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Transcorridos dois anos de gestão como presidente da SEMP, quero, neste instante de
recondução a novo mandato, agradecer: primeiramente a Deus nosso Pai, imensamente
justo, misericordioso e bom, a Jesus o irmão maior, aos Mensageiros da Paz, que em nome
de Deus e de Jesus nos indicam os melhores caminhos a percorrer, nos fortalecem e amparam.

Agradeço, também, aos companheiros que conosco ombreiam: aos voluntários, aos
anônimos, àqueles eventuais que nos trazem sugestões e aos que, como membros da Diretoria
Executiva, corajosa e desinteressadamente,respondem, cada um na sua área, pelas tarefas
que nos propomos desenvolver nesta Casa.

Neste período foi possível realizar algumas reformas, alguns ajustes, para que a condução
dos trabalhos pudesse ocorrer com menores dificuldades e num ambiente mais confortável.
Contando com a compreensão de todos e o ânimo de alguns, os empreendimentos puderam
ocorrer a contento.

Mas, mais importante é falar da Doutrina que aqui praticamos, o Espiritismo. Esta benção
que Jesus prometeu aos homens e que Kardec com inteligência, coragem, dedicação e
intrepidez nos legou.

Lembro, embora possa parecer redundância, que a SEMP é um Centro Espírita. Como tal,
desenvolve atividades que condizem com aquelas nele praticadas: a assistência, o estudo e
a prática da mediunidade, os estudos das obras espíritas, a educação infantojuvenil, a difusão
doutrinária, o atendimento fraterno e o passe. Todas de extrema importância para que a
causa seja vencedora. Nenhuma deve se destacar em relação às demais, senão, em lugar de
Centro Espírita, teríamos, por exemplo: Institutos de Assistência, de Aplicação de Passe, de
Difusão, de Prática Mediúnica, ou, até mesmo, Confraria de Palestrantes. Cada um agindo
por conta própria, desgarrado da Casa. É importante que ajamos em conjunto, pensando
sempre no todo, por mais importante que cada um julgue sua atividade.

Como já destaquei no início do mandato anterior, considero a posição que ocupo como
oportunidade de serviço, sem qualquer destaque, igual à de todos que aqui desenvolvem
atividades. Aprendi que o poder deve ser usado com moderação, respeito ao próximo e com
propósito construtivo, jamais para engrandecimento pessoal. Não seria na casa espírita, que
agiríamos diferente, depois do entendimento da lei de causa e efeito, das noções de crescimento
moral, da necessidade de eliminar o orgulho e o egoísmo, contra os quais devemos exercer
permanente vigilância. No prefácio de O Livro dos Espíritos, consta como recomendação a
Kardec: “Lembra-te de que os Bons Espíritos só dispensam assistência aos que servem a
Deus com humildade e desinteresse e que repudiam aquele que busca na senda do Céu um
degrau para conquistar as coisas da Terra; que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O
orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus”. Insisto nos
nossos compromissos para com a SEMP, uma instituição centenária, fruto dos esforços e
dedicação de tantos que nos precederam, a quem rendo minhas homenagens neste momento.
Mantê-la íntegra dentro dos padrões do espiritismo kardecista, é nosso dever, unindo esforços
sem antagonismos, com boa vontade, humildade e caridade, respeitando as diferenças sem
transformá-las em obstáculos ou desculpas para não agir. A alteridade não pode dar margem
a antagonismos. Independentemente da posição que ocupemos nas atividades desta casa,
procuremos fazer o melhor.

 Destaco, ainda, a importância de nossos deveres sociais,funcionais e, principalmente,
familiares. Lembrando que não há acaso e que estamos postos nos lugares exatos, naqueles
que mais nos servem ao progresso pessoal e onde melhor podemos exercer nossas
competências, como espíritas que buscamos ser. A prática espírita não pode nos afastar
destes deveres.

  Convido a todos para realizarmos um bom trabalho, concentrando esforços na busca da
harmonia e do respeito, de modo a captar as inspirações dos Mensageiros da Paz. Tenhamos
sempre presente que ninguém receberá as bênçãos da colheita sem o suor da sementeira e
que ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido.

Que Deus nos abençoe os propósitos, que Jesus nos ilumine e que os Mensageiros da
Paz nos inspirem.

