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PALAVRA DO PRESIDENTE
Ultrapassados os dias de festa, de reparador descanso físico na convivência mais intensa
com familiares, estamos prontos para as atividades a que fomos chamados na SEMP e que
nos agrega em torno dos ideais espíritas.
Tomo a liberdade de transcrever alguns tópicos do livro “Bezerra de Menezes –Ontem e
Hoje”por julgá-los oportunos neste recomeço.
“Seja Allan Kardec, não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado, a
nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas
próprias vidas. Sem essa base é difícil forjar o caráter espírita-cristão que o mundo
conturbado espera de nós pela unificação.
Ensinar, mas fazer; crer, mas estudar; aconselhar, mas exemplificar; reunir, mas
alimentar.
É indispensável manter o Espiritismo, qual foi entregue pelos mensageiros divinos
a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem
personalismos deprimentes, sem pruridos de conquista a poderes terrestres
transitórios.
Respeito a todas as criaturas, apreço a todas as autoridades, devotamento ao
bem comum e instrução do povo, em todas as direções, sobre as verdades do espírito,
imutáveis, eternas.
Nada que lembre castas, discriminações, evidências individuais injustificáveis,
privilégios, imunidades, prioridades.
Ninguém suponha que, baixando a este mundo, vem sem encargo para
desempenhar e sem dores e expiação para suportar. É certo que vossos espíritos
sofredores buscam a encarnação terrena para expiação de culpas anteriores; é certo
também que muitos de vós baixam aqui trazendo uma tarefa; tomai, por isso mesmo,
muito cuidado em não vos esquecerdes das vossas responsabilidades, desviando o
pensamento da rota que traçastes no Infinito, permitindo que o egoísmo, as tentações
do mundo, o orgulho e, sobretudo, a vaidade e a inveja empanem o brilho que deve
aureolar a vossa fronte de espíritas cristãos.
É necessário que tenhamos muito cuidado para não nos desviarmos dos objetivos
essenciais da Doutrina, que se coloca acima das questões inquietadoras deste
momento. Viver espiriticamente é trabalhar sem desfalecimento pela construção de
uma era nova sim, que deve começar no próprio indivíduo, na sua transformação
interior.
A nossa preocupação de mudar o mundo não pode abandonar o compromisso da
nossa mudança interior.
A vós, sob a inspiração dos guias espirituais do Movimento Espírita na Terra, está
destinada a tarefa infatigável de porfiar no bem, de exercitar a compaixão e a
caridade, mas não ser conivente, em nome da tolerância, com o erro nem com o
crime”.
Incontestavelmente, o advento do Espiritismo trouxe-nos as mais profundas e convincentes
informações sobre a vida. De maneira prática, ao alcance de qualquer pessoa, podemos
transformá-las em conhecimento e convertê-las em conduta.
A Terceira Revelação, extensão da Misericórdia Divina, no seu tríplice aspecto, é insuperável
na satisfação dos nossos anseios e chegou-nos no momento oportuno. Apesar disto, pelos
estímulos dos atavismos não superados e modismos, ainda há quem procure novidades para
enxertar na prática doutrinária, desviando a trajetória.
Com vistas à menor perda de tempo, melhor seria que nos dedicássemos ao estudo sério,
mais aprofundado, das obras básicas, principalmente as da Codificação. Haveria mais eficácia
e objetividade na prática espírita.
Em vista disto, antes que as atividades anuais recomecem plenamente, gostaria de estender
a todos os colaboradores algumas recomendações, pautadas em observações pessoais e
considerando a responsabilidade de que, momentaneamente, estou investido.
Entendo que toda e qualquer contribuição será bem-vinda, desde que não contrarie decisões
já tomadas e não interfira em outras atividades, pois a harmonia e a fraternidade são
imprescindíveis entre nós.
Cláudio Itacir Della Nina da Silva
Presidente da SEMP

