A PAZ

Boletim Informativo Trimestral da Sociedade Espírita “Os Mensageiros da Paz” - Edição 51 - Ano 10 - Julho a Setembro de 2018

PALAVRA DO PRESIDENTE

Quando nos sentimos mais maduros diante da Doutrina Espírita, o próprio
Espírito pede um pouco mais de esforço, para que acertemos a nossa vida
com a mensagem cristã. Esta decisão é particular e intransferível. O Evangelho
é simples, a mensagem de Jesus está ao alcance de todos , mas nossas falhas e
defeitos, na maioria das vezes nos impedem de sermos aqueles trabalhadores
que o Evangelho merece. Jesus é Amor, abre a sua seara e oferece a chance a
cada um . Todo aquele que tem o desejo de dar um pouco mais de si mesmo,
encontrará o apoio daqueles amigos invisíveis que aguardam a chegada
do momento de cada um. Não existe professor na mensagem espírita, pois
todos somos alunos do Evangelho e iniciantes dessa caminhada cristã e a
oportunidade é oferecida a todos.
Ao me candidatar ao cargo da Presidência dessa Casa centenária,
tinha consciência da responsabilidade e também da tarefa delicada
que me aguardava. Agradeço a confiança e o apoio de todos que estão
comigo nessa empreitada. Digo tarefa delicada, pois exige uma postura
de humildade, flexibilidade e firmeza. Antes e acima de tudo tenho o desejo
de servir a Doutrina. A minha proposta na gestão 2018/2020 é administrar
valendo-me da autocrítica e aceitando sugestões que serão colocadas na
balança do bom senso, que visem sempre ao bem maior.

Infância e Juventude: No dia 1º de julho o Departamento de Infância e
Juventude encerrou as atividades do semestre com o Dia da Família.
				
		
Leia mais na pág. 2

As diferenças comportamentais sempre irão existir. Aqui e ali pipocam os
melindres, os personalismos e atritos de diversas facetas. Onde há pessoas
há contradições. Graças a Deus, porque onde há pessoas também há muito
trabalho a ser feito e muita oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual.
O grande desafio é trabalhar com as diferenças de forma que haja uma
convivência realmente fraterna sem prejuízo no trabalho e sem fragilizar os
laços humanos.
“A união faz a força. Sede unidos, para serdes fortes. O Espiritismo
germinou, deitou raízes profundas e vai estender sobre a terra a sua ramagem
benfazeja. Para chegardes a isso, mister se faz que uma indulgência e uma
tolerância recíprocas presidam às vossas relações; que os vossos defeitos
passem despercebidos; que somente as vossas qualidades sejam notórias;
que o facho da amizade santa vos funda, ilumine e aqueça os corações. Assim
resistireis aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável à vaga
furiosa”. (São Vicente de Paulo; L.M - Cap. 31, item XX).
Eva Monteiro Cardoso
Presidente da SEMP

Em setembro na SEMP, acontecerá a 5ª edição do Café Cultural, um evento
que trará uma tarde de máxima confraternização, embalado por apresentações
artísticas, com grande variedade culinária e o aconchego dos amigos.
Maiores informações e convites na Secretaria.

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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SEMP

INFÂNCIA E JUVENTUDE

SEMP

Eleições 2018

Encerramento DIJ

Coral da SEMP

No dia 18 de maio, foram realizadas as eleições
para a nova diretoria da SEMP, sendo eleitos a nova
Presidente e Vice-Presidente, diretores e vices
dos departamentos, além de 8 Conselheiros e 5
suplentes.
A Posse da nova Diretoria deu-se no dia 25 de maio,
em uma sessão restrita aos eleitos, sendo o mandato
a ser executado até o dia 11 de abril de 2020.

No dia 1º de julho encerramos as atividades do DIJ,
com o Dia da Família.
As atividades foram músicas espíritas e com teor
evangélico, além de músicas com alertas aos pais
da importância da atenção aos filhos, procurando
desconectar-se das redes sociais.
Também fizemos um gostoso lanche comunitário,
para aproximar Evangelizadores, Famílias e Evangelizandos, formando a grande família espiritual, da qual
todos fazemos parte.
Os Evangelizadores prepararam atividades recreativas para as diversas famílias que compare-ceram,
de pesca da reciclagem a trabalho em grupo, para
que os familiares brincassem com as crianças.
No final, cada família retirou da Árvore da Família
uma maçã recortada com muito carinho pelos
Evangelizadores, com uma mensagem de Emmanuel:
“O paraíso na Terra floresce nas famílias integradas
no amor divino.”.
A alegria e um clima de paz reinaram no ambiente,
fazendo com que todos se preparassem para as
férias com vontade de retornar. Retorno esse que
acontecerá no dia 29 de julho, a partir das 10 horas.
Venha participar conosco da Evangelização com o
Mestre Jesus.

