CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor
DEPEX-Depto de Exposição Interna

10/01/2013

01

Dirigente:

Programação Anual de Palastras 2013

25-nov-12

ASSIS

Tema: O ESFORÇO CONTÍNUO NO TRABALHO DO BEM
Fazer a oposição: esmorecimento x entusiasmo
Correlacionar o tema à epistola de Paulo aos colossenses, 4:18 - "Lembrai-vos das minhas prisões"
Emmanuel. "Mudança e proveito" . In: Bênçãos de paz, mens. 5, idem. "Entra e coopera" . In: Caminho, Verdade e Vida. Mens. 2.
Idem, ibidem, " Mãos limpas, mens. 74. Idem, ibidem, "Um desafio" mens. 147. Idem, ibidem, "Aguilhões", mens. 150. Idem "Servir
e marchar". In: Fonte viva, mens. 52. Idem, ibidem. "Procuremos com zelo", mens. 54. Idem, ibidem, "Elucidações", mens. 55.
Idem, ibidem, "Que farei?", mens. 112. Idem "Lei do mérito". In: Justiça divina, p. 89. Idem, ibidem, "Compromisso", p. 125.
Meimei. "Esperando por ti". In: Justiça divina, mens. 71
Abordar a continuidade do esforço em nossa vida não somente nos momentos bons, mas sobretudo nos momentos de dificuldades.
Ilustrar com a 2ª parte II - "O tecelão". (principalmente a parte final) e III - "Lutas e humilhações".
Abordar também que o trabalho constante se faz em todos os momentos da vida sobretudo nos momentos difíceis por que possa
passar a pessoa.
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h
Local: IAM
Prep: 19:30h
Exp: THAIS
Téc: ---4121-2165

02/02/2013

04

14/02/2013

06

Tema: A PRECAUÇÃO
Fazer a oposição: precaução x descuido
Correlacionar o tema ao episódio de Jesus no Horto das oliveiras, em Mateus 26:36-4. "Vigiai e orai para não cairdes em
tentação".
Emmanuel, "Vigilância". In: Vinha de luz, mens. 13. Idem, "Guardemos o cuidado". In: Fonte Viva, mens. 34. Idem, ibidem,
"Vigiemos e oremos", mens. 110. Joanna de Angelis. "Convite à vigilância". In: Convites da vida, mens. 60.
Abordar a vigilância no serviço ativo, na luta do bem contra o mal para que a nossa consciência não se contamine pelo mal,
porque as tentações decorrem da individualidade.
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h
Local: CEOS
Prep: 15:45h
Exp: CHRISTA
Téc: ---Tema: AUXÍLIO ANTECIPADOS
Fazer a oposição: ação x expectação
Correlacionar o tema ao evangelho de Jesus, em Lucas, 10:7, "Pois é digno o trabalhador do seu salário. Comentar a passagem
inteira em Lucas, 10:1-9
Emmanuel. "Auxílios antecipados". In: Amigos. Idem, "Ia presença do amor". In: Fonte viva, mens. 159. Idem, ibidem, " Ia luta
vulgar", mens. 160. André Luis. "Ideal e segurança". In: Sol nas almas, p. 49-51. Idem, ibidem, "Sacrifícios voluntários", p.
182/184.
Ilustrar com "Adelaide, a pomba da paz", de Walmir Ayalla.
Abordar a postura de indiferença pelas dores do próximo daqueles que rogam um favor divino, salientando o dever de todos
socorrer enquanto se aguarda a providência divina.
Lembrar ainda que os atos de amor, por pequenos que sejam, são depósitos efetuados na contabilidade divina em favor de quem os
pratica. Desse modo, a observância do concurso fraterno é condição indispensável para receber, por antecipação, os favores do
céu. "Ao que tem se lhe dará" - Jesus.
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h
Local: IAM
Prep: 19:30h
Exp: LUZIA
Téc: ---4238-2033