EDITORIAL
EDITORIAL
Há quem diga que o Espiritismo não deve curar corpos,
apenas almas. No entanto, Jesus, o Mestre de todos nós,
curava os enfermos e libertava os obsediados, esclarecendo
sempre, aos que se beneficiavam, a importância de mudar o
comportamento – “Vai e não peques mais, para que não te
aconteça algo pior!”
Kardec, como estudioso da ciência do Magnetismo, a qual
professou por mais de 35 anos e a considerou irmã gêmea do
Espiritismo a ponto de afirmar que precisariam caminhar juntas
para que pudessem crescer, escolheu para lema a frase: “Sem
caridade não há salvação”.
Na Casa Espírita, onde as pessoas buscam auxílio para os
males que as afligem, como não exercer a caridade e objetivar
o alívio das dores – sejam físicas, emocionais ou espirituais –
se isto for possível através do conhecimento e da aplicação
destas duas ciências irmãs? Como esperar que alguém em
sofrimento muitas vezes profundo, consiga prestar atenção em
algo além da sua própria dor? Só após o alívio almejado,
conforme exemplificou o Cristo, será produtivo encaminhar para
a palestra, a Evangelhoterapia, o trabalho voluntário e o estudo
da Doutrina, a fim de que o beneficiado possa aprender como
agir para se proteger de recaídas ou de novas dores.
Nada de valoroso se consegue sem esforço. Assim como
chegamos, quase todos nós, em busca de um alívio e somos
exortados a manter a harmonia que aqui recebemos, também
para melhor auxiliar o próximo, é necessário o esforço do estudo
e da pesquisa, já que o Codificador deixou bem claro que o
Espiritismo é ciência de experimentação. E elucidou: “Para o
Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno
psicológico, é uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que
se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra a
descoberto.” (Questão 455 de O Livro dos Espíritos)
A SEMP segue fielmente os ensinamentos de Allan Kardec
e do Espírito Verdade, a fim de que o Espiritismo cumpra seus
objetivos, cresça e se desenvolva. E oferece grupos de estudo
teóricos e práticos, para que cada vez mais irmãos possam
beber desta fonte e acelerar o seu progresso espiritual.
Grupo de Estudo Aprendizes da Verdade

103 anos da SEMP
11
de
abril
segunda
19h30
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ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE
A evangelização infantojuvenil acontece aos domingos, das 10h às
11h30. As turmas são organizadas por faixa etária, da seguinte forma:
 Bebês: 0 a 2 anos.
Evangelizadoras: Emília, Deborah e Ana Letícia;
 Jardim I:3 e 4 anos.
Evangelizadoras: Juliana, Karla e Daiane;
 Jardim II: 5 e 6 anos.
Evangelizadoras: Helen, Elaine e Assima;
 1º Ciclo: 7 e 8 anos.
Evangelizadoras: Sandra, Giane e Teresa;
 2º Ciclo: 9 e 10 anos.
Evangelizadores: Karla, Célia e Guilherme;
 3º Ciclo: 11 e 12 anos.
Evangelizadores: Silvana, Vinícius e Daniela;
 Mocidade I: 13 a 16 anos.
Evangelizadores: Luiz Henrique, Danilo e Neto;
 Mocidade II: 17 a 21 anos.
Evangelizadores: Fabiana, Daniel e Vanusa;
 Recepção: Ângela.
Após os 21 anos de idade, os jovens são absorvidos pelos estudos e
atividades do Departamento Doutrinário, recebem a oportunidade de
seguir como evangelizador do próprio DIJ e participar do voluntariado
nos demais Departamentos da Casa.

ATENÇÃO! A atividade VIVÊNCIA de PAIS foi desativada e substituída
pela EVANGELHOTERAPIA direcionada aos pais e familiares dos
evangelizandos, todos os domingos, das 10h às 11h30.
O objetivo é oferecer aos pais e demais familiares que convivem com
o evangelizando, apoio na educação moral e espiritual da criança e do
jovem, através dos serviços de auxílio e esclarecimento à luz da Doutrina
Espírita, adequados tanto a adultos quanto a crianças.
A SEMP apresenta um eficiente serviço de Atendimento Espiritual,
constituído por diversas modalidades complementares: Atendimento
Fraterno, Evangelhoterapia, Tratamento pelo Magnetismo e
encaminhamento para a Desobsessão, caso haja necessidade.
No decorrer do ano, os pais poderão pedir ou serem encaminhados
a estes serviços, para que os resultados benéficos da evangelização
tenham continuidade no ambiente espírita-cristão dos seus lares.

DEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIAL
Em 2016, além dos horários divulgados na coluna Atividades Públicas
da SEMP, à página 4 deste Boletim, o Brechó abrirá também no
segundo domingo de cada mês, para que os frequentadores deste
dia da semana tenham a oportunidade de adquirir suas ofertas.
As famílias cadastradas pelo Departamento para receberem a
assistência e promoção social, através de seus componentes adultos
femininos e crianças de até 12 anos, participam semanalmente de
palestras espíritas, alfabetização de adultos, orientações sobre higiene,
hábitos salutares e prendas domésticas; usufruem de atendimento
médico e espiritual - passes, atendimento fraterno – e cestas básicas
para toda a família, durante um período máximo de cinco anos, evitando
a dependência e o comodismo. Enquanto as nutrizes participam das
atividades, seus bebês são atendidos e cuidados no berçário, por
voluntárias. As crianças maiores são orientadas por atividades lúdicas
direcionadas e evangelização cristã.
Cada semana de comparecimento às atividades transforma-se em
bônus que, somados, podem ser periodicamente trocados por roupas,
calçados e outros utensílios no Bazar das assistidas.
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DEPARTAMENTO DOUTRINÁRIO
NOVOS CURSOS
Após o período de férias de verão, os cursos regulares da SEMP
reiniciaram a todo o vapor. A procura, a cada ano, tem aumentado, o
que ocasionou a implantação de mais cursos em 2016:
- Nova turma do Estudo das Obras de André Luiz, às terças-feiras,
19h30; iniciando com o livro Nosso Lar, o primeiro da série. Prérequisito: PBDE;
- Novo grupo de estudo: Série psicológica de Joanna de Ângelis,
sextas-feiras, 20h. Pré-requisito: PBDE e Estudo do Evangelho
segundo o Espiritismo.
- Nova turma de Estudo de O Livro dos Espíritos, às quintas-feiras,
15h.
- Nova turma de 1° ano de COEM, aos sábados, 16h30. Já conta
com 30 participantes.
O COEM aceita novos integrantes no 1° ano apenas até 19 de
março; por ser um curso teórico e prático com método de progressão
gradativa, a falta das primeiras noções e experimentações impediriam
o estudante de acompanhar a turma.
NOVA ATIVIDADE
A Evangelhoterapia, que iniciou timidamente há três anos, nas
terças à tarde e noite, foi recebendo mais adeptos e, no ano passado,
inaugurou turma aos sábados à tarde, com grande aceitação por parte
dos frequentadores.
Em fevereiro de 2016, foi criada a Evangelhoterapia familiar, aos
domingos pela manhã, direcionada aos pais, responsáveis e demais
familiares dos evangelizandos.
A Evangelhoterapia propicia, por meio dos ensinamentos de Jesus
interpretados à luz da Doutrina Espírita, o esclarecimento, a orientação
e o consolo, permitindo ao participante adquirir o conhecimento, refletir
e questionar, visando ao equilíbrio físico e espiritual e fortalecendo a
fé raciocinada. As pessoas têm liberdade de emitir a sua opinião ou
não, caso prefiram não se manifestar. Será respeitado o livre-arbítrio
de cada um. Todos aprendem com a explicação dos coordenadores e
as experiências dos que sentem vontade de falar.
Atividade incluída no Atendimento Espiritual, a Evangelhoterapia
convida as pessoas a renovar-se interiormente, ensinando como
mudar os pensamentos e sentimentos, dominar as más tendências,
lidar com as dificuldades da vida, compreender, tolerar, perdoar e
auto perdoar-se, compreender-se como verdadeiro filho de Deus e
Espírito imortal, que reencarna para superar desafios e assim adquirir
experiências e progredir intectual e moralmente.
TRATAMENTO pelo MAGNETISMO
Esta atividade também está incluída no Atendimento Espiritual,
sendo sua indicação uma das atribuições do atendente fraterno, para
harmonização energética especialmente em casos de depressão,
distúrbios emocionais, suspeitas de obsessão e demais alterações
espirituais.
Aos sábados pela manhã, a quantidade de atendidos tem
ultrapassado sessenta pessoas. Após receber a sua senha e fazer a
entrevista – inicial, se for o primeiro atendimento para a queixa atual;
de evolução, nos demais atendimentos – a pessoa aguardará, no
auditório, ser chamado pelo magnetizador para o passe individual.
Conforme o número da senha, isto poderá acontecer apenas no fim
da manhã.
Às sextas à tarde, o número de atendidos gira em torno de
quarenta, demandando menor tempo de espera por parte dos
assistidos.
Durante o tempo de espera, as pessoas assistem a vídeos de
palestras espíritas e podem receber o Atendimento Fraterno, caso
haja necessidade.
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CONVITE aos 103 ANOS da SEMP
Às 19h30 do dia 11 de abril, será comemorado o aniversário de 103 anos da
Casa.
PROGRAMA
- Solenidade de posse da Diretoria;
- Palestra alusiva ao aniversário de fundação da Sociedade
Espírita Os Mensageiros da Paz;
- Apresentação do Coral Paz e Luz;
- Confraternização no refeitório.
Estão convidados todos os trabalhadores da Casa.