O Coral “Paz e Luz” pertence às Casas espíritas Os
Mensageiros da Paz e Luz da Caridade, sendo
ambas localizadas em Curitiba. Seus objetivos são a
divulgação da Doutrina Espírita através da Música e
a utilização da linguagem musical para transmissão
de mensagens de paz e consolo ao público.
Para ingressar, o trabalhador não precisa ter
conhecimento de prática musical ou vocal prévia,
basta ter a vontade de cantar.
Os ensaios acontecem em todos os sábados, das
14h às 16h, no Auditório da SEMP.
Saiba mais em: www.coralpazeluz.com.br

Gestão de Abril/2018 a Abril/2020:
Presidência
Presidente 		
Eva Monteiro Cardoso
Vice- Presidente
Neusa Maria Fioravanti
Secretaria
Secretário Geral
Marita Conceição Pianaro
1º Secretário 		
Wilson José Bartsch
Tesoureiro
Leocádio de Souza Kirchoff
2º Tesoureiro 		
Paulo Petri
Diretores e Vices dos Departamentos
Doutrinário 			
Sueli Guerra
Vice 			
Neusa Maria Fioravanti
Infância e Juventude
Marita Conceição Pianaro
Vice 			
Fabiana Ferreira da Silva
Bem Estar Social
Eny Araújo da Silveira
Vice
Elizabete da Silva
Difusão Doutrinária
Luciane Guilmo Sitko
Vice 				
Erich Kossatz
Patrimônio 		
Luiz Cláudio Mello Adam
Vice 			
Valter Roitman
Conselheiros eleitos , com mandato 2018 – 2022:
Mozart E. de Oliveira, Maria Izabel A. Kendrick, Anizia
Luiz Alves, Maria Regina S. Carbonieri.
Conselheiros eleitos , com mandato 2018 – 2024:
Claudio Itacir, Valter Divardin, Nice Buscher, Marita
Conceição Pianaro
Suplentes: Maria Aparecida Mercer, Maria Helena
Verginelli, Valter Roitman, Maria Aparecida Nunes
de Souza e Paulo Petri

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

BIBLIOTECA E VIDEOTECA
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
assuntos espíritas.

Horários de funcionamento

Terças: 13h00 às 14h50 e 19h00 às 21h00
Posse da nova Presidente e Vice-Presidente, Eva
Monteiro e Neusa Fioravanti, respectivamente.

Quintas: 13h30 às 14h30 e 19h15 às 19h55
Domingos: 9h30 às 11h30.
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SUGESTÃO DE LEITURA

Pérolas da Série
Evangélica
Em vida, a baiana Amélia
Rodrigues foi uma mulher
de inúmeras facetas: mestra,
literata, polígrafa, abolicionista, pesquisadora,
humanista, conferencista, católica militante, romancista, teatróloga, poetisa, educadora,
articulista, pensadora,
jornalista,
estudiosa,
ensaísta, tradutora, etc.
Na Imortalidade, agora como autora e benfeitora
espiritual, acrescenta-se à sua extensa gama de
conhecimentos e atividades a faceta de eminente
historiadora, cujas fartas informações espirituais e
históricas, descritas com maestria e transbordando
de poeticidade, encontram-se, pela psicografia
de Divaldo Franco, na Série Evangélica
Amélia Rodrigues, através de 10 obras belíssimas,
com recordações hauridas nos alfarrábios do Mundo
espiritual e nas memórias arquivadas em obras de
incomum profundidade por alguns dos apóstolos
e contemporâneos de Jesus, encontradas nas
bibliotecas do Mais-além.
A presente obra, dividida em dois volumes, é uma
homenagem a esta ilustre benfeitora. Reúne pérolas
pescadas, em verdadeiro trabalho de fôlego, nas
suas obras. Organizadas em ordem alfabética, tais
pérolas detalham e contemplam acontecimentos,
personagens e lugares relacionados à História da
Humanidade, à trajetória e à vida do Mestre Jesus.
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JUVENTUDE

