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PALAVRA DO PRESIDENTE
e início, gostaria de agradecer aos irmãos, a
especial deferência de conceder-me mais um
período à frente dos destinos de nossa Casa. É só
mais um período de trabalho, muito trabalho em
conjunto, pois ninguém faz nada sozinho. Quanto mais
irmãos se unirem a nós, melhor. A Casa Espírita é como
se fosse um barco navegando sempre em rumo certo.
Todos nós somos tripulantes e passageiros coresponsáveis uns pelos outros, pois este barco não poderá
chegar sozinho ao seu destino, todos teremos que trilhar
a mesma rota com firmeza, fé e determinação. Como disse
certa vez o poeta português, "navegar é preciso". É para
isso que serve a Casa Espírita, para trilharmos nosso
destino espiritual. Se estivermos sempre unidos, a
trajetória ficará mais amena quaisquer que sejam os
empecilhos, quaisquer que sejam os tropeços. Na Casa
Espírita, somos todos nós trabalhadores da última hora,
só que voluntários, não existe ninguém privilegiado,
exerça a função que exercer. O Presidente não é melhor
do que ninguém, é antes o mais endividado
espiritualmente, é o que tem mais a produzir, com certeza,
para redimir-se do pretérito. Como sozinho não tem como
construir uma obra espiritual, quanto mais gente
trabalhando junto, melhor. Este ano é o do centenário de
nascimento do nosso gigante espiritual, Chico Xavier. Será
um ano de grandes realizações em todo o movimento
espírita nacional ao qual nos filiamos. Coincide que neste
ano, nosso programa ESPIRITISMO NA TV completa 10
anos no ar, ininterruptamente, com a finalidade exclusiva
de divulgar a Doutrina Espírita. Desde seu início em 21
de março de 2000,não paramos uma única vez, em coprodução com a SEMP. Levamos a tarefa à frente, não sem
grandes dificuldades, de toda ordem, principalmente
financeiras, mas isso não há de nos impedir de trabalhar
com ardor. Paz e bem a todos e obrigado aos irmãos que
têm nos apoiado. O tempo não para, vamos em frente
seguindo os passos de Jesus, nosso Mestre e Guia.
Rubens Corrêa
Presidente da SEMP

O sucesso da Difusão Doutrinária na SEMP – pág.4
Os 10 anos do programa ESPIRITISMO na TV - pág. 3

Espaço da INFÂNCIA E JUVENTUDE – veja na pág. 2

A festa dos 97 anos da SEMP – leia na pág. 3

EDITORIAL
A posse da Diretoria e a renovação de parte do Conselho
Deliberativo abrem um novo biênio na gestão de nossa Sociedade. Todo
reinício faz renascer as idéias e a criatividade desabrocha. Antigos
sonhos de amparo a nossos irmãos de forma mais integral poderão se
concretizar, sem esquecer o aprimoramento dos serviços já existentes.
Só depende de nós, voluntários deste movimento. Como sempre nos
alertam os amorosos benfeitores espirituais – e bem lembrou o
Presidente reeleito – mãos à obra!
Que os Mensageiros da Paz nos inspirem e o Mestre Jesus nos
direcione e proteja!

Grupo de Estudos Aprendizes da Verdade

O Centenário de Nascimento de Chico
Xavier proporciona oportunidade ímpar de
divulgação da Doutrina dos Espíritos.
Se Jesus nos parece um modelo muito
distante, sigamos o exemplo deste nosso
conterrâneo: disciplina, humildade e serviço
constante no bem.
A SEMP coloca-se à disposição para
esclarecimentos doutrinários e auxílio espiritual.
Venha ou contate nosso site!
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MEMÓRIAS DA SEMP - VI
DA AÇÃO SOCIAL ESPÍRITA – 1a Parte
Em 7 de janeiro de 1917, foi fundada nas dependências da Casa
a Sociedade Beneficente Joana D’Arc de Senhoras, cujas atividades
compreendiam assistência social e medicamentosa através do
aviamento de receitas homeopáticas e outros. A primeira diretoria foi
assim composta: presidenta: Seraphina de Oliveira Bernedí; vicepresidenta: Eudoxia Alves; secretária: Tharcilla Gonçalves; Tesoureira:
Augusta Garcia; Oradora: Joana Rodrigues; Procuradora: Alzira
Gonçalvez; e Conselho Fiscal: Donaide Azevedo, Adelaide Cardoso,
Izaura Rodrigues e Francisca Ayres. Decorridos mais de 40 anos, em
23 de novembro de 1964, por convite da diretoria da SEMP, foram
reunidas senhoras colaboradoras do Centro para a organização de um
departamento feminino. Da ativa, ficou criada a Associação Beneficente
Abrigo ao Berço, que teve atuante papel na sociedade curitibana,
principalmente através de sua Pupileira (o que hoje chamaríamos de
creche).
Nilson Nazareno

