CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor

Programação anual de Palestras 2019

16-dez-18

Expositor Antonio Carlos

DEPEX-Depto de Exposição Interna

06/01/2019 O RECOMEÇO
Delimitação: Fazer oposição: desistência x persistência
Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de Lucas, 5: 17 - 26 – “Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua
2
casa”
“Recomecemos”, mens. 1, “Socorro e concurso”, mens. 9, “Atitudes essenciais”, mens. 18, In: Palavras de vida eterna, de FC
Xavier/ Emmanuel; “O Senhor dá sempre”, mens. 63, “Até ao fim”, mens. 36, In: Pão nosso, de FC Xavier/Emmanuel; “Persistir
um pouco
Mais”, mens. 28, “Aferições”, mens. 29, In: Lições para o auto amor, de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux
Ilustrar com: “Rompendo o infortúnio, In: Novas histórias que ninguém contou, novos conselhos que ninguém deu, p. 92, de
Melcíades José de Brito, Editora DPL
Esclarecer que o aprendizado da vida alicerça-se sobre contínuas situações difíceis que nos induzem a sábias experiências, capazes
de conduzir-nos por caminhos seguros, o que nos leva à maturidade espiritual
Local: CEOS

Tarefa: A.E. Domingo 09:00 h

Prep: 08:30h

Dir: Iracema
4368-3113

Téc: Fábio

11/01/2019 O RECOMEÇO
Delimitação: Fazer oposição: desistência x persistência
Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de Lucas, 5: 17 - 26 – “Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua
2
casa”
“Recomecemos”, mens. 1, “Socorro e concurso”, mens. 9, “Atitudes essenciais”, mens. 18, In: Palavras de vida eterna, de FC
Xavier/ Emmanuel; “O Senhor dá sempre”, mens. 63, “Até ao fim”, mens. 36, In: Pão nosso, de FC Xavier/Emmanuel; “Persistir
um pouco
Mais”, mens. 28, “Aferições”, mens. 29, In: Lições para o auto amor, de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux
Ilustrar com: “Rompendo o infortúnio, In: Novas histórias que ninguém contou, novos conselhos que ninguém deu, p. 92, de
Melcíades José de Brito, Editora DPL
Esclarecer que o aprendizado da vida alicerça-se sobre contínuas situações difíceis que nos induzem a sábias experiências, capazes
de conduzir-nos por caminhos seguros, o que nos leva à maturidade espiritual
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Márcia Chiurco

Téc: Silvio

18/02/2019 O EVANGELHO NO LAR
Delimitação: Fazer a oposição: a proteção do mundo X a proteção de Deus.
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. XXVII - Pedi e obtereis, Item 7: Eficácia da prece. "... O que Deus lhe concederá, se
8
pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação... os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda das ideias que
lhe serão sugeridas, de maneira que lhe restará o mérito da ação." "O Culto cristão no lar", mens. 1, In: Luz no lar, de FC.
Xavier/Espíritos diversos;
"O Culto cristão no lar”, mens. 1, In: Jesus no lar, de FC. Xavier/Neio Lúcio; "Auxílios do invisível", mens.100, In: Caminho,
verdade e vida, FC Xavier/Emmanuel; "Compaixão em família" mens. 107; "Paz em casa", mens. 108, In: Palavras de vida eterna,
de FC. Xavier/Emmanuel;"Ambiente caseiro", mens.8; "Ante a oração", mens. 50, In: Sinal verde, de FC Xavier/EmmanuelIlustrar
com a história: Evangelho no lar, disponível na internet: https://www.youtube.com/watch?v=O-qsn8URPHc
Levar à reflexão que estudar o Evangelho de Jesus nos possibilita uma melhor compreensão da Lei de Deus, e que a sua prática
conduz ao aprimoramento moral. Enfatizar ainda, a importância de se criar o hábito de reunir a família para despertar o
sentimento de fraternidade e desenvolver uma convivência mais tranquila e equilibrada, proporcionando assim momentos de paz e
união familiar. Reforçar que todos podemos e devemos contribuir para a paz do mundo, iniciando dentro do próprio lar. Lembremonos das palavras de Jesus: “- Sempre que estiverem reunidas duas ou mais pessoas em meu nome, eu lá estarei”
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Miltes
2677-3804

