
XI - AS INSTALAÇÕES: 

Pode-se dizer que "Os Mensageiros da Paz" passou por quatro sedes 
distintas. A primeira, do grupo originário que funcionava em residência na Rua 
Silva Jardim, em 23 de dezembro de 1913 mudou-se para casa alugada na 
Rua Alferes Poli n° 120 e finalmente no endereço atual da Rua Engenheiros 
Rebouças, primeiramente na velha casa de madeira, depois na atual sede, cujo 
terreno foi adquirido em 30 de maio de 1921, durante a gestão do presidente 
Estácio dos Santos. 

A atual sede, inaugurada em 25 de dezembro de 1939, foi edificada com 
a colaboração de muitos confrades, com destaque para os irmãos Clotário, 
Octávio e Ayro Cruz, e de simpatizantes entre eles a Construtora Irmãos Thá e 
da Federação Espírita do Paraná. 

 O edifício da Associação Beneficente Abrigo ao Berço, hoje sede do 
Departamento do Bem Estar Social, foi inaugurado nos primeiros anos da 
década de 1950, sobre terreno onde residiu o Sr. Álvaro Vaz. Sua edificação foi 
possível graças à dedicada atuação da presidente senhora Carmen Blum e seu 
esposo Sr. Armando. Nas décadas de 1970/80 recebeu pequenas reformas 
para adequar-se às necessidades da época. 

Nas laboriosas gestões do irmão Francisco Alceu Coelho Martins, 
de1990 a 1993, a sede sofreu duas significativas reformas oferecendo 
condições mais satisfatórias ao crescente público que a ela se dirige. Nessa 
ocasião, além da construção de cinco amplas salas no primeiro andar da 
SEMP, foi construído um novo auditório com dimensão de 11m x 15m, para 
abrigar, com conforto, cerca 200 pessoas, que em 11 de abril de 1997 foi 
formalmente denominado de Auditório Octávio Cruz. Também foi construída 
uma ampla sala, sob o novo auditório, para as atividades de assistência social 
às gestantes e outros. Em especial, nessa reforma, destacam-se as instalações 
amplas da livraria, que em 11 de abril de1997 foi formalmente denominada de 
Livraria Mário Silveira. 

Na gestão de Rubens Corrêa (1994 a 1999) foi feita significativa 
melhoria nos sanitários, pisos e tetos dos auditórios, piso do antigo salão do 
auditório, onde estão as instalações da câmara de passes e da livraria.  Com a 
crescente atividade de estudos doutrinários, adaptou-se o terceiro piso do 
prédio da antiga pupileira, onde era o solário das crianças, formando-se um 
segundo auditório para até 100 pessoas.  O prédio da antiga pupileira abriga 
hoje atividades dos departamentos de bem estar social, doutrinário e de 
infância e juventude. 

Nos últimos anos, pequenas reformas aconteceram, destacando-se a 
criação da sala da videoteca, a reconstrução no teto do primeiro andar do 
prédio antigo, que estava infestado de cupins, a ampliação do espaço da 
biblioteca, a pintura externa dos dois prédios, a pintura do piso térreo do prédio 
do Departamento do Bem Estar Social. 
No quadriênio da gestão de Eny Silveira (2004 a 2007) foram continuadas as 
obras de adequação da casa, em especial, a substituição total da cobertura do 



auditório, para resolver o grave problema de goteiras que existia desde a 
construção do auditório. Também se fez a reforma do piso do prédio principal e 
a reforma da área de cozinha. 

 

 

 

 

 

 

 

           Sede à Rua Engenheiro Rebouças (anos 30) 



 

         Associação Beneficente Abrigo ao Berço – 1955 

        Pupileira (sede construída no início dos anos 50) 

 

 


