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PALAVRA DO PRESIDENTE
Tem sido veiculado por alguns centros espíritas sérios, um texto muito
apropriado para o momento em que vivemos. Tomo a liberdade de transcrevêlo na íntegra.
Antes, algumas reflexões.
Por conta do movimento espírita são semeadas novidades “com base em
Kardec”. Mal leem um texto ou um livro, ou fazem um curso qualquer, já se
tornam experts em determinado assunto. Não cumprem a base, a busca do
entendimento criterioso da Doutrina Espírita e já partem para a aplicação
superficial.Falta-lhes introjetar informações, transformá-las em conhecimento,
pô-las em prática, enfim.
Mais grave ainda, envolvem pessoas pouco afeitas a pensar criticamente,
ingênuas, capazes de se iludir com fantasias e que, na base da confiança,
da crendice, muito facilmente enveredam pelo fanatismo.
É mais cômodo, dá a impressão que têm fé, mas o que conseguem é
engrossar o efeito manada num primeiro momento e retardar por mais tempo,
talvez encarnações, seu processo evolutivo.Ao invés de progredir em saber e
moral, perdem tempo com práticas que apenas distraem.Segue o texto:
“O que acontece quando você entra em um Centro Espírita?
Por Sabrina
Quando você entra em um centro espírita, você não se torna médium. A
não ser que você já tenha nascido com o corpo físico preparado para isso,
você não começa a ver ou a ouvir os Espíritos.
Quando você entra em um centro espírita, não existe nenhuma espécie de
recado dos Espíritos Superiores direcionado exclusivamente a você. Tampouco
seus familiares desencarnados te enviarão cartas dizendo o que você deve ou
não fazer da vida.
Quando você entra em um centro espírita, as pessoas não vão te contar
quem você foi ou fez em suas vidas passadas. Se essas informações fossem
necessárias você se lembraria por conta própria. Basta saber que você colhe
hoje aquilo que plantou em outras existências até para que você passe a
semear com mais sabedoria e amor no seu dia de hoje.
Quando você entra em um centro espírita, você não recebe a solução
mágica para resolver seus problemas. Suas dores continuarão a existir. Suas
perdas, suas mágoas, suas dificuldades de relacionamento ou o que quer
que você enfrente na vida.
Quando você entra em um centro espírita, você definitivamente não está
salvo. Seu lugar no céu jamais poderá ser comprado até porque a ideia de céu
do Espiritismo nada tem a ver com anjos tocando harpa nas nuvens, e sim
com a consciência tranquila do dever cumprido.
A verdade, que poucos compreendem ou querem compreender, é que quando
você começa a frequentar um centro espírita absolutamente nada muda em
sua vida.
Acredite. Nada mesmo.
A não ser que você tome a decisão de mudar, que você compreenda que
precisa realizar melhorias em si mesmo, que aceite o convite da reforma
íntima e moral, tudo continuará da mesma forma que já estava.
Ninguém pode viver nossa vida ou dar por nós os passos que nos cabem.
Compete a cada um de nós a construção da nossa própria felicidade. Essa
noção de responsabilidade individual, tão pouco considerada nos dias atuais,
é, com certeza, uma das primeiras lições, entre tantas outras, que você
aprenderá quando de fato entrar em um centro espírita”.
Postado por LETRA ESPÍRITA
Cláudio Itacir Della Nina da Silva
Presidente da SEMP
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EDITORIAL
Divulgações de algumas linhas espiritualistas incentivam à união das religiões.
O Espiritismo, ao contrário, embora não combata nenhuma crença, defende a
liberdade religiosa e não interfere nem tenta impor a outros a sua Doutrina, que
segue especificamente a moral cristã e os ensinos dos Espíritos Superiores,
codificados por Allan Kardec. Através do estudo, o verdadeiro espírita aprende
que a maneira de compreender e relacionar-se com a divindade depende do
grau de maturidade de cada Espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado.
Porém, Jesus deixou muito claro: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
NINGUÉM IRÁ AO PAI SENÃO POR MIM”. Isto significa que todos os outros
caminhos, mesmo com diferenças aparentemente insignificantes, levarão,
fatalmente, a um desvio imenso no futuro, afastando-nos de Deus.
O Cristo não veio trazer à humanidade uma solução coletiva coercitiva e sim
individual: “Cada um pegue a sua cruz e siga-me.”
Nem Ele obrigou alguém a segui-lo; respeitou sempre – e até hoje – o livrearbítrio de cada um.
Portanto, qualquer apelo ou suposta “lei” a ser seguida por todos, é uma
criação do homem, não de Deus, com quem o Cristo é uno.
“Amai-vos...”, diz Jesus na terceira revelação. No entanto, amar não é aceitar
tudo sem objeções. A tolerância que se espera de um cristão é aquela referente
à imperfeição do próximo e não à deturpação dos ensinamentos do Cristo. Se
nos omitirmos frente às ações do mal, que tentam impingir seus sofismas,
seremos coniventes com aqueles que, negando ao Cristo, por covardia ou
comodismo, favorecem os desvios morais e impedem que as gerações que
renascem conheçam a Verdade.
O Evangelho trazido pelo Cristo representa a moral cósmica, a ser adotada
voluntariamente por todas as humanidades dos inúmeros mundos habitados;
estas, à medida que se aperfeiçoam, inserem neste código moral, outras virtudes
mais aprimoradas. No entanto, para a faixa de evolução compatível com o nosso
planeta, a moral do Evangelho é a meta a ser alcançada. Nenhuma outra a
supera ou sequer iguala, visto ser Ele o Mestre Maior, modelo, guia e governador
deste orbe, que fez questão de vivenciar estes ensinamentos, demonstrando a
sua pedagogia divina.
“...e instruí-vos!” prossegue o Cristo, que se identifica como Espírito Verdade
para o Codificador da Doutrina dos Espíritos. A verdadeira instrução deve ser
atingida não só com a leitura atenta, mas com a reflexão de cada frase dos
ensinamentos, discutida e esmiuçada nos grupos de estudo da Casa Espírita,
para o profundo e completo entendimento e posterior aplicação na vivência
diária de cada aprendiz. Só assim estaremos fortalecidos para empreender o
progresso espiritual individual e auxiliar nossos irmãos através do que afirmou o
Mestre: “Brilhe a vossa luz!”
Que em 2017, possamos aplacar as nossas divergências, a fim de
cumprirmos a tarefa que a cada um foi por Deus designada.
Um Natal de muitas bênçãos e Amor e um Ano Novo de Paz e muitas
realizações no Bem a todos!
Grupo de Estudo Aprendizes da Verdade

