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Fim de ano, mais uma etapa transcorrida, ocasião em que rememoramos os
momentos marcantes, as atitudes que tivemos, os acertos e erros. Hora também de
formulação de mudanças, de focalização em novos objetivos ou de voltar àqueles
que precisam ser corrigidos.

A mídia insiste em lembrar que é Natal, que a fraternidade está no ar, embora não
passe, em maioria, de apelo para exacerbar o consumo. O Natal,marcado pelo estímulo
ao consumismo, está longe de ser comemorado como deveria: o Aniversariante quase
nunca é lembrado.

Alegoricamente, o ano que finda é tratado como velho e o que começa como uma
criança. E o nascimento deste é tratado como fato inusitado e comemorado com todo
exagero.

Nós espíritas, expostos às influências do meio, como todo encarnado, precisamos
fortalecer nossos propósitos, redobrar a vigilância para que não aumentemos o rol
dos compromissos. Usar sem abusar, como recomendou Jesus, agir com temperança.

Nestas datas, das rememorações que fazemos, aflora a Gratidão, como já dissemos
em outro momento, apanágio dos espíritos nobres, uma virtude cristã, reflexo da
elevação moral de cada um.

Temos muitos motivos para estender sentimentos de Gratidão:
Em primeiro lugar, de forma profunda, ao Criador, nosso Pai, pelo dom da vida,

pela oportunidade da presente encarnação, pela bondade, justiça e misericórdia
infinitas que nos concede. Nele reconhecemos a inteligência suprema, que impregna
do micro ao macro, com a mais absoluta justeza.

Em segundo, a Jesus, nosso irmão maior, pela dedicação que dispensa aos
vinculados à Terra,pelo empenho que manifesta em nosso favor, mobilizando os
Espíritos superiores para que nos auxiliem no fortalecimento de nossos compromissos
espirituais a fim de que nos mantenhamos no rumo certo, que é o caminho do bem.

Aos nossos Espíritos Guias, que permanentemente buscam fortalecer a nossa
vontade e oferecer oportunidades, via intuição e inspiração, de modo a que assumamos
o controle de nossa consciência, lutando para que entendamos que somos herdeiros
de nós mesmos, únicos responsáveis pelo próprio aprimoramento moral.

Àqueles que conosco convivem, pela indulgência e benevolência que nos
dispensam, evitando agravar os encargos que pesam sobre nossos ombros.

Àqueles que contribuíram para que as atividades da SEMP pudessem ser mantidas,
ofertando donativos, base de sustentação da Casa. Sem as contribuições monetárias,
roupas, calçados, mantimentos, utensílios, aparelhos, móveis, livros e outros bens,
seria impossível manter nosso programa de assistência, bem como manter a Instituição,
uma vez que não recebemos qualquer ajuda de órgãos governamentais.

Aos que frequentam as diversas atividades de estudo, buscando informações que
satisfaçam suas necessidades de entendimento dos porquês da vida, contribuindo
para que a SEMP mantenha um dedicado corpo de instrutores.

Aos que comparecem como assistentes das atividades públicas, ouvintes atentos
das informações que divulgamos, estimulando-nos a manter os compromissos que
assumimos na Casa.

Aos voluntários que dedicam tempo, capacidade, conhecimento e sentimento no
exercício de suas atividades, levando instrução, esclarecimento,amparo material e
conforto espiritual, ajudando os que procuram a SEMP a se manter perseverantes na
busca do equilíbrio e do progresso espiritual.

Rogamos a Deus, nosso Pai, que abençoe a todos.

                                                Cláudio Itacir Della Nina da Silva
                                                                                 Presidente da SEMP
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EDITORIALEDITORIAL
Ao transpormos mais um ano de nossas encarnações, em

meio a tantas turbulências morais e sociais, aliás bem previs-
tas pelos Espíritos codificadores desta Doutrina como parte
da Transição Planetária, vale recordar um trecho da Epístola
de Erasto aos espíritas lioneses, lida no banquete oferecido a
Allan Kardec em 19 de setembro de 1861 e publicada na Re-
vista Espírita no mês seguinte:

