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PALAVRA DA PRESIDENTE
Natal, melhor período da humanidade. Mesmo com a propensão ao
consumismo, tem uma tradição de natureza mais sutil, mais emocional.
As propagandas giram em torno de sensibilidade, músicas com temas que
suavizam, ornamentação no lar com luzes, cores, enfeites, os votos de Feliz
Natal, tudo isso acalma a dureza do dia a dia.
Nesse clima também os corações se paciﬁcam, a fé se fortalece e se torna
uma importante ferramenta de reforma íntima.
Com certeza o mundo espiritual utiliza esse período do ano, pela leveza da
atmosfera, para atendimentos espirituais. Em mensagens mediúnicas, espíritos
falam das caravanas que vêm à terra por ocasião do Natal pela egrégora de
amor que se cria. Na sociedade também podemos perceber o maior número
de pessoas dispostas a ajudar o próximo. Muitos orfanatos e lares para idosos
são visitados, pessoas fazendo a ceia dos menos favorecidos, ou seja, é um
momento onde se pratica mais a fraternidade.
O Natal é simbolicamente a data do nascimento de Jesus. Sem entrar no
mérito se foi essa data ou não, a história nos conta que nessa época os povos
pagãos celebravam o deus Sol.
Jesus é o Sol de nossas vidas e sendo Ele o aniversariante no Natal, nosso
maior presente a Ele, será vivenciar o que nos ensinou, o vigiai e orai. Vigiar
nossos pensamentos, nossos atos, nossas companhias e orar para receber a
intuição da espiritualidade maior.
Que possamos nos lembrar desse que dividiu o tempo e o espaço entre
o antes e o depois. Desse que nos ensinou o caminho para a felicidade e
o caminho para a felicidade não é o material e sim o bom uso que fazemos
dos conhecimentos adquiridos, para inclusive usar de forma positiva os bens
materiais.
“Esta é a noite em que, no mundo cristão, se festeja o nascimento do
Menino Jesus. Mas vós, meus irmãos, deveis também vos rejubilar e festejar
o nascimento da nova Doutrina Espírita. Vê-la-eis crescer como esse menino.
A Doutrina Espírita chega como ele, para esclarecer os homens e lhes mostrar
o caminho que devem percorrer. Com perseverança e coragem, logo podereis
com o mundo inteiro, celebrar a grande festa da regeneração da Humanidade”.
(Sociedade Espírita de Tours, 24 de dezembro de 1862. – Médium, Sr. N…)
Revista Espírita Abril de 1863
Que possamos nos lembrar no dia 25 de dezembro e em todos os dias de
nossas vidas. O Senhor é nosso pastor e não nos faltará.
Eva Monteiro Cardoso
Presidente da SEMP

Confraternização: Almoço da família Semp em dezembro de 2018.
Leia mais na pág. 03

Confraternização: Encontro de encerramento de ﬁnal do ano do departamento
de Bem Estar Social.
Leia mais na pág. 03
EXPEDIENTE:
Essa é uma publicação da Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz
(SEMP). Fundada em 1913, a Casa mantém diversas atividades focadas na
divulgação da Doutrina Espírita e na prática da caridade (conﬁra na pág.4).
Endereço: Rua Engenheiros Rebouças, 2519
e-mail: contato@osmensageirosdapaz.org.br
site: www.osmensageirosdapaz.org.br | telefone: (41) 3333.8523
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DEPARTAMENTO DOUTRINÁRIO

INFÂNCIA E JUVENTUDE

Contação de
história

Espiritismo, a Arte e Nós
No dia 24 de novembro as Mocidades da
Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz,
do Centro Espírita Luz da Caridade, do Centro
Espírita Fé Amor e Caridade e da Casa Espírita
Luz no Caminho se reuniram na SEMP para
celebrar a amizade, além de pensar e sentir a

arte a partir dos ideais da Doutrina Espírita. Este
encontro, chamado “Espiritismo, a Arte e Nós A Arte do Encontro”, foi recheado de vivências e
discussões, sendo fechado por um bate-papo e
um show acústico da banda Alma Sonora. Todos
saíram encantados.