Primeira prévia do Encontro de Verão
Qual o impacto da obra Nosso Lar em nosso
conhecimento da Vida Espiritual? O que podemos
aprender com a experiência de André Luiz? Como
o conceito de perturbação espiritual pode ser
aplicado a essa experiência? Foi para responder a
essas perguntas e muitas outras que 160 jovens de
12 a 24 anos, da Região Metropolitana de Curitiba,
se reuniram na tarde de 24 de junho.
O evento foi uma prévia do Encontro Espírita
de Verão, que acontecerá no feriado de carnaval

de 2019. O tema desse encontro foi escolhido em
comemoração aos 75 anos do Livro Espírita Nosso
Lar, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier
que conta a história do médico André Luiz em seu
despertar do lado de lá da vida.
Essa tarde de muita alegria, fraternidade e
reflexão iniciou-se com a S.U.A.V.E. - Simulação
Umbralina em Ambiente Virtual de Estudo, uma
vivência aplicada nos dez grupos de estudo,
formados pelos 160 jovens do evento. Nessa

BEM ESTAR SOCIAL

Encerramento 1º Semestre
No segundo trimestre de 2018, em razão dos
105 anos da SEMP, comemorados no dia 11 de
abril, foram distribuídas cestas básicas extras a
todas as assistidas.
As atividades do 1º semestre foram encerradas
no dia 28 de junho, com uma Festa Junina para
as alunas cadastradas e distribuição de kits de
mantimentos, leite e fraldas. As atividades para o
2º semestre, têm o seu início previsto para o dia 02
de Agosto.

Visita aos Lares
No dia 10 de Junho, voluntários que participam
das visitas aos Lares Maria José e Adelaide,
comemoraram com um almoço a parceria de 20
anos com essas instituições.
Próximas visitas:
07 / 07 Sábado
visita normal / lanche
04 / 08 Sábado
visita normal / lanche
01 / 09 Sábado
lanche / bingo
Encontro às 13h30, no estacionamento da SEMP.

atividade foram discutidos os valores primordiais da
existência, a importância de tomarmos consciência
de nossa natureza espiritual e de fazermos escolhas
que façam jus a essa visão mais ampliada da vida.
Durante as reflexões desse início de atividade, foi
abordado o conceito de Umbral e a sua relação com
o de perturbação espiritual, trazido na questão 165
de O Livro dos Espíritos.
Em seguida foram discutidas as orientações do
Codificador Allan Kardec sobre a erraticidade,
relacionando-a com a experiência de André Luiz,
experiência que nos remete ao potencial de
transformação do ser humano. André era um
homem comum, com preconceitos humanos, uma
profissão comum e cometeu erros comuns que,
após encontrar-se consigo mesmo nos seus oito anos
de perturbação espiritual, deixando que o médico
vaidoso do mundo desse lugar ao Filho de Deus,
foi capaz de influenciar positivamente milhares de
pessoas, produzindo um marco na literatura espírita.
Da mesma forma, todos nós, mesmo com
nossos erros e defecções, comprometimentos
com o passado e limitações humanas, uma vez
que nos transformemos verdadeiramente, nos
identificando com as Elevadas Finalidades da Vida,
poderemos fazer diferença para nós e para o mundo
em que vivemos. A vida não é sobre o que fizemos
no passado, é sobre o que podemos fazer daqui
para frente. Como já diria a frase citada à exaustão
e creditada ao nosso Chico Xavier: Ninguém pode
voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer
um pode começar agora e fazer um novo fim.

DEPARTAMENTO DOUTRINÁRIO

Grupos de estudo SEMP
A SEMP oferece os seguintes grupos de estudo:
PBDE – Programa Básico da Doutrina Espíritaproporciona aos interessados pelo Espiritismo,
um conhecimento fundamental de seus
princípios e uma visão global dos conteúdos
que ele trata. Tem a duração de um ano e aceita
frequentadores em qualquer mês do ano.
COEM- Centro de Orientação e Educação
Mediúnica- é um programa de estudos e
orientação sobre a mediunidade. Tem a duração
de dois anos e a condição é que o participante
tenha feito o PBDE.
ESDE – Estudo Sistematizado da Doutrina
Espírita – fundamenta-se no estudo das obras
básicas, sendo complementado pelas obras
subsidiárias. Tem a duração de três anos e o
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pré-requisito de admissão é que o frequentador
tenha feito o PBDE.
EADE – Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
– propicia o conhecimento aprofundado no seu
tríplice aspecto: religioso, filosófico e científico.
Tem a duração de cinco anos e tem como prérequisito de admissão que o participante tenha
feito cursos básicos e regulares da doutrina
espírita, como o ESDE, ou ter conhecimento das
obras codificadas por Allan Kardec.
Estudo das obras de André Luiz – tem como
condição que o frequentador tenha feito o PBDE.
Os dias e horários desses estudos estão na
última página desse Boletim, em “Atividades
Públicas da SEMP”.
Em julho haverá o recesso de duas semanas nos
grupos de estudo, de acordo com o cronograma
estabelecido em edital.
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PROGRAMAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMP - JULHO A SETEMBRO 2018
DOMINGO COM KARDEC

