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Inscrições e Convites
com Antecipação!

PALAVRA DO PRESIDENTE
os dias 3 a 6 de junho, realizou-se em Curitiba,
o V Fórum Nacional Espírita, reunindo a nata
dos estudiosos da filosofia e ciência sob a ótica
da Doutrina Espírita. O público não foi lá essas
coisas. Parece que os avanços e conquistas nessas
áreas, não interessam muito aos espíritas. No Brasil, é
mais cultuado o Espiritismo sob a ótica religiosa. Nessa
área, a afluência de público é bem maior, o que retrata
o perfil religioso de nosso povo, pois a religiosidade
dos espíritas brasileiros é muito mais acentuada. É bom
que seja assim, todavia, há sempre uma indagação de
fundo, não muito bem compreendida. Diz-se que, cerca
de um pouco mais de três milhões assistiram ao filme
“Chico Xavier”. E isso foi considerado um fenômeno!
É muito pouco! Se mais de 30 milhões de livros do
Chico Xavier foram vendidos e estima-se que há mais
de 20 milhões de espíritas no Brasil, há a questão:
onde estão os espíritas? O movimento espírita tem
essa particularidade, não é de massa, pelo menos esta
não se manifesta. Os espíritas vão aos Centros,
trabalham na Caridade, estudam, comparecem aos
grandes eventos com os oradores cultuados e
consagrados, mas em eventos de massa, são esquivos
e reticentes. Por que será que isto acontece? Como
mobilizar a grande massa espírita? Talvez as lideranças
espíritas devessem ser mais ousadas na divulgação da
Doutrina, de modo a mobilizar o interesse popular dos
espíritas por se reunirem nos grandes eventos.
É muito comum, ver que eventos de um
determinado Centro Espírita, aberto às outras Casas,
nem sempre são prestigiados por elas. Por quê? As
lideranças espíritas devem debruçar-se sobre estas
questões, realizar fóruns e seminários para pesquisarem
esta situação. É preciso desenvolver a capacidade de
aglutinar os espíritas visando à realização dos grandes
eventos em todas as áreas de nossa atuação. Não nos
é lícito cruzar os braços e esperarmos pelas iniciativas
das federativas. O Espiritismo é de todos nós, portanto,
mãos à obra. Paz e Bem a todos.
Rubens Corrêa
Presidente da SEMP
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2°Café Cultural
da SEMP
22 de Agosto
Domingo – 16h
Traga sua família e seu
talento: culinária, música,
pintura, poesia e outros!

EDITORIAL
A estação do inverno predispõe ao recolhimento e à meditação. Neste bimestre,
em que o Boletim A Paz inicia seu segundo ano de publicação, desde a edição
experimental zero, de julho/agosto de 2009, vimo-nos compelidos a analisar a
responsabilidade que assumimos, perante os leitores, de divulgar uma pequena
parcela que seja da grande Verdade. Esta Verdade, que foi trazida a nós pelo Cristo,
pode ser melhor compreendida pelo estudo da Doutrina Espírita: a necessidade do
perdão a nós mesmos e aos outros, possibilitando uma renovação da conduta sem
nos estagnarmos no ódio, nem no remorso ou na auto-punição, mas sim, através
do trabalho no Bem, do amor ao Pai Criador e a todas as Suas criaturas; a
reencarnação, a lei de causa e efeito e a lei da sintonia de pensamentos, confirmadas
pelos Espíritos, através da sua comunicabilidade, e que comprovam definitivamente
a Justiça Divina. Reflitamos sobre todos esses ensinamentos, tomemos coragem
para mudar nossos pensamentos e sentimentos, através da disciplina, da vigilância
e da oração que nos liga à Espiritualidade Maior, e, certamente, chegaremos ao
estado de Paz que todos buscamos, devido à confiança incondicional que
passaremos a nutrir por nosso Pai e por Suas Leis Eternas.
Preparemo-nos para enfrentar não só as adversidades climáticas, mas
principalmente as morais e espirituais que continuarão a nos fustigar até o momento
em que consigamos nos elevar acima das vibrações terrenas inferiores, com as
quais teimamos em sintonizar e que nos enraízam nas trevas que ainda trazemos
dentro de nós mesmos.
Grupo de Estudos Aprendizes da Verdade
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Texto de
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"Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas apenas o obtém ao mudar de conduta. As boas ações são as melhores
preces, porque os atos valem mais do que as palavras." (Resposta à questão 661 de O Livro dos Espíritos.)
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ESPAÇO CULTURAL
Harmonia do lar – Julieta Alves Kossatz*
No lar onde a harmonia impera
Onde a compreensão se faz sentir
O ódio a desavença nunca gera
Palavras amargas não se fazem ouvir.
Porém, onde há tristeza e amargura
Desarmonia e falta de compreensão
Não pode haver felicidade e ventura
Não pode haver paz no coração.
Procuremos nos entender mutuamente
Sem o que a felicidade não sorrirá
Jamais lançaremos boa semente
E nosso progresso estacionará.
*Julieta Alves Kossatz (1916-2010) foi voluntária
da SEMP durante cerca de dez anos, desde o final da
década de 80; iniciou como médium receitista de
homeopatia do espírito Vicente e depois participou de grupo
mediúnico e de fluidoterapia.

