do
progresso com mais sabedoria, começando pela reforma íntima.
Os espíritas constituem, ainda, minoria. A difusão ocorre pelos diversos mecanismos
que os meios de comunicação favorecem, além dos que os Centros desenvolvem nas
atividades para o público externo. Não promete milagres, facilidades ou privilégios àqueles
que o seguem, mas estímulo ao esforço pessoal para instruir-se e vencer suas tendências
negativas.
Apesar de tanto proporcionar, o que bastaria para conquistar adeptos sinceros, vemos
pessoas que se afastam pelo receio dos compromissos ou responsabilidades. Além delas,
há os que conseguem deslumbrar-se, buscando no fanatismo sua forma de praticá-lo;
modo alienado que em nada contribui para si mesmos ou para a Doutrina. Sem a pretensão
de superioridade, não existe meio mais lógico e racional capaz de eliminar as ilusões da
vida.
E nós, associados, voluntários, aqueles que constituem os quadros da casa espírita,
estaremos agindo segundo os ditames da Doutrina? Nem sempre.
A diversidade que constitui a humanidade atinge, claro, os espíritas, consequência das
centenas de milhares de encarnações por que passamos, do maior ou menor esforço que
empenhamos no progresso pessoal, das experiências que tivemos, etc. Mas há princípios
que deveriam ser seguidos pelos espíritas como forma de convencer os não adeptos, quais
sejam, a prática das virtudes evangélicas que nos afasta do egoísmo e suas consequências: o apego aos títulos, às posições e ao poder, impedindo que outros venham a exercer
funções, talvez com maior competência e dedicação.
Não se entende que o poder, pelo simples exercício do mando, exerça fascínio para
quem se diz espírita, sabendo que nosso real progresso acontece pelo bem que praticamos
e não pela aparência com que nos mostramos ou pelos cargos que ocupamos temporariamente.
Cláudio Itacir Della Nina da Silva
Presidente da SEMP
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EDITORIAL
EDITORIAL
Por ocasião dos 105 anos de nascimento de Francisco Cândido
Xavier, em 02 de abril passado, as obras psicografadas por ele
foram relembradas e reestudadas com mais intensidade. Uma delas,
apesar de transmitida de forma simples e clara pelo Espírito
Humberto de Campos, ainda não foi bem compreendida pelos
espíritas. Brasil, coração do mundo, Pátria do Evangelho representa,
para a maioria, uma previsão de bem aventuranças para o nosso
país, o que conflita com a realidade de dificuldades sofridas por
nosso povo, decorrente de ações equivocadas dos que detêm o
poder temporal do seu governo político.
Já no prefácio, Emmanuel elucida: (...) Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o
Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando
a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de
separatividade, e inundando todos os campos das atividades
humanas com uma nova luz. (...) Peçamos a Deus que inspire os
homens públicos, atualmente no leme da Pátria do Cruzeiro, e que,
nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os
valores morais, no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar
muito alto a magnitude dos seus precípuos deveres.
No capítulo VII, Jesus diz a Ismael, o responsável pela administração espiritual do Brasil: "No meu coração ecoam as súplicas
dolorosas de todos os seres sofredores, que se agrupam nas regiões
inferiores dos espaços próximos da Terra. Agasalha-os no solo
bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado (o Cruzeiro
do Sul), alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos
depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma."
Portanto, para o nosso país, foram encaminhados espíritos
arrependidos, porém muitos ainda revoltados, para a imprescindível
educação moral, através da dor, visto que já haviam falido inúmeras
vezes em reencarnações mais amenas.
No último capítulo, tratando do porvir em relação a 1938, ano de
publicação do livro, parecendo vislumbrar os tempos atuais,
Humberto de Campos explica: "(...) Nesta época de confusão e
amargura, quando, com as mais justas razões, se tem, por toda
parte, a triste organização do homem econômico da filosofia
marxista, que vem destruir todo o patrimônio de tradições dos que
lutaram e sofreram no pretérito da humanidade, as medidas de
repressão e de segurança devem ser tomadas a bem das
coletividades e das instituições, a fim de que uma onda inconsciente
de destruição e morticínio não elimine o altar de esperanças da
pátria. (...) O Brasil está cheio de ideologias novas, refletindo a
paisagem do século; cabe aos bons operários do Evangelho
concentrar suas atividades no esclarecimento das almas e na
educação dos espíritos. (...) Só o legítimo ideal cristão,
reconhecendo que o reino de Deus ainda não é deste mundo,
poderá, com a sua esperança e o seu exemplo, espiritualizar o ser
humano..."
Resumindo, o objetivo da Pátria do Evangelho é educar os espíritos não para a satisfação dos prazeres deste mundo de provas e
expiações, mas sim para a felicidade imortal. E isto só será possível
se a moral cristã for preservada com firmeza, impedindo-se que ela
seja corrompida e distorcida pelos espíritos materialistas e
interesseiros do poder terreno, intuídos por mentes intelectualizadas
que lutam contra o Cristo há milênios, adiando a evolução da
humanidade.
Grupo de Estudo Aprendizes da Verdade

