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Espiritismo surge na História da Humanidade
em época adequada de conhecimento e esclarecimento da consciência. Foi uma longa
jornada até aqui. Daqui para a frente, desde que o
mundo se transformou numa aldeia global, em decorrência do progresso dos meios de comunicação, tudo
fica mais ágil e imediato.
Aquela lentidão no acontecimento dos fatos está
superada, é o aqui e agora que prevalece, o que se tem
que fazer, que se faça agora. Isso nos impõe a necessidade de agir de forma mais imediata, logo, o conhecimento da doutrina é mais necessário do que nunca,
para que nossas decisões possam ter o melhor conteúdo possível. Por outro lado, a divulgação da doutrina, pelos meios de comunicação, é da maior importância. A tecnologia é uma ferramenta das mais importantes, pois nos ajuda com inserções em sites, blogs e nos meios de relacionamento. Enfim, nunca a
humanidade teve tantos recursos para se comunicar,
em todas as áreas do conhecimento. Em matéria de
religiosidade, nunca foi tão fácil, conhecer os credos
religiosos, de todos os povos: cristãos, muçulmanos,
budistas. As grandes correntes do pensamento religioso, agora podem ser encontradas com a maior facilidade, em qualquer tempo, todavia, para os que não
têm convicção religiosa, o perigo de confusão mental
é muito grande e a indecisão pode levar ao
ceticismo. Para os bem intencionados, o apelo da
lógica e da razão é um dos fatores mais favoráveis para
aceitação da Doutrina Espírita, de vez que esta é a fé
raciocinada. Assim, a Doutrina Espírita foi revelada à
humanidade no momento mais oportuno. Resta a nós
espíritas, agirmos sempre com muita humildade e equilíbrio, por termos chegado antes à seara. É preciso
não esquecer que a Casa Espírita é um centro de irradiação das luzes do Espiritismo para todos os seres
que devem ser recebidos com toda nossa afeição e atenção, cada vez mais dispostos no espírito de fraternidade, base fundamental de todo o progresso espiritual, pois só a caridade salva, só a caridade redime e
conduz à perfeição.
Muita paz e bem a todos!
Rubens Corrêa
Presidente da SEMP
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EDITORIAL
ais um ano chega ao final, representando mais uma etapa de nossas vidas
temporais de seres encarnados e obrigando-nos a contabilizar o que produzimos e evoluímos neste período. No setor espiritual, embora o progresso transcorra de forma atemporal e tenhamos a eternidade pela frente, sabemos
que quanto mais nos esforçarmos e investirmos em nossa evolução, mais rapidamente
encontraremos a felicidade e a paz verdadeiras.
O Natal se aproxima e traz com ele a agitação, envolvidos que somos todos com os
afazeres da materialidade, esquecendo-nos que o essencial é a reflexão e a elevação
espiritual. Deixemos um pouco de lado estes deveres que a tradição nos impõe e
meditemos na utilidade de todo este ritualismo. Sejamos caridosos com aqueles que
criam expectativas para esta época de festas, mas não nos detenhamos nisto; programemos a caridade efetiva para todas as épocas, sejamos voluntários para o benefício
material e também moral e espiritual de nosso próximo.
Justamente nesses dias de compras e festas, de trânsito intenso e cansaço acumulado, de ambições exaltadas e ilusões desmedidas, corremos o risco maior de nos
comprometermos espiritualmente por nos permitirmos envolver com as vibrações que,
infelizmente, ao invés de estarem mais elevadas em pensamentos e sentimentos
transcendentais, encontram-se contaminadas pelos vícios e paixões inferiores.
Nestes turbulentos tempos de transição do nosso orbe, nós da Pátria do Evangelho, devemos nos manter sintonizados com o Alto, para o nosso próprio bem e o de
toda a Humanidade.
Vigiemos mais, oremos mais!
Pratiquemos a verdadeira caridade, a tolerância, o perdão e aí, sim, contribuiremos
para elevar as vibrações e conseguirmos um Natal de Amor e Paz, sob as bênçãos de
Jesus!
Grupo de Estudos Aprendizes da Verdade

RECESSOS DE FINAL DE ANO:
Departamento do Bem Estar Social: de 08/12/10 a 14/02/11.
Atendimento do Dr. Leocádio: desde o Natal até o Carnaval.
Os Cursos e o DIJ encerram-se no início de dezembro e retornam no início de
fevereiro.
As demais atividades da SEMP serão ininterruptas, inclusive o atendimento pelo
contato do nosso site:
www.osmensageirosdapaz.com.br.
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ESPAÇO DO
DO DIJ
DIJ
ESPAÇO
Na comemoração ao Dia da Criança houve Contação de história, Oficina
de Pintura e de Origami para os educandos menores. Para os maiorzinhos, a
turma da Juventude organizou um divertido ‘Caça ao Tesouro’ e encenou
um umbral até com direito a mago-negro, que ordenava a tortura dos
‘culpados’.Veja mais fotos em nosso site.

