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Gratidão é apanágio dos espíritos nobres, uma virtude cristã que reflete sua eleva-
ção moral. É, também, a prece mais legítima que se pode elevar ao Criador, quando a
Ele nos dirigimos em reconhecimento.

Considerando o padrão moral do planeta a que estamos vinculados, é muito co-
mum percebermos atitudes de ingratidão entre nós e, muitas vezes, a partir de nós.

A ingratidão é uma manifestação egoística, razão por que ainda sobeja no compor-
tamento dos habitantes da Terra. O egoísta não consegue ser grato: cria em torno de
si mecanismos mentais que o "protegem" de ser reconhecido a quem o tenha ajudado
a vencer certas etapas difíceis da vida, mesmo nos momentos em que a ajuda foi de
extrema importância para o seu soerguimento ou manutenção do equilíbrio. É o orgu-
lho, reflexo do egoísmo, que o impele a agir assim. Admitir um bem recebido equivale-
ria a reconhecer que foi ajudado, que está em débito com alguém.

Para ser grato o espírito necessita de humildade, virtude que se contrapõe ao
orgulho.

Qualquer de nós, que se dispuser a uma pequena avaliação da própria vida, bus-
cando entender como chegou ao ponto em que está, verificará quantos estiveram ao
seu lado, desinteressadamente, incentivando para que perseverássemos, amparando
para que não caíssemos ou ajudando para que levantássemos. A posição de que hoje
desfrutamos também dependeu de pessoas que se dispuseram a doar-se em nosso
favor.

Por que não reconhecer que nossa aparente fortaleza está escorada naqueles
momentos e por aquelas pessoas? Com certeza nos faria um imenso bem, pois aba-
teria um tanto de orgulho que ainda embaraça nosso entendimento e dificulta o pro-
gresso.

No caso de uma instituição como a SEMP, composta por diversos associados,
todos voluntários, o equilíbrio que desfruta depende da contribuição de todos eles,
mas, também, daqueles anônimos que oferecem seus donativos. Sendo pessoa jurídi-
ca, seus componentes respondem por ela e em nome dela procuram semear o bem
na medida de suas competências.

Há uma relação de troca: a Casa, pelos seus componentes, no exercício de suas
atividades, leva instrução, esclarecimento, amparo material e conforto espiritual, aju-
dando os que a procuram a se manter perseverantes na busca do progresso espiritual.
Mas, para que isso aconteça, a Instituição recebe contribuições variadas e espontâne-
as de muitos colaboradores: roupas, calçados, mantimentos, utensílios, aparelhos,
móveis, livros e outros bens que muito contribuem para facilitar nossa tarefa de inter-
mediários. Além, claro, do tempo que dedicam no desenvolvimento de atividades.

Como membros da Diretoria, sentimo-nos no dever de tornar pública nossa grati-
dão por toda ajuda recebida dos frequentadores da Casa, voluntários, associados,
alunos e assistidas, as quais, por suas necessidades, nos ajudam a viabilizar nossos
trabalhos.

Rogamos a Deus, nosso Pai, que abençoe a todos.
Cláudio Itacir Della Nina da Silva

Presidente da SEMP

EDITORIAL
No livro O céu e o inferno ou A justiça divina segundo o Espiritismo,

obra de Allan Kardec que neste ano completa 150 anos de publicação, o
Codificador inseriu um Código Penal da Vida Futura, no Capítulo VII da
1ª parte denominado As penas futuras segundo o Espiritismo. Transcreve-
remos abaixo alguns trechos:

"Tendo o Espírito o livre-arbítrio, seu progresso é, algumas vezes,
lento; e sua obstinação no mal, muito tenaz. Pode nisso persistir anos
e séculos; mas chega sempre um momento no qual a sua teimosia, em
afrontar a justiça de Deus, se dobra diante do sofrimento e no qual,
malgrado a sua fanfarronice, reconhece a força superior que o domina.
(...)

Quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos Espíritos,
Deus jamais os abandona. (...) desde que dê um passo em direção do
bem, sente-lhe imediatamente os efeitos. (...)

Deus, que é justo, pune o mal quando ele existe; e cessa de punir
quando o mal não existe mais. (...) O que Deus exige para pôr termo
aos seus sofrimentos, é uma melhoria séria, efetiva; e um retorno sincero
ao bem.

O arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas só ele
não basta; é preciso ainda a expiação e a reparação.

A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são as
consequências das faltas cometidas, seja desde a vida presente, seja
depois da morte, na vida espiritual, seja em nova existência corporal,
até que os traços da falta tenham se apagado.