“(...)  Acabo de pronunciar a palavra igualitária: creio útil
deter-me um pouco, porque não viemos pregar, em vosso meio,
utopias impraticáveis, e porque, ao contrário, repelimos ener-
gicamente tudo o que pareceria se ligar às prescrições de um
comunismo antissocial; somos, antes de tudo, essencialmen-
te propagadores da liberdade individual, indispensável ao de-
senvolvimento dos encarnados; por conseguinte, inimigos de-
clarados de tudo o que se aproxima dessas legislações con-
ventuais que aniquilam os indivíduos. Se bem que me dirijo a
um auditório em parte composto de artesãos e de proletários,
sei que suas consciências, esclarecidas pelas irradiações da
verdade espírita, já repeliram toda comunhão com as teorias
anti-sociais dadas em apoio desta palavra: igualdade. Seja
como for, creio dever restituir a essa palavra a sua significação
cristã, tal como aquele que disse: “Dai a César o que é de
César,” explicara ele mesmo. Pois bem! Espíritas, a igualdade
proclamada pelo Cristo, e que nós mesmos professamos no
meio de vossos grupos amados, é a igualdade diante da justi-
ça de Deus, quer dizer, nosso direito, segundo o nosso dever
cumprido, de subir na hierarquia dos Espíritos e atingir, um
dia, os mundos avançados, onde reina a felicidade perfeita.
Para isto, não teve em conta nem o nascimento, nem a fortu-
na: o pobre e o fraco ali chegam como o rico e o poderoso;
porque uns não levam mais do que os outros materialmente; e
como lá não se compra nem seu lugar, nem seu perdão, com
o dinheiro, os direitos são iguais para todos; igualdade diante
de Deus, eis a verdadeira igualdade.”

Meditemos sobre este importante aspecto da doutrina, en-
sinado por esse Espírito de escol, a fim de não sermos traga-
dos pela onda materialista e valorizadora das sensações e
dos ditos direitos humanos, esquecendo-nos da lei de mereci-
mento individual - “a cada um segundo as suas obras” - que
prescreve a caridade sem interesses, de acordo com a consci-
ência de cada indivíduo e estimula o verdadeiro progresso.

Um Natal essencialmente cristão e um feliz 2016 a todos!

 Grupo de Estudos Aprendizes da Verdade
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ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDEESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE

Na manhã do domingo de encerramento das atividades anuais, em
6 de dezembro, os jovens, irradiando entusiasmo e criatividade, resol-
veram recepcionar os frequentadores da SEMP com o “abraço grátis”,
levando alegria e descontração sadias ao corredor de entrada.

As crianças foram para o Salão do Solário com seus pais e acom-
panhantes, animadas para o “café da manhã” de despedida do ano,
onde houve brincadeiras pedagógicas e confraternização entre as
famílias.

                       Pág. 2 - 2

Os jovens seguiram para o refeitório, onde, durante o “café da
manhã”, organizaram projetos para as atividades do próximo ano e
trocaram sugestões para o Encontro de Verão, promovido pela FEP,
no qual dez deles participarão, graças à ajuda da SEMP, que garantiu
metade do valor das inscrições.

As atividades do Departamento da Infância e Juventude, com a
evangelização de crianças e jovens, retornarão em 14 de fevereiro
de 2016.

“Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará Deus:
Que fizestes do filho confiado à vossa guarda?” O Evangelho Segun-
do o Espiritismo – Cap.XIV – Instrução de Santo Agostinho Espírito.

As crianças até dois anos de idade ficam muito atentas às
músicas cantadas durante a Evangelização de Bebês na SEMP. Esta
faixa etária também recebe o conteúdo em forma de teatrinho,
conversa com fantoches e outras abordagens.

Sabe-se que este é o período no qual o Espírito é mais dócil à
assimilação dos ensinamentos morais e emocionais, especialmente
quando associados à arte. O conhecimento e a essência cultural
assim adquiridos formam uma base consistente, persistem durante
toda a encarnação e passam a integrar os valores do espírito.

PROJEÇÃO no SOLÁRIO

LIVRARIA

VIDEOTECA

BIBLIOTECA

LIVRARIA

VIDEOTECA

BIBLIOTECA

Durante todo o período de férias do DIJ, os pais que chegarem à
SEMP aos domingos para a palestra, serão convidados a seguirem
com seus filhos para o Salão do Solário, onde há um telão com som,
que transmitirá a palestra do auditório para os adultos, enquanto as
crianças poderão brincar livremente em torno, para o conforto e a
tranqüilidade de todos.

PROJEÇÃO no SOLÁRIO

 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 - 4
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   .
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                                                ENCERRAMENTO dos CURSOS DIURNOS da SEMP

PBDE – Programa Básico da Doutrina Espírita: é o curso inicial, com
duração de um ano e que serve de pré-requisito para os demais

Estudo das Obras de André Luiz

ESDE– Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita: estuda os
aspectos filosófico, científico e religioso do Espiritismo

COEM (Centro de Orientação e Educação Mediúnica) – 1° ano COEM – 2° ano: este grupo de estudo teórico prático das potencialidades
da alma e da comunicação com o plano espiritual, formou, em 2015, quin-
ze novos trabalhadores aptos aos serviços de passe, irradiação e mediú-
nico, nos quais já se integraram.