Quadrinhas - Eleonora Avello *
Amizade e união
Esta é a virtude da amizade
e a virtude da união.
É só viver em sociedade
que faz bem ao coração!
Copa da leitura
Esta é a copa da leitura,
vamos ler sem parar,
para ter uma vida madura,
vamos sempre estudar.
*Eleonora Avello é aluna do 2º ciclo (9 e 10 anos) da
Escola de Evangelização Chame Zoccoli, da SEMP, na
turma da Educadora Salete Alves.

NOTÍCIAS CULTURAIS
Através do nosso site, onde foi divulgado o evento
‘Palestra Cantada – Da Semente ao Fruto’, que
homenageou o primeiro Presidente da SEMP, Álvaro
Vaz da Silva, suas netas Enaira e Ariane Vaz da Silva,
encantadas, fizeram contato com a Casa e
ofereceram-se para colaborar na comemoração do
Centenário da SEMP, em abril de 2013.
Na reunião do Conselho Deliberativo, em 11 de
junho, aprovou-se uma comissão para estudar a
implantação de mais um departamento na SEMP: o
Departamento de Arte e Cultura. Aguardemos!
Se você tem dotes artísticos ou culinários, venha
já fazer a sua inscrição para o 2° Café Cultural!

JUSTIÇA DIVINA

Ela não é feita de vingança
Orson Peter Carrara*
É comum que nas disputas de todo gênero, especialmente quando
envolvem bens, guarda de filhos ou supostos danos morais, ofensas
consideradas graves, separações ou rompimentos afetivos, que a figura da
vingança surja com toda força.
Esse rancor, guardado e alimentado muitas vezes durante décadas, é
gerador de enfermidades, de ódios que ultrapassam gerações e de tragédias
que atingem famílias inteiras. Um equívoco, todavia, nisso tudo.
O sentimento de misericórdia nos convoca à modificação dos
sentimentos, alijando a pesada carga do rancor, do desejo de vingança, do
ódio contra alguém que muitas vezes está mais perturbado que nós próprios.
O mundo melhor, que todos desejamos, não possui lugar para esses
sentimentos, descontrolados e sem base no Amor.
Esse raciocínio recebe o desprezo de muita gente que supõe que a
justiça esteja sendo burlada, que o mal que recebemos será esquecido, que
o suposto agressor sairá vencedor e nós ficaremos prejudicados, além do
sentimento de agressão que já temos recebido.
Consideremos, porém, que a Grandeza de Deus não precisa de nosso
ódio para corrigir um filho que se equivocou, que prejudica outros filhos seus,
para que a Justiça funcione com perfeição. Não! Absolutamente.
A justiça não é feita de vingança! Ela é feita de amor, de igualdade, de
reparações com o tempo, de conscientização interior. Afinal, enquanto
odiamos nosso perseguidor, nosso ofensor ou aquele que nos prejudicou,
nos igualamos a ele. Entretanto, é bem interessante o que ocorre quando
agimos ao contrário. Elevando-nos acima das próprias dores e ulcerações
com o sentimento de compaixão pelos próprios adversários, movimenta-se
a Justiça para retirar-nos do cárcere de dores que já não mais merecemos
ou que estão superadas.
Peço ao leitor que leia novamente o trecho final do último parágrafo.
Quando usamos do perdão e da compaixão, a própria vida movimenta-se
em nosso favor para remover outras dores, outros sofrimentos e obstáculos
que ainda nos fazem sofrer. Isso é Lei. Se oferecemos a compreensão, o
perdão e a compaixão, da mesma forma receberemos isso da vida, nas
ações em que nós mesmos fomos os algozes ou autores. Será que nos
esquecemos dos inúmeros equívocos que praticamos contra os outros no
curso da vida?
Quem de nós poderá erguer a mão e dizer que nunca errou, que nunca
ofendeu, que nunca maltratou, que nunca prejudicou outra pessoa?
Por essa única pergunta, podemos concluir que todos nos devemos
compreensão e tolerância mutuamente, além dos esforços no exercício do
perdão, sempre que necessário.
Vingança é peso inútil, gerador de ódios e aflições, numa “bola de
neve” que precisa ser interrompida com o exercício do perdão. Este sim,
alívio para o coração, libertador de consciência, estímulo de felicidade.
Recomendamos aos leitores o livro Herdeiros do Novo Mundo, de
Lúcius, por André Luiz Ruiz, que inspirou a presente abordagem, inclusive
com pequenas transcrições parciais. A edição é do IDE, de Araras-SP.
*Orson Peter Carrara é palestrante-colaborador da SEMP, onde foi o
orador em 16/05/10; reside em Matão (SP) e escreve artigos e livros
espíritas. www.orsoncarrara.rg3.net
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DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