ATENÇÃO!
A PARTIR DE 2017, por decisão da Presidência da SEMP,
este Boletim Informativo A Paz passará a ser TRIMESTRAL.
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ESPAÇO da INFÂNCIA e JUVENTUDE
As atividades do Departamento de Infância e Juventude cada dia são mais
fortalecidas pela presença das crianças e dos jovens.
Este trabalho semeia nos corações das gerações vindouras o Evangelho
Redivivo de Jesus, para a transformação necessária da Humanidade. E mesmo
diante das dificuldades que se nos apresentam constantemente, como mão de
obra escassa, temos colhido bons frutos, e alguns dos nossos “antigos”
Evangelizandos passaram a ser Evangelizadores.
Há pouco mais de três anos implantamos a Evangelização de Bebês, criada
no Estado do Goiás, com sucesso. Hoje, é difícil ter menos de dez bebês na
sala com seu respectivo responsável.
Os jovens, junto aos seus coordenadores, têm trabalhado muito pela
manutenção das famílias que frequentam esta Sociedade e no encerramento
do semestre, fizeram uma Festa Junina para toda a equipe e crianças. No Dia
dos Pais, fizeram uma gincana com as famílias, trazendo alegria e
confraternização entre todos (ver fotos abaixo). Para o Dia das Crianças,
organizaram um evento para as famílias assistidas pelo Departamento do BemEstar.
É com muita alegria no coração que vemos o trabalho da Evangelização
entregando a Jesus pessoas muito mais preparadas para o mundo atual.
E o fim de 2016 já se aproxima e agradecemos a Deus pela oportunidade de
mais um ano com a sensação do dever no bem devidamente cumprido.
Como precisamos do merecido descanso, o DIJ entrará no período de férias
a partir do dia 4 de dezembro, quando faremos nossa Festa de Encerramento,
e retornaremos em 5 de Fevereiro de 2017, sempre a partir das 10 horas.
O DIJ deseja a todas as famílias da SEMP um Natal repleto de Paz e um
Novo Ano com muita Saúde.