Téc: Marcelo
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04/04/2019 A CARIDADE CRISTÃ
Delimitação: Fazer a oposição: caridade com ostentação x caridade cristã.
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. XIII - Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, Itens 3, 4, 7, 8, 9 e 14 "... O
14
benefício sem ostentação tem duplo mérito: além da caridade material, constitui caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do
beneficiado, fazendo-o aceitar o obséquio sem lhe ferir o amor próprio e salvaguardando sua dignidade humana...".
"Generosidade" p. 199, In: Os prazeres da alma - Uma reflexão sobre os potenciais humanos, de Francisco do E.S.
Neto/Hammed; "Servir, sem especular", mens. 31, In: Cirurgia moral, de João Nunes Maia/Lancelin; "O Bem é incansável, mens.
11, "Com caridade", mens. 31, "Com ardente amor", mens. 99, In: Pão nosso, FC Xavier/Emmanuel; "Caridade essencial", mens.
110, "Luz inextinguível", mens. 162, In: Vinha de luz, FC Xavier/Emmanuel. Como apoio, sugerimos assistir ao vídeo: Seja a
mudança que você quer no mundo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Be99A_w2kts – Ilustrar com a história:
Caridade com dignidade (disponível em: https://www.nossagente.net/caridade-embrulhada-com-dignidade/). Enfocar que vivemos
tão atribuladamente centrados em nossos afazeres, focados em nossas próprias necessidades e preocupações pessoais e familiares,
que não percebemos a necessidade dos outros! Dizermo-nos caridosos é bem diferente de sermos caridosos! Reforçar que o modo
como seja praticada a caridade, evidencia a intenção oculta daquele que a está realizando. A caridade verdadeira não envergonha,
não exige, não cria expectativas de retorno, ao contrário, cuida para que aquele que necessita do auxílio, não se sinta jamais
humilhado. Daí com ternura, juntando ao benefício material o mais precioso de todos: Uma boa palavra, uma carícia, um sorriso
amigo
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Dalva Franco

Téc: Herminio

13/04/2019 DOENÇAS, DOENTES E CURAS
Delimitação: Fazer as oposições: doenças x saúde
Apoiar o tema no cap. XXVI - Pedi e obtereis, item 12 do ESE, de A. Kardec - “Se dividirmos os males da vida em duas categorias,
15
sendo uma a dos que o homem não pode evitar, e outra a das atribuições que ele mesmo provoca, por sua incúria e pelos seus
excessos, veremos que esta última é muito mais numerosa que a primeira.” - “Carmas Imaginários”, cap. 9, In: Mereça ser feliz,
de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux; “Doenças da alma”, mens. 48, “Compaixão e justiça”, mens. 79, In: Justiça Divina, de
FC Xavier/Emmanuel; “Remédio Salutar”, mens. 157, “Respostas do Alto”, mens. 166, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel;
“Estás doente?”, mens. 86, In: Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com a história: “Seja bênção na vida dos outros”, (texto esparso) e com “Auto amor, quando a dor vem da alma”, de Dra.
Roberta França. Disponível em: www.geriatrarobertafranca.com.br
Esclarecer que o ser humano é o próprio autor da maioria de suas aflições, por não procurar agir com sabedoria, prudência,
moderação e bom senso. Pela inobservância da Lei de Deus e pelos excessos de toda sorte a que se entrega, gera o egocentrismo, a
ambição desvairada, as mágoas e ressentimentos e a falta de perdão aos semelhantes, entre outros; acarretando com isso enormes
prejuízos à sua vida espiritual.
Como as doenças são de origem psicossomáticas, a cura somente será obtida através do reajustamento interior dos pensamentos e
emoções, gerando novas atitudes de amor, aceitação, perdão, etc. Somente pela renovação mental/emocional é que poderemos
obter o remédio para a cura dos males do corpo e da alma. Destacar que a contrariedade amarga é aviso benéfico, e a doença é
recurso de salvação.
Local: CEOS

Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

Prep: 19:15h

Dir: Severiano
4121-4377

Téc: Ivonete
98944-2985

21/06/2019 AMAR AO PRÓXIMO E A SI
Delimitação: Fazer a oposição: auto estima x egoísmo.
Apoiar o tema nas anotações de Mateus: “Assim, em tudo, faça aos outros o que querem que eles lhes façam. Pois esta é a Lei e os
25
Profetas.”, Mt. 7: 12, e “Ame seu próximo como a si mesmo”. Mt. 22: 39. Cap. XI - Amar ao próximo como a si mesmo, item 8: A
lei de amor, In: ESE, de A. Kardec. "O Exercício do amor ao próximo," cap. 2, In: Convites terapêuticos de Jesus, de Alírio de
Cerqueira Filho; "Temos o que damos", mens.93, In: O Espírito da Verdade, de FC Xavier/ Waldo Vieira/Meimei; "Libertação pelo
amor", In: Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; "O Poder da fraternidade" Introdução, In: Diferenças não são defeitos, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance Dufaux.
Ilustrar com "Um minuto de atenção: dose diária de amor", texto esparso, e no cap. 22, In: Diferenças não são defeitos, de
Wanderley S. de Oliveira/ Ermance Dufaux.
Destacar que “O amor ao próximo será sempre decorrência natural do auto amor”, pois quem se ama preenche-se de amor e sente,
em virtude disso, vontade de multiplicar esse amor que é formado pelos movimentos contínuos de dar e receber.
Amar-se, pois, não é um ato de egoísmo e sim um processo natural de autoestima em nossa evolução. É uma maneira de se abrir ao
Universo e receber as energias que só o Amor pode nos proporcionar.
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Valdir
2669-1725

Téc: Geraldo
4122-3191
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30/06/2019 A INVEJA
Delimitação: Fazer a oposição: aflição x serenidade
Apoiar o tema na epístola de Paulo aos Gálatas, 5: 26 - 26 “Não nos façamos cobiçosos da vanglória, provocando-nos uns aos
27
outros, tendo inveja uns dos outros”, e no Evangelho de Mateus, 5: 21 “Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para
que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus”. ESE, de A. Kardec, cap. V – Bem aventurados os
aflitos, Itens 13 e 23; questões 926 a 933, In: LE, A. Kardec. "Admiração e inveja", In: Receitas para a Alma, Wanderley
Oliveira/Ermance Dufaux. Item 3 - "Problemas e desafios - Dificuldades do Ego", Item 5 - "Problemas humanos - Gigantes da
alma e necessidade de valorização", In: O Céu”, mens.177, In: Fonte viva, de FC Xavier/ Emmanuel. “Solidariedade”, mens. 92,
In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/ Emmanuel. “Em nossa marcha”, mens. 89, In: Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com as histórias: "Reconheces-te auxiliado?" de Regina Raineri, e “O carneiro revoltado”, In: Alvorada cristã, p. 93-96,
de FC Xavier/Neio Lúcio (esp.)
Esclarecer que a terapia para a inveja consiste, como ensina Joanna de Angelis, na cuidadosa reflexão do “Eu profundo”
(autoconhecimento), em torno da nossa destinação grandiosa, no futuro, avaliando os recursos de que dispomos, e considerando
ainda que a nossa realidade é única, individual, não podendo ser medida nem comparada com outras, em razão do processo de
evolução de cada um.
Tarefa: A.E. Domingo 09:00 h

