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08/01/2020 O NASCER DE NOVO
Delimitação: Fazer as oposições: estagnação x renovação
Apoiar o tema no livro III, cap. VIII – A Lei do progresso, In: LE, de Allan Kardec. “O Caminho da vida”, 1ª parte, In: Obras
2
póstumas, de A. Kardec.
"Se você deseja" mens. 26; "Ande acima" mens. 44, In: Agenda cristã, FC. Xavier/A. Luiz. "Salmo do amanhecer" In: Preces e
mensagens espíritas, de Dionísio F. Alvarez/Espíritos diversos. "Convite à pureza" mens. 44; "Convite à renovação", mens. 49, In:
Convites da Vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis. "Renascimento" p. 39, In: Jesus e o evangelho à luz da psicologia
profunda, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. "Renascer e remorrer" p. 48, In: O Espírito da verdade, de FC
Xavier/Emmanuel. "Analogia e igualdade" p. 18; "O preço da lição" p. 21, In: O Lado positivo de tudo, de Jacob Melo.
Ilustrar com "Pequena história do discípulo" mens. 3, In: Luz acima, de FC. Xavier/Irmão X.
Esclarecer que refletindo sobre a atual existência, na realidade não importa saber quem fomos, o que fizemos, nem quais os nossos
erros e acertos de ontem; importa, agora, reiniciar o nosso programa de pureza. Salientar que o nascer de novo é realização diária,
fruto da boa vontade, do interesse, do trabalho e do esforço pessoal em superar as dificuldades e ascender espiritualmente
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:25h

Dir: Rosemara

Téc: Marilene

14/01/2020 CONQUISTAS PESSOAIS E A LEI DO PROGRESSO
Delimitação: Fazer as oposições: desânimo x esforço
EE, de A. Kardec. Item 8: "O amor resume toda a doutrina de Jesus..." e item 9: "Não façais aos outros o que não quereis que os
3
outros vos façam, mas fazei, pelo contrário, todo o bem que puderdes".
"A busca do melhor" p. 239, In: Renovando atitudes, de Francisco do E. S. Neto /Hammed. "Negócios com Deus mens. 20, In: Para
sentir Deus, de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux. "Reclamações indevidas" mens. 6, In: Desperte e seja feliz, de Divaldo P.
Franco/ Joanna de Ângelis. “Impedimentos" mens. 12; "Não te canses" mens. 124, In: Fonte viva, de FC. Xavier/ Emmanuel. “Porta
estreita" mens. 20, In: Vinha de luz, de FC. Xavier/ Emmanuel. Ilustrar com: "Tratamento VIP", fragmentos da palestra de
Rossandro Klinjey no SIMESPE, 2017: Disponível em:
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2106507196975369769#editor/target=post;postID=2904432529470034168;onPublish
edMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname
Levar à reflexão que Deus nos criou a todos simples e ignorantes para que, passando pelas várias existências venhamos a adquirir,
progressivamente, os conhecimentos que nos conduzirão, um dia, à perfeição relativa e à felicidade destinada àqueles que
compreendem e praticam a Lei de Amor. Destacar que não devemos acreditar na ilusão de privilégios! Nada, nem ninguém, será
capaz de fazer por nós o que nos compete fazer por nós mesmos. Deus nos deu a vida para que, pelo nosso esforço pessoal e a
prática dos ensinos de Jesus, venhamos a alcançar a felicidade resultante das nossas conquistas pessoais.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Dir: Simone Marcomini

