Programação anual de Palestras 2019

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor
Técnico:

DEPEX-Depto de Exposição Interna

16-dez-18

Sérgio Lopes

10/01/2019 Tema: O RECOMEÇO
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. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Rudinei
99219-3789

Exp: Augusto
4368-7767

31/01/2019 Tema: 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
5
"Encargos pequeninos", mens. 7, In: Bênção de paz, de FC Xavier/Emmanuel; "Em equipe", mens. 10, "O companheiro", mens. 20,
In: Caminho, verdade e vida, de FC Xavier/Emmanuel; "Cristo e nós", mens. 17, In: Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel; "Que
Tendes?", mens. 133, "Sigamo-lo", mens.166, "O Más e os discípulos", mens. 79, In: Pão nosso, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com "Há um século", In: O Espírito da verdade, de FC Xavier/Waldo Vieira/Hilário Silva (espírito)
Abordar a importância da nossa contribuição para a edificação do Reino de Deus na Terra, salientando que, se a redenção provém
do Alto, a sua concretização depende, e muito, da colaboração ativa dos homens de boa vontade
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Márcio

Exp: Célia

21/02/2019 Tema: O EVANGELHO NO LAR
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. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Odair
4229-0342

Exp: Ana Zani
(35)3015-425

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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14/03/2019 Tema: A BRANDURA
Fazer a oposição: dureza x brandura
Correlacionar o tema à instrução do espírito Lázaro, no cap. IX, item 6 do ESE, de A. Kardec - "Não basta que dos lábios manem
11
mel". "Brandos e pacíficos", pág. 35, In: Quando voltar a primavera, esp. Amélia Rodrigues; "Fragmentos de brandura", pág. 23,
In: Gotas de paz, esp. Carlos; "Na hora da crise", p. 195-6, In: Religião dos espíritos, de FC Xavier/Emmanuel; "A cólera", mens.
45, de FC Xavier/A. Luiz; "A festa", mens. 80, esp. Hilário Silva.
Ilustrar com "Do aprendizado de judas", mens. 44, In: Luz acima, de FC Xavier/Irmão X, e “As exasperações inúteis, mens. 16, In:
Cartas e crônicas, de FC Xavier/Irmão X.
Abordar a brandura como virtude que não se baseia na inércia, mas sim na paciência construtiva, devendo o homem aguardar o
tempo claro para examinar os enigmas dos dias de sombra a fim de, com persistência, vencer os obstáculos. Reforçar ainda que ser
brando é agir com reflexão e tolerância.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Rudinei
99219-3789

Exp: Antonietta

18/04/2019 Tema: PECADO E CULPA
Fazer a oposição: culpa x responsabilidade.
Apoiar o tema no livro O Céu e o inferno, de A. Kardec, cap. VIII - Código penal da vida futura: "O espírito é sempre árbitro da
16
sua própria sorte..."; e no ESE, de A. Kardec, cap. V - Bem-Aventurados os aflitos, Itens 3 e 4: Justiça das Aflições. "Os
Responsáveis são felizes", cap. 27, In: Mereça ser feliz, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance Dufaux; "Arrependimento e
reparação", mens. 9, In: Desperte e seja feliz, Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; "Culpa e consciência", mens.6, In: Momentos
de saúde e consciência, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; "O Remédio salutar" mens.157, In: Vinha de luz, de FC
Xavier/Emmanuel; "Pecado e pecador", mens. 122, In: Pão nosso, de FC Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história “Sawabona”, texto esparso, encontrado na internet.
Levar à compreensão do público que “pecado” e “culpa” são conceitos da Idade Média, que abriram espaço para “castigo” e
“punição”, durante séculos. Eles foram substituídos na atualidade pela consolação da doutrina espírita, pelo termo:
Responsabilidade. Assumir as consequências dos próprios atos não é punição, mas reparação. Arrependimento, expiação e
reparação são etapas da responsabilização. Esclarecer que o espírito é sempre árbitro da sua própria sorte. Ele pode prolongar
seus sofrimentos, pela obstinação no mal, ou abreviá-los, por seus esforços no bem. É importante, pois, compreender que estamos
todos submetidos ao mesmo processo de aprendizado
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Augusto
4368-7767