Domingo
10h
08/07
15/07
22/07
29/07
05/08
12/08
15/08
26/08
02/09
09/09
16/09
23/09
30 /09

ATIVIDADES PÚBLICAS DA SEMP

TEMAS DE “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”
E OUTROS

Expositor

DOMINGOS:

Antes da caridade a piedade

Marcio Cruz

10h00 – Palestra doutrinária seguida de passes
– Atendimento Fraterno pelo diálogo
– Evangelização de crianças e jovens

Sueli Brito

Buscai e Achareis
Missões dos Espíritos

Valter Divardin

Não separeis o que Deus juntou

Daniel Pereira

Por dever ou obrigação

Valdecir Rozetti

Casamento e Paternidade

Ilírio Rui Kessler

O poder do bem

Nilson Nazareno

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

Sueli Brito

Dr. Bezerra

Alberto Caponi

Introdução “ O Evangelho Seg. Espiritismo”

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

Carlos A. São José

A renovação pela fé

Willian Petroski

O bem em ação

13h45 – Palestra doutrinária seguida de passe
– Atendimento fraterno pelo diálogo

Cláudio Itacir

Amor aos desencarnados

Sueli Brito

Benefícios pagos com ingratidão

15h00 – Cursos:
– PBDE (Programa Básico da Doutrina Espírita)

TEMAS DE O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Terças
03/07
10/07
17/07

Tarde – 13h45

Noite – 20h

Os Espíritos e suas diferentes ordens

Ação, Reação, Determinismo

Jorge

Nilson Nazareno

O Reino de Deus está dentro de nós

U.R.E – Tema livre

Gastão Kost

Cirlene Padilha

– ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita)
– COEM (Centro de Orientação e Educação Mediúnica) – somente o 2°ano
– EADE (Estudo Avançado da Doutrina Espírita)
– Estudo das obras de André Luiz
20h00 – Palestra doutrinária seguida de passe
– Atendimento fraterno pelo diálogo

QUINTAS-FEIRAS:
13h00 – Bazar e brechó beneficentes, uma vez por mês

Dai de graça o que de graça recebeste
Paulo Cesar

13h30 – Trabalhos manuais de voluntárias. Assistência social
– Atendimento Fraterno pelo diálogo (recepção e acolhimento)

Lei de Sociedade

Perdão

Jociely

Wellington

Lei de Adoração

Olhai os pássaros nos céu

Silvana

Leonardo Silva

Livre Arbítrio

Valorizando a vida

Osvaldo Costa

Fernando Petroski

A família material e a espiritual

U.R.E – Tema livre

Cláudio Itacir

Ilírio Rui Kessler

Há justiça na reencarnação

Tema Livre

Valter Divardin

Aristeia Rau

28/08

Iluminação interior

Dr. Bezerra

Edvaldo Kulcheski

Sueli Brito

04/09

A fé transporta montanha

Introdução “O Evangelho S. Espiritismo”

Osvaldo Costa

Alberto Caponi

11/09

Mortes Coletivas

U.R.E – Tema livre

Jorge

Cesar Kloss

Lei de Progresso

Como viver bem em sociedade

Silvana

Jean Kulcheski

Justiça, amor e caridade

Os Espíritos intervêm em nossas vidas

Jociely

Claudio Itacir

24/07
31/07
07/08
14/08
21/08

18/09
25/09

15h00 – Estudo das obras da Codificação Espírita
18h45 – Estudo de O EVANGELHO SEGUNDO o ESPIRITISMO
20h00 – Curso PBDE – 1 ano
– Curso COEM - 2 anos de duração. Pré-requisito: PBDE
– ESDE – 3 anos - Pré-requisito: PBDE
– Estudo das Obras de André Luiz

SEXTAS FEIRAS:
13h às 14h00 – Entrega de senhas para o tratamento pelo Magnetismo
20h00 – Curso “Mediunidade sem Preconceito” – somente na última semana do mês

SÁBADOS
08h00 às 09h00 – Entrega de senhas para o tratamento pelo Magnetismo
14h00 – Ensaio do coral “Paz e Luz” – aberto a novos integrantes
16h30 – Curso PBDE (Programa Básico da Doutrina Espírita)
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