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oom” quer dizer explosão, expressão muito
usada quando se quer dizer que alguma
coisa explodiu ou vai explodir. No nosso
caso, referimo-nos à divulgação da DOUTRINA
ESPÍRITA. O fato referencial do momento é, sem
dúvida, o ingresso do assunto Espiritismo na mídia,
ou nos veículos de comunicação. O assunto alcança
a atenção e o interesse de pessoas de mente
liberada, que apreciam assuntos transcendentes e
espirituais e que antes, não ignorando o assunto, não
prestavam nenhuma atenção. Agora, há uma certa
curiosidade, haja vista o filme Chico Xavier, com mais
de três milhões de pessoas que assistiram a ele, e
mais de centenas de milhares que procuram pelo
DVD.Há também a história de Bezerra de Menezes,
que atraiu milhões de interessados e estão aí, os
Canais de televisão, pautando assuntos, com temas
como a mediunidade, psicografia, reencarnação e
outros. Nós, os dirigentes das Casas Espíritas,
temos notado o aumento no fluxo do público que tem
se dirigido às Casas Espíritas, para conhecer mais
e se familiarizar com os princípios básicos da
Doutrina Espírita.
É verdade que muitos vêm, atraídos pela
fenomenologia ou mesmo pela curiosidade. O
importante é que esses irmãos sejam recebidos nas
Casas Espíritas com todo carinho e disposição de
Bem Servir, e que sejam encaminhados às palestras,
ao atendimento fraterno, aos grupos de estudo e
também às obras espíritas apropriadas a cada um,
disponibilizando a eles, as nossas videotecas,
bibliotecas e livrarias. É um momento favorável à
divulgação da Doutrina Espírita que devemos estar
atentos. Nada de euforia, precisamos ser práticos e
objetivos, sem proselitismo superficial, querendo
impor as nossas verdades de forma fanática e
despropositada. Nada de exaltação à mediunidade
deste ou daquele médium.
Devemos agir com muita naturalidade e
humildade. Afinal, grandes médiuns sempre
existiram, até mesmo fora da grei espírita, pois a
mediunidade não é faculdade privativa ou exclusiva
dos espíritas. O Espiritismo surge no momento
histórico apropriado ao crescimento e evolução
espiritual da humanidade, para realizar na Terra a
implantação da prevalência da Lei de Justiça Amor e
Caridade, sob a égide e o comando espiritual de
Jesus, o regente dos destinos planetários para reger
a nova Era, chamada Era do Espírito.
Paz e Bem a Todos.
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EDITORIAL

eus colocou o princípio inteligente de Sua criação – os Espíritos, criados
à Sua imagem – para estagiarem junto à matéria mais densa, a fim de que, em
contato com Suas Leis de uma forma mais concreta, possam compreendê-las e
utilizá-las também para o entendimento das Leis Morais, ainda muito abstratas para
Espíritos nesse grau de evolução inicial. Portanto, observemos a Natureza, que
nos oferece aprendizado intenso, através de seus sábios ciclos. A Primavera
representa a renovação necessária após um período de recolhimento e reflexão.
Na Casa Espírita, isto é de grande importância para retomarmos, com novo viço,
atividades essenciais para o acolhimento de irmãos necessitados de Paz e de Luz.
Nesta fase de transição de nosso planeta, a dor ressurge potencializada pelas
vibrações conflituosas da psicosfera. Cabe aos trabalhadores da seara do Cristo
permanecerem atentos para, pelo estudo constante e aprofundado das obras
básicas do Codificador, servirem à altura das necessidades, oferecendo à
comunidade todos os recursos disponíveis nesta grandiosa Doutrina, que desde o
princípio foi colocada como ciência e, consequentemente, sujeita à evolução
proveniente do esforço e dedicação de seus adeptos.
Novos livros espíritas são publicados mensalmente e, se não acessarmos
nossos arquivos mnemônicos, acreditaremos estar recebendo revelações inéditas.
Porém, relendo e reestudando Kardec, teremos a agradável surpresa de encontrar
os mesmos temas já abordados pelo Apóstolo – como o denominou o Espírito
Verdade – a nos elucidar de forma segura, sem que antes houvéssemos sequer
registrado a importância de tais orientações, pois costumamos ler rapidamente,
sem a devida atenção.
Levamos dois mil anos para começar a compreender e valorizar os ensinos
do Cristo; será que desperdiçaremos todo este milênio até assimilarmos
adequadamente a Terceira Revelação? “Conhecei a Verdade e ela vos libertará!”
A SEMP, atenta a estes aspectos, oferece esclarecimentos e tratamento
espiritual alicerçados na Doutrina Espírita, com atendimento fraterno, palestras e
cursos elucidativos, fluidoterapia e desobsessão, oportunidades de praticar a
caridade efetiva, tudo visando a iluminar as consciências e acelerar o processo de
transição para um mundo melhor.
Uma feliz Primavera a todos!

