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PALAVRA DO PRESIDENTE
Deixaremos de nos referir ao bimestre atual, visto que no anterior há uma data muito
importante para os seguidores da Doutrina Espírita e que merece ser lembrada: o 03 de
outubro, dia da encarnação de Allan Kardec, ocorrida em 1804.
Hippolyte de Léon Denizard Rivail, nascido no seio de família católica em Lyon, na França,
muito cedo, com apenas 10 anos é mandado para Yverdun, cidade da Suíça, para continuar
seus estudos no Instituto Pestalozzi, fundado por Jean Henri Pestalozzi.
O ensino no instituto era baseado no amor e na responsabilidade, com atividade de 07h às
20h e muito bem conduzido, sem prêmios nem medo.
Conquanto a referida instituição fosse o que de melhor houvesse em termos de ensino na
época, produzindo os melhores resultados, a ponto de atrair a atenção de filósofos e
governantes, sua direção era protestante e o menino Rivail sofreu pelo antagonismo entre
religiões.
Quatro anos decorridos e Rivail conclui o bacharelado em ciências e letras com tal
competência que, ainda muito jovem, substitui o diretor, quando de afastamentos eventuais
para orientar a fundação de institutos pela Europa.
Capacitado em Matemática, Filosofia, Fisiologia, Biologia, Astronomia, habilitou-se em
línguas: falava Alemão, Inglês, Espanhol e Italiano, além de entender e se expressar em
Holandês.
De volta à França, escreve um livro de Aritmética de conteúdo prático com vistas a facilitar
o aprendizado e propõe Plano de Melhoramento da Instrução Pública ao Parlamento com
base nos critérios do Instituto. Funda o Instituto Técnico Rivail, também com orientação
aprendida com Pestalozzi, mas de curta duração, em virtude de falência de um tio seu que
era o sócio capitalista.
Sem esmorecer, assume a contabilidade de três empresas e à noite faz traduções, escreve
livros didáticos, prepara estudantes para concursos e ainda tem tempo para dedicar-se à
preparação gratuita de estudantes pobres.
Era um nome respeitado pela seriedade e competência, tendo obras adotadas pela
Universidade da França.
Em 1854, já com 50 anos, ouve falar das mesas girantes, que haviam tomado características
de espetáculos frívolos nos salões de Paris. A notícia lhe chegou por um magnetizador,
senhor Fortier, e por outro amigo de nome Carlotti.
Apesar da insistência deles e de outros seus conhecidos, manteve-se distante,
circunspecto, coerente com seu caráter positivista.
Em dado momento, alertado por Fortier de que as mesas estavam falando, aproximou-se
e entendeu que naquelas manifestações inteligentes estava a chave do entendimento do
passado e do futuro da humanidade, pois se tratava de manifestações de homens mortos.
Declara mais tarde: “Custou-me mais de um ano de trabalho para ficar eu mesmo convencido;
o que prova que não me convenci levianamente”.
Desde então, embora muito atarefado, passou a dedicar-se ao estudo daqueles fenômenos
com seriedade, entendendo que os espíritos não detinham nem todo o saber nem toda a
moral, pois mais não eram que homens desencarnados.
Passou a escrever sobre os fenômenos e a formular perguntas objetivas e sérias aos
espíritos. Um deles, que se identificava como Z, declarou ser seu amigo e protetor e que
ambos foram druidas nas Gálias, em encarnação passada, época em que Rivail chamava-se
Allan Kardec, nome que adotou a partir de então.
Sua contribuição ao advento do Espiritismo foi majestosa, escrevendo uma obra ímpar,
abrangente e profunda, de características inéditas.
As obras que escreveu e passaram a constituir um Corpo de Doutrina denominado
Codificação, vieram a lume no curto período de quinze anos, simultaneamente com a Revista
Espírita, editada de 1858 a 1868. Nelas revelou toda sua inteligência, racionalidade, coragem
e persistência.
Dele recebemos citações lúcidas, criteriosas como: “É necessário resguardar-se do
entusiasmo que cega”, uma constatação clara e que nos estimula a raciocinar ao invés de
aceitar simplesmente e, por último,o precioso” Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir
continuamente, esta é a Lei”.
Cláudio Itacir Della Nina da Silva
Presidente da SEMP