Exp: Gabriela

09/05/2019 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 estarei convosco todos os dias, até a
19
consumação dos séculos."
Relatar o episódio completo da ressurreição e das circunstância em que ocorreu esse episódio, em Mateus, 28: 1-20; "Tende fé em
Deus", mens. 162, In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel; “Na senda escabrosa", mens. 41, In: Fonte viva, de FC
Xavier/Emmanuel; "Jornada acima", p. 21/24, "Carta íntima", p. 40/42, In: Deus aguarda, de Divaldo P. Franco/ Joanna de
Angelis; "Desgraça terrena", p. 65/67, In: Florações evangélicas, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis
Ilustrar com "A Inesperada renovação", p. 26/29, In: Deus aguarda, de FC Xavier/Meimei
Abordar o amparo de Jesus, não apenas nos empreendimentos de busca do sucesso, mas também nas situações de sofrimento
moral - momentos de aferição dos valores para que a jornada redentora tenha êxito
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Márcio

Exp: Luiz Antonio

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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30/05/2019 Tema: O BEM SOFRER
Fazer a oposição: desalento x bom ânimo.
Apoiar o tema no ESE de A. Kardec, cap. V – Bem-aventurados os aflitos, itens 1, 2, 3 e 4 (Mateus 5: 4, 6, e 10 e Lucas 6: 20-21).
22
"Como sofres", p. 71, In: Também somos luz, pelo espírito Irmã Maria do Rosário, psicografia de Lúcia Cominatto; "Ânimo e fé",
In: Companheiro, de FC Xavier/Emmanuel; "Na hora do desânimo", mens. 34, In: Caminho espírita, de FC Xavier/Emmanuel;
“Amor e temor”, mens. 4, In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel; “Porta estreita”, mens. 20, In: Vinha de luz, de FC
Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história: Saindo do poço e O último bailarino de Mao, In: Adeus China, de Li Cunxin. Ed. Fundamento.
Abordar que por maiores que sejam as nossas aflições, dores e dificuldades, não devemos permitir que o desânimo e a falta de fé se
instalem em nossos corações! É preciso sorrir, sonhar, ter esperança e, principalmente, ter Fé em Deus! Enfatizar que precisamos
manter o coração aquecido no amor e cheio de esperança, na certeza de que, com trabalho e persistência, conquistaremos um
mundo melhor
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Odair
4229-0342

Exp: Wagner
2564-8455

13/06/2019 Tema: O TÉDIO NA VIDA CONJUGAL
Fazer as oposições: improdutividade x produtividade
Apoiar o tema na asserção de Joanna de Angelis - "Floresça onde for plantado, semente de luz que és", bem como na epístola de
24
Paulo aos coríntios - "Aprendi a viver contente, na dificuldade e na alegria, aprendendo sempre a me voltar ao Senhor" Q. 939, In:
O livro dos espíritos, de A. Kardec; "Tédio no lar", pág. 58, In: Vida e sexo, FC Xavier/Emmanuel; "Responsabilidade no
matrimônio", mens. 60, In: S.O.S. família, Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; pág. 30-33. Idem. "Matrimônio e amor", pág.
183/188, In: Jesus e o evangelho, Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis
Ilustrar com: "O tédio na vida conjugal", In: Para sempre em nossos corações, pág. 47-52. Minas Cultura. Coletânea de Maria
Anita Rosas Batista.
Abordar a importância de sabermos florescer onde quer que a Divindade nos tenha colocado
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Rudinei
99219-3789

