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29/01/2013
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.

Téc: ----Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: BEATRIZCEOSLocal:

04

Tarefa:

Tema:

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.

30/01/2013
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.

Téc: LUCIA>APrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: MADALE>ACEOSLocal:

04

Tarefa:

Tema:

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.

26/02/2013
A SOLIDARIEDADE

Fazer a oposição: individualismo x solidariedade

Correlacionar o tema ao evangelho de Jesus, em Marcos, 9:41 - "Qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, vos 

digo que não perderá o seu galardão".

Emmanuel. "Cooperação". In: Caminho, verdade e vida, mens. 175. Idem, ">inguém vive para si". In: Fonte viva, mens. 154. Idem, 

"O homem com Jesus". In: Pão nosso, mens. 61. Idem, "Em nossa luta". In: Vinha de Luz, mens. 32. Idem, ibidem, ">ão basta ver", 

mens. 34. André Luiz. "Interdependência". In: Sol nas almas. Joanna de Angelis. "Convite à solidariedade", mens. 55. In: Convites 

da vida, mens. 55. Kardec, Allan. EE, cap. XXV, item 3 e 8.

Téc: ----Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: BEATRIZCEOSLocal:

08

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "Um cão na noite", de Luiz Martins. In: Ciranda de ventos.

Abordar o cultivo do sentimento de solidariedade, mostrando que dependermos uns dos outros para bem viver. Considerar que 

ninguém deve presumir que pode elevar-se sem o auxílio de outrem, e que aceitar a mão solidária não significa condição 

parasitória.

27/02/2013
A SOLIDARIEDADE

Fazer a oposição: individualismo x solidariedade

Correlacionar o tema ao evangelho de Jesus, em Marcos, 9:41 - "Qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, vos 

digo que não perderá o seu galardão".

Emmanuel. "Cooperação". In: Caminho, verdade e vida, mens. 175. Idem, ">inguém vive para si". In: Fonte viva, mens. 154. Idem, 

"O homem com Jesus". In: Pão nosso, mens. 61. Idem, "Em nossa luta". In: Vinha de Luz, mens. 32. Idem, ibidem, ">ão basta ver", 

mens. 34. André Luiz. "Interdependência". In: Sol nas almas. Joanna de Angelis. "Convite à solidariedade", mens. 55. In: Convites 

da vida, mens. 55. Kardec, Allan. EE, cap. XXV, item 3 e 8.

Téc: LUCIA>APrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: MILTESCEOSLocal:

08

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "Um cão na noite", de Luiz Martins. In: Ciranda de ventos.

Abordar o cultivo do sentimento de solidariedade, mostrando que dependermos uns dos outros para bem viver. Considerar que 

ninguém deve presumir que pode elevar-se sem o auxílio de outrem, e que aceitar a mão solidária não significa condição 

parasitória.

2677-3804

MensagemReunião para preparação de palestra Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS. Todos precisam participar!



25-nov-12
DEPEX-Depto de Exposição Interna

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor

Dirigente: AIDÉE

Programação Anual de Palastras 2013

26/03/2013
O SENTIDO DA VIDA

Fazer a oposição: desconsideração x consideração

Correlacionar o tema à passagem de Jesus anotada por João, 10:10. "Eu vim para que tivésseis vida e vida em abundancia.

Gonzaguinha. "O que é o que é?" In: De mãos dadas, p. 22. Idem, ibidem, "A busca dos prazeres", p. 23. Idem, ibidem, "Além dos 

prazeres", p. 24. "as drogas", p. 24. Idem, ibidem, "Baobás", p. 25.

Téc: ----Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: MARCIA CHIURCOCEOSLocal:

12

Tarefa:

Tema:

Enfocar o sentido da vida pautada nos princípios e valores morais, quais sejam: o amor, o trabalho, o respeito, a fraternidade, a 

probidade. Além dos prazeres, precisamos ser bem aceitos e amados pelos outros. >ecessitamos desenvolver nossas qualidades 

pessoais, conviver, ser felizes, conhecer a nós mesmos, pensar sobre nossos atos e analisá-los.