Téc: Mauro

10/03/2020 OUVIR COM O CORAÇÃO
HOMENAGEM DIA DA INT. MULHER
Delimitação: Fazer as oposições: insensibilidade x sensibilidade
Apoiar o tema na passagem evangélica de Isaias, 44: 18 - “Eles nada sabem nem entendem, porque os seus olhos são incapazes de
11
ver e os seus corações não conseguem compreender.”
“Festival de amor” p.137, In: Espírito e vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis. “Compreensão fraternal” mens. 39, In:
Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “Ouvir com o coração” mens.12, In: Diretrizes para o êxito, de Divaldo p.
Franco/Joanna de Ângelis. “Fraternidade” mens. 15, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “Sons inaudíveis”, texto esparso, encontrado em http://sabedoriauniversal.wordpress.com
Destacar que saber ouvir com o coração àqueles que buscam nosso auxílio é uma arte valiosa! Muitos corações angustiados se
recompõem, quando explicam as suas dores a alguém compadecido. Se alguém nos busca, honrando-nos com o tesouro de sua
confiança, detenhamo-nos a ouvir para atender, sem pré-julgamentos ou preconceitos, com atenção e afeto, procurando “ouvir as
palavras não pronunciadas” e oferecendo sempre o melhor de nós.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Dir: Simone Marcomini

Téc: Marcelo Savioli
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08/04/2020 A IMPORTÂNCIA DO POUCO
Delimitação: Fazer as oposições: 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
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Tessalonicenses, 5: 16 - “Regozijai-vos sempre”. - “Caridade e riqueza” mens. 49; “Confiemos alegremente” mens. 50; “Jesus e
dificuldade” mens. 56; “Excesso” mens. 73, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “A semente” mens. 7, In: Pão
nosso, de FC. Xavier/Emmanuel. “Regozijemo-nos sempre” mens. 102, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “O Pirilampo” p. 66-67, de Meimei, In: Antologia da criança, de FC. Xavier/Autores diversos.
Enfocar as pequenas qualidades de que somos detentores e que deverão ser postas em ação, como recurso de socorro aos nossos
semelhantes. Reforçar que no esforço redentor, é indispensável que não se perca de vista as possibilidades pequeninas: um gesto,
uma palestra, uma hora, uma frase, podem representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais
desprezá-las.
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:25h

Dir: --

Téc: Cidinha Sanchez

21/04/2020 A VERDADEIRA RIQUEZA
Delimitação: Fazer as oposições: materialismo x espiritualismo
Apoiar o tema no cap. XVI, item 9 do EE, de A. Kardec – A Verdadeira propriedade. “O homem não possui de seu senão o que
17
pode levar deste mundo (...) tudo o que é de uso da alma: a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais”. (Pascal) e no
cap. XXV, item 9 – Não vos canseis pelo ouro.
“Caridade e riqueza”, mens. 49, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “O ouro intransferível” mens. 135; “Posses
definitivas” mens.166; “Propriedade” mens. 149, In: Caminho, verdade e vida, de FC. Xavier/Emmanuel. “Moeda e moenda”
mens. 63, In: O Espírito da verdade, de FC. Xavier e Waldo Vieira/espíritos diversos, Hilário Silva.
Ilustrar com: O Senhor Palha, de William J. Bennet, In: O Livro das virtudes II, Editora Nova Fronteira – RJ.
Levar à reflexão: Qual é a nossa verdadeira riqueza? Quais são as nossas verdadeiras propriedades? Qual é o melhor emprego da
fortuna?
Enfocar que, na realidade, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Lembremo-nos de
Jesus, que enriqueceu a Terra sem possuir sequer uma pedra onde repousar a cabeça.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Dir: Doni Meiga