A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito
o mal. (...) Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo; em
tais casos a reparação se opera, fazendo-se o que se deveria fazer e foi
descurado; cumprindo os deveres desprezados, as missões não
preenchidas; praticando o bem em compensação ao mal praticado,(...)
trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados. E desse
modo progride o Espírito, aproveitando-se do próprio passado.

A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça, que
se pode considerar verdadeira lei de reabilitação moral dos Espíritos.

O sofrimento está ligado à imperfeição.
Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da

vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a
futura felicidade.

A cada um segundo as suas obras, no Céu como na Terra: - tal é a lei
da Justiça Divina."

Por estes ensinamentos, percebe-se a ação da Lei de Justiça, Amor
e Caridade, descrita em O Livro dos Espíritos; ou, como se lê no
Evangelho, "o amor cobre uma multidão de pecados". Portanto, através
do trabalho no bem, agindo com amor a todos os nossos semelhantes,
evitaremos maiores sofrimentos para nós mesmos e ainda progrediremos
espiritualmente. Na mesma obra, no Cap. VII da 2ª parte, Kardec inclui
entre os Espíritos endurecidos aqueles que, mesmo sem cometerem o
mal ao próximo, desperdiçaram a sua reencarnação nos prazeres fúteis.

Lembramos que, na Casa Espírita, além de aprender o Espiritismo,
podemos também praticar o bem, como voluntário num dos diversos
setores de atividades oferecidas aos que buscam o amparo para as
suas aflições. Abdicar de algum dos prazeres terrenos e investir em
nossa vida espiritual, antes que a dor precise nos despertar para esta
atitude, contribuirá para a nossa felicidade presente e futura.

                          Grupo de Estudo Aprendizes da Verdade

PALAVRA  DO  PRESIDENTE

Apesar do recesso de três semanas da Evangelização de crianças e
jovens e de alguns grupos de estudo, durante o mês de julho, as demais
atividades públicas na SEMP serão normais. Veja o quadro à página 4.

ATIVIDADES em JULHOATIVIDADES em JULHO



DEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIAL
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ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDEESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDEDEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIAL
Temos ouvido alguns confrades afirmarem: “Eu não forço

os meus filhos para a evangelização espírita porque sou muito
liberal.”. Ao que poderia acrescentar: “Porque não tenho força
moral”. Se o filho está doente, ele o força a tomar remédios, se o
filho não quer ir à escola, ele o força. Isto porque acredita no
remédio e na educação. Mas não crê na religião que abraçou, quando
afirma: “Vou deixá-lo crescer e depois ele escolherá”.

“Para mim” – acrescentou Divaldo – “representa o mesmo
que o deixar contaminar-se pelo tétano ou outra enfermidade
para a qual já existe prevenção, para depois aplicar o remédio”.

Em outras palavras, Divaldo quis mostrar que assim,
estaremos agindo conforme a frase: Fechar a porta depois de ser
arrombada. Resumindo, os pais dão a melhor alimentação, o
melhor vestuário, o melhor colégio dentro de suas possibilidades,
mas na hora de dar a melhor religião, eles se acomodam,
amedrontam-se. Aos pais é incumbido o dever de oferecer aos filhos
o que há de melhor, cabendo aos filhos, ao se tornarem adultos,
fazerem, aí sim, as suas opções de ordem religiosa.

Necessário é motivar os filhos, enquanto crianças, através
dos exemplos em casa, que o Espiritismo é, sem dúvida, o melhor
caminho para ser uma pessoa de bem e espiritualizada, dentro da
moral do Cristo. O exemplo de comportamento dos pais espíritas
em casa tem efeito altamente convincente.

Divaldo interroga um desses pais que reclamam do horário
da evangelização: “Que hora é melhor?”. Outra hora – respondeu.
Contesta Divaldo: “Depende de você achar a hora, porque durante
os dias da semana as crianças não podem porque estão
estudando; no sábado, à tarde, o evangelizador tem que arrumar
a casa, cuidar das compras, etc.” Domingo, à tarde, os pais não
podem porque as crianças têm as festinhas de aniversário, isso e
aquilo; de noite não convém, porque criança não pode dormir tarde.
Domingo de manhã – continua o pai desavisado -, nem sonhar,
porque a Bahia foi feita por Deus com tantas praias, então domingo
queremos ir à praia, Sr. Divaldo.

Aqui em Curitiba, a alegação é ser o domingo o único dia da
semana que se pode dormir até um pouco mais tarde. Principalmente
nos dias frios, como é difícil sair debaixo das cobertas quentinhas...!