Rubens Corrêa
Presidente da SEMP

Grupo de Estudos Aprendizes da Verdade

Página 2 - Setembro/Outubro/2010 -

Sociedade Espírita “Os Mensageiros da Paz”

LEMBRETE: no início de outubro,
entregaremos os cartões para os interessados na
doação dos kits de Natal às crianças assistidas.
Venha buscar o seu antes que acabem!
PARTICIPE deste ATO de AMOR!
Eny Silveira
Diretora do Departamento do Bem Estar Social

ESPAÇO DO DIJ
ATENÇÃO! O DIJ oferece vagas para
Evangelizadores. 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.
No Dia dos Pais, houve uma palestra especial para
os pais e mães de Evangelizandos no DIJ sobre ‘AMOR
RESPONSÁVEL’, por Juliana Sellucio.

Traga seus filhos para participarem da nossa
Evangelização. Eles aprenderão muito.
Marita Pianaro
Diretora do Departamento da Infância e Juventude

SEMINÁRIO de INVERNO da SEMP
No dia 31 de julho último, a SEMP foi sede de
um importante SEMINÁRIO sobre RECEPÇÃO e
ATENDIMENTO FRATERNO, ministrado por Maria da
Graça Rozetti, responsável pela Coordenação dos
Trabalhos Espirituais da FEP. Estiveram presentes
trabalhadores de várias Casas que integram a URELeste.

O objetivo do encontro foi aprimorar o atendimento
àqueles que buscam a Casa Espírita e dar subsídios
doutrinários consistentes aos voluntários para melhor
servirem aos propósitos da Doutrina e aos desígnios de
Jesus e do Pai, atendendo com muito amor e dedicação a
todos os frequentadores e encaminhando-os ao setor
espiritual mais adequado às suas necessidades e
expectativas.