Exp: Augusto
4368-7767

11/07/2019 Tema: AZEDUME: REBELDIA COM A VIDA
Fazer a oposição: irritação x tolerância.
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec. cap. IX - Bem aventurados os mansos e pacíficos, Item 9: A Cólera. - “Procurai a origem
28
desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos brutos... e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido.”
“Azedume, temperamento epidêmico”, cap. 20, In: Mereça ser feliz, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance Dufaux; “Agastamento”,
mens. 46, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco/ Joanna de Angelis; “Não te alteres com os outros”, mens. 39, In: Cirurgia moral, de
João Nunes Maia/ Lancellin; “Não resistais ao mal”, mens. 62, “Atritos físicos”, mens. 63, In: Vinha de luz, de FC
Xavier/Emmanuel; “Pacifica sempre”, mens.70, In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/ Emmanuel.
Ilustrar com a história: Raiva (texto esparso).
Levar à reflexão que o azedume provoca maus sentimentos, subtrai a força física e moral, afeta a saúde e destrói a harmonia
pessoal, familiar e social; levando ao desânimo e estresse àqueles que, invigilantes, não usam o antídoto da tolerância e do amor
na vida interpessoal. Compreensão, tolerância e bom senso, são os remédios necessários contra a rebeldia, ampliando assim a
nossa visão sobre as bênçãos que nos felicitam diariamente a caminhada terrena
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Dalva Franco

Exp: Eduardo Marigo

25/07/2019 Tema: ALEGRIA
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. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Márcio

Exp: Marcelo Silva

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...

Programação anual de Palestras 2019

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor
Técnico:

DEPEX-Depto de Exposição Interna

16-dez-18

Sérgio Lopes

15/08/2019 Tema: O ESFORÇO PESSOAL
Fazer a oposição: acomodação X esforço
Correlacionar o tema ao cap. XXV do ESE, de A. Kardec – Ajuda-te que o céu te ajudará. "Desafios", mens. 140/142, In:
33
Demissões da verdade, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; "Reclamação e esforço", p. 69/71, In: Messe de amor, de FC
Xavier/Emmanuel; "Ajuda-te hoje", p. 87/88, In: Coragem; "De ânimo forte", mens.31, "Em combate", mens. 79, “Fortaleza”,
mens. 119, "Em combate", mens 119, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com: "A Glória do esforço", p. 183/185 In: Jesus no lar, de FC Xavier/ Neio Lúcio
Abordar que a sabedoria do homem de valor é fruto de sua contínua renovação de sentimentos. Mostrar que o esforço é responsável
pela construção do homem de bem, pela anulação de suas inclinações inferiores. Salientar também a necessidade de firme
contenção do espírito e a sua persistência de propósito. Esclarecer por fim, que a recuperação do homem deve dar-se pelo esforço e
não pela dor!
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Odair
4229-0342

Exp: Célia

05/09/2019 Tema: A LIBERTAÇÃO DA ALMA
Fazer oposição: aprisionamento x libertação
Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de Lucas, 21: 34 – “E olhai por vós, não aconteça que os vossos
36
corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia”. “E
olhai vós”, cap. 23; “Indicações de Pedro”, cap. 27; “De alma desperta”, cap. 30; “De Ânimo forte”, cap. 31, In: Vinha de luz, de
FC Xavier/Emmanuel; “Examina-te”, cap. 3; “Purificação intima”, cap. 18; “Endireitai os caminhos do senhor”, cap. 16, In:
Caminho, verdade e vida, de FC Xavier/Emmanuel; “Perdoe-se por não ser quem gostaria de ser”, mens. 1, “Severidade consigo
mesmo”, mens. 21, “Acredite em sua luz”, mens. 35, In: Lições para o auto amor, de Wanderlei S. Oliveira/Ermance Dufaux.
Ilustrar com: “Uma Lenda Indiana”, In: Histórias maravilhosas para ler e pensar, p. 103-104. Seleção, interpretação e notas de
Neila Tavares. Edit. Nova Era, Rio de Janeiro, 2002
Esclarecer ser indispensável muito esforço de vontade para não nos prendermos indefinidamente na sombra dos impulsos
primitivistas. Enfocar ainda o trabalho contínuo de reacender a nossa própria luz depois das quedas
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Dalva Franco