Ilustrar com "A lição da >atureza". In: 100 estórias de vida e sabedoria, de Osvino Toillier.

4224-5642

27/03/2013
O SENTIDO DA VIDA

Fazer a oposição: desconsideração x consideração

Correlacionar o tema à passagem de Jesus anotada por João, 10:10. "Eu vim para que tivésseis vida e vida em abundancia.

Gonzaguinha. "O que é o que é?" In: De mãos dadas, p. 22. Idem, ibidem, "A busca dos prazeres", p. 23. Idem, ibidem, "Além dos 

prazeres", p. 24. "as drogas", p. 24. Idem, ibidem, "Baobás", p. 25.

Téc: LUCIA>APrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: MADALE>ACEOSLocal:

12

Tarefa:

Tema:

Enfocar o sentido da vida pautada nos princípios e valores morais, quais sejam: o amor, o trabalho, o respeito, a fraternidade, a 

probidade. Além dos prazeres, precisamos ser bem aceitos e amados pelos outros. >ecessitamos desenvolver nossas qualidades 

pessoais, conviver, ser felizes, conhecer a nós mesmos, pensar sobre nossos atos e analisá-los.

Ilustrar com "A lição da >atureza". In: 100 estórias de vida e sabedoria, de Osvino Toillier.

07/05/2013
A BONDADE

Fazer a oposição: bondade x maldade

Correlacionar o tema à epistola de Paulo aos gálatas, 6:19 - "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, 

se não houvermos desfalecido.

Correa, ª "Bondade". In: De mãos dadas (5ª série), p. 66. Idem, ibidem, "Ser bom ou ser mau para si mesmo", p. 67. Idem, ibidem, 

"Bondade e ecologia/', p. 68. Idem, ibidem, "Os riscos da bondade", p. 69. Idem, ibidem, "Lenda de Malba Tahan", p. 72. Joanna 

de Angelis. "Recurso da bondade". In: Luz viva, 167/9. Kardec, Allan. L.E., perg. 1019. EE, cap. 13, item 11. Emmanuel. "Sem 

desfalecimento". In: Vinha de luz, mens. 82.

Téc: ----Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: ROSA MARIACEOSLocal:

18

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "A porta" (texto esparso).

Abordar a virtude da bondade que deverá ser a tônica na vida de todos e só então o mundo de regeneração será implantado na 

Terra porque os bons superarão os maus.

08/05/2013
A BONDADE

Fazer a oposição: bondade x maldade

Correlacionar o tema à epistola de Paulo aos gálatas, 6:19 - "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, 

se não houvermos desfalecido.

Correa, ª "Bondade". In: De mãos dadas (5ª série), p. 66. Idem, ibidem, "Ser bom ou ser mau para si mesmo", p. 67. Idem, ibidem, 

"Bondade e ecologia/', p. 68. Idem, ibidem, "Os riscos da bondade", p. 69. Idem, ibidem, "Lenda de Malba Tahan", p. 72. Joanna 

de Angelis. "Recurso da bondade". In: Luz viva, 167/9. Kardec, Allan. L.E., perg. 1019. EE, cap. 13, item 11. Emmanuel. "Sem 

desfalecimento". In: Vinha de luz, mens. 82.

Téc: LUCIA>APrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: CATARI>ACEOSLocal:

18

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "A porta" (texto esparso).

Abordar a virtude da bondade que deverá ser a tônica na vida de todos e só então o mundo de regeneração será implantado na 

Terra porque os bons superarão os maus.

4362-2279

MensagemReunião para preparação de palestra Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS. Todos precisam participar!
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05/06/2013
A PROVEDORIA

Fazer a oposição: provimento x desprovimento

Correlacionar o tema à I epístola de Pedro, 2:17 "Honrai a todos. Amai a fraternidade".

André Luiz. ">este exato momento", mens. 14. Batuíra. "Anda quando", mens. 33. Albino Teixeira. ">ota Espírita", mens. 38. 