Fontes para estudar o suposto fim do mundo
Eis um tema que domina as atenções. Não
bastassem as especulações com profecias e debates
científicos ou políticos, coincidem com o período que
vivemos uma avalanche de desastres naturais com
mortes coletivas e uma série de informações polêmicas
e controvertidas. Basta citar como exemplo o terremoto
no Haiti e as mortes provocadas pelas chuvas no Brasil.
Para estudar o assunto buscamos a lucidez
de Allan Kardec e como sempre encontramos toda a
clareza do ensino dos Espíritos e a inteligência do
Codificador esclarecendo com propriedade sobre a
Orson Peter Carrara*
intrigante questão, onde se enquadram mortes coletivas,
transformação do planeta e flagelos destruidores.
Sugiro ao leitor consultar as questões 737 à 741 de O Livro dos Espíritos,
onde o subtítulo Flagelos destruidores oferece farto material para reflexão. Também
o capítulo III de O Evangelho Segundo o Espiritismo, comentando sobre as diferentes
moradas na casa do Pai – ou nas diferentes categorias de mundos habitados – é
igualmente rica fonte de ensinamentos, principalmente na questão da efetiva e real
transformação do planeta de provas e expiações em mundo de regeneração, estágio
atualmente enfrentado pela morada que nos acolhe. Tal referência, inclusive, motiva
ao entendimento da diferença entre o que é prova e o que é expiação, temas que o
leitor pode pesquisar nas questões 258 à 273 (para o caso das provas) e 990 à
1.000 (para o caso das expiações) de O Livro dos Espíritos e também o capítulo VII
de O Céu e o Inferno – especialmente o item Código Penal da Vida Futura.
Mas não é só. O leitor também encontra precioso trecho do próprio Allan
Kardec no último capítulo de A Gênese, o 18. – Os tempos são chegados, com os
significativos subtítulos Sinais dos tempos e A geração nova. Referido capítulo,
esquecido na igualmente esquecida obra, é muito atual. Parece até que foi escrito
hoje, tamanha sua coerência e propriedade sobre o assunto.
Não, o mundo não vai acabar. Tranquilize seu coração, leitor. Estamos
vivendo o fim de um ciclo moral, que determina o fim da violência e do egoísmo para
adentrarmos a era da fraternidade, num ciclo novo que podemos chamar de
regeneração. Aliás, é oportuno indicar também ao leitor a informação clara dos
espíritos sobre a maneira pela qual se dará a renovação moral do planeta, sem
violência espantosa repentina, num processo gradativo, conforme se pode encontrar
na última questão de O Livro dos Espíritos e no oportuno já indicado capítulo de A
Gênese.
Abstenho-me de transcrições, pois o objetivo é destinar o leitor à pesquisa
direta nas fontes indicadas, o que trará muito mais conteúdo para estudo e reflexão.
Atento ao estudo, é possível compreender a naturalidade da Lei de Destruição e de
Progresso, entre outras.
E para conforto abrangente ao coração na análise dos temas envolvidos,
sugiro ainda o capítulo V de O Evangelho Segundo o Espiritismo, especialmente
nos itens 18 – Bem e mal sofrer, 19 – O mal e o remédio, 23 – Os tormentos voluntários
e 26 – Provas voluntárias e verdadeiro cilício. Tudo isso fornece material para perder
o medo e continuar caminhando com decisão e vontade. O mundo não vai acabar.
Fomos criados para o progresso e este nos pede renovação dos valores morais. O
assunto comporta mais desdobramentos que indico ao leitor pesquisar
principalmente nas questões 172 à 185, que trata da encarnação nos diferentes
mundos, pois que a renovação do planeta indica mudança para outras moradas
para muitos dos habitantes da Terra. Tais questões respondem sobre as condições
de permanência ou mudança. Portanto, eis um assunto empolgante para estudar e
pesquisar.
*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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TURAL da SEMP
CULTURAL
2° CAFÉ CUL
No domingo, dia 22 de agosto, às 16h, a SEMP
promoveu a segunda edição deste evento que já se tornou
uma agradável tradição, pelos momentos de
confraternização amorosa que proporciona, aliados à
oportunidade de desfrutarmos das apresentações
culturais.

Os convidados puderam admirar as telas de Vera Lúcia Maranzato, as esculturas de Waldemar
Reikdal e a mostra fotográfica de Ari Almeida.

A assessora de eventos e vice-presidente da Casa,
Eva Monteiro Cardoso, confessa que o trabalho, apesar
de árduo, compensa plenamente, pelo ambiente fraterno
e de elevadas vibrações que a todos envolve.
Os presentes degustaram um cardápio de delícias
artesanais, preparadas pelas voluntárias e pelos inscritos
da culinária.

As mais de duzentas pessoas que lotaram o salão aplaudiram com entusiasmo os números
musicais dos seguintes confrades: Pedro Nelson, Leandro, Cláudia e Cristiane, Dilma Kukulka, Salete
Alves, Mari e Márcia, Nilson Nazareno, André do Cavaco, Nilceu Nazareno e o Grupo Vocal Ísis.

MEMÓRIAS DA SEMP – VII
DA AÇÃO SOCIAL ESPÍRITA – 3a Parte
O Departamento do Bem Estar Social, que
substituiu a Associação Beneficente Abrigo ao Berço
a partir de 15 de janeiro de 1974, iniciou com atividade
de creche para crianças e atendimento a gestantes.
Com os programas públicos municipais de instalação
de creches na periferia da cidade de Curitiba, a atividade
de creche da SEMP acabou esvaziando-se, sendo
suspensa na década de 1980. Porém, foi mantida a
assistência semanal às gestantes, ampliando-se para
as idosas que recebem alfabetização através da
dedicação de voluntárias especializadas e
evangelização das crianças de suas famílias carentes,
por educadoras do DIJ. Mensalmente, essas famílias
recebem bônus pela assiduidade, os quais são
trocados por roupas, cobertores e outros utensílios
domésticos nas dependências da SEMP.
Semanalmente, também é oferecido o passe, apoio
espiritual, palestras, orientação higiênico-dietética,
atendimento por clínico-geral e por ginecologista com
doação de remédios e um lanche reforçado a todos
os assistidos.
No encerramento anual das atividades dos
últimos anos, o Departamento do Bem Estar Social
tem preparado cestas básicas especiais para o Natal,
incluindo-se camisetas, calções, meias e tênis para
crianças e brinquedos, chegando-se ao atendimento
de mais de 400 crianças.
- continua na próxima edição Nilson Nazareno
Diretor do Departamento Doutrinário