EDITORIAL
EDITORIAL
Com a aproximação do término de mais um ano de trabalho
voluntário nesta Casa Espírita, nosso sentimento maior é de
gratidão. Gratidão pelos amigos que recebemos ao nosso
convívio, gratidão pelos conhecimentos adquiridos, e,
principalmente, gratidão pela certeza da presença constante
da Espiritualidade Maior junto de nós, a nos proteger, intuir e
amparar.
Muitas foram as conquistas espirituais deste ano. Vimos
diversos irmãos chegados em desespero, ou desânimo ou
sofrimento, receberem consolo no Atendimento Espiritual, pelo
diálogo fraterno, a desobsessão, o Tratamento pelo
Magnetismo, a Evangelhoterapia. E após reforçarem o
esclarecimento nas palestras e nos grupos de estudos,
readquiriram a vontade de prosseguir no esforço, agora com
uma visão mais ampla, engajando-se com alegria na equipe
de estudantes e de voluntários do bem, prontificando-se a
oferecer a outros a ajuda que receberam. Foram multiplicações
de bênçãos!
Que o Natal deste ano represente a eclosão das nossas
potencialidades, criadas em nós por nosso Pai, à Sua imagem
e semelhança, despertando-nos para a absoluta certeza da
vida espiritual e as consequências daí advindas. E que o Novo
Ano seja de coragem do bom combate, ampliando ainda mais
as atuais conquistas, cada vez mais próximas dos ensinos
de Kardec e de Jesus. Feliz 2016!
Grupo de Estudo Aprendizes da Verdade

90 anos do Sr. Alberto – pág. 3

Magnetismo - pág. 3

CURSOS da SEMP
Encerramento anual dos cursos, com a tradicional entrega de livros aos
estudantes mais assíduos e confraternização:
- Cursos Diurnos de terças-feiras: 1°de dezembro às 15h
- Cursos Noturnos de quintas-feiras: 03 de dezembro às 20h
- Cursos Diurnos de sábados: 05 de dezembro às 16h30.
Os cursos reiniciarão na segunda quinzena de fevereiro.
CURSO nas FÉRIAS
Está confirmado o Estudo da Introdução de O Evangelho segundo o
Espiritismo nas quintas às 20h, nas datas: 10 e 17 de dezembro; 14, 21 e
29 de janeiro; e 11 de fevereiro.
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DEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIAL

Na quinta-feira, 08 de outubro, foram entregues brinquedos, guloseimas e
roupas para as crianças assistidas, com lanche especial e brincadeiras pelo
Dia das Crianças.

ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE

Na tarde do sábado, 10 de outubro, foi a vez da Mocidade da SEMP promover
as brincadeiras para as crianças assistidas, com muita animação, variedades
e diversão sadia para todos os gostos.

O encerramento anual das atividades com as famílias assistidas será no
dia 26 de novembro; e a entrega dos kits da Campanha “Faça uma Criança
Feliz neste Natal”, será em 10 de dezembro.
O Departamento convida todos os seus voluntários para a festa de
encerramento anual a ser realizada no dia 08 de dezembro, terça-feira, às
15h.
Agradecemos a doação, por empresa que não quer ser identificada, de 83
fardos de fraldas e rogamos aos bons Espíritos que abençoem seus
componentes
O Bazar e o Brechó, em novembro, funcionarão também aos domingos,
das 10h às 12h, com preços promocionais; a partir de 08 de dezembro estarão
em recesso e reabrirão em 16 de fevereiro.