Emmanuel. "Passo de luz", mens. 42. In: Coragem. Kalvin Van Dine. "Você e seus clientes", mens. 28. "Ao encontro dos outros", 

mens. 23. "A quem se aproxima", mens. 33. Ins: Técnica de viver

Téc: LUCIA>APrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: MARIA ELISACEOSLocal:

22

Tarefa:

Tema:

Abordar a nossa contribuição na manutenção da harmonia e da paz. Salientar que Deus permitiu a multiplicação dos nosso 

talentos para que os colocássemos à disposição do bem geral.

Ilustrar com "A lição da natureza". In 100 estórias de vida e sabedoria, de Osvino Toillier, pág. 104/105, (coletânea).

Abordar também que a provedoria não se dá apenas de pais para filho, mas também e principalmente, devemos ser capazes de 

servir quando as circunstâncias nos solicitarem.

4367-5215

11/06/2013
A CONTRIBUIÇÃO

Fazer a oposição: ouvir e passar x servir e passar

Apoiar-se na expressão de Jesus - "E porque me chamais Senhor e não fazeis o que eu digo?", inserta no evangelho de Mateus, 

7:21-23.

EE, cap. XIII, item 7 e 8; cap. XV, item 1, 3, 5 e 10; cap. XVIII, item 6 a 9. Emmanuel. "Apliquemos-nos". In: Caminho, verdade e 

vida, mens. 25. Idem, ibidem, "Indicação de Pedro", mens. 27. Idem, "O minuto". In: Instrumento do tempo. Idem, "Antes de servir". 

In: Pão nosso. Idem, ibidem, "O grande servidor", p. 119.

Téc: ----Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: ROSA MARIACEOSLocal:

23

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "O estranho encontro". In: Quando voltar a primavera, de Amélia Rodrigues.

Compreender que Deus visita a criatura pela própria criatura e que cabe a nós ouvir o apelo para o serviço divino, colocando 

nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes.

09/07/2013
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.

Téc: ----Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: MARCIA CHIURCOCEOSLocal:

27

Tarefa:

Tema:

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.

4224-5642

17/07/2013
O PODER DO AMOR

Fazer a oposição: amor x desamor

Correlacionar o tema à epistola de Paulo aos Romanos, 12:16 - "Tende o mesmo sentimento, uns para com os outros".

Emmanuel. "Progresso e amor". In: Bênçãos de paz, mens. 57. Idem, "A regra áurea". In: Caminho, verdade e vida, mens. 41. 

Idem. Ibidem, "Amas o bastante?, mens. 97. Idem, ">a presença do amor". In: Fonte viva, mens. 159. Idem, ibidem, "Inimigos", 

mens. 137. Idem, "Com amor". In: Vinha de luz, mens. 5. Idem, ibidem, "De coração puro", mens. 90. Idem, ibidem, "Amizade e 

compreensão", mens. 121. Idem, ibidem, "Amai-vos, mens. 130. Vinicius. "A boa parte". In: >a Seara do Mestre. Meimei. "Amar o 

próximo como a si mesmo". In: Evangelho no Lar, cap. 26.

Téc: LUCIA>APrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: MADALE>ACEOSLocal:

28

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "O poder do amor". In: >o mundo maior, cap. 5.

Salientar que o amor é essência divina e se executamos as nossas tarefas, quaisquer que sejam, fundamentados nesse amor, 

venceremos as dificuldades.

MensagemReunião para preparação de palestra Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS. Todos precisam participar!
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20/08/2013
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.

Téc: ----Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: ROSA MARIACEOSLocal:

33

Tarefa:

Tema:

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.

11/09/2013
A MENTIRA

Fazer a oposição: verdade x mentira

Apoiar-se na passagem de Jesus, anotada por Lucas, 8:17-18 - ">ão 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. ">ão vos enganeis". In: Harmonização, p. 106/110. Idem, "Maledicência". In: Fonte viva,  mens. 151. Idem, "Palavra 

falada". In: Palavras de vida eterna, mens. 52

Téc: LUCIA>APrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: MADALE>ACEOSLocal:

36

Tarefa:

Tema:

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.

