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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 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: Sebastião Simões

Téc: Anderson

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 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: Anderson

Téc: Arnaldo
2331-6678

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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