Exp: Sebastião Lima

26/09/2019 Tema: A IMPORTÂNCIA DO POUCO
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

Exp: Antonio Carlos
4390-9885

17/10/2019 Tema: TENDÊNCIAS
Fazer a oposição: renovação x repetição
Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme narrado por Mateus no cap. 15: 11. - "Escutai e compreendei isto: Não é o que
42
entra pela boca que macula o homem; o que sai da boca do homem é que macula. - O que sai da boca procede do coração e é o que
torna impuro o homem". Cap. VIII – Bem aventurados os puros de coração, item 8, do ESE, de A. Kardec; q. 770a do L.E, de A.
Kardec; "O que procede do coração", cap. 4, In: Reforma intima sem martírio, de Wanderlei S. de Oliveira/Ermance Dufaux;
“Levantai os olhos”, mens. 10, “Porta Estreita”, mens. 20, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com: A atitude do maribondo, Texto esparso
Abordar a necessidade de se identificar tendências malsãs, substituindo-as por ações positivas no bem e no amor maior. Explicar
que as tendências são sinais de comportamentos deletérios de vidas anteriores, e que assomam à mente levando o espírito à
repetição dos erros do passado
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Odair
4229-0342

Exp: Hilário

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...

Programação anual de Palestras 2019

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor
Técnico:

DEPEX-Depto de Exposição Interna

16-dez-18

Sérgio Lopes

07/11/2019 Tema: DESTINO OU ESCOLHAS?
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
45
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. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Márcio

Exp: Odair
4229-0342

28/11/2019 Tema: A GRATIDÃO À DEUS
Fazer a oposição: ingratidão X gratidão.
Apoiar o tema na passagem evangélica anotada por Mateus - “... - Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: “48
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, este é o maior e o primeiro
mandamento... Mt. XXII: 34-40 e “Dando graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo”, Epístola de Paulo aos Efésios 5:
20. Cap. XI, do ESE, de A. Kardec – O Maior mandamento; “Sentimentos de mágoa e de desencanto”, Cap. 8, Item 3, In:
Psicologia da gratidão, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis; “Exaltação do reino divino", mens. 17; "Ação de graças", mens.
19, In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel; "A presença de Deus", mens. 1, In: Momentos de iluminação, de Divaldo
P. Franco/Joanna de Angelis; “Somos de Deus”, mens. 84, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história: Agradecendo os espinhos (texto esparso). Levar à compreensão do público que as dores e sofrimentos que
enfrentamos, fazem parte do nosso crescimento espiritual e não são castigos de Deus, mas o resultado de nossas escolhas através
do nosso livre arbítrio. A semente, para tornar-se árvore, enfrenta a aflição de arrebentar-se na terra escura. Assim também, o ser
humano necessita experimentar as transformações naturais que o arrancam do estágio de criança iludida para a maturidade do
adulto realizado. Neste processo, está compreendida a gratidão à vida e à oportunidade de evolução espiritual
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Dalva Franco

Exp: Marilene
4367-2525

19/12/2019 Tema: NATAL - TEMPO DE REENCONTRO E DE PERDÃO
Fazer as oposições: vingança e perdão
Correlacionar o tema à passagem de Lucas, 11: 4 - Assim como perdoamos a quem nos tenha ofendido.. "Assim como perdoamos a
51
quem nos tenha ofendido", In: Em busca do perdão, de James Van Praagh; O melhor pedido. "Natal", mens. 180, In: Fonte viva, de
FC Xavier/Emmanuel; "Perdão - remédio santo", mens. 61, In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com "O carvalho embandeirado de esperança", de Mário Tamassia.
Uma razão para viver, de Richard Simonetti, Bauru, Gráfica - São João Ltda, 1990, pág. 82-83
Enfocar que a paz na Terra depende do perdão
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Márcio

Exp: Eloísa

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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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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