24/09/2013
A EFEMERIDADE

Fazer a oposição: eternidade x efemeridade

Correlacionar o tema com os dizeres de Tiago em Atos, 4:13 - "Eia agora vós que dizeis amanhã... ". Relatar todo o texto em que o 

apóstolo aborda a falibilidade dos projetos humanos, 4:13-17 (anexo)

André Luiz. "O minuto". In? Sol nas almas, p. 52/54. Emmanuel. "Eia agora". In: Fonte viva, mens. 119.

Téc: ----Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: ROSA MARIACEOSLocal:

38

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "A libélula". In: Sabedoria das parábolas, p. 78/79, de Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino.

Abordar a efemeridade dos momentos que possam e não retornam e na demora do homem em situar-se em expectativas inoperantes. 

Levar também o público a refletir sobre o quanto se pode contribuir no minuto que passa em favor do bem, do amor e da paz.

16/10/2013
A IMORTALIDADE

Fazer a oposição: mortalidade x imortalidade

Correlacionar o tema com a passagem de Jesus, anotada por João, 11:25 - "Aquele que crê em mim, mesmo que morra viverá."

Allan Kardec. LE, perg. 149/160 e 323. EE, introdução - XI. O céu e o inferno, 1ª parte - A preocupação com a morte. AT - 

Deuteronômio. 31:16 e 32:50. Emmanuel. "Espíritos diante da morte", mens. 145. In: Justiça divina. Idem, "Sempre vivos". In: Pão 

nosso, mens. 42. Idem, ibidem, "Separação", mens. 125. Idem, "Transformação". In: Vinha de luz, mens. 158. Idem, ibidem, 

"Ressuscitação", mens. 151

Téc: LUCIA>APrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: MADALE>ACEOSLocal:

41

Tarefa:

Tema:

Levar o sonsolo e a esperança.

Ilustrar com "Saudades", texto de Sylvia Ortoff. In: Jogando conversa fora.

05/11/2013
COLABORADORES DO CRISTO

Fazer a oposição: contemplação x ação

Fazer a correlação com o evangelho de Lucas, 10:3 - "Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos" - Jesus.

Emmanuel. "Encargos pequeninos". In: Bênção de paz, mens. 7. Idem, ibidem, "Em equipe", mens. 10. Idem, "O companheiro", 

mens. 20. In: Caminho, Verdade e Vida. Idem, "Cristo e nós", mens. 17. In: Fonte Viva. Idem, ibidem, "Que tendes?", mens. 133. 

Idem, ibidem, "Sigamo-lo", mens. 166. Idem, "O más e os discípulos". In: Pão >osso, mens. 79.

Téc: ----Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: BEATRIZCEOSLocal:

44

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "Há um século", de Hilário Silva. In: O Espírito de verdade.

Abordar a importância da nossa contribuição para a edificação do Reino de Deus na Terra, salientando que, se a redenção provém 

do Alto, sua concretização depende e muito da colaboração ativa dos homens de boa vontade.

MensagemReunião para preparação de palestra Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS. Todos precisam participar!
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20/11/2013
A AUTO-ACEITAÇÃO

Fazer a oposição: imitação x autenticidade

Correlacionar à citação de Paulo na primeira epistola aos Corintios, 15:9 e10 - "Dos servidores do Senhor, sei que sou o menor ... 

, mas com, a graça de Deus, sou o que sou".

LE, 3ª parte, XXII, 919. EE, cap. VII, 13. AT. PV 3.7. Emmanuel. ">ossa parcela". In: Alma e coração, mens. 55. Idem, "A caminho 

do alto". In: Bênção de paz, mens. 1. Idem, ">a luta educativa", mens. 17. Idem, "Segue-me tu". In: Caminho, verdade e vida, mens. 