Cláudio Itacir Della Nina da Silva -  Presidente da SEMP

PALAVRA  DO  PRESIDENTE EDITORIALEDITORIAL
Ao comemorarmos os cento e três anos da SEMP, somos

levados a recordar os primeiros tempos em que aqui chegamos:
uns, há algumas décadas; outros, há poucos anos. No entanto,
em qualquer das duas situações, tornam-se nítidas as
progressivas conquistas tanto no setor de divulgação da
Doutrina como, principalmente, nos serviços oferecidos aos
frequentadores.

Nota-se a constante adequação de técnicas na área de
divulgação, utilizando a tecnologia informatizada, com
reformulação do site da Casa e sendo lá inseridos vídeos das
palestras ao vivo e dos seminários, fotos e outros arquivos,
úteis aos que buscam auxílio assim como para os estudantes
do Espiritismo (www.osmensageirosdapaz.org.br).

O sistema “quem dá mais” de direcionamento das doações,
fortaleceu a transparência, tão importante em época de provas
morais por que passa o nosso orbe, estimulando a verdadeira
caridade.

Quanto aos serviços, alguns dos implantados foram o
tratamento pelo Magnetismo em dois horários, a Evangelização
de bebês aos domingos e a Evangelhoterapia em diversos
horários, com grande sucesso e adesão de interessados.

Os cursos da SEMP a cada ano recebem mais participantes
e têm sido ampliados em turnos e em diversidade: apenas
neste ano, implantou-se o COEM (estudo teórico e prático da
mediunidade) também aos sábados à tarde, criou-se um grupo
de Estudo das Obras de Joanna de Ângelis e nova turma do
Estudo das Obras de André Luiz.

Venha conhecer e participar conosco!
Grupo de Estudo Aprendizes da Verdade

Comemoração dos 103 anos da SEMP .... Pág. 3
Assuntos dos Departamentos .................... Pág. 2
Palestras e Atividades Públicas ................. Pág. 4
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ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDEESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE
Uma trabalhadora da SEMP que

atende as assistidas da Casa, me
procurou, convidando-me a repassar
à sua equipe o trabalho com a
Evangelização de Bebês, que já
desenvolvemos há mais de dois anos,
aos domingos.

Ela disse que alguns bebês
acompanhados pelas mães, têm
comportamento agressivo, tanto físico
como oral. Sente que seria
necessário ensinar àquelas mães a
importância do carinho, pois percebeu
que não há nenhum tipo de afeto
entre eles.

Pensei na importância deste
trabalho, que poucas Casas Espíritas
em Curitiba iniciaram. Em 2015,
trouxemos à nossa cidade, Cintia
Vieira Soares, de Goiás, que criou
este trabalho por lá, e já escreveu

livros sobre o assunto, que, inclusive, nossa livraria oferece.
Além de incentivar a criação de laços de afeto na família, também nós,

Evangelizadores, criamos laços importantes com os participantes. Sentimos
que uma Assembleia Invisível nos orienta e ajuda, pois os bebês ficam mais
calmos e participativos; se conhecem e brincam juntos.

Alguns bebês que iniciaram conosco e já atingiram a idade de estar no
ciclo mais adiantado aceitam melhor os ensinamentos cristãos e participam
ativamente, sem traumas e ficam sem a presença dos pais, pois já estão
acostumados ao ambiente da Casa. Os que não estiveram na Evangelização
de Bebês ainda precisam ficar acompanhados por um dos pais ou responsáveis.

Esperamos que esta tarefa, assim que for introduzida com as pessoas
carentes, produza frutos tão maravilhosos quanto os que temos colhido com
as famílias que frequentam a SEMP, aos domingos.

DEPARTAMENTO DOUTRINÁRIODEPARTAMENTO DOUTRINÁRIO
Os Espíritos, que formam a população invisível do nosso globo, onde

eles já viveram e onde continuam a imiscuir-se na nossa vida, estão
naturalmente identificados com os nossos hábitos, cuja lembrança conservam
na erraticidade. Poderão, por conseguinte, com maior facilidade, determinar
datas aos acontecimentos futuros, desde que os conheçam; mas, além de
que isso nem sempre lhes é permitido, eles se veem impedidos pela razão
de que, sempre que as circunstâncias de minúcias estão subordinadas ao
livre-arbítrio e à decisão eventual do homem, nenhuma data precisa existe
realmente, senão depois que o acontecimento se tenha dado.