23/02/2013

07

Tema: O ESFORÇO PESSOAL
Fazer a oposição: acomodação x esforço
Correlacionar o tema à passagem evangélica.
Joanna de Angelis. "Desafios". In: Demissões da Verdade, mens. 140/142. Idem "Reclamação e esforço". In: Messe de amor, p.
69/71. Emmanuel, "Ajuda-te hoje". In: Coragem, p. 87/88. Idem, "De ânimo forte". In: Vinha de luz, mens. 31. Idem, ibidem "Em
combate", mens. 79. Idem, ibidem "Fortaleza", mens 119.
Ilustrar com "A glória do esforço". In: Jesus no lar, p. 183/185, de Iéio Lúcio.
Abordar que a sabedoria do homem de valor é fruto de sua continua renovação de sentimentos. Mostrar que o esforço é responsável
pela construção do homem de valor e pela anulação de suas inclinações negativas. Salientar a firme contenção do espírito e a sua
persistência de propósito. Esclarecer ainda que a recuperação do homem deve dar-se pelo esforço e não pela dor.
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h
Local: CEOS
Prep: 15:45h
Exp: FORT
Téc: ---4365-2344

ReuniãoMensagem
para preparação de palestra

Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS.

Todos precisam participar!

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor
DEPEX-Depto de Exposição Interna

13/04/2013

14

Dirigente:

Programação Anual de Palastras 2013

25-nov-12

ASSIS

Tema: A INFLUÊNCIA DOS ESPÍRITOS
Fazer a oposição: vigilância x invigilância
Correlacionar o tema à primeira epistola de João, 4:1 - "Meus filhos, não creiais em todos os Espíritos. Examinais, antes se os
Espíritos são de Deus".
Boletim SEI. "Espíritos protetores". Joanna de Angelis. "Interferência espiritual". In: Oferenda, p. 31/33.
Abordar o papel da vigilância nas ações, palavras e pensamentos, bem como da oração preconizada por Jesus para se obter a
sintonia com os Espíritos do Bem.
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h
Local: CEOS
Prep: 15:45h
Exp: ELOISA
Téc: ---4178-9856

04/05/2013

17

16/05/2013

19

Tema: O SOCORRO ESPIRITUAL DURANTE O SONO FÍSICO
Fazer a oposição: amparo x abandono
Correlacionar o tema ao EE. VI. 8 - "Em toda parte onde haja uma lágrima, Deus colocou um bálsamo que alivia". EE VI 5 a 8 e
XXVIII 38 a 39.
André Luiz. "Mediunidade curativa". In: Mecanismos da mediunidade, cap. 33. Idem, "Oração", cap. 25. Idem, ibidem, "Jesus e a
mediunidade", cap. 26. Idem, "Regressando a casa". In: Iosso lar, cap. 49. Emmanuel, "Auxílios do invisível". In: Caminho,
Verdade e Vida, mens. 100. Idem "Que tendes?". In: Fonte viva, mês. 133. Idem "A cura própria". In: Segue-me, p. 51. Idem,
ibidem, "A água fluída", p. 129. Idem, ibidem, "O passe", mens. 131. Joana de Angelis. Poder da fé, p. 165. Idem "Psicoterapeuta",
p. 131. In: Jesus e o Evangelho. André Luiz. Curas espirituais. In: O Espírito da Verdade, mens. 53
Ilustrar com "Cidadão de nosso lar". In: Iosso lar, cap. 50.
Abordar o socorro diuturno de Deus que se estende inclusive durante o sono físico. Salientar a necessidade do preparo para o sono
físico.
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h
Local: CEOS
Prep: 15:45h
Exp: CHRISTA
Téc: ---Tema: O FORTALECIMENTO ESPIRITUAL DO HOMEM
Fazer a oposição: desencorajamento x fortalecimento
Correlacionar o tema à passagem da 2ª epistola de Paulo a Timóteo, 2:15 - "Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro
que não têm de que se envergonhar.
Emmanuel. "Sementeira e ceifas". In: Vinha de luz, mens. 53. Idem "Prosseguindo". In: Palavras de vida eterna, mens. 81. Idem,
ibidem, "Divinos dons", mens. 84. Idem, ibidem, "Diante da providência", mens. 132. Idem, ibidem, "Ia vitória real", mens. 136.
Leith, Iorbert. "Uma pérola é formada com dores". In: Parábolas proféticas, p. 101. Idem, ibidem, "A pérola é formada lentamente
pelo acréscimo de camadas", p. 104.
Ilustrar com "O bosque" (texto esparso)
Tal qual a pérola, o aperfeiçoamento espiritual do homem dá-se por interferência de circunstância difíceis com as quais ele deve
aprender e amadurecer. Para tanto, atendamos aos deveres diários que a vida nos prescreveu, administrando-os com sabedoria e
amor e, assim, adicionaremos novas parcelas de saber ao nosso fortalecimento espiritual.
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h
Local: IAM
Prep: 19:30h
Exp: HILDA REGIIA
Téc: ---4343-4957