DEPARTAMENTO do PATRIMÔNIO
PATRIMÔNIO
DEPARTAMENTO
No bimestre passado, foi realizada a colagem dos tacos soltos, o lixamento do piso das salas do prédio
anexo e colocadas numerações em
cada porta e nas respectivas chaves,
para que sejam encontradas facilmente no claviculário.
O anexo do estacionamento destinado ao depósito das doações de
grande volume, como móveis e eletrodomésticos maiores, ficou pronto e
facilita a entrega deste material para
aqueles que os adquirem através do
Programa “Quem dá mais”.

Alguns pais de jovens e outros voluntários ajudaram no lanche para suprir as
energias da criançada.

VIVÊNCIA de PAIS – Tema PEDOFILIA: em 15 de novembro, às 10h, no Salão
do Solário, sob a coordenação de Marita Pianaro.

A Evangelização da Infância e Juventude fará o encerramento anual de suas
atividades no dia 06 de dezembro, às 10h.
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HOMENAGEM aos 90 ANOS do Sr. ALBERTO
Em 12 de outubro de 1925 nasceu Alberto Moreira Fagundes em Curitiba. Parabéns,
querido Alberto, pelos 90 anos tão bem vividos em favor do próximo, com dedicação,
humildade e simplicidade!

Homenagem a Alberto antes da palestra do domingo, 11 de outubro de 2015

Voluntário na Sociedade Espírita “Os Mensageiros da Paz” há quarenta anos,
atualmente dedica seus conhecimentos espíritas no Atendimento Fraterno e como
monitor no COEM noturno, com responsabilidade. Participa assiduamente de grupo
mediúnico e do grupo de vibração da Casa. Em anos passados, participou de
caravanas da sopa aos carentes, de mutirão para a construção do Centro Espírita
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. Como fotógrafo profissional, registrou parte da
história da SEMP, preservada em fotos de muitos eventos ocorridos, uma
preciosidade. Todos os trabalhadores da SEMP têm por ele o carinho de filhos
muito amados e valorizam sua postura firme e correta. Seu humor, sempre leve e
brincalhão, não impede que exerça a autodisciplina e a perseverança no estudo e
no trabalho espirituais.
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1° EME-SUL na SEMP
Nos dias 24 e 25 de outubro, a SEMP sediou o 1° Encontro Sul Brasileiro de
Magnetizadores Espíritas. Participaram mais de uma centena de trabalhadores
de dez diferentes Casas Espíritas do Paraná, além de voluntários dos Estados
de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O grupo anfitrião de magnetizadores expôs o resultado do Tratamento
pelo Magnetismo já integrado ao Atendimento Espiritual na SEMP e reforçando
o trabalho de desobsessão, como forma de aplicar o que Allan Kardec
preconizou: O Magnetismo e o Espiritismo são, com efeito, duas ciências
gêmeas, que se completam e se explicam uma pela outra e, das quais aquela
das duas que não quiser se imobilizar, não pode chegar a seu complemento
sem se apoiar sobre a sua congênere: isoladas uma da outra, elas se detêm
num impasse; elas são reciprocamente como a física e a química, a anatomia
e a fisiologia. (RE, janeiro de 1869).
Na SEMP, o sistema informatizado empregado para o registro dos
resultados do Tratamento pelo Magnetismo, mostra a melhora importante de
diversos distúrbios físicos e emocionais, estes últimos ainda pouco auxiliados
pela Medicina atual.

Alberto ao centro, ladeado por trabalhadores da SEMP na noite dos seus 90 anos

Seguramente podemos afirmar que Alberto vive no seu dia a dia o ensinamento
do Espírito de Verdade: “ Amai-vos e instruí-vos”.
Agradecemos a Deus a oportunidade que temos de compartilhar com Alberto,
todos estes anos na SEMP e que o Pai nos permita ter a sua convivência por
muitos anos ainda! Alberto é um exemplo do verdadeiro espírita! Felicidades, amigo
de todos nós!