DEPARTAMENTO do BEM ESTAR SOCIAL
Considerando a grande quantidade de
alimentos recebidos pelas assistidas no último mês
de 2009, as cestas básicas que sempre são
entregues antes do Natal, neste ano de 2010 serão
fornecidas às famílias carentes em duas etapas: a
primeira em final de junho e a segunda no início de
dezembro. Todos sabemos que a boa nutrição
auxilia a imunidade, portanto a ingestão adequada
no período do inverno proporcionará melhor defesa
contra as doenças desta rigorosa estação e
também suprirá o aumento da necessidade das
famílias durante as férias escolares, quando as
crianças recebem a alimentação exclusivamente em
seus lares. Semanalmente as assistidas continuam
recebendo orientações, alimentos e atendimento
médico geral e ginecológico.
Eny Silveira
Diretora do Departamento do Bem Estar Social

Diretor do Departamento Doutrinário

ESPAÇO DO DIJ
Já há algum tempo trabalho na Evangelização Infanto-juvenil desta Casa. Vim para cá a convite da Meire, esposa do Dr.
Rubens, onde me encantei e fiquei. Conheci a Neusa, então Diretora do Departamento da Infância e Juventude - DIJ, que me
recepcionou calorosamente. Passamos a nos conhecer melhor e trocar ideias para tentar melhorar o trabalho. Limpamos
armários, organizamos apostilas, melhoramos o mural, participamos de seminários na Federação Espírita do PR com os
demais Evangelizadores e a Evangelização cresceu e frutificou. Durante a gestão da D. Eny Silveira, as salas foram reformadas
e, mais ainda motivados, pudemos dar nova vida ao trabalho junto aos Evangelizandos. Aos poucos conseguimos enriquecer
esta magnífica tarefa.
Como acontece com todas as famílias, também passamos por períodos de desânimo, de desavenças; mas, como este
trabalho é supervisionado diretamente por Jesus, fomos amparados pelo Alto e vencemos as dificuldades momentâneas.
A infância e a juventude são períodos de adaptação do Espírito aos mecanismos depuradores da Reencarnação,portanto,
precisam do amparo dos pais, da família, da escola e de nós, Evangelizadores.
Dedicamos grande parte de nosso tempo particular no preparo das aulas, para que no domingo pela manhã, estejamos
aptos para este trabalho redentor. É um serviço de Amor.
As crianças e os jovens dividem conosco seus sonhos, seus problemas, suas dificuldades, suas dúvidas, suas alegrias.E
nós tentamos sempre ajudá-los, assessorados pelo mundo espiritual. Em todos estes anos que trabalho na Evangelização, já
aprendi muito. É verdade. O Evangelizador é o que mais aprende. A maior parte deles não tem nenhuma formação pedagógica,
mas tem o compromisso com a Espiritualidade Superior no encaminhamento dos Espíritos, ao maravilhoso despertar de um
mundo novo: o da Regeneração.
Hoje, apenas por impossibilidades dos demais Evangelizadores, substituo a Neusa no DIJ, que nos deixa por motivos
particulares, mas ela sempre será a nossa Diretora de Honra, auxiliando-nos e assistindo quando dela precisarmos. Os
projetos novos ainda serão delineados pela Equipe de Educadores.O único que está decidido é a palestra dirigida aos pais e
responsáveis, no próximo dia 9 de maio, no solário, a ser proferida por Juliana Sellucio, com o tema “ Limites aos Filhos.” A
ideia desta palestra foi de nossa Evangelizadora Salete, que disse: “O melhor presente que podemos dar às Mães, no seu dia,
é uma palestra que as ajudem nesta grandiosa missão.”
Que Deus ilumine a todos e a mim, nesta nova tarefa frente a este Departamento. Espero, sempre, estar de acordo com
os princípios do Cristo, da Doutrina e da Direção desta Casa e manter a harmonia com os demais Evangelizadores para que a
missão da Evangelização das crianças e dos jovens cresça cada vez mais.
Marita C. Pianaro
Diretora do Departamento da Infância e Juventude
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OS 97 ANOS DA SEMP