DEPARTAMENTO do BEM-ESTAR SOCIAL
No dia 09 de outubro, juntamente com o DIJ, comemoramos o Dia
da Criança, com doces, salgados, brincadeiras e distribuição de
brinquedos doados para todos.

No dia 01 de dezembro haverá o encerramento das atividades do
ano, com comemoração e distribuição de cestas básicas para as
assistidas.
No dia 06 de dezembro faremos encerramento das atividades do
DBES, com as voluntárias do mesmo.
No dia 08 de dezembro haverá entrega dos kits de Natal para as
crianças assistidas.

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
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 19
Domingos: 9h30 às 11h30.
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DEPARTAMENTO DOUTRINÁRIO
CURSOS da SEMP
ENCERRAMENTO ANUAL
CURSOS da TERÇA à TARDE: 29 de NOVEMBRO, às 15h
CURSOS NOTURNOS da TERÇA, da QUINTA e da SEXTA:
1° de DEZEMBRO, às 20h
CURSOS do SÁBADO: 03 de DEZEMBRO às 16h30
Como nos anos anteriores, haverá solenidade de entrega de
livro aos mais assíduos de cada grupo de estudo e fotos das
turmas, seguida de confraternização no refeitório.
CURSO de FÉRIAS
QUINTAS às 20h: 8 e 15 de DEZEMBRO;
12, 19 e 26 de JANEIRO;
02 de FEVEREIRO.
REINÍCIO em 2017
· CURSOS da TERÇA (tarde e noite): 07 de MARÇO
· CURSOS da QUINTA à NOITE: 09 de FEVEREIRO
· CURSO de SEXTA à NOITE: 10 de MARÇO
· CURSOS do SÁBADO à TARDE:
- PBDE, COEM, Estudo do EVANGELHO, Estudo da
Revista Espírita (ano 1863) e ESDE (NOVA TURMA!):
11 de FEVEREIRO
- MAGNETISMO e ESPIRITISMO: 11 de MARÇO

TRATAMENTO pelo MAGNETISMO - INFORMAÇÕES
A quantidade de senhas a serem distribuídas dependerá da
quantidade de magnetizadores presentes no dia. Os pacientes novos
recebem fichas vermelhas e passarão pela entrevista inicial para
depois aguardarem no auditório o momento de serem chamados
para o tratamento pelo Magnetismo. Os pacientes em tratamento
serão chamados pela ordem numérica das senhas para a entrevista
de evolução e retornam ao auditório onde aguardarão até serem
chamados pelo magnetizador que lhes aplicará o tratamento.
Como em todos os tipos de tratamento, há certas prioridades,
em que os pacientes deverão ser atendidos antes: crianças até 10
anos e seu acompanhante; gestantes; pessoas debilitadas;
emergências a serem avaliadas e assim classificadas pelos
magnetizadores.
Na primeira sexta-feira de cada mês, os pacientes atendidos pela
primeira vez, após passarem pela entrevista inicial, receberão
apenas o passe coletivo, pois a equipe necessita de um tempo, ao
término do atendimento, para estudo, atualização e reciclagem.