Jacob Melo - maior estudioso do magnetismo espírita - e Adilson Mota estudioso do sonambulismo e do magnetismo espíritas - vieram do Nordeste,
como convidados, apresentando suas experiências e conhecimentos teóricopráticos atualizados, todos baseados em Kardec e nos magnetizadores
clássicos, alguns deles, contemporâneos do Codificador.

FOTÓGRAFO
INDISCRETO
O Presidente da SEMP,
costumeiramente disposto aos
trabalhos manuais, participa das
labutas
constantes
de
manutenção e preservação do
patrimônio da Casa.
Na manhã do feriado de 8 de
setembro, foi flagrado no topo de
uma escada, auxiliado por dois
voluntários da Casa, pregando a
faixa de divulgação do trabalho de
mediunidade de cura a ser
realizado dali a 10 dias. Nem o
chuvisco que caía o demoveu de
tal ação, nem o venceu em
persistência.

Alguns dos participantes do 1° EME-SUL, na SEMP, com Jacob Melo e Adilson Mota.

DEPARTAMENTO DOUTRINÁRIO
Agradecemos a todos os voluntários que se dedicaram durante o atendimento
do médium de cura Paulo Neto, em 18 de setembro passado, alguns durante
o dia todo, para que o público fosse atendido adequadamente, seja no serviço
de passe, na recepção, no acolhimento ou no atendimento fraterno.
A Evangelhoterapia - terça às 13h30 e às 20h e sábado às 16h30 - estará
em recesso de 24 de dezembro a 10 de janeiro; e de 05 a 10 de fevereiro.
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Programação de palestras na SEMP –
Domingo
10h
01/11
08/11
15/11
22/11
29/11
06/12
13/12
20/12
27/12

Quintafeira
15 horas

Terçafeira

Palestrante
13h45

Palestrante
20h

Tema de “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”

03/11

Celso Carneiro

Celso Carneiro

10/11

Mozart

Marli Sokoloski

Dilma Mattos

17/11

Jorge Rodrigues

Jeanine Kulcheski

Márcia Abreu

24/11

Jociely

Dilma Mattos

Cosme Massi

01/12

Paulo Sanito

Robson Gabardo

Ilírio Kessler

08/12

Silvana

Cícero Vilela

Edvaldo Kulcheski

15/12
22/12

Cláudio Itacir
Márcia Abreu

Cláudio Itacir
Márcia Abreu

29/12

Jociely

Gastão Kost

Os Fluidos e a terapia do passe
Tarde: Fazer o que Jesus faria
Noite: Tema livre URE-Leste
Tarde: Lei do trabalho
Noite: Convites da vida – Francisco de Assis
Tarde: Bem aventurados os misericordiosos
Noite: Estágio da morte e a vida espiritual
Natal com Jesus
Tarde: Orar como Jesus nos ensinou
Noite: Bem aventurados os pobres...
As curas de Jesus
A última bem aventurança...
Tarde: Jesus em nossas vidas
Noite: Cap. 17 – Sede perfeitos

Tema das obras de
Allan Kardec ou especial
Reencarnação:
oportunidadede recomeço
Influência da mídia na família
Estágio da morte
e a vida espiritual
A generosidade
O Livro dos Espíritos:
Simplicidade e profundidade
Jesus, médico divino
Jesus: o único Caminho
Jesus, o Homem Integral
Esperança

Tema (30 minutos)
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Palestrante
Robson Gabardo
Sueli Britto

Nilson Nazareno
Cláudio Itacir

Palestrante

05/11

Laços de família

Márcia Pimenta

12/11

Gratidão

Jociely

19/11

Reencarnação

Jorge Rodrigues

26/11

A generosidade

Márcia Abreu

03/12

Natal

Jociely

10/12

Felicidade

Jorge Rodrigues

17/12

Perfil de Jesus

Márcia Abreu

24/12

RECESSO

RECESSO

31/12

RECESSO

RECESSO

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 .

ATIVIDADES PÚBLICAS DA SEMP
SEGUNDAS-FEIRAS:
14h00 – 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.

