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O terceiro livro publicado por Kardec, em 1861, o Livro dos Médiuns, no
capítulo XXX, traz o Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos
Espíritas, fundada em 01 de abril de 1858. O documento, conforme diz a
nota que o apresenta, é fruto da experiência, mas não lei absoluta, elabo-
rado, apenas, para facilitar a formação de Sociedades, adequado ao con-
texto da época, em que se incluem os propósitos daquela entidade.

Passados 55 anos é fundada a Sociedade Espírita Os Mensageiros da
Paz. Decorridos 102 anos, alguns Estatutos Sociais foram implantados, o
último, em junho de 2012, com a atual constituição desta Sociedade, bem
como as atribuições de cada setor de atividade.

A estruturada Diretoria Executiva, estabelecida naquele Estatuto,
alicerça-se em departamentos, todos em igualdade hierárquica. São eles:
Departamento de Divulgação Doutrinária, Departamento do Patrimônio,
Departamento Doutrinário, Departamento de Infância e Juventude e Depar-
tamento do Bem Estar Social. Cada um com seu regimento interno e
todos agindo em prol da SEMP, para que esta dê cumprimento aos seus
propósitos, diferentes daqueles da primeira Sociedade Espírita, mas sem
perda do foco que é levar ao ser humano a mensagem esclarecedora,
confortadora e consoladora da Doutrina Espírita.

A Casa Espírita é importante por muitos aspectos. É divulgadora coe-
rente da Doutrina Espírita, sem alimentar ilusões, sem oferecer milagres.
Presta serviço de socorro a necessitados, no plano material, procurando
fazê-lo de modo a que os assistidos se sintam merecedores do que rece-
bem pelo esforço que empenham nas atividades de estudo e aprimora-
mento em que são matriculados. Implanta cursos de formação em vários
níveis, cumprindo o importante papel de instruir à luz do espiritismo, o que
promove o crescimento pessoal e fortalece a convicção de que devemos
melhorar-nos moralmente. Oferece meios de socorro físico e emocional,
seja preventivamente, seja para casos em que desequilíbrios se instalem.
Todavia, sem pretensão comparativa, mas tal como exemplificou Jesus,
nosso mestre, tendo o cuidado de alertar os irmãos sofredores para a
urgente mudança de rumo.

Nela não há simbolismos nem rituais, mas convite a que reflitamos
utilizando os recursos de racionalidade até aqui conquistados, para mais
profundo entendimento das diferentes abordagens, como leituras, pales-
tras e outros meios de difusão. Tudo isto impõe esforço, que nem todos
se dispõem a despender, iludidos que ainda se encontram a respeito da
vida, buscando solução imediata e fácil para os problemas comuns que o
viver no planeta Terra impõe. Em vista disto, seus quadros não são nume-
rosos.

Gostaríamos de contar com maior número de adeptos, porém enten-
demos que a prática espírita convida ao estudo, à instrução, à melhoria
moral, a uma constante vigilância de si mesmo e cria responsabilidades
de ordem consciencial a que poucos estão dispostos a se submeter.

Na Casa Espírita todos devemos concorrer,  ainda que por vias diferen-
tes, para o objetivo comum, que é a pesquisa e a propaganda da verdade,
evitando antagonismos  que não passam de orgulho superexcitado, noci-
vos à causa que pretendemos defender e divulgar. Não nos esqueçamos
de exemplificar, com certeza seremos mais convincentes que os meios
de divulgação utilizados, entendendo que a vida nos devolve aquilo que lhe
damos.

                                              Cláudio Itacir Della Nina da Silva
Presidente da SEMP
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Nesta época em que os escândalos imperam em nosso país, é chegado o tempo de

divulgarmos quem é o ser humano verdadeiramente, por que se encontra neste mundo,
de onde veio e para onde vai. Kardec sempre enfatizou que o maior objetivo do Espiritis-
mo é o combate ao materialismo. E é por não enxergar nada além da matéria que o ser
humano se dedica aos prazeres terrenos, buscando acumular bens materiais para si e
para os seus familiares, ostentar o poder para sentir-se melhor que os demais e fazer
tudo o que lhe dê prazer, sem se preocupar com o próximo e nem com seu próprio
futuro, como espírito imortal que é.

Até quando a humanidade quer repetir os mesmos erros? De que vale permanecer
uma encarnação como poderoso e corrupto, intercalada de muitas outras como mise-
rável escravo dos poderosos, sucessivamente a sofrer as consequências de seus atos
passados? Apesar das infinitas oportunidades que o Pai amoroso e misericordioso
oferece para o progresso espiritual de Seus filhos, muitos resistem, adiando sua heran-
ça divina.