01/06/2013

21

Tema: A PROTEÇÃO DO MESTRE
Fazer a oposição: desamparo x proteção
Correlacionar o tema à passagem de Jesus, anotada por Mateus, 28:20 - "... E eis que estou convosco todos os dias, até a
consumação dos séculos."
Relatar o episódio completo da ressurreição e das circunstância em que ocorreu esse episódio, em Mateus, 28:1-20.
Emmanuel. "Tende fé em Deus". In: Palavras de vida eterna, mens. 162. Idem, "Ia senda escabrosa". In: Fonte viva, mens. 41.
Meimei. "Jornada acima". In: Deus aguarda, p. 21/24. Idem, ibidem, "Carta íntima", p. 40/42. Joanna de Angelis. "Desgraça
terrena". In: Florações envangélicas, p. 65/67.
Ilustrar com "A inesperda renovação". In: Deus aguarda, p. 26/29, de Meimei.
Abordar o amparo de Jesus não apenas nos empreendimentos da busca do sucesso, mas também nas situações de sofrimento
moral - momentos de aferição dos valores para que a jornada redentora tenha êxito.
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h
Local: CEOS
Prep: 15:45h
Exp: ELISA
Téc: ---4421-9538

ReuniãoMensagem
para preparação de palestra

Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS.

Todos precisam participar!

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor
DEPEX-Depto de Exposição Interna

20/06/2013

24

Dirigente:

Programação Anual de Palastras 2013

25-nov-12

ASSIS

Tema: A PURIFICAÇÃO ÍNTIMA
Fazer a oposição: purificação x degeneração
Correlacionar o tema à passagem de João Batista, anotada por Mateus, 3:3 - "Endireitai as veredas do Senhor"
Emmanuel. "Corrigendas". In: Vinha de luz, mens. 22. Idem, ibidem, "Indicação de Pedro", mens. 27. Idem, ibidem, "Guardemos o
coração", mens. 29. Idem, ibidem, "Purifiquemos-nos", mens. 78.
Abordar o desafio da purificação íntima que não basta apenas evitar o mal, mas sobretudo afastar-nos dele e semeando sempre o
bem. Salientar também o esforço da vontade para perdermos definitivamente a sombra dos impulsos primitivistas e transformar-nos
em Espíritos redimidos.
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h
Local: IAM
Prep: 19:30h
Exp: FORT
Téc: ---4365-2344

29/06/2013

25

Tema: PADRÕES E VALORES
Fazer a oposição: perspicácia x ingenuidade
Correlacionar o tema com a passagem "Examinai tudo. Retende o bem". Paulo, I aos Tessalonicense, 5:21.
Joanna de Angelis. "Examina e prossegue". In: Messe de amor. Mens. 37. Idem "Sucesso e sucesso". In: Desperte e seja feliz, pág.
90/94. Idem "Auto realização, pág. 106/110. Idem "Plenificação intima". Pág. 149/152. Emmanuel. "Vê como vives". In Vinha de
Luz, mens. 2. Euripedes Barsanulfo. "Em plena era nova". In O Espírito da Verdade. Mens. 12. Joanna de Angelis. "Riqueza da
pobreza". In Momentos de renovação, mens. 6.
Ilustrar com "O sentido da riqueza". In: Sabedoria em parábolas, pág. 153/154. De Felipe Aquino (coletânea).
Levar a reconhecer os verdadeiros valores do Espírito.
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h
Local: CEOS
Prep: 15:45h
Exp: FORT
Téc: ---4365-2344

