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Programação Anual de Palastras 2019

06/12/2019 RELACIONAMENTO FAMILIAR

Fazer a oposição: conflito x paz

Fundamentar o tema na 1ª epístola de Paulo a Timóteo, 5: 8 - "Mas se alguém não tem cuidado dos seus e, principalmente, dos da 

sua família, negou a fé ...".  E no ESE, de A. Kardec, cap. X, item 2: “Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, 

vosso Pai celestial vos perdoará também vossos pecados, mas se não perdoardes...”“Aprendendo a perdoar” p. 37, “Carma e 

parentela”, p.175, In: Renovando atitudes, de Francisco E. Santo Neto/Hammed; “Parentes”, mens.156, “Educa”, mens.30, In: 

Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel; “Compaixão em família”, mens.107, In: Palavras de vida eterna, FC Xavier/Emmanuel; 

"Educação no lar", mens. 12, In: Caminho, verdade e vida, de FC Xavier/Emmanuel; “Vida em família” p. 23-25, In: S.O.S. 

família, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; "Tu e tua casa", mens. 88, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel

Ilustrar com a história: Família - lugar de perdão, da redação do Momento Espírita

Levar à reflexão do público que não existe família perfeita! Não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com 

uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros, decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há 

casamento saudável, nem família saudável, sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e 

sobrevivência espiritual. Sem o perdão a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. O perdão pode curar uma 

família. Ressaltar também a importância do auto amo

Téc: ValdirPrep: 19:30hA.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h Exp: FortCEOSLocal:

49

Tarefa:

Tema:

4367-1922 2669-1725

Que nenhuma palavra seja dita ou ação cometida que fuja aos princípios de Jesus!

As Atitudes de Amor deixam rastros de luz...

Para representar o Cristo não basta somente proferir a palavra é 

preciso vivencia-la!