Eny Silveira, Diretora do Departamento do Bem Estar Social, completou 80 anos de vida em 12 de fevereiro e patrocinou, com recursos próprios, uma festa na SEMP no dia
10 de abril para comemorar, com sua família e a de todos
os frequentadores da Casa, o seu aniversário junto ao da
SEMP, fundada em 11 de abril de 1913. Nesta noite de
júbilo,
foi
dada a posse
ao Presidente, Vice-presidente
e
Conselheiros
eleitos em 12
de março. O
Coral Paz e
Luz,
com
suas belas
músicas, elevou ainda
mais as vibrações ambientes, favorecendo a sintonia com
os Mensageiros da Paz. O primeiro ato do Presidente reeleito, Rubens Corrêa, e da Vice-presidente empossada, Eva
Monteiro Cardoso, foi homenagear, em nome da SEMP, a
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Os 10 ANOS do programa
ESPIRITISMO na TV
Desde março de 2000 o programa “Espiritismo na TV”, liderado por Rubens Corrêa e veiculado pela TV Comunitária nos canais
05 da TVA e 72 da NET, propaga, semanal e ininterruptamente, a
Doutrina dos Espíritos. Este sucesso de 10 anos foi comemorado
dia 23 de abril com um jantar beneficente onde estiveram presentes
quinhentas e cinquenta pessoas, entre trabalhadores e
frequentadores da SEMP – Casa que apoia o programa – e de
outras Casas Espíritas. A Federação Espírita do Paraná foi muito
bem representada pelo seu Presidente e por vários membros da
Diretoria. A Assembleia Legislativa, por intermédio do Deputado
Estadual Ney Leprevost, concedeu um diploma de voto de louvor
a Rubens Corrêa pelo serviço relevante que prestou à difusão da
Doutrina. Além deles, também discursaram Francisco Ferraz Batista, Presidente
da FEP, Wilson
Picler, deputado
federal, Glauco
Souza Lobo,
fundador da
TV Comunitária e Rafael
Cury, diretor
de Programação e Eventos
da TV Comunitária, todos
enaltecendo a
Doutrina codificada por Allan
Kardec e o valor do programa “Espiritismo na TV” em sua divulgação.
A noite festiva teve a apresentação encantadora do Coral
Paz e Luz, números musicais variados e danças típicas. A alegria
contagiou a todos e os participantes do jantar invadiram o salão
para dançarem, envolvidos pela harmonia dessa celebração fraterna e feliz.
Eventos como este devem ser repetidos para que todos possam se divertir e confraternizar, enquanto ajudam uma entidade a
angariar recursos aos seus assistidos.

HOMENAGEM A CHICO XAVIER

incansável trabalhadora e patrocinadora da festa, cognominando o departamento do qual ela é Diretora há mais de
30 anos, de Departamento do Bem Estar Eny Silveira.

No dia 02 de abril, houve uma bela palestra na SEMP
pelo Centenário de Nascimento de Francisco Cândido Xavier,
seguida de vibrações positivas dos presentes em prol da
harmonização e evolução planetárias, em uníssono com todas
as Casas Espíritas do Brasil. Quem participou emocionouse com a energia que jorrou do Alto e inundou o íntimo de
cada um, numa confirmação da presença e amparo da
Espiritualidade Maior nos trabalhos de Amor e do Bem.
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Programação de palestras na SEMP – Maio e Junho de 2010
Domingo
10h

Palestrante

Terçasfeiras

Palestrante
13h45

Palestrante
20h

Valter

04/05

Jociely

Gastão

Da lei do progresso

Robson

11/05

Anízia

Marco Negrão

Oscar Peter
Carrara

18/05

Márcia

Valter

Missão dos espíritas

23/05

Por que adoecemos? A influência
do sentimento na saúde
Terapia de regressão na
perspectiva espírita