No dia 12 de dezembro haverá uma palestra especial no salão principal da SEMP, às
10h, proferida pelo Evangelizador da Juventude, Valcir Antonio da Costa, seguida de
apresentações de algumas turmas de Evangelizandos, para marcar o encerramento do
ano letivo. Venha prestigiar!
Marita Pianaro
Diretora do Departamento da Infância e Juventude

Se não houver vento... reme!
Orson Peter Carrara *

ue frase bem
construída essa
que lemos como
título! Podemos interpretá-la sob variadas maneiras, mas sua essência revela a necessidade da iniciativa diante de dificuldades que possam aparecer. A frase título indica movimento, ação, força.
Envolve inteligência, vontade, pensamento.
Na verdade, a frase em referência é título do
mais novo livro do amigo Roosevelt Thiago, de Barra Bonita, conhecido palestrante empresarial. O livro está editado pela Editora Solidum e já disponível
e você pode adquiri-lo pelo 0800 770 2200.
Dividida em três partes, a obra parte da dependência afetiva, passa pelo delicado tema das cicatrizes emocionais e faz um chamamento claro ao
leitor: tudo o que precisamos encontra-se conosco
mesmo. É que nossos condicionamentos, medos e
hábitos arraigados travam nossas potencialidades.
Aí é preciso agir.
Num feliz paralelo, o título e conteúdo da obra
comparam a ausência de vento com o desânimo e
abatimento que travam muitas pessoas, paralisadas
que permanecem pela ausência de iniciativa, pelo
medo de errar ou de se expor, esquecendo-se que
são exatamente a vontade, a inteligência e o pensamento os remos capazes de movimentar o barco da
própria vida.
A obra estuda as potencialidades da alma humana para que encontremos o mecanismo de funcionamento de nossas motivações. Motivações que podem ser planejadas, inclusive, através de escolhas
que alteram o caminho e fazem a vida mais feliz.
Nascemos todos para a felicidade, mas permanecemos cegos por ignorar as próprias potencialidades. Referida felicidade temos que construir através da iniciativa, do esforço, da busca por merecêla. Por isso, é preciso remar... Especialmente quando não há vento, ou seja, quando tudo é desfavorável. Esse remar é o segredo dos fortes, dos vencedores, dos que superam barreiras, dos que vencem...
Leia o livro, ofereça-o de presente. Você vai se
surpreender, especialmente quando descobrir o poder da vontade...
*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
Ainda estamos distribuindo os cartões para a campanha
‘FAÇA UMA CRIANÇA FELIZ NESTE NATAL’.
Venha buscar o seu antes que acabem!

O Dia da Criança foi comemorado, no Departamento, com muita brincadeira, lanches, pipoca, algodão-doce e presentes para os filhos das
assistidas. Agora precisamos de doações de alimentos para a cesta básica de final de ano a ser entregue às famílias assistidas no dia 26
de novembro. COLABORE!
Eny Silveira
Diretora Departamento do Bem Estar Social
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MENSAGEM da ESPIRITUALIDADE
stabelece-se no orbe terreno o banquete da luxúria, do egoísmo e da ganância. É com muita tristeza e pesar que vemos
muitas famílias despedaçadas, valores cristãos serem jogados por terra irresponsavelmente. A fera desenfreada do consumo
não tem limite e não se sacia. Joga-se irmão contra irmão, pai contra
filho, numa ciranda ensandecida. Debalde os arautos da luz se revezam a tentar inspirar o bem e o amor aos irmãos encarnados. A Terra
está no limiar de sua passagem. É sobretudo agora que se fazem
urgentes a oração, o perdão e o amor.
Abram os olhos do espírito, os ouvidos da alma e recebam os
fachos de luz que chegam do alto. Dêem-se as mãos nesta luta pelo
bem e pelos verdadeiros valores espirituais. Sejam as flechas cintilantes que cortam a escuridão da ignorância! Estudem, dediquem-se
e não se entreguem ao desânimo, pois muitos serão levados ao desvio do trabalho e ao esmorecimento da fé.
Irmãos, a espiritualidade necessita de cada obreiro. Cada um de
vocês é de suma importância no trabalho grandioso do Mestre Jesus!
Irmão Zélio.
Mensagem recebida na reunião mediúnica de 20 de setembro de 2009,
no Grupo Luz e Amor da Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz.