O mês de outubro
marcou para a criançada na SEMP!
Teve contação de
história e mimos para
o público infantojuvenil. Na promoção
especial para os pequenos, divulgamos o
adorável livro “A bola de Pano”, psicografado
por Maria Beatriz Caruso de Almeida e ditado
pelo Espírito Meimei. E sabem quem levou a
personagem para casa? Foi a nossa aluna da
evangelização Ana Clara.
Aguardem as novidades para 2019!
Livro: A Bola De Pano
Autor: Maria Beatriz Caruso de Almeida
Editora: IDE

DEPARTAMENTO DOUTRINÁRIO

Encerramento anual
Como nos anos anteriores, houve solenidade
de entrega de livro aos mais assíduos de cada
grupo de estudo e fotos das turmas, seguida de
confraternização no refeitório da SEMP. Todos os
cursos da SEMP tiveram o seu encerramento na
primeira semana de dezembro, tendo o seu reinício
em 2019, nas seguintes datas:
• CURSOS da segunda-feira, tarde: 11 de fevereiro
• CURSOS da terça-feira, tarde: 12 de fevereiro
• CURSOS da quinta-feira, noite: 14 de fevereiro
• CURSOS de sábado, tarde: 16 de fevereiro

Encerramento dos cursos

LIVRARIA

BIBLIOTECA E VIDEOTECA

Grande acervo de obras espíritas para você
escolher e adquirir, tanto para estudos como para seu
entretenimento. Se você não encontrar o que procura,

Nosso acervo é de 5.000 títulos – um dos maiores
entre as Casas Espíritas do Paraná, constituído por obras
espíritas, de pesquisa e de estudo. Venha locar nossos
DVDs: infantis, documentários, palestras e ﬁlmes sobre

encomendaremos para você!

Horários de funcionamento

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

RECESSOS DE VERÃO
Tratamento pelo magnetismo
Encerramento em 15 de dezembro
Reinício em 1 de fevereiro de 2019

assuntos espíritas.

Horários de funcionamento

Terças: 13h00 às 14h50 e 19h00 às 21h00
Quintas: 13h30 às 14h30 e 19h15 às 19h55
Domingos: 9h30 às 11h30.

A PAZ

Palestras, passes, irradiação atendimento fraterno
Somente nos dias 25 de dezembro de 2018 e 1 de janeiro
de 2019 (terças-feiras)
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BEM ESTAR SOCIAL

SEMP

Encerramento Bem-Estar

Final de ano

Almoço de confraternização
Quando se pensa em Natal, logo vem a ideia
de reunião em família, descontração e alegria.
Foi exatamente neste clima que aconteceu o
almoço da Família SEMP. No dia 09 de dezembro,
trabalhadores de todos os departamentos da nossa
casa espírita juntamente com seus familiares,
se reuniram para uma grande confraternização,

regada a boas companhias, conversas muito
proveitosas e comida farta. O objetivo da união
de todos os que frequentam a SEMP, seja como
trabalhador, estudante ou frequentador, se
expande a cada dia. Que Jesus nos abenções
sempre, como tem feito até hoje.

Em outubro tivemos o dia das Crianças, em
que foram distribuídos brinquedos doados
por frequentadores da casa, e em novembro
iniciamos o curso para as assistidas de
Paniﬁcação e Salgados com duração de um mês.
O departamento encerrou as suas atividades no
dia 13 de dezembro, e terá reinicio no dia de 7
março de 2019. O recadastramento das assistidas
ocorrerá no dia 28 de fevereiro de 2019.

INFÂNCIA E JUVENTUDE

Entrega de presentes das assistidas

Curso de paniﬁcação para as assistidas

SEMP

Equipe do DIJ

Encerramento
Mais um ano se inicia. Encerramos 2018 com
uma linda Festa da Família, quando pudemos
confraternizar e ilustrar a tarefa que desenvolvemos
durante todo o ano.
Sempre ﬁcamos tristes ao nos deparar com a grande
quantidade de ausências das crianças e dos jovens
nos encontros de domingo na tarefa que Jesus nos
conﬁou. Desejamos que no próximo ano possamos

trabalhar mais juntos, pois juntos seremos maiores.
Os Evangelizadores agradecem imensamente a
maravilhosa companhia da Família SEMP e aguarda
todos no dia 10 de fevereiro de 2019 para os novos
desaﬁos que a vida nos oferece.
Jesus, porém, disse: “Deixai os pequeninos, não
os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o
reino dos céus”.( Mateus 19.14)

A PAZ

Coral da SEMP
Entrando no clima das comemorações,
o Coral Paz e Luz, realizou as tradicionais
apresentações natalinas. Com um repertório
de músicas com mensagens de conforto,
esperança, emoção e alegria.
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PROGRAMAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMP - OUTUBRO A DEZEMBRO 2018
DOMINGO COM KARDEC