Página 2 -

Maio / Junho /2015

-

Sociedade Espírita “Os Mensageiros da Paz”

DEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIAL
No dia 02 de abril, por ocasião da Páscoa, foram entregues às famílias assistidas 140 unidades de brindes contendo leite em pó e chocolates, arrecadados pelos componentes da Mocidade, que nesta
época do ano promovem este evento por eles denominado “Mensageiros da Pazcoa”.

Após um lanche especial oferecido pela SEMP às assistidas, os
jovens fizeram a entrega dos brindes, com muita alegria.
No sábado, 11 de abril, data em que a SEMP comemorou 102 anos,
o Departamento responsabilizou-se pelo coquetel oferecido aos
voluntários e convidados presentes.
Na tarde da quinta-feira, 07 de maio, será oferecido um lanche como
parte das comemorações pelo Dia das Mães, com distribuição de
cobertores, lençóis e bijuterias a todas as assistidas.

DEPARTAMENTO DOUTRINÁRIO
A partir de 1° de maio, dia do 1 ° Encontro Fraterno de coordenadores
do Doutrinário, os diversos setores chamarão, aos poucos, os inscritos
na Feira de Oportunidades de Voluntariado, que ocorreu durante o mês
de aniversário da Casa, para entrevista e adequação nas atividades
escolhidas. O Doutrinário deseja ampliar as equipes de serviço à
comunidade, cada vez mais ávida de auxílio espiritual, além de
oportunizar a prática do bem como instrumento da reforma íntima.

ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE
A Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz oferece à Evangelização
Infantojuvenil salas para acomodar todos os ciclos sugeridos pela Federação
Espírita Brasileira, e até mais, pois criamos o ciclo dos Bebês.
Conseguimos evangelizar crianças e jovens dos zero aos vinte e um
anos em turmas divididas conforme as idades.
A finalidade de nosso trabalho é repassar a eles os ensinamentos do
Mestre Amado e do codificador da Doutrina Espírita, Allan Kardec,
promovendo a integração do evangelizando: consigo mesmo, com o próximo
e com Deus.
E para tal, dividimos os ciclos de acordo com as idades.
Porém, o sistema de aprendizagem não segue os padrões convencionais
da sociedade escolar.
Dividimos experiências, tentamos seguir as pegadas do Mestre Jesus,
aplicamos o Evangelho em nossa vivência diária, exemplificamos
sentimentos, praticamos virtudes, substituímos o mal pelo bem.
Mesmo que uma criança ou um jovem possa ter habilidades
intelectuais acima da média, considerando que a Evangelização direcionase ao aspecto moral e sentimental, convém que se respeite a faixa etária,
para que a vivência seja mais rica e produtiva.
Sabemos que os pais buscam o melhor para seus filhos, quando
solicitam que estes sejam transferidos para ciclos acima da idade
cronológica. Mas devemos lembrar que a pedagogia espírita aproveita os
interesses comuns e valoriza a integração das diversidades individuais
como parte do aprendizado das leis morais, com ênfase na tolerância e no
amor ao próximo, desde a mais tenra idade, quando a assimilação é mais
suave e profunda, construindo em bases sólidas os futuros “homens de
bem”.
Em “A Gênese”, no cap. XVIII “São chegados os tempos” (item 5), Kardec
diz: “A Humanidade tem realizado, até o presente, incontestáveis progressos.
Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais
haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bemestar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar: o de fazerem
que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes
assegurem o bem-estar moral... Já não é mais somente de desenvolver a
inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento e,
por isso, é preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho.”
Em contrapartida, procuramos manter uma linha de diálogo com a família
através do trabalho da Vivência de Pais, quando um Evangelizador coordena
o encontro.
Em 2014 houve uma evasão dos pais nesses encontros, o que nos deixou
muito preocupados. Esperamos que, neste 2015, cada vez mais pessoas
interessadas compartilhem as Vivências de Pais, para melhorarmos as
convivências familiares e sociais.
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OS 102 ANOS DA SEMP