Nilson Nazareno
Diretor do Departamento Doutrinário

EDUCAÇÃO ESPÍRITA E ORIENTAÇÃO MEDIÚNICA:
o regimento interno de 1914,da SEMP, está escrito: “Todos os
confrades teem a restricta obrigação, com especialidade os
que compõem a Directoria, estudarem as Obras Espíritas...”
Desde a década de 1960 não se tem registro da indicação de confrades
para participarem de grupos de desenvolvimento mediúnico sem primeiro frequentarem programas de estudo e de orientação mediúnica,
exceção feita a irmãos procedentes de outros Centros Espíritas que
sabidamente já participaram de programas similares nas casas de origem. Essa orientação teve como um dos seus principais defensores o
dedicado confrade Mário Silveira, que desencarnou em 1990.
No início da década de 1970, implantou-se o programa COEM – Centro de Orientação e Educação Mediúnica - desenvolvido pelo Centro
Espírita Luz Eterna. O COEM foi mantido em plena atividade até o ano
de 1989. Em1994 o programa foi reimplantado com dinamismo.
Na década de 80, constatou-se a necessidade de se dar uma base
doutrinária um pouco mais sólida para os candidatos ao programa de
educação e orientação mediúnica. Para tanto se adotou o Programa
Básico de Doutrina Espírita - PBDE, desenvolvido pelo Centro Espírita
Luz Eterna para essa finalidade. A partir daí, o PBDE tornou-se prérequisito para a participação nos grupos de COEM.
Em 1999, com a colaboração de confrades do Centro Espírita Abib
Isfer, iniciou-se um grupo piloto com participantes que já tinham bom
conhecimento doutrinário, para a aplicação do programa ESDE - Estudo Sistematizado de Espiritismo - programa este desenvolvido pela Federação Espírita Brasileira e recomendado pela Federação Espírita do
Paraná para melhor preparar os colaboradores das casas espíritas no
conhecimento da doutrina. Considerando que o ESDE é um estudo mais
profundo da doutrina, definiu-se que os participantes destes estudos
teriam também como pré-requisito a frequência aos estudos do PBDE.
Nilson Nazareno
Diretor do Departamento Doutrinário

SEMINÁRIO de RECICLAGEM
em DESOBSESSÃO
O Grupo Mediúnico de Desobsessão da SEMP compareceu ao
Seminário de Reciclagem, coordenado por Rubens Denizar Figueira
dos Santos, no dia 02 de outubro, na Sociedade Espírita Francisco de
Assis. Estiveram presentes os integrantes dos doze Grupos de
Desobsessão fundados e organizados pelo coordenador em várias
Casas Espíritas de Curitiba, desde 1991.

Maralba Albach, psicóloga transpessoal, apresentou “Estudo sobre o Desdobramento Consciente” e Rubens Denizar falou sobre
“Mediunidade Solidária”. Houve determinação de novas metas para
os trabalhos de desobsessão, com o compromisso de união e produção de conhecimento visando a divulgar orientações importantes ao
Movimento Espírita de toda a Pátria do Evangelho e assim colaborar
com a aceleração do processo de transição planetária para um Mundo
de Regeneração.
Leia a reportagem completa no nosso site:
www.osmensageirosdapaz.com.br
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Programação de palestras na SEMP – Novembro/Dezembro de 2010
Domingo
10h

Palestrante

Terçasfeiras

Palestrante
13h45

Palestrante
20h

Questões 114 à 131

Robson

02/11

Gastão

Gastão

14/11

Questões 132 à 148

Valter

09/11

Barreto

Marcelo Kolling

TARDE: livre
NOITE: Especial URE

16/11
Coral Paz e Luz

Jociely

Coral Paz e Luz

21/11

Palestra cantada
As Bem Aventuranças

TARDE: livre
NOITE: As Bem Aventuranças

23/11

Cláudio

Robson

Bem aventurados os mansos...

28/11

Tema livre

Rubens Corrêa
30/11

Anízia

Valter

07/12

Juliana

Cláudio

14/12

Jaime

Jaime

Amai os vossos inimigos
Jesus Cristo

07/11

05/12

Tema de
O Livro dos Espíritos

Questões 149 à 165

Tema de O Evangelho Segundo O Espiritismo
Deixai aos mortos o cuidado...

Bem aventurados os misericordiosos

Nilson

12/12

Evento do DIJ

Valcir

19/12

Jesus Cristo

Oscar

21/12

Barreto

Oscar

26/12

Tema livre

Rubens Corrêa

28/12

Jociely

Sueli Brito

PROMOÇÕES da LIVRARIA
de 15 de novembro até o Natal
Na compra de um livro, ganhe 10% de desconto.
Na compra de 2 livros, ganhe 15% de desconto.
Na compra de 3 ou mais livros, 20% de desconto.
As Obras Básicas de Kardec, pela Editora IDE, custam APENAS R$ 5,00 cada. APROVEITE!
Eros Kossatz
Diretor do Departamento de Difusão Doutrinária

Amar ao próximo como a si mesmo

Que a mão esquerda não saiba o que...

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:

O Coral Paz e Luz, integrado por voluntários da SEMP
e do C. E. Luz da Caridade, apresentará Palestra Cantada
em vários locais neste final de ano. Na SEMP, será nos dias
16 e 21 de novembro, nos horários de palestras, conforme
programação na tabela ao alto desta página. NÃO PERCA!

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.