Estudo
das
Obras de
André
Luiz -
contínuo.



Página 4 - Janeiro /Fevereiro 2016 - Sociedade Espírita “Os Mensageiros da Paz”

                                                ENCERRAMENTO dos CURSOS DIURNOS da SEMP CONTINUAÇÃO

Estudo de O Evangelho Segundo o Espiritismo – às sextas-feiras, 14h30.
Este curso é indicado a quem deseja conhecer mais profundamente os ensinamentos de Jesus

à luz da Doutrina Espírita. A ele são direcionados os que ingressam na Casa em busca de consolo
especialmente no segundo semestre, quando o PBDE já apresentou grande parte do seu conteúdo
e assim, o recém-chegado não conseguiria acompanhar os demais.

Contudo, também os que já possuem os conhecimentos básicos do Espiritismo, encontram
neste curso um reforço das explicações de Kardec e dos Espíritos Superiores que o assistiram, no
aspecto religioso da Doutrina, com interpretações abalizadas e esclarecedoras a respeito do
psiquismo humano frente às questões espirituais

Às segundas-feiras, o Estudo de O Livro dos Espíritos completou seu objetivo e em 2016, irá
estudar a apostila de mediunidade da FEB.

Os grupos diurnos facilitam a adesão ao estudo por parte dos que têm dificuldade em sair de
casa à noite.

ENCERRAMENTO dos CURSOS NOTURNOS da SEMP

Este ano, 180 estudantes terminaram
os estudos nos grupos noturnos, constitu-
indo um dado inédito na Casa.

O PBDE Noturno também bateu recor-
de nos índices de estudantes que concluí-
ram o curso com frequência adequada,
preparados a prosseguirem na instrução
filosófica, experimental e espiritual da Dou-
trina e adentrarem numa das diversas op-
ções que a Casa oferece.

O primeiro ano do COEM Notur-

no terminou esta etapa com trinta

e quatro integrantes em condições

de seguirem para o segundo ano,

número recorde na SEMP.

Destes, dois tiveram cem por

cento de frequência, empatando na

alegre e fraterna disputa pelo livro

ofertado aos mais assíduos de

cada curso.

De acordo com os coordenado-

res, esta turma demonstra grande

empatia com os livros e avidez pelo

questionamento de suas dúvidas,

resultando em maior estímulo na

busca e obtenção do conhecimen-

to mais amplo, profundo e racioci-

nado, conforme orientava Kardec.

CURSO de FÉRIASCURSO de FÉRIAS
QUINTAS-FEIRAS - 20h

Introdução de O Evangelho
Segundo o Espiritismo,

de Allan Kardec.
De 14 de janeiro
a 04 de fevereiro.
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                                                ENCERRAMENTO dos CURSOS NOTURNOS da SEMP CONTINUAÇÃO

O segundo ano do COEM “formou” vinte e nove futuros trabalhadores
aptos a frequentarem grupos mediúnicos e demais atividades espirituais,
como o passe e a irradiação.

Como a maioria dos grupos mediúnicos já existentes estavam com
suas capacidades supridas, foi necessário organizar mais dois grupos
de trabalhos práticos às quartas-feiras à noite,

Estudo das Obras de André Luiz – assim como a turma
diurna, em 2016 será iniciado o livro “Sexo e Destino”

ESDE – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita

Estudo de O Livro dos Espíritos

Estudo de O Evangelho Segundo o Espiritismo

RECICLAGEM de DIALOGADORES
21 e 28 de janeiro, quinta-feira, às 20h

Local: Salão do Solário da SEMP
Público-alvo: todos os dialogadores de grupos
mediúnicos da SEMP e demais interessados
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ENCERRAMENTO dos CURSOS de SÁBADO

Estudo de O Evangelho Segundo o Espiritismo

Magnetismo e Espiritismo

PBDE – Programa Básico da Doutrina Espírita

Estudo da Revista Espírita

O PBDE aos sábados, funciona na SEMP desde fevereiro de
2013, ano em que também iniciou o Curso Magnetismo e Espiri-
tismo, ambos às 16h30.

O estudo da Revista Espírita, que existe na Casa desde 2012,
transferiu-se da sexta-feira à noite, apenas três semanas no mês,
para o sábado no mesmo horário dos outros cursos, em 2015.

Desde que a primeira turma de PBDE do sábado iniciou, os
frequentadores solicitam o COEM no mesmo turno, o único que
os permitirá seguir o  estudo e desenvolvimento da mediunidade.