Em 31 de julho, sábado, das 15h às 18h,
haverá um SEMINÁRIO na SEMP, direcionado aos
trabalhadores da RECEPÇÃO e do
ATENDIMENTO FRATERNO de todas as Casas
Espíritas que compõem a URE Leste, seguido de
um lanche de confraternização. Se você trabalha
em um desses dois setores da Casa ou deseja
habilitar-se a isto, sua presença é fundamental.
COMPAREÇA!

MEMÓRIAS DA SEMP – VII
DA AÇÃO SOCIAL ESPÍRITA – 2a Parte
A primeira diretoria da Associação
Beneficente Abrigo ao Berço foi assim constituída:
presidenta: Carmem C. Blum; secretária: Joana P.
Miroslau; e tesoureira: Rosália Pinto Cruz. Por
ordem, assinaram a ata da fundação as
colaboradoras Carmem C. Blum, Rosália Pinto
Cruz, Joana Miroslau, Diva S. Crespo, Palmira P.
J. Araújo, Leodette Gattardello, Lola Gambus,
Ezilda Nogueira Franco e Donaide Azevedo. Cabe
destaque à sua idealizadora a senhora Carmem
Blum, que por muitos anos dedicou-se aos objetivos
da Associação.
Em 15 de janeiro de 1974, o Conselho
Deliberativo da Sociedade Espírita “Os
Mensageiros da Paz” - mantenedora da
Associação - considerando que a Associação já
havia cumprido o seu papel, decidiu extingui-la,
reformando os estatutos e criando o Departamento
do Bem Estar Social, que absorveu as atividades
exercidas pela extinta Associação. Era presidente
da Sociedade o confrade Nilson Ricetti Xavier de
Nazareno; a última presidente da Associação foi a
senhora Eny Silveira e o primeiro diretor do
Departamento do Bem Estar Social foi o confrade
Francisco Alceu Coelho Martins. Presidia o
Conselho Deliberativo, por ocasião da reforma
estatutária de 1974, o irmão Lúcio Kafka.
Dos primeiros tempos, passando pela antiga
“pupileira” - que foi responsável por abrigar e
encaminhar muitas crianças para adoção chegando até os dias atuais, muitas atividades
foram desenvolvidas no campo do atendimento
social.
- cont. na próxima edição Nilson Nazareno
Diretor do Departamento Doutrinário

Em comemoração ao Dia das Mães, a SEMP colocou nas
mãos dos filhos das assistidas um presente para entregarem
às suas mães. Aquelas que compareceram sem os filhos,
receberam as lembranças das mãos das voluntárias do
Departamento, numa festa de muita alegria e emoção. Muitas
gestantes do ano anterior, que hoje são nutrizes, também
trouxeram os seus bebês, para a satisfação de todos.
Eny Silveira
Diretora do Departamento do Bem Estar Social