11/07/2013

27

Tema: TEMPO DE MATURIDADE
Fazer a oposição: crescimento x decaída
Girom Gomide. "Vencido pela idade". In: Revista Espírita, nº 7. Fernando Worn. "A arte de não envelhecer", março de 1994. D.
Jaime Luiz Coelho (tradutor) "Cântico de um ancião". Orações 33. Ed. Paulinas. Joanna de Angelis. "Idade não cronológica". In:
Momentos de iluminação, p. 37/41.
Ilustrar com "De árvores e de cidades". In: História para pais, filhos e netos. Paulo Coelho. Ed. Globo, p, 272.
Abordar ser a senectude a continuidade dos momentos de realização e de auto-iluminação. Salientar igualmente o respeito e a
reverência devidos aos anciães.
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h
Local: IAM
Prep: 19:30h
Exp: WALTER
Téc: ---4178-7756

27/07/2013

29

Tema: A DUPLA RESPONSABILIDADE (SER PAI E MÃE AO MESMO TEMPO)
Fazer a oposição: assunção x abandono
Correlacionar o tema ao EE, cap 15, item 9 - "Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: Que fizeste do filho
confiado à vossa guarda?" (Santo Agostinho).
Provérbios (AT) 13:1, 24:14e25. Emmanuel. "Educação no lar", mens. 12. In: Caminho, verdade e vida. Idem., "Educa", mens. 30 e
"Crianças", mens 157. In: Fonte viva. Idem, "Bem-aventurados". In: Justiça divina, mens. 177. Idem, "O não e a luta", mens. 80.
Idem, ibidem, "É o mesmo", mens. 150. Idem, "Tu e tua casa". In: Vinha de luz, mens. 88. Idem, ibidem, "Pais", mens. 135. Idem,
ibidem, "Filhos", mens. 136
Ilustrar com "Palavras de filho", de Carlos Queiroz Telles.
Abordar a sensibilidade de o homem que, às vezes, é pai e mãe ao mesmo tempo. Considerar sua responsabilidade perante o
Espírito reencarnado que Deus lhe confiou.
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h
Local: CEOS
Prep: 15:45h
Exp: ELISA
Téc: ---4421-9538

08/08/2013

31

Tema: A TENTAÇÃO
Fazer a oposição: impulso x contenção
Apoiar-se no evangelho de Jesus, anotado por Mateus, 5:13 - "E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal".Meimei. "O
problema da tentação". In: Pai nosso, mens. 8. Emmanuel. "Vigiando". In: Palavras de vida eterna, mens. 20. Idem, ibidem,
"Evitando a tentação", mens. 3. Idem, "Vigilância",mens. 132. In: Vinha de luz. Idem, ibidem, "O capacete", mens. 140. Joanna de
Angelis. "Enfrentando as tentações".
Ilustrar com "O guarda-chuva", de Richard Simonetti. In: Quem tem medo da obsessão?
Abordar a vigilância que consiste em ocupar o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, uma vez que a tentação é
decorrente da nossa imperfeição.
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h
Local: IAM
Prep: 19:30h
Exp: WAGIER
Téc: ---4178-7756

ReuniãoMensagem
para preparação de palestra

Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS.

Todos precisam participar!

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor
DEPEX-Depto de Exposição Interna

24/08/2013

33

Dirigente:

Programação Anual de Palastras 2013

25-nov-12

ASSIS

Tema: O COMPORTAMENTO DIFERENCIADO
Fazer a oposição: diferença x igualdade
Correlacionar o tema à passagem de Jesus, conforme anotações de Mateus, 5:47 - "Que fazeis de especial?". Relatar o episódio das
admoestações de Jesus sobre o cristão ter um comportamento diferenciado, atendendo à perfeição da nova lei (Mateus, 5:38-48)
Joanna de Angelis. "Homens-vazios". In: Momentos de iluminação, p. 85/90. Idem, "Com o que tens". In: Messe de amor, p. 164,6.
Emmanuel. "Auxilio eficiente". In: Vinha de luz, mens. 17. Idem, ibidem, "Que fazeis de especial", mens. 60. Joanna de Angelis. "A
ponto". In: Messe de amor, mens. 54.
Ilustrar com "Estrela-do-mar" (texto esparso).
Considerar que o cristão comprometido com os investimentos de ordem espiritual passará pela vida não como homem-vazio, mas
sim na condição de criatura que tem sua vida marcada por um comportamento diferenciado daqueles homens de senso comum.
Salientar que não se deve nivelar no erro, copiando e repetindo os erros dos outros.
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h
Local: CEOS
Prep: 15:45h
Exp: MILTES
Téc: ---2677-3804