Local: CEOS

Prep: 08:30h

Dir: Iracema
4368-3113

Téc: Marcos

21/07/2019 ALEGRIA
Delimitação: Fazer a oposição: pessimismo x otimismo
Apoiar o tema no capítulo 5, itens 12 e 13 do ESE, de A. Kardec. – Motivos de Resignação “Psicologia da alegria na
30
transformação interior”, cap. 9, In: Emoções que curam, de Wanderlei S. Oliveira/Ermance Dufaux; “Ser feliz”, p. 122, In:
Renovando atitudes, de Francisco do E. Santo Neto/Hammed; “Alegria cristã”, mens. 93, In: Caminho, verdade e vida, de FC
Xavier/Emmanuel; “Convite à alegria”, mens. 1, In: Convites da vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; Narrar frases
sobre alegria
Ilustrar com: “A história do Zé Alegria”, Texto esparso
Enfocar que alegria não é ausência de dor, nem de deslizes morais. A verdadeira alegria consiste em aprender a driblar a dor e a
ter paciência construtiva com nossas imperfeições. É compreender o sentido terapêutico das provas, sem desânimo
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Antonio Adão

Téc: Arnaldo
2331-6678

04/08/2019 A DUPLA RESPONSABILIDADE (SER PAI E MÃE AO MESMO TEMPO)
Delimitação: Fazer a oposição: assunção x abandono
Correlacionar o tema ao ESE, de A. Kardec, cap. 15, item 9 - "Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: “- Que
32
fizeste do filho confiado à vossa guarda?" - Santo Agostinho
Provérbios (AT) 13: 1, 24: 14 e 25; "Educação no lar", mens. 12, In: Caminho, verdade e vida, de FC Xavier/Emmanuel; “Educa”,
mens.30, “Crianças”, mens. 157, In: Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel; “Tu e tua casa”, mens. 88, “Pais”, mens. 135, “Filhos”,
mens. 136, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com histórias verdadeiras sobre pais e filhos, encontradas na internet. Como reforço, sugerimos assistir filmes sobre o
tema, disponíveis também na internet
Abordar a sensibilidade do homem que, às vezes, é pai e mãe ao mesmo tempo. Considerar sua responsabilidade perante o espírito
reencarnado que Deus lhe confiou
Tarefa: A.E. Domingo 09:00 h

Local: CEOS

Prep: 08:30h

Dir: Iracema
4368-3113

Téc: Antonio Felic

15/09/2019 A TENTAÇÃO
Delimitação: 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" "O
38
problema da tentação", mens. 8, In: Pai nosso, FC Xavier/Emmanuel; "Vigiando", mens.20, “Evitando a tentação”, mens. 3, In:
Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel; "Vigilância", mens. 132, “O Capacete”, mens. 140, In: Vinha de luz, de FC
Xavier/Emmanuel
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: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Wagner
2564-8455

Téc: Arnaldo
2331-6678
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26/09/2019 A IMPORTÂNCIA DO POUCO
Delimitação: Fazer oposição: escassez x abundância
Apoiar o tema na parábola da “viúva pobre”, conforme as anotações de Marcos, 12: 41 44, bem como na I epístola de Paulo aos
39
Tessalonicenses, 5: 16 - “Regozijai-vos sempre”. “Confiemos alegremente”, mens. 50, “Jesus e dificuldade”, mens. 56, “Excesso”,
mens. 73, In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel; “Servicinhos”, mens. 38, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com: “O Pirilampo”, In: Antologia da criança, de FC Xavier/Meimei
Enfocar as pequenas qualidades de que somos detentores e que deverão ser postas em ação como recurso de socorro aos nossos
semelhantes
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Márcio