Alguns dos voluntários presentes posaram para a foto histórica de mais este aniversário da Casa, na noite do sábado, 11 de abril.

O Presidente da SEMP, Cláudio Itacir Della Nina da Silva, fez a abertura
do evento com uma prece e um resumo da relevância da Casa no Movimento
Espírita e para a comunidade. Os voluntários Guilherme Rennó – ao piano
– e Celso de Araújo Duarte – ao violino – sutilizaram ainda mais, com suas
belas e suaves melodias, o ambiente fluídico para a palestra de Edvaldo
Kulcheski, sobre “A Casa Espírita” e seu papel no Espiritismo e nos
pensamentos, sentimentos e comportamento dos espíritas. Seguiram-se
as músicas entoadas pelo Coral Paz e Luz e a apresentação da Mocidade
da SEMP, envolvendo a todos com o entusiasmo e a esperança de
continuidade dos serviços da Casa, futuramente nas mãos destes jovens
que aqui se instruem e intensificam a vivência espírita cristã.
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Programação de palestras na SEMP – Maio / Junho /2015
Domingo
10h

Tema das obras de
Allan Kardec ou especial

Palestrante

Terçasfeiras

Palestrante
13h45

Palestrante
20h

Tema de “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”
Cap. 22 - Não separeis o que Deus juntou
Tarde: Lei de liberdade
Noite: Tema livre
Tarde: Cap. 23 - Estranha moral
Noite: Com Jesus dói menos
Nos bastidores de uma reunião espírita
Cap. 24 - Não coloqueis a candeia ...
Tarde: A mulher na visão espírita
Noite: Tema livre
Cap. 25 - Buscai e achareis
Cap. 26 - Dai de graça
Cap. 27 - Pedi e obtereis

Márcia Abreu
Ilírio Kessler
Cláudio Itacir

05/05

Alvaro

Aristeia Rau

12/05

Jorge

Eloi Bevilacqua

Daniel Pereira

19/05

Jociely

Edvaldo Kulcheski

Fidelidade a Jesus
Missões dos Espíritos
Amar quem vive ao nosso lado
Fé raciocinada
Crença de libertação

Sueli Britto
Cláudio Itacir
Edvaldo Kulcheski
Carlos Augusto
São José

26/05
02/06

Sueli Guerra
Márcia Abreu

Sueli Guerra
Márcia Abreu

09/06

Silvana

Márcio Cruz

28/06

Justiça divina segundo
o Espiritismo

Valter Divardin

16/06
23/06
30/06

Celso Carneiro
Cláudio Itacir
Paulo Cezar

Celso Carneiro
Wellington Silva
Paulo Cezar

Quintafeira
15 horas

Tema (30 minutos)

Palestrante

07/05

Convivência

Jociely

14/05

Avisos de Deus

Márcia Abreu

21/05

Sede perfeitos

Álvaro

28/05

Aflições

Jorge

04/06

Família

Jociely

11/06

Mágoas desnecessárias

Márcia Abreu

18/06

O poder da fé

Álvaro

25/06

Filhos adolescentes

Jorge

03/05
10/05
17/05
24/05
31/05
07/06
14/06
21/06

Pescadores de almas
As mães na perspectiva espírita
Providência divina
Jesus ensina a superar
a dor
dor e
eo
o sofrimento
sofrimento
a

ATIVIDADES PÚBLICAS DA SEMP

LIVRARIA
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:
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.