14/09/2013

36

Tema: A MENTIRA
Fazer a oposição: verdade x mentira
Apoiar-se na passagem de Jesus, anotada por Lucas, 8:17-18 - "Ião há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida
que não haja de saber se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis".
Emmanuel. "Ião vos enganeis". In: Harmonização, p. 106/110. Idem, "Maledicência". In: Fonte viva, mens. 151. Idem, "Palavra
falada". In: Palavras de vida eterna, mens. 52
Ilustrar com "O velho samurai". In: Sabedoria em parábolas, de Felipe R. Queiroz, p. 152/153
Abordar a necessidade de se aplicar o discernimento e de se educar o ouvido em questões de falatórios, porquanto, segundo
ouvimos, nossa frase semeará o bem ou o mal.
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h
Local: CEOS
Prep: 15:45h
Exp: ELOISA
Téc: ---4178-9856

19/09/2013

37

Tema: O AMBIENTE ESPIRITUAL DO LAR
Fazer a oposição: harmonia x desarmonia
Correlacionar o tema com o EE, cap. 9, item 6, bem como com o cap. 27, item 11.
André Luiz. Conduta espírita (pesquisa livre). Emmanuel. "Padrão espírita". In: Bênção de paz, mens. 55. Idem, "Viver em paz". In:
Fonte viva, mens. 123. Idem, "Virtude solitária". In: Justiça divina, p. 23. Idem. "Com amor". In: Vinha de luz, mens. 5. Idem,
ibidem, "A prece recompõe", mens. 98. Joanna de Angelis. "Convite ao Evangelho". In: Convites da Vida, mens. 20. Idem, ibidem,
"Convite à harmonia", mens. 27. Miramez. "Felicidade no lar". In: O Mestre dos mestres, mens. 30. Meimei. "O duelo". In:
Evangelho no lar, mens. 38.
Ilustrar com o "O ensino da luz". In: A vida escreve, mens. 28, de Hilário Silva.
Abordar a participação e interesse de todos na manutenção do ambiente espírital saudável do lar. Salientar a responsabilidade de
todos para esse desiderato.
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h
Local: IAM
Prep: 19:30h
Exp: JAHILDA
Téc: ---4368-0119

12/10/2013

40

Tema: A REABILITAÇÃO
Fazer a oposição: degeneração x reabilitação
Correlacionar o tema com o evangelho de Jesus, segundo os apontamentos de Lucas, 23:46 - "Pai, nas tuas mãos entrego o meu
Espírito".
Meimei. "Deus é amor". In: Deus aguarda, p. 84/87. Joanna de Angelis. "Ias mãos de Deus". In: Florações evangélicas, p. 41/43.
Idem, "Arrependimento e reparação". In: Desperte e seja feliz, p. 57/61. Idem, "Convite à definição ". In: Convites da vida, mens.
11. Idem, ibidem, "Convite à regeneração", mens. 48
Ilustrar com "Arrependimento tardio". In: Trigo de Deus, cap. 12
Abordar o sofrimento dos corações em luta de redenção que não tem caráter punitivo, mas antes constituem-se em técnicas de
educação de que se utiliza o Pai Amoroso convocando o filho rebelde à edificação interior, à reparação dos próprios erros.
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h
Local: CEOS
Prep: 15:45h
Exp: HILÁRIO
Téc: ---9378-8500

ReuniãoMensagem
para preparação de palestra

Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS.

Todos precisam participar!