Téc: Sérgio Lopes

11/10/2019 O MELHOR INVESTIMENTO
Delimitação: Fazer a oposição: valores perecíveis X valores eternos.
Apoiar o tema na passagem evangélica anotada por Lucas, 10: 38 - 42 - “Senhor, a ti não importa que a minha irmã não me deixe
41
sozinha a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude.” E Jesus lhe responde: “- Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por
muitas coisas; no entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe
será tirada.” ESE, de A. Kardec, cap. XVII, Item 5 – Parábola do semeador; “Bem de todos”, mens. 41, In: Justiça divina, de FC
Xavier/Emmanuel; “O necessário”, mens. 3, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel; “A Boa parte”, mens. 32, In: Fonte viva,
de FC Xavier/Emmanuel; “Investir ao máximo” mens. 5, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis.
Ilustrar com a história: “Aprendendo a dividir”, cap. 31, In: Razões para uma vida melhor, de Ricardo O. Forni. Editora EME.
Levar ao entendimento que na economia divina, o tempo gasto para aprender e praticar os ensinamentos de Jesus significa depósito
na conta corrente da vida! Poucas coisas nos são necessárias, se nos contentarmos com o essencial, e o essencial é darmos
significado às nossas vidas, adquirindo valores espirituais para a vida eterna, como a prática da caridade, tolerância, amor e
perdão! É necessário trabalhar para o nosso sustento e da nossa família, porém, precisamos ponderar para que o nosso trabalho
não ocupe demasiado espaço em nossas vidas, que não sobre tempo para cuidar da nossa evolução espiritual
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Roseli Sancini

Téc: Geraldo
4122-3191

25/10/2019 PRECE - A COMUNHÃO COM DEUS
Delimitação: Fazer oposição: insubmissão x submissão
Apoiar o tema na questão 659 do LE, de A. Kardec - “Qual o caráter geral da prece? (...) A três coisas podemos propor-nos por
43
meio da prece: louvar, pedir e agradecer” “A comunhão com Deus”, mens. 50, In: A constituição divina, de Richard Simonetti, 13ª
edição; “A porta do coração”, idem, p. 22, “Pedi e obtereis”, cap. XXVII, In: ESE, de A. Kardec; Questões 658 a 663, In: o LE, de
A. Kardec; “Oração e atenção” mens. 24, In: Coragem, de FC Xavier/Emmanuel; “Como oras?” In: Otimismo, de Divaldo P.
Franco/ Joanna de Angelis;
Ilustrar com: História de um pão, In: O espírito da verdade, de FC Xavier/Espíritos diversos, pelo espírito Irmão X “Acatemos na
oração a presença da luz que nos descortina a estrada para a vida superior. (...) Quando a nossa comunhão com Deus e com a
espiritualidade superior não seja possível em lugar à parte, que seja no silêncio do coração, conforme recomendação de Jesus”
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Vanda Scarpa
4436-2041

Téc: Valdir
2669-1725

02/11/2019 A MORTE (FINADOS)
Delimitação: Fazer a oposição: fim X transformação
Apoiar o tema no evangelho de João, 11, 25-26: “Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; Quem crê em mim, ainda que
44
esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá...” Cap. II, In: LE, de A. Kardec – Das penas e gozos
futuros - Pergs. 958 a 962; “Receio da morte”, Cap. 2 (todo), In: Céu e inferno, de A. Kardec; “Pesos inúteis”, In: Renovando
atitudes, Hammed; "Hoje, onde estivermos”, mens. 122, In: Vinha de luz, Emmanuel; “No rumo do amanhã”, mens. 6, In: Fonte
viva, de FC. Xavier/Emmanuel; “Sempre vivos” mens. 42, In: Pão nosso, de FC Xavier/Emmanuel. "A morte não é nada", de Santo
Agostinho. Disponível em: https://www.mundodasmensagens.com/mensagem/reflexao-a-morte-nao-e-nada.html
Ilustrar com a história "Do outro lado", do jornal Mundo Maior – Informativo da Comunidade Cristã Lar em Jesus, de
23/11/2016."A Morte do rio", de Osho. Disponível em: https://www.pensador.com/frase/MTM1NDMzNQ/
Informar ao público que Deus, pela sua infinita misericórdia, deseja que tudo se engrandeça e prospere, e, assim, submeteu todos
os seres da criação, animados ou inanimados, à Lei do Progresso. A própria destruição, (que também é uma Lei da Natureza) e que
parece aos olhos do mundo um fim, é na verdade apenas um meio de levá-las, pela transformação, a um estado mais perfeito, pois
tudo morre para renascer, e nada volta para o nada
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: Glória