Maralba

25/05

Jaime

Jaime

Adoção - Sublime missão

30/05

Tema livre

Rubens
Corrêa

01/06

Barreto

Robson

06/06

Da lei de igualdade

Gastão

08/06

Cláudio

Márcio Cruz

13/06

Da lei de liberdade

Jaime

15/06

Silvina

Cláudio

20/06

Da lei de justiça,
amor e caridade

Neuton
Albach

22/06

Juliana

Oscar

Não coloqueis a candeia sob o alqueire

27/06

Tema livre

Rubens
Corrêa

29/06

Márcia

Nilson

Ajuda-te e o céu te ajudará

02/05
09/05
16/05

Tema de
O Livro dos Espíritos
Da lei da sociedade

LIVRARIA:
Nossas promoções nos últimos meses fizeram muito sucesso. Apesar
de não haurirem lucro algum, cumpriram o objetivo do departamento: expressivo
aumento das vendas e dos empréstimos de livros a fim de divulgar a Doutrina
Espírita.
Aproveite e adquira as obras de Allan Kardec, editadas pela Ide, com capa
plástica, por apenas R$5,00 cada. Assim, a um custo baixíssimo, você poderá
presentear um amigo com uma obra que poderá mudar a sua vida, ou mesmo
“esquecê-la” numa cabine telefônica, poltrona de cinema, banco de praça, etc..
Aquele que a encontrar, certamente terá oportunidade de conhecer nossa Doutrina
e tudo o que ela pode oferecer de bom.
Outras promoções para o bimestre:
- O Sonho de Um Vencedor ......................................... - de R$27,00 por R$15,00
- O Último Passageiro.................................................. - de R$21,00 por R$15,00
- Uma Vida, Muitas Mãos ............................................ - de R$15,00 por R$10,00
- Reencarnação,Investigação Científica ...................... - de R$20,00 por R$12,00
- Preces Espíritas ........................................................ - de R$ 4,00 por R$ 2,50
- Todas as obras de Chico Xavier com 10% de desconto
VIDEOTECA:
Dispomos de quase 900 DVDs, entre palestras do Divaldo, Raul, Cosme
Massi, Alberto Almeida, Sandra Borba Pereira, etc., incluídas as da XII Conferência
Estadual Espírita (Vida: Desafios e Soluções), realizada em Pinhais, nos dias 12
a 14 de março.
Dispomos também de muitos filmes que, embora não sejam espíritas,
trazem mensagens que são muito caras à Doutrina. Da mesma forma, você
pode apreciar os documentários sobre os assuntos mais variados, os quais
certamente irão agradar bastante.
E para seus filhos, muitos filmes infantis.
Venha e escolha.
BIBLIOTECA:
A nossa é uma das maiores bibliotecas espíritas do Paraná. Dispomos
de mais de 3.800 títulos e 5.500 exemplares, entre obras de estudo, romances,
livros infantis, etc., que nos esclarecem sobre os mais variados temas e que nos
ajudam a compreender o verdadeiro significado da vida. Aguardamos sua visita.
Eros Kossatz
Diretor do Departamento de Difusão Doutrinária

Tema de O Evangelho Segundo O Espiritismo
Muitos os chamados poucos os escolhidos
TARDE: A fé transporta montanhas
NOITE: Tema especial URE

Os falsos profetas
TARDE: Uniões matrimoniais sob a ótica espírita
NOITE: Tema especial URE
Não vim trazer a paz, mas a divisão

Outras atividades abertas ao público
* PASSE E ÁGUA FLUIDIFICADA: ministrados durante
as palestras, nos horários acima referidos.
* IRRADIAÇÃO PARA DOENTES: às terças-feiras à tarde
e à noite, 20 minutos antes das palestras são anotados
os nomes de pessoas doentes que estejam
impossibilitadas de vir à Casa.
* ATENDIMENTO FRATERNO: a partir de 20 minutos
antes das palestras aos domingos e às terças-feiras à
tarde e à noite, os trabalhadores da recepção da Casa
estarão aptos a encaminhar para este setor as pessoas
que desejem amparo ou esclarecimento espirituais.
* ATENDIMENTO DO DR. LEOCÁDIO: às terças-feiras,
a partir das 19h, são entregues as senhas para as
pessoas que desejem consultar o médico espiritual, cujo
atendimento se inicia às 20h.
* CURSOS ÀS TERÇAS-FEIRAS, 15h:
1) PBDE, com duração de um ano e ingresso a qualquer
tempo.
2) COEM, com duração de dois anos. Inscrições para
nova turma em 2011.
3) ESDE, com duração de três anos. Inscrições para
nova turma em 2011.
* CURSOS ÀS QUINTAS-FEIRAS, 18h30: estudo do
Evangelho, aberto ao público e contínuo.
* CURSOS ÀS QUINTAS-FEIRAS, 20h:
1) PBDE, com duração de um ano e ingresso a qualquer
tempo.
2) COEM, com duração de dois anos. Inscrições para
nova turma em 2011.
3) ESDE, com duração de três anos. Inscrições para
nova turma em 2011.
* CURSO ÀS SEXTAS-FEIRAS, 20h:
1) Primeira sexta-feira do mês, a partir de março:
Teologia no Espiritismo, ministrado por Rubens Corrêa;
apenas para quem já adquiriu os DVDs.
2) Última sexta-feira do mês: MEDIUNIDADE SEM
PRECONCEITO, ministrado por Edvaldo Kulcheski.
Ingresso a qualquer tempo.