Duas apresentações tiveram destaque especial: o Coral Paz e Luz, formado por voluntários
das Casas Espíritas SEMP e Luz da Caridade; e o canto da evangelizanda da SEMP, de apenas 10
anos, Eleonora Avello.

O grupo de teatro “Nosso Grupo” encenou uma peça espírita, Cecília apresentou dança cigana
e declamaram poesias Fábio Salles, Sandra Nogueira e Mohamed, este com o fundo musical
entoado pelo Vocal Ísis.

Voluntárias da SEMP desfilaram com roupas do brechó e, nos intervalos de cada bloco de
apresentações culturais, foram sorteados livros, telas e prendas do bazar. Veja a reportagem completa
na página ‘EVENTOS’ do site da SEMP: www.osmensageirosdapaz.com.br .
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Programação de palestras na SEMP – Setembro/Outubro de 2010
Domingo
10h

Tema de
O Livro dos Espíritos

Palestrante

Terçasfeiras

Palestrante
13h45

Palestrante
20h

07/09

Gastão

Gastão

14/09

Jociely

Telmo Flores

TARDE: Tema Livre
NOITE: Especial URE

21/09

Cláudio

Márcia Abreu

Bem aventurados os aflitos

28/09

Jaime

Jaime

05/10

Anízia

Robson

12/10

Barreto

Paulo David

05/09

Questões 43 à 54

Cláudio

12/09

Questões 55 à 59

Robson

19/09

Questões 60 à 75

Tema de O Evangelho Segundo O Espiritismo
Ninguém poderá ver o reino...

Valter

26/09

Tema livre

Rubens Corrêa

03/10

Vida e Obra de Allan Kardec

João A. Donha

10/10

Questões 76 à 92

Oscar

17/10

O Perispírito

Edvaldo

24/10

Diferentes ordens
de Espíritos - Escala Espírita

Jaime

19/10

Silvina

Oscar

Bem aventurados os pobres...

31/10

Tema livre

Rubens Corrêa

26/10

Juliana

Juliana

Bem aventurados os puros...

AVISOAOS
AOS USUÁRIOS
USUÁRIOS DA
DAVIDEOTECA
VIDEOTECA
AVISO
Levamos ao conhecimento dos frequentadores da Casa e, em especial aos usuários da
videoteca, que providenciamos a retirada de inúmeros DVDs de nosso acervo, visto que, por
manuseio indevido, retornam riscados e até rachados, permanentemente avariados, sem mais
possibilidade de uso.
Infelizmente, alguns destes títulos, dentre os
quais memoráveis palestras, não mais poderão
ser repostos, pois com edições esgotadas, não
estão disponíveis nas lojas para venda.
Lembramos, ainda, que, por causa dos evidentes prejuízos para a nossa Casa, os recursos utilizados na reposição dos DVDs inutilizados deixam de ser direcionados para nossas
obras de assistência social, as quais, como é
do conhecimento de todos, atendem a inúmeras
famílias carentes.
Assim, solicitamos dos nossos usuários o
máximo empenho no sentido de preservar os
DVDs, evitando que os mesmos sejam inadequadamente manuseados, ou, quando fora de
uso, permaneçam sem a capa plástica de proteção.
Por fim, pedimos a observância dos prazos de devolução estabelecidos, tendo em vista
a crescente procura e o limitado número de unidades por título ora disponível.
Ajudem-nos a preservar este valioso patrimônio. A SEMP, nosso segundo lar, agradece.
Muita Paz com Jesus.
Eros Kossatz
Diretor do Departamento de Difusão Doutrinária

A felicidade não é deste mundo
O Consolador prometido
TARDE: Tema Livre
NOITE: 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.