Domingo
10h
06/01
13/01
20/01
27/01
03/02
10/02
17/02
24/02
03/03
10/03
17/03
24/03
31/03

TEMAS DE “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”
E OUTROS

Expositor

DOMINGOS:
10h00 – Exposição doutrinária seguida de passes
– Atendimento Fraterno pelo diálogo

Silvana

O que é o Espiritismo

− Evangelização de bebês, crianças e jovens

Marcia Abreu

Na oração e na meditação

Sueli Brito

Objetivo da encarnação
Desperta, ó tu que dormes

Jean Kulcheski

Redenção e evolução pela educação

Cláudio Itacir

Desencarnações coletivas

Edson Macedo

SEGUNDAS-FEIRAS:
14h00 – Estudo de “A Gênese”
15h00 – EADE (Estudo Avançado da Doutrina Espírita)

Dilma Matos

Autoestima e Espiritualidade

Edvaldo Kulcheski

Que frutos estamos produzindo
O Benfeitor

Gastão Kost

Bem-Aventurados os aﬂitos

Cícero Vilela

Ajustes, encontros e desencontros na família

TERÇAS-FEIRAS:
13h00 – Bazar, brechó e trabalhos manuais

Sueli Brito

Que uso tenho feito das palavras?

Noeval Quadros

Kardec

Valter Divardin

13h45 – Exposição doutrinária seguida de passe
– Atendimento fraterno pelo diálogo
15h00 – Cursos:
− PBDE (Programa Básico da Doutrina Espírita)

TEMAS DE O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Terças

Tarde – 13h45

01/01

ATIVIDADES PÚBLICAS DA SEMP

− ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita)
− COEM (Centro de Orientação e Educação Mediúnica) – somente o 1°ano

Noite – 20h

− EADE (Estudo Avançado da Doutrina Espírita)
− Estudo das obras de André Luiz

Recesso

− Estudo do “O Evangelho Segundo o Espiritismo” – turma nova!
20h00 – Palestra doutrinária seguida de passe
– Atendimento fraterno pelo diálogo

08/01

O que é o Espiritismo

A crise na convivência

Silvana

Maria Rabel

15/01

Conversando com Deus

Compromissos com nossas vidas

Paulo Sanito

Mary Ishiyama

22/01

Jesus no Lar

Causas das aﬂições

Guilherme Rennó

Fernando Petroski

29/01

Concílio de Nicéia

Atributos da Divindade

Jorge

Alberto Caponi

05/02

Oração e trabalho

A opinião de cada um

Gastão Kost

Maria Rabel

Depois da morte

Fé

Cláudio Itacir

Alberto Caponi

A Reforma Íntima

A prece e o passe

Osvaldo Costa

Celso Carneiro

Há muitas moradas

Energia do amor

SEXTAS FEIRAS:
13h às 14h00 – Entrega de senhas para o tratamento pelo Magnetismo

Jociely

Edvaldo Kulcheski

20h00 – Curso “Mediunidade sem Preconceito” – somente na última semana do mês

Lei de Destruição

Tema livre

Jorge

Guilherme Rennó

A benção da saúde

Servir a Deus e a Mamon

Silvana

Alberto Caponi

Kardec

Inácio de Antioquia, um homem grato

Valter Divardin

Mary Ishiyama

Cristo Consolador

Não coloqueis a Candeia

Jociely

Edvaldo Kulcheski

12/02
19/02
26/02
05/03
12/03
19/03
26/03

QUINTAS-FEIRAS:
13h00 – Bazar e brechó beneﬁcentes, uma vez por mês
13h30 – Trabalhos manuais de voluntárias - Assistência social
– Atendimento Fraterno pelo diálogo
15h00 – Estudo das obras da Codiﬁcação Espírita
18h45 – Estudo de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”
20h00 – Cursos:
− PBDE (Programa Básico da Doutrina Espírita)
− ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita)
− COEM (Centro de Orientação e Educação Mediúnica)
− Estudo das obras de André Luiz

SÁBADOS
08h00 às 09h00 – Entrega de senhas para o tratamento pelo Magnetismo
14h00 – Ensaio do coral “Paz e Luz” – aberto a novos integrantes
16h30 – Cursos:
− PBDE (Programa Básico da Doutrina Espírita)
− ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita) – turma nova!

A PAZ