Eis aí por que as predições circunstanciadas não podem apresentar cunho
de certeza e somente como prováveis devem ser acolhidas, mesmo que não
tragam eiva que as torne legitimamente suspeitas. Por isso mesmo, os Espíritos
verdadeiramente ponderados nada nunca predizem para épocas determinadas,
limitando-se a prevenir-nos do seguimento das coisas que convenha
conheçamos. Insistir por obter informes precisos é expor-se às mistificações
dos Espíritos levianos que predizem tudo o que se queira, sem se preocuparem
com a verdade, divertindo-se com os terrores e as decepções que causem.

 (Allan Kardec, A Gênese, Cap. 16, Teoria da presciência, item 16)
Em 11 de junho, sábado, das 14h30 às 17h30, a SEMP será sede do 4°

Encontro Fraterno de Desobsessão, sob a coordenação de Rubens Denizar
Figueira dos Santos, responsável pela reciclagem de diversos grupos
mediúnicos especializados na desobsessão de Curitiba. Os quatro grupos
da SEMP dedicados a este labor espírita participarão e apresentarão uma
sinopse de seus estudos e experiências na área.

Além das atividades normais, está programado, para o dia 05 de maio, a
comemoração do dia das mães com entrega de cobertores para as famílias
assistidas.

No dia 30 de junho, haverá festa junina para as assistidas e encerramento
do semestre.

O Departamento aceita doações de alimentos não perecíveis, roupas,
cobertores e utensílios domésticos.

A doação de remédios a serem prescritos pelas médicas voluntárias que
atendem as famílias assistidas são muito bem-vindos, em especial nesta
época do ano, em que as viroses e infecções costumam ser mais frequentes,
devido às temperaturas mais baixas ou instáveis: analgésicos, anti-
inflamatórios, antibióticos orais ou tópicos, xaropes antitussígenos ou
expectorantes, pomadas para assadura, antialérgicos orais ou tópicos,
material de primeiros socorros, etc..

A SEMP agradece antecipadamente.

LIVRARIA

VIDEOTECA

BIBLIOTECA

LIVRARIA

VIDEOTECA

BIBLIOTECA

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
Sextas: 13h30 às 16h
Sábados: 9h às 10h30 e 14h às 16h
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.



Maio/Junho - 2016 - Sociedade Espírita “Os Mensageiros da Paz” - Página 3

OS 103 ANOS DA SEMPOS 103 ANOS DA SEMP
POSSE da DIRETORIA e de NOVOS CONSELHEIROS
Em 11 de abril, dia em que a nossa Sociedade completou 103 anos,
houve a posse da Diretoria e dos cinco novos conselheiros escolhidos
na eleição do mês anterior.

DIRETORIA EMPOSSADA PARA O BIÊNIO 2016/2017 (até abril/18):
Presidente – Cláudio Itacir Della Nina da Silva
Vice-presidente – Valter Luís Divardin
Secretário  Geral – Wilson José Bartsch
1º Secretário – Neusa Maria Fioravanti
1º Tesoureiro – Leocádio de Souza Kirchoff
2º Tesoureiro – Paulo Petri
Diretora do Departamento Doutrinário – Sônia Cabral Merlin
Diretora do Dep. de Infância e Juventude – Marita Conceição Pianaro
Diretora do Dep. Bem-Estar Social – Eny Araújo da Silveira
Diretor do Dep. Difusão Doutrinária -  Eros Kossatz    
Diretor do Dep.Patrimônio – Luiz Cláudio Mello Adam
Assessorias da Presidência:
Promoção social – Elizabete da Silva
Jurídica – André Luiz Saad Vieira
Assessoria da Divulgação Doutrinária – Luciane Guilmo Sitko
NOVOS CONSELHEIROS – gestão abril de 2016 a abril de 2022:
André Luiz Saad Vieira, Daniel Spercoski, José Pereira da Silva, Noeli Teixeira
de Freitas e Luiz Carlos Pasqual.

SOLENIDADE da POSSE e
HOMENAGEM AOS 103
ANOS da SEMP:
A prece inicial do evento foi
proferida pelo voluntário mais
antigo entre os presentes,
Alberto Fagundes, que em
outubro último completou 90
anos. O Secretário Geral
anunciou a posse dos eleitos
e, em seguida, o vice-
presidente proferiu uma

palestra em homenagem à aniversariante, rememorando fatos históricos da
Casa. Na sequência, o Presidente reeleito dirigiu-se aos presentes

O pianista e sócio frequentador da SEMP, Guilherme Rennó, interpretou belas
músicas no instrumento quase tão antigo quanto a Casa, suscitando lembranças
e emoções gratificantes.