MÉDIUM PAULO NETO na SEMP
Em 23 de setembro último, a SEMP sediou um dos dias de
atendimento pelo médium mineiro de cura Paulo Neto

APRESENTAÇÕES de NATAL
No domingo – 11 de dezembro – e na terça – 13 de dezembro –
o Coral Paz e Luz fará apresentações musicais de
aproximadamente 20 minutos cada, no início do horário das
palestras.

O auditório permaneceu lotado durante a exposição preparatória
de palestrante espírita, no início de cada período – manhã e tarde.

RECESSOS de
de VERÃO
RECESSOS
• EVANGELHOTERAPIA:
− Terça 13h45: 20 e 27 de DEZEMBRO e 03 de JANEIRO
− Terça 19h: 20 e 27 de DEZEMBRO e 03 de JANEIRO
− Sábado 16h30: 24 e 31 de DEZEMBRO e 07 de JANEIRO
− Domingo 10h: 25 de DEZEMBRO, 1° e 08 de JANEIRO
• TRATAMENTO pelo MAGNETISMO:
− Sábado pela manhã: 24 e 31 de DEZEMBRO
− Sexta-feira à tarde: 23 e 30 de DEZEMBRO
• PALESTRAS, PASSE e ATENDIMENTO FRATERNO:
− Domingo 10h: 25 de DEZEMBRO e 1° de JANEIRO
• CURSOS e GRUPOS de ESTUDO:
Vide quadro acima

O médium também se dirigiu ao público para explicar a
necessidade da reforma íntima a fim de eliminar a culpa, a mágoa
e a revolta, trabalhar no bem para reparar equívocos do passado
e não recair no erro.
O médium, acompanhado da equipe de aplicadores de passes
da SEMP, atendeu na câmara de passes 200 pessoas pela manhã
e 280 pessoas à tarde.
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Programação de Palestras na SEMP –
Domingo
10h

Tema das obras de
Allan Kardec ou especial

Palestrante

06/11

Olhai os lírios do campo

Edson Macedo

13/11

Buscai e achareis

Ilírio Kessler

20/11
27/11
04/12
11/12

Arrependimento,

Sueli Britto

expiação e reparação
Perdão:

Daniel Pereira

o remédio da alma
Jesus, o maior
sábio da humanidade

Edvaldo Kulcheski

Que vos ameis

Cláudio Itacir

uns aos outros

18/12

O divino aniversário

Valter Divardin

25/12

RECESSO

RECESSO

CANTINA PARA VOLUNTÁRIOS

Terçasfeiras

01/11
08/11

Tema de O Evangelho
Segundo o Espiritismo ou especial

Hora

Palestrante

13h45

Silvana do Carmo

20h

Gastão Kost

13h45

Jorge Rodrigues

20h

Valter Divardin

Tema livre

Cláudio Itacir

Brilhe a vossa luz

13h45

15/11

Novembro/Dezembro/2016
Morte e reencarnação
Comemoração dos mortos
Instinto e inteligência

20h

22/11

Jociely

20h

Aristeia Rau

Tema livre

Márcia Abreu

A candeia debaixo do alqueire

13h45

29/11

20h

06/12
13/12

Salgados, doces e café cremoso.
QUINTAS-FEIRAS: das 19h às 19h45
SÁBADOS: das 15h45 às 18h

20/12

No refeitório da SEMP

27/12

Jesus em nossas vidas

13h45

O Consolador

13h45

Silvana do Carmo

20h

Cícero Villela

Honrai vosso pai e vossa mãe

13h45

Paulo Sanito

Escadas da vida

20h

Edvaldo Kulcheski

13h45

Álvaro Divardin

20h

Mozart

Oração e seus benefícios

Paulo Cezar

O cristão perante o mundo

13h45
20h

O nascimento de Jesus e você
O Reino de Deus está dentro de nós

ATIVIDADES 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:
20h00 – 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 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
– Atendimento Fraterno
14h às 16h: Ensaio do Coral Paz e Luz – aberto a novos integrantes
15h00 – Estudo da Revista Espírita
– Evangelhoterapia
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