No entanto, devemos nos precaver, neste período de transição
planetária, pois o apelo aos vícios e desvios do caminho do progresso
espiritual, para o qual reencarnamos, está cada vez mais forte e
disseminado. O materialismo está corroendo os objetivos
verdadeiros da vida, alienando os espíritos. A responsabilidade dos
pais espíritas que, conhecendo a luz, deixam seus filhos na
escuridão, é imensa. As consequências desastrosas poderão chegar
mesmo nesta encarnação, com a fuga dos filhos para as drogas, o
alcoolismo e tantos outros sérios comprometimentos, ou quedas
em depressão e risco de suicídio; além de macularem suas almas
com o remorso após o retorno ao plano espiritual.

Que seja, pois, uma preocupação permanente nas mentes
paternais e maternais espíritas, a evangelização de seus filhos,
evitando dores futuras.

Baseado no livro Diálogo, pág. 68 - Divaldo Pereira Franco.

No bimestre passado, foi realizada a reestruturação das divisórias do
piso superior do prédio principal, proporcionando a unificação da
Biblioteca com a Videoteca e a criação de mais uma sala para os grupos
de estudo, mediúnico e demais atividades doutrinárias que se
multiplicaram, nos últimos anos.
Neste recesso de julho, será realizada a troca de piso deste mesmo
local e também do salão do solário, retirando-se o carpet de nylon e
colocando-se carpet de madeira, para maior salubridade e praticidade.
O bebedouro do hall de entrada da Casa será substituído por filtro de
água potável a ser colocado no hall à frente dos banheiros, na saída
lateral do auditório. Outros filtros serão instalados em outros locais da
Casa, para maior comodidade dos frequentadores e trabalhadores.
Na câmara de passes, esta providência já foi tomada no bimestre
anterior, com grande proveito e agilização para o serviço de fluidoterapia.

DEPARTAMENTO do PATRIMÔNIODEPARTAMENTO do PATRIMÔNIO

ATIVIDADES DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015
Terça e quinta-feira das 13h às 17h:
Bazar com produtos elaborados por voluntárias e brechó.
Quinta-feira das 13h às 16h:
- Atendimento de 65 famílias, com aulas de alfabetização, higiene,
culinária e artesanato;
- Assistência a crianças e bebês;
- Atendimento médico;
- Distribuição de roupas, calçados, mantimentos, utensílios
domésticos e móveis;
- Palestras, fluidoterapia e Atendimento Fraterno (a cargo do
Departamento Doutrinário).
COMEMORAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO
- Páscoa: distribuição de chocolates e sorteio de brindes;
- Dia das mães: oferta de cobertores, edredons, lençóis e bijuterias;
- Festa junina: distribuição de cobertores, brinquedos e cestas
básicas.
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DEPARTAMENTO DOUTRINÁRIODEPARTAMENTO DOUTRINÁRIO
 Então Pedro levantou-se com os Onze e, em alta voz, dirigiu-se à

multidão: “Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém,
deixem-me explicar isto! Ouçam com atenção: estes homens não estão
bêbados, como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã! Ao
contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel: “ ‘Nos últimos dias,
diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus
filhos e as suas filhas profetizarão,

os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos
e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e

eles profetizarão. (Atos dos Apóstolos 2:14,18)
Também em nossos dias, o índice de pessoas que chegam à Casa

Espírita com sinais de mediunidade vem aumentando. Através do
Acolhimento, como todos que buscam amparo espiritual, são
encaminhados para o Atendimento Fraterno e recebem o
direcionamento mais adequando a cada caso, desde o Tratamento pelo
Magnetismo até a Evangelhoterapia, para que a harmonia adquirida
permita iniciarem o estudo do Espiritismo pelo PBDE (Programa Básico
da Doutrina Espírita) e em seguida serem orientados no COEM (Centro
de Orientação e Educação Mediúnica).

Atualmente, a Casa conta com quinze Grupos Mediúnicos, seis
diurnos e os demais noturnos, sendo onze de “desenvolvimento”, três
de “desobsessão” e um de “apoio ao médium”.

As turmas de COEM, tanto a diurna como a noturna, anualmente
crescem em quantidade e qualidade, preparando o estudante nos
diversos carismas medianímicos, embasados firmemente nos
postulados do Codificador, valorizando-se as potencialidades de cada
um, tanto nas múltiplas formas de mediunidade ostensiva (psicografia,
psicofonia, etc.) ou intuitiva (incluindo a formação de dialogadores) como
nas não menos numerosas formas de emancipação da alma
(sonambulismo em seus variados níveis de aprofundamento, dupla vista,
etc.).

O curso Magnetismo e Espiritismo, anual, proporciona a oportunidade
de estudo desta visão científica experimental orientada por Kardec,
embasando a aplicação do magnetismo tanto para o tratamento
oferecido pelas equipes de magnetizadores, como no amparo aos
médiuns nos trabalhos mediúnicos.