Téc: Ivonete
98944-2985
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04/11/2019 DESTINO OU ESCOLHAS?
Delimitação: Fazer a oposição: passividade x ação
Apoiar o tema no evangelho de Mateus, 7: 13 - 14 - “Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que
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leva à perdição...” Cap. XVIII, itens 3 a 5, do ESE, de A. Kardec; “A porta estreita”, mens. 20, In: Vinha de luz, de FC Xavier/
Emmanuel; “Muralha do tempo”, mens. 14, In: Espírito e verdade, de FC Xavier/Emmanuel; “No rumo do amanhã”, mens. 6, In:
Palavras de vida eterna”, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com “Diamantes nas sacolas”, In: 100 Estórias de Vida e Sabedoria, de Osvino Toillier, Edit. Sinodal, 2007
Destacar que a porta larga é o caminho que leva às ilusões, às paixões, aos vícios e aos maus hábitos. Aquele que elegeu a porta
estreita, já compreendeu que o caminho apertado exige esforço, sacrifício, renúncia, e a busca permanente pelo auto
aperfeiçoamento espiritual, mas tem consciência que é o único caminho que conduz à verdadeira felicidade. ““... Eu venci o
mundo” - Jesus. Reforçar que vencer o mundo é bem diferente de vencer no mundo
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Rosemara
2356-6122

Téc: Domenico

23/12/2019 MATERIALISMO E ANSIEDADE
Delimitação: Fazer a oposição: ouro do mundo X ouro de Deus
Apoiar o tema na passagem evangélica anotada por Lucas: “Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer
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a um a amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro; vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas, XVI:
13. E na 1ª Epístola de Paulo a Timóteo 6: 7-10 - "Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar
dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes...” ESE, de A. Kardec, cap. XVI, Itens 1, 8, 9,
11 e na mensagem 14 do espírito Lacordaire – Desprendimento dos bens terrenos; "Ansiedade", mens. 49, In: Otimismo, de Divaldo
P. Franco/Joanna de Angelis; "Sucesso e sucesso", mens. 15, In: Desperte e seja feliz, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis;
"Fundo de serviço" p. 29, In: Segue-me, de FC Xavier/Emmanuel; "Assim será", mens. 120, "Possuímos o que damos", mens.117,
In: Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel; "Que pedes?", mens. 35, "Avareza", mens. 52, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com a história: O Clube 99, texto esparso.
Levar à reflexão que nascemos sem trazer nada para este mundo, e, certo é que dele só levaremos o que vivemos! Portanto, somos
apenas usufrutuários dos bens terrenos. Devemos, pois, observar o quanto o apego à matéria nos infelicita a existência, levandonos a nos comparar com os outros: com as viagens que fazem, os restaurantes que frequentam, as roupas que usam e os bens
materiais que ostentam e que são reforçados pelas redes sociais. A busca desenfreada por conquistar/consumir mais e mais, causanos um estresse desnecessário, que transforma a nossa existência em angustiosa quanto infrutífera procura da felicidade, através da
posse de bens materiais, desviando-nos do verdadeiro sentido da vida que é a nossa evolução espiritual
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Adília

Téc: Domenico

Para representar o Cristo não basta somente proferir a palavra é
preciso vivencia-la!
Que nenhuma palavra seja dita ou ação cometida que fuja aos princípios de Jesus!
As Atitudes de Amor deixam rastros de luz...
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