Este é o momento propício de vivenciarmos as leis eternas, que não são apenas
religiosas, mas sim muito concretas, perfeitas e imutáveis e estão inscritas em nossa
própria consciência.O estudo sério do Espiritismo, nas obras da Codificação kardequiana,
incluindo a Revista Espírita e algumas complementares, como as psicografadas pelo
médium Francisco Cândido Xavier, proporcionam o entendimento de nós mesmos e do
mundo em que estagiamos, com uma visão mais ampla e profunda, capaz de propiciar
a paz interior e o caminho a seguir, apesar do aparente caos exterior que nos envolve.
Façamos a nossa parte, aprendendo a tolerar e compreender, mas sem nos omitirmos
perante as tentativas de imposição de uma falsa moral; para isso, o Espírito Verdade
recomendou, além do amor, a instrução, a fim de que possamos discernir e não sermos
ludibriados pelos falsos Cristos da modernidade. Estes, sob a aparência de caridade
para com os menos favorecidos socialmente, tentam implantar leis materialistas, para
uma utópica justiça e felicidade terrenas, contrariando a moral cristã em dois pontos
principais: a caridade cristã é espontânea em cada indivíduo, ninguém pode obrigá-lo a
isto, pois não teria valor moral; e a felicidade prometida pelo Cristo não é a desse
mundo.

Quando Jesus afirmou que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é
de Deus, o povo judeu era dominado pelos romanos e a maioria da humanidade, ainda
na adolescência espiritual, não tinha o direito ao voto, nem a responsabilidade de esco-
lher seus governantes e seus representantes. Atualmente, já mais adiantados na idade
espiritual, precisamos decidir, opinar e escolher. Com o conhecimento que adquirimos
através da Doutrina, a omissão será um ato de egoísmo, quando não até de conivência
com o mal.

No Cap. 10 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, item 20, o Espírito São Luís
explica: “(...) Decerto, a ninguém é proibido ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo
inconveniente ver em toda a parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progres-
so.”  E no item 21: “(...) Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a
mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem, do que virem muitos
a ser suas vítimas.(...)”

                                                Grupo de Estudo Aprendizes da Verdade

PALAVRA  DO  PRESIDENTE
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Em 28 de junho, antes do recesso de inverno, foi realizada uma “festa junina”
para as famílias assistidas, com lanche e brincadeiras típicas.

As atividades do DBES foram reiniciadas no dia 06 de agosto, dando conti-
nuidade aos trabalhos programados para as assistidas, atingindo, atualmente
70 famílias.

Em outubro faremos distribuição, no Dia da Criança, dos brinquedos doados
à Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz.

Destacamos o recebimento por doação, por parte de instituição que não
quer ser identificada, de 10.500 fraldas descartáveis e 5.200 absorventes ínti-
mos. Aproveitamos a oportunidade para agradecer e rogar aos bons espíritos
que levem aos doadores a nossa gratidão.

No bimestre passado,
foi realizada a reforma do
Salão do Solário, com a
troca de piso e modificação
do palco.

A Biblioteca e as salas
ao lado receberam nova
divisão, permitindo a cons-
tituição de mais uma sala,
que será utilizada pelos
grupos de estudo e demais
atividades, todas com piso
em madeira.

A festa junina do DIJ reuniu pais e evangelizandos no estacionamento da
SEMP e no Refeitório, numa linda confraternização em família.

Os evangelizadores também participaram da quadrilha junto com os jovens
e as crianças divertiram-se com as brincadeiras típicas.

A Mocidade da SEMP, além de colaborar na organização das atividades
lúdicas, pegou firme no preparo da pipoca e do “crentão”, conhecido por alguns
como “espiritão”.

No período de recesso em julho, os Evangelizadores e alguns jovens partici-
param dos três domingos da Integração dos Evangelizadores com o Departa-
mento Doutrinário, com apresentação e troca de ideias sobre temas relevantes,
como “Espiritismo e sexualidade”, “Mediunidade na infância” e atualizações na
pedagogia espírita.
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O MAGNETISMO no ESPIRITISMO segundo ALLAN KARDEC
Em A Gênese, o Codificador - que durante 35 anos antes de dedicar-se à

Doutrina dos Espíritos estudava e praticava esta ciência que ele mesmo con-
siderou irmã gêmea do Espiritismo - explica a ação do Magnetismo na cura de
pessoas, desde o tempo do Cristo (itens 33 e 34 do capítulo XIV):

A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras:
1º pelo próprio fluido do magnetizador; é o magnetismo propriamente dito,

ou magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à
qualidade do fluido;

2º pelo fluido dos Espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre
um encarnado. (...)