A apresentação do Coral Paz e Luz, patrocinado pela SEMP, encerrou a
cerimônia com alegria e vibrações de entusiasmo.

         CONFRATERNIZAÇÃO do ANIVERSÁRIO
Os voluntários da SEMP seguiram para o Salão do Refeitório, onde salgadinhos
deliciosos os aguardavam para a comemoração dos 103 anos desta Instituição
que tem cumprido com a divulgação do Espiritismo, oferecendo à comunidade
a instrução e o atendimento espiritual caridosos que caracterizam esta Doutrina.

O bolo de aniversário e os parabéns, aplaudidos pelos voluntários e seus
familiares, coroou o evento estimulando a demonstração dos afetos e a
aproximação dos laços próprios de uma grande família, onde os propósitos
convergem para o bem de todos e o cumprimento dos compromissos junto à
Espiritualidade Maior.
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Programação de palestras na SEMP – Maio/Junho - 2016

ATIVIDADES PÚBLICAS DA SEMPATIVIDADES PÚBLICAS DA SEMP
DOMINGOS:
10h00 – Palestra doutrinária seguida de passes

– Atendimento Fraterno. pelo diálogo
– Evangelização de crianças e jovens
– Evangelhoterapia familiar

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

– Estudo das Obras de André Luiz
19h30 – Evangelhoterapia

– Estudo das Obras de André Luiz
20h00 – Exposição evangélico-doutrinária, passe e irradiação
             à distância

– Atendimento Fraterno pelo diálogo

QUARTAS-FEIRAS:
– Grupo Arteiras do Bem: trabalhos manuais e artesanato de

              voluntários estudantes da SEMP

QUINTAS-FEIRAS:
13h30 – Trabalhos manuais de voluntárias. Assistência social.
14h00 – Bazar e brechó beneficentes

– Atendimento Fraterno pelo diálogo
15h00 – Estudo de O Livro dos Espíritos
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. Duas turmas: apostila 1 e apostila 3

– Estudo de O Livro dos Espíritos
– Estudo das Obras de André Luiz

SEXTAS-FEIRAS:
13h às 14h: Entrega das senhas para o Tratamento pelo Magnetismo
14h30 – Estudo de O EVANGELHO SEGUNDO o ESPIRITISMO
19h30 – Estudo da série psicológica de Joanna de Ângelis
 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
– Curso Magnetismo e Espiritismo – teórico e prático – 1 ano
– Evangelhoterapia

A partir deste bimestre,
a palestra da quinta-feira

à tarde será dedicada às famílias assistidas.

Tema das obras de
Allan Kardec ou especial

O trabalho e os

Mundos Superiores

Maternidade

A mensagem

da Imortalidade

Visão espírita da

doação de órgãos

A Fé humana e a divina

A indispensável vitória

Necessidade do perdão

Por que sofremos

Palestrante
10h Terça-

feira

03/05

10/05

17/05

24/05

31/05

07/06

14/06

21/06

28/05

PalestranteHora

13h45 Jorge Rodrigues O Concílio de Niceia

20h Edvaldo Kulcheski Faça a diferença

13h45 Jociely Amor

20h Ilírio Kessler Tema livre URE-Leste

13h45 Silvana Jesus entre nós

20h Aristeia Rau Tema livre

13h45 Jociely Caridade

20h Eduardo Rossi Cap. 16 –  A verdadeira propriedade

13h45 Paulo Cezar

20h Paulo Cezar

13h45 Márcia Abreu

20h Márcia Abreu

13h45 Silvana Esperança

20h Márcio Cruz Tema livre URE-Leste

13h45 Jociely O pensamento

20h Jeanine Kulcheski O poder da vontade

13h45 Paulo Sanito Dificuldades em ser um Homem de Bem

20h Edvaldo Kulcheski Que queres que eu te faça?

Tema de O Evangelho
Segundo o Espiritismo ou especial

Cap. 23 – Estranha moral

A arte da convivência pacífica

Domingo

Ilírio Kessler

Sueli Britto

Gastão Kost

Edvaldo Kulcheski

Cícero Villela

Cláudio Itacir

Dilma Matos

Carlos A. São José

Sueli Britto

01/05

08/05

15/05

22/05

29/05

05/06

12/06

19/06

26/06 Retorno à vida espiritual