ESPAÇO DO
DO DIJ
DIJ
ESPAÇO
ATENÇÃO! Se você quer ser voluntário ou conhece alguma pessoa que
tenha conhecimento doutrinário e que goste de trabalhar com crianças, o DIJ
proporciona o treinamento para capacitá-la a iniciar como Auxiliar de
Educador(a) na Evangelização, que funciona todos os domingos, das 10h00
às 11h30.
Lembramos que durante todo o mês de julho o DIJ estará em recesso,
conforme o Calendário já publicado no site e entregue aos pais.
No dia 08 de agosto, em homenagem ao Dia dos Pais, haverá uma
palestra direcionada às mães e pais de evangelizandos, ministrada por Juliana
Sellucio, no Salão do Solarium, cujo tema será ‘Amor Responsável’.
NÃO FALTE!
Marita Pianaro
Diretora do Departamento da Infância e Juventude

‘Chico Xavier, o filme’ levou aos cinemas mais de três milhões de
brasileiros, que se encantaram com o exemplo deste médium amoroso.
Agora será a vez de ‘NOSSO LAR, o filme’, com estréia em 03 de
setembro, que contará,
baseado no livro do mesmo
nome, do Espírito André Luiz,
pela psicografia de Chico
Xavier, como é a vida no
mundo espiritual. Enquanto
aguarda e para aproveitar
melhor o filme, compre ou
pegue emprestado o livro na
SEMP.

"É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que
resulte do bem que não tiver feito." (Resposta à questão 642 de O Livro dos Espíritos.)
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Programação de palestras na SEMP – Julho/Agosto de 2010
Domingo
10h

Tema de
O Livro dos Espíritos

Palestrante

Terçasfeiras

Palestrante
13h45

Palestrante
20h

04/07

Da perfeição moral

Robson

06/07

Jociely

Gastão

11/07

Das penas e gozos - Cap. I

Sérgio Hilmar

13/07

Anízia

Cirlene Padilha

Tema de O Evangelho Segundo O Espiritismo
Dai gratuitamente o que recebeste
TARDE: Tema Livre
NOITE: Tema Especial URE

18/07

Das penas e gozos - Cap. II

Gastão

20/07

Márcia Abreu

Sueli Brito

25/07

Tema livre

Rubens Corrêa

27/07

Jaime

Jaime

O Evangelho no Lar

01/08

Deus - Cap. I - parte 1ª

Valter

03/08

Cláudio

Cláudio

Não vim destruir a lei

08/08

Dia dos Pais

Jaime

10/08

Barreto

Luiz Henrique da
Silva

15/08

O Caráter da Revelação Espírita

Carlos Augusto

17/08

Silvina

Valter

A realeza de Jesus

22/08

A Criação Universal

Nilson

24/08

Juliana

Oscar

Na casa de meu Pai há muitas moradas

29/08

Tema livre

Rubens Corrêa

31/08

Nilson

Nilson

Destinação da Terra

LIVRARIA:
LIVRARIA:
Sempre com a finalidade de divulgar a Doutrina Espírita,
continuamos com as promoções a preços abaixo do custo:
- As obras de Allan Kardec, editadas pela Ide, com capa plástica, por
apenas R$5,00 cada, para você ‘esquecer’ em algum lugar e assim
ajudar a difundir as consoladoras verdades espíritas.
- O Sonho de Um Vencedor
- de R$ 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.
Promoção especial para o bimestre:
Revista Cristã de Espiritismo, de R$ 7,90 por apenas R$3,00.
VIDEOTECA:
VIDEOTECA:
Dispomos de quase 900 DVDs, entre palestras de Divaldo
Franco, Raul Teixeira, 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.
Para cada dois DVD de palestras escolhidos para locação,
leve também um de filme, grátis!
BIBLIOTECA:
BIBLIOTECA:
A nossa é uma das maiores bibliotecas espíritas do Paraná.
Dispomos de mais de 5.000 títulos espíritas, 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 a sua visita.
Eros Kossatz
Diretor do Departamento de Difusão Doutrinária

Pedi e obtereis

TARDE: Tema Livre
NOITE: Tema Especial URE

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.
A atividade estará em recesso durante todo o mês de julho.
* 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.