2. Idem, "Auto-aceitação". In: Mãos unidas, p. 90. Idem, "Mandato pessoal". In: Segue-me, p. 175. Joanna de Angelis. "Convite à 

realidade". In: Convites da vida, mens. 45. D. Malledo. "O melhor possível". Texto esparso.

Téc: LUCIA>APrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: CELIACEOSLocal:

46

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "Tão fácil". In: O lado positivo de tudo, mens. 24, de Jacob Mello.

Considerar que cada um de nós se coloca em determinado degrau de trabalho e elevação. Aceitar essa realidade possibilitar-nos-á 

utilizar para o bem quaisquer talentos que possuamos.

4367-2895

10/12/2013
AS ESCOLHAS

Fazer a oposição: confusão x discernimento

Correlacionar o tema à passagem de Lucas, cap. 10:38-42. "Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada".

Emmanuel. "Olhai por vós", mens. 23. Idem, "De alma desperta", mens. 30. Idem, "Que pedes?",  mens. 35. "Enquanto é hoje", 

mens. 169. In: Vinha de luz. Joanna de Angelis. "Velho arrimo". In: Dimensões da verdade . Idem "Sucesso e sucesso". Pág. 90/94. 

"Edificações duradouras", pág. 79/82. In: Desperte e seja feliz. Idem, "Livre escolha". In: Fonte de luz, pág. 83/85

Téc: ----Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: BEATRIZCEOSLocal:

49

Tarefa:

Tema:

Abordar a sabedoria de se reconhecer os verdadeiros tesouros.

>arrar a passagem evangélica por completo.

Ilustrar com "Os tesouros da alma". In: 100 estórias de vida e sabedoria, pág. 59, de Osvino Toillier (Coletânea)

18/12/2013
O HOMEM NOVO __ O RECOMEÇO

Fazer a oposição: modificação x transformação

Apoiar-se na assertiva de Jesus - ">inguém põe remendo novo em pano velho", conforme anotações de Mateus, 9:16ss..

Frei Beto. "Feliz Ano >ovo". In: Feliz ano novo de Frei Beto. Joanna de Angelis. "Oração no ano novo". In: Florações evangélicas, 

mens. 60. Idem. "Desafios", p. 140/142. Produze tu", p. 96/98. "Escândalos", p. 137/139. In: Dimensões da Verdade. Roden, 

Humberto. "Remendo novo em roupa velha... ". In: Sabedoria das parábolas, p. 52/56.  Apud. "A palavra é sua". Maria Helena 

Luft, 8ª série, pág. 89, Ed. Scipione.

Téc: LUCIA>APrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: CATARI>ACEOSLocal:

50

Tarefa:

Tema:

Explicar que a mensagem de Jesus é algo como "veste nova", que precisamos incorporar no nosso cotidiano. Salientar, ainda, que 

as frases-feitas de fim de ano são apenas pálidos esboços que deverão atingir contornos mais precisos no comportamento e na ação 

do amor universal.

4362-2279

31/12/2013
A  FRATERNIDADE UNIVERSAL

A fraternidade universal. Fazer a oposição: sectarismo x fraternidade.

Correlacionar com o evangelho anotado por Marcos, 3:31-35 - "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos". A. T. Eclesiastes - 

3:1-8. Kardec, Allan. LE, terceira parte, perg. 919. EE, cap. 4, item 15. Emmanuel. "Recapitulações", mens. 33; "Lição Viva", 

mens. 176. 

Ilustrar com "O eleito de Deus". In: "Lendas do Céu e da Terra", pág. 149, bem como com a poesia de Carlos Drummond de 

Andrade.

Téc: ----Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: MILTESCEOSLocal:

52

Tarefa:

Tema:

Abordar o Ano >ovo não apenas como mudança de calendário, mas sobretudo pela renovação de valores, de abolição do espírito 

de sectarismo, substituindo-o pela fraternidade.

2677-3804

MensagemReunião para preparação de palestra Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS. Todos precisam participar!