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor
DEPEX-Depto de Exposição Interna

24/10/2013

42

Dirigente:

Programação Anual de Palastras 2013

25-nov-12

ASSIS

Tema: O DOM SUPREMO
Fazer a oposição:
Apoiar o tema na passagem de Jesus, em João, 16:33. "Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz; no mundo só tereis
aflições, mas tende bom ânimo em vencer o mundo".
Joanna de Angelis. "Opção pela vida". In: Momentos de iluminação. Idem, "Fé e vida. Pág. 63/66. In: Desperte e seja feliz. Idem.
Erro e reabilitação, mens. 15. In: Viver e amar. Idem. "Os que não esperaram". Pág. 23/6. In: Convivência.
Ilustrar com "Doze pratos" (texto esparso).
Abordar a vida física como o mais excelente dos dons. Salientar também serem as situações de crises. Momentos de reflexão e
cautela a fim de que as decisões não sejam tomadas na base da insegurança.
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h
Local: IAM
Prep: 19:30h
Exp: JAHILDA
Téc: ---4368-0119

14/11/2013

45

Tema: AÇÃO DE GRAÇAS
Fazer a oposição: gratidão x ingratidão
Apoiar-se na epistola de Paulo aos efésios, 5:20 - "Dando graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo".
Emmanuel, "Ia exaltação do Reino Divino", mens. 17. "Ação de Graças", mens. 19. In: Palavras de vida eterna. Joanna de
Angelis. "A presença de Deus". In: Momentos de iluminação, mens. 1. Bloch, Pedro. "Deus e os meninos", p. 73. Alves, Rubens.
"Meu Deus". Santana, José Acácio. "Eu quero agradecer", p. 115. In: De mão dadas, 1 (série, de Avelino A Correa e col.)
Ilustrar com "O homem que comandava a ponte". In: Sabedoria em parábolas, de Felipe Aquino (coletânea)
Abordar o sentimento de gratidão a Deus pelo dom da vida.
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h
Local: IAM
Prep: 19:30h
Exp: JAHILDA
Téc: ---4368-0119

16/11/2013

45

Tema: AÇÃO DE GRAÇAS
Fazer a oposição: gratidão x ingratidão
Apoiar-se na epistola de Paulo aos efésios, 5:20 - "Dando graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo".
Emmanuel, "Ia exaltação do Reino Divino", mens. 17. "Ação de Graças", mens. 19. In: Palavras de vida eterna. Joanna de
Angelis. "A presença de Deus". In: Momentos de iluminação, mens. 1. Bloch, Pedro. "Deus e os meninos", p. 73. Alves, Rubens.
"Meu Deus". Santana, José Acácio. "Eu quero agradecer", p. 115. In: De mão dadas, 1 (série, de Avelino A Correa e col.)
Ilustrar com "O homem que comandava a ponte". In: Sabedoria em parábolas, de Felipe Aquino (coletânea)
Abordar o sentimento de gratidão a Deus pelo dom da vida.
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h
Local: CEOS
Prep: 15:45h
Exp: ELOISA
Téc: ---4178-9856

26/12/2013

51

Tema: A SUBLIMIDADE DO PERDÃO E O NATAL
Fazer a oposição: esquecimento x rancor
Apoiar-se nas palavras de Jesus, conforme anotações de Mateus, cap. 6:14e15 - "Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas
também vosso Pai celestial vos perdoará".
Joanna de Angelis. "Convite ao perdão". In: Convites da vida, p. 124/125. Idem, "Alegrias do Iatal". In: Responsabilidade, mens.
20. Idem, "Antes de tudo perdão". In: Dimensões da verdade, p. 167/169. Idem. "Perdoai". In: Florações evangélicas, mens. 36.
Emmanuel. "Perdão - remédio santo". In: Palavras de vida eterna, mens. 61.
Ilustrar com "Conto de Iatal". Extraído da revista Presença Espírita, nº 129, de nov/dez de 1988.
Abordar a sublimidade do perdão instituído com a Boa Iova de Jesus.
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h
Local: IAM
Prep: 19:30h
Exp: LUZIA
Téc: ---4238-2033

ReuniãoMensagem
para preparação de palestra

Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS.

Todos precisam participar!