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 .
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Programação de palestras na SEMP – Março/Abril - 2016
Terçafeira

Palestrante
13h45

Palestrante
20h

01/03

Silvana

Daniel Pereira

08/03

Márcia Abreu

Márcia Abreu

15/03

Paulo Sanito

Wellington Silva

Tema de O Evangelho Segundo o Espiritismo ou especial
Tarde: As fases da vida

Noite: Cap. 6 - O Cristo Consolador

A mulher no contexto espírita
Tarde: Fora da caridade na há salvação

Noite: Deus

22/03

Paulo Cezar

Paulo Cezar

Cap. 23 - Não saiba a vossa mão esquerda o que...

29/03

Cláudio Itacir

Cláudio Itacir

Desencarnação de Kardec

05/04

Jociely

Jean Kulcheski

Tarde: A força do pensamento

Noite: Reforma íntima

12/04

Jorge Rodrigues

Cícero Vilella

Tarde: Lei de sociedade

Noite: Tema livre - URE-Leste

19/04

Valter Divardin

Valter Divardin

159 anos de O Livro dos Espíritos

26/04

Silvana

Gastão Kost

Domingo
10h
06/03

Tarde: Honrar pai e mãe

Tema das obras de
Allan Kardec ou especial

Palestrante

Advertências espirituais
pelos sonhos

Cláudio Itacir

Noite: Cap. 17 - Sede perfeitos

Quintafeira 15h

Tema (30 minutos)

Palestrante

03/03

Adversidades

Márcia Abreu

10/03

A fé transporta montanhas

Jociely

13/03

Fé e vontade

Edson Macedo

17/03

Chamado ou escolhido

Jorge Rodrigues

20/03

Além das aparências

Márcia Abreu

24/03

Amai os inimigos

Márcia Pimenta

27/03

Ciência e espiritualidade

Anete Guimarães

31/03

Fora da caridade não há salvação

Jociely

03/04

Chico Xavier - 106 anos

Sueli Guerra

07/04

Parábola do semeador

Márcia Abreu

10/04

A missão de cada um

Cláudio Itacir

14/04

Em busca da verdadeira moral

Jorge Rodrigues

17/04

Kardec: vida e obra

Valter Divardin

21/04

Buscai e achareis

Márcia Pimenta

24/04

A indispensável vitória

Gastão Kost

28/04

O valor da prece

Jociely

ATIVIDADES PÚBLICAS DA SEMP
DOMINGOS:
10h00 – Palestra doutrinária seguida de passes
– Atendimento Fraterno. pelo diálogo
– Evangelização de crianças e jovens
– Evangelhoterapia familiar *NOVO
SEGUNDAS-FEIRAS:
14h00 – 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. *2 TURMAS; A NOVA - apostila 1
19h30 – Estudo das Obras de André Luiz – *NOVA TURMA
20h00 – Exposição evangélico doutrinária, passe e irradiação
à distância
– Atendimento Fraterno pelo diálogo
– Evangelhoterapia
QUARTAS-FEIRAS:
19h00 – Grupo Arteiras do Bem: trabalhos manuais e artesanato de
voluntários estudantes da SEMP *NOVO

QUINTAS-FEIRAS:
13h30 – Trabalhos manuais de voluntárias. Assistência social.
14h00 – Bazar e brechó beneficentes
– Atendimento Fraterno pelo diálogo
15h00
– Palestra seguida de passes
– Estudo de O Livro dos Espíritos *NOVA TURMA
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 – Estudo da série psicológica de Joanna de Ângelis *NOVO
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 COEM (Centro de Orientação e Educação Mediúnica) –
2 anos de duração.Apenas 1° ano. Pré-requisito:PBDE *NOVO
– Curso Magnetismo e Espiritismo – teórico e prático – 1 ano
– Evangelhoterapia