Finalmente, neste ano conseguimos uma equipe capacitada a
coordenar este curso, que por ser teórico e prático, exige experi-
ência e responsabilidade. Por ora, ele será iniciado a cada dois
anos.

NOVA TURMA de COEM em 2016
SÁBADOS  - 16h30

NOVA TURMA de COEM em 2016
SÁBADOS  - 16h30

DATA de INÍCIO dos
CURSOS SEMP 2016
DATA de INÍCIO dos

CURSOS SEMP 2016

CURSOS DIURNOS

SEGUNDAS-FEIRAS, 14h30:
Estudo das Apostilas Mediunidade,da FEB  – 15/02

TERÇAS-FEIRAS, 15h:
PBDE, COEM 1° e 2° anos, ESDE e EADE – 16/02

Estudo das Obras de André Luiz – 12/01

SEXTAS-FEIRAS, 14h30:
Estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo – início 19/02

CURSOS NOTURNOS

Estudo das Obras de André Luiz – 14/01
TODOS os outros – 18/02

CURSOS aos SÁBADOS: TODOS em 20/02
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DEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIALDEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIAL
Com imensa satisfação, realizamos, no dia 26 de novembro último, a festa
de encerramento das atividades com as famílias assistidas pela SEMP.

Contribuiu para o êxito deste evento a prestimosa colaboração da con-
feitaria Leve Sabor, que nos doou 400 salgadinhos, à qual agradece-
mos muito.

Em 10 de dezembro, foram entregues os quites de Natal para as cri-
anças dependentes das assistidas, com o material fornecido pelos
frequentadores da SEMP que adquiriram os cartões da Campaha
“Faça uma Criança Feliz neste Natal”.
Somos gratos também às voluntárias da Casa e aos doadores que
facilitaram a nossa tarefa.
Desejamos a todos um Natal e um Ano Novo com muita luz.

REINÍCIO DAS ATIVIDADES EM 2016: - Bazar e Brechó: 16 de fevereiro;
- Recadastramento das assistidas: 25 de fevereiro; aulas e demais atividades: 03 de março.

Em 08 de dezembro, houve a confraternização das voluntárias do Departamento, com entrega de brindes e muitos abraços.

As “Arteiras do Bem” são um grupo de voluntárias da SEMP que,
por exercerem atividades profissionais ou domésticas durante o
período diurno e, portanto, estarem impedidas de participar da
assistência às famílias carentes às quintas-feiras à tarde, resolveram
reunir-se às quartas-feiras, das 19h às 21h, no refeitório, a fim de
confeccionarem materiais para doação em asilos e orfanatos.

A primeira tarefa que o grupo se dispôs a realizar foi o artesanato
de embalagens para presentes a serem ofertados durante o almoço
nos asilos “Adelaide” e “Jesus, Maria e José”, agendado para 29 de
novembro, domingo,

Grupo de  voluntárias da visita aos asilos, felizes por encontrarem
as embalagens festivas preparadas pelas “Arteiras do Bem”, as
quais preferiram ficar no anonimato.

Chegada dos voluntários ao Asilo Adelaide, com os presentes nas
embalagens feitas com muito carinho.
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Programação de palestras na SEMP – Janeiro/Fevereiro/2016

ATIVIDADES PÚBLICAS DA SEMPATIVIDADES PÚBLICAS DA SEMP

Palestras, Passes, Irradiação, Atendimento Fraterno, Livraria,
Biblioteca e Videoteca: SEM RECESSO 
EVANGELHOTERAPIA:
- Terça 13h45: SEM RECESSO
- Terça 20h: RETORNA em 12 de janeiro.
- SÁBADO 16h30: RETORNA em 16 de janeiro.
TRATAMENTO pelo MAGNETISMO:
- SEXTA 13h às 14h: retorna a partir de 08 de janeiro
- SÁBADO 8h às 9h: retorna a partir de 09 de janeiro 
Os CURSOS retornam na 2ª quinzena de fevereiro de 2016

RECESSOS de VERÃORECESSOS de VERÃO

SEGUNDAS-FEIRAS:
14h30 – Estudo da apostila Mediunidade, da FEB

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

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:
13h às 14h: Entrega das senhas para o Tratamento pelo Magnetismo
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
– COEM (Centro de Orientação e Educação Mediúnica) – 2 anos
– Curso Magnetismo e Espiritismo – teórico e prático – 1 ano

DOMINGOS:
10h00 – Palestra doutrinária seguida de passes.  Atendimento Fraterno.

– Evangelização de crianças e jovens.