Conforme afirma Kardec, no capítulo 8 de O Livro dos Espíritos, no
4° parágrafo de seu “Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da
dupla vista”:

Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno
fisiológico, é uma luz lançada sobre a psicologia; é aí que se pode
estudar a alma, porque ela se mostra descoberta.

O Codificador registrou, em suas obras, a brava luta que travou
contra os detratores do Espiritismo, alguns deles, à época, estudiosos
do Magnetismo, mas que consideravam estes fenômenos como
resultantes da indução que posteriormente se denominou hipnose.
Kardec sempre defendeu que se tratava de um fluido – magnético –
humano, animal, de acordo com o magnetizador indicado por ele como
fonte segura destes estudos, François Deleuze, além de outros
fluidistas.

Na SEMP, compreende-se a importância do estudo destas duas
ciências que o Codificador afirmou serem irmãs e, a bem dizer, formarem
uma única (Questão 555 de O Livro dos Espíritos) e que, sem se
apoiarem mutuamente, tanto o Magnetismo quanto o Espiritismo, ficariam
estagnados (Revista Espírita de março de 1858 e de janeiro de 1969).
Infelizmente, foi o que aconteceu, nestes 150 anos seguintes, impedindo-
se o progresso que o mestre lionês tanto preconizou para a Doutrina.
Mas, sempre é tempo de se retomar o caminho correto. E já se percebe,
mesmo com o pouco estudado e praticado até agora, o acréscimo de
qualidade do auxílio, tanto no tratamento de doenças físicas ou
emocionais, quanto na terapia da alma.

Em agosto, além do Seminário, Anete Guimarães, expositora do Rio de
Janeiro, fará palestra no domingo, dia 14, às 10h, no auditório da SEMP
(veja na pág. 4).
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Programação de palestras na SEMP – Julho/Agosto /2015

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.

LIVRARIA

VIDEOTECA

BIBLIOTECA

LIVRARIA

VIDEOTECA

BIBLIOTECA

Terça-
feira

Palestrante
13h45

Palestrante
20h

Tema de “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”

Tema das obras de
Allan Kardec ou especial

Palestrante

Quinta-
feira

15 horas
Tema (30 minutos) Palestrante

02/07

09/07

16/07

23/08

30/07

06/08

13/08

20/08

Educação da alma

Currículo de Jesus

Compreensão

Pedi e obtereis

O mandamento maior

Não julgueis

Estranha moral

Harmonia

Márcia Abreu

Jorge Rodrigues

Jociely

Márcia Pimenta

Jociely

Márcia Abreu

Jorge Rodrigues

Jociely

Domingo
10h

Que é Deus?

Como as energias influenciam

nossas vidas

Lei de causa e efeito

A plenitude espiritual

As moradas do Senhor

Deus sustenta as aves do céu

O espírita e a transição planetária

Os trabalhadores da última hora

Bezerra de Menezes – 184 anos

Edson Macedo

Elaine Kulcheski

Dilma Matos

Márcia Abreu

Cláudio Itacir

Nilson Nazareno

Anete Guimarães

Gastão Kost

Sueli Guerra

05/07

19/07

26/07

02/08

09/08

16/08

23/08

30/08

21/07
28/07
04/08

25/08

Jociely
Paulo Cezar
Márcia Abreu

Sueli Guerra

Valter Divardin
Paulo Cezar
Márcia Abreu

Sueli Guerra

Tarde: Espiritismo e comportamento
Noite: Cap. 2 – Meu Reino não é deste ...
Tarde: A importância da oração
Noite: Tema livre URE-Leste
Cap. 3 – Há muitas moradas na casa ...
Cap. 4 – Ninguém poderá ver o Reino ...
Educação da alma
Tarde: Sede perfeitos
Noite: Tema livre URE-Leste
Tarde: Lei de reprodução
Noite: Cap. 5 - Bem aventurados os aflitos
Bezerra de Menezes – 184 anos

ATIVIDADES PÚBLICAS DA SEMPATIVIDADES PÚBLICAS DA SEMP

 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!

Venha locar nossos DVDs: infantis, documentários,
palestras e filmes sobre assuntos espíritas.

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   .

Como as energias
influenciam nossas vidas Elaine Kulcheski12/07 14/07

11/08

18/08

Mozart

Paulo Sanito Cláudio Itacir07/07

Marli Sokoloski

Silvana

Wellington Silva

Cirlene  Padilha

27/08 Jorge RodriguesBem aventurados
os misericordiosos

Jorge Rodrigues