3º pelos fluidos que os Espíritos derramam sobre o magnetizador, que
serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espi-
ritual, ou, se o preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido huma-
no, o fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. Em tais cir-
cunstâncias, o concurso dos Espíritos é amiúde espontâneo, porém, as mais
das vezes, provocado por um apelo do magnetizador.

É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desen-
volver-se por meio do exercício; (...)

Os magnetizadores, desde Mesmer até à época de Kardec, usavam técni-
cas de aplicação do magnetismo humano em movimentos ou imposições de
mãos, denominados passes, de diversos tipos e em variados locais do corpo,
conforme o  paciente e a doença a serem tratados. Kardec deixa claro, na sua
explicação, que os Espíritos participam do tratamento, principalmente quando
evocados, obviamente através da oração, o que faz com que praticamente
sempre a ação magnética seja mista.

Quando o Espiritismo transplantou-se para o Brasil, o termo ação magné-
tica ou magnetismo, foi substituído genericamente por passe, embora o estu-
do tenha ficado restrito e a aplicação única escolhida tenha sido a imposição
de mãos sobre a cabeça, realizada na câmara de passes.

Através do estudo do Magnetismo, os magnetizadores espíritas atuais têm
praticado as técnicas daquele tempo, num tratamento metódico e regular,
como preconizava Kardec, obtendo resultados inquestionáveis, em especial
nos casos de depressão e outras alterações emocionais e espirituais.

ANETE GUIMARÃES
pela segunda
vez na SEMP

O auditório da SEMP lotou
e o Solário precisou ser ocu-
pado pelo público durante o
seminário da tarde do sába-
do e a palestra da manhã do
domingo, dias 15 e 16 de
agosto, quando Anete Guima-
rães, pesquisadora e profes-
sora espírita do Rio de Janei-
ro, explanou sobre “Aliança
entre a Ciência e a Religião”
e “O espírita e a transição pla-
netária”.

O 1° EME-SUL será realizado pelo Doutrinário da SEMP e coordenado
pelo Grupo de Magnetizadores da Casa, o GEM Cáritas.

Inscrições na recepção: terças das 13h30 às 15h, quartas das 13h às
16h, quintas das 19h às 20h e sábados das 14h às 18h.

Valor: R$ 20,00 (para as despesas de viagem e estadia dos convidados e
para os lanches).

No domingo, a palestra será aberta ao público
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Programação de palestras na SEMP – Setembro/Outubro /2015

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

03/09

10/09

17/09

24/09

01/10

08/10

15/10

22/10

29/10

Quando a pedra se transforma

Coração puro

Família

Sede perfeitos

O valor de cada um

Educação

Estranha moral

A fé transporta montanhas

Deus

Márcia Abreu

Jorge Rodrigues

Jociely

Márcia Pimenta

Márcia Abreu

Jociely

Jorge Rodrigues

Márcia Pimenta

Jorge Rodrigues

Domingo
10h

Reencarnação: bondade divina Gastão Kost06/09 Tarde: O valor de cada um
Noite: Além da vida, outra vida
Tarde: Sede perfeitos
Noite: Tema livre URE-Leste
Tarde: Lei do progresso
Noite: A nova geração
Cap. 6 – O Cristo Consolador
A impermanência
Allan Kardec – 212 anos
Tarde: Influência dos pais na vida dos filhos
Noite: Tema livre URE-Leste
Tarde: Olhai os lírios do campo
Noite: Cap. 7 – Bem aventurados os pobres...
Tarde: Cap. 7 – Bem aventurados os pobres...
Noite: A fórmula da felicidade

ATIVIDADES PÚBLICAS DA SEMPATIVIDADES PÚBLICAS DA SEMP

01/09 Márcia Abreu Sueli Britto

Telmo Flores

Edvaldo Kulcheski

Paulo Cezar
Márcia Abreu
Cláudio Itacir

Gilmar Gonçalves

Aristeia Rau

Fernando Petroski

Silvana

Jorge Rodrigues

Paulo Cezar
Márcia Abreu
Cláudio Itacir

Silvana

Paulo Sanito

Jociely

08/09

15/09

22/09
29/09
06/10

13/10

20/10

27/10

Evangelização para bebês

Amar os inimigos em
tempos de transição

A nova geração

Allan Kardec - 212 anos

Consciência: potência da alma

13/09

20/09

27/09

04/10

11/10

18/10

25/10

 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   .

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.

Sono e sonhos
Emancipação da alma

Cintia Vieira Soares
(GO)

Ilírio Kessler

Edvaldo Kulcheski

Cláudio Itacir

Edson Macedo

M. Graça Rozetti

Jacob Melo (RN)

Edson Macedo

Viver ainda é a melhor saída