Téc: Marcelo Savioli

26/05/2020 OBSESSÃO - DOENÇA MORAL
Delimitação: Fazer as oposições: aprisionamento x libertação
Apoiar o tema na passagem de Mateus, V: 44-48 - “Mas eu vos digo: Amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio, e
22
orai pelos que vos perseguem e caluniam...” cap. XVII - Sede perfeitos, itens: 1 e 3 do EE, de A. Kardec.
“Obsessão” mens. 9; “Instrumentos da obsessão” mens. 29, In: A coragem da fé, de Carlos A. Bacelli/Bezerra de Menezes. “Asas
da libertação” mens. 16, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “Para vencer o mal” mens. 30, In: Palavras de
vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “Alienação por obsessão” mens. 5, In: Sementeira da fraternidade, de Divaldo P.
Franco/espíritos diversos. “Nossos acompanhantes” p. 45, In: A presença de Deus, de Richard Simonetti, 1ª edição.
Homenagem a Allan Kardec que através da codificação espírita, libertou e continua libertando muitas consciências.
Ilustrar com: “Ação das trevas” In: O Céu ao nosso alcance, de Richard Simonetti.
Destacar que, em qualquer processo obsessivo, o enfermo será sempre convidado às operações de reajustamento e reequilíbrio
próprio. Pequenos exercícios de disciplina da vontade, culto da prece, leituras edificantes, ações em favor do próximo, entre outros;
são antídotos que agem intensamente à benefício da própria criatura.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Dir: Doni Meiga

Téc: Marcelo Savioli

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...

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor

Programação anual de Palestras 2020

03-dez-19

Expositor Sônia Torres

DEPEX-Depto de Exposição Interna

16/06/2020 3ª IDADE - TEMPO DE COLHEITA E REFLEXÃO
Delimitação: Fazer as oposições: transitoriedade física x perenidade espiritual.
Apoiar o tema no cap. II - “Meu Reino não é deste mundo, “itens, 1, 2 e 5 do EE, de A. Kardec e na epístola de Paulo aos
25
Filipenses 3: 13-14: " Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das
coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de
Deus em Cristo Jesus."
"Iluminação" cap. IV, questão 223, In: O consolador, de FC. Xavier/ Emmanuel.
"Velhos e moços" cap. IX, In: Boa nova, de FC. Xavier/ Humberto de Campos (Irmão X).
"Prosseguindo" mens. 81; "No bem de todos" mens. 142, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/ Emmanuel. “Levantai os
olhos”, mens. 10, In: Vinha de luz, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com o resumo do Livro: "O Velho e o mar" de Ernest Hemingway. Disponível em:
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2106507196975369769#editor/target=post;postID=472937699384583472;onPublishe
dMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname
Levar à reflexão que não há limite de idade para se realizar a tarefa de iluminação interior. O último período de vida na Terra deve
se tornar uma valiosa oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual, porque sempre é tempo de desenvolver ou fortalecer
as virtudes, educar os sentimentos, libertar-se de um defeito, perdoar, aprender a conviver com as perdas, e a compreender a
transitoriedade do corpo e a perenidade do espírito. Enfatizar que o conhecimento e a prática do Espiritismo fortalece o sentido
existencial das criaturas, e conclama o idoso à gratidão pela vida, para que possa ser um cristão mais dedicado e ativo no bem, até
o final de sua existência terrena.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Dir: Simone Marcomini

Téc: Mauro

17/06/2020 3ª IDADE - TEMPO DE COLHEITA E REFLEXÃO
Delimitação: Fazer as oposições: transitoriedade física x perenidade espiritual.
Apoiar o tema no cap. II - “Meu Reino não é deste mundo, “itens, 1, 2 e 5 do EE, de A. Kardec e na epístola de Paulo aos
25
Filipenses 3: 13-14: " Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das
coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de
Deus em Cristo Jesus."
"Iluminação" cap. IV, questão 223, In: O consolador, de FC. Xavier/ Emmanuel.
"Velhos e moços" cap. IX, In: Boa nova, de FC. Xavier/ Humberto de Campos (Irmão X).
"Prosseguindo" mens. 81; "No bem de todos" mens. 142, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/ Emmanuel. “Levantai os
olhos”, mens. 10, In: Vinha de luz, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com o resumo do Livro: "O Velho e o mar" de Ernest Hemingway. Disponível em:
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2106507196975369769#editor/target=post;postID=472937699384583472;onPublishe
dMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname
Levar à reflexão que não há limite de idade para se realizar a tarefa de iluminação interior. O último período de vida na Terra deve
se tornar uma valiosa oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual, porque sempre é tempo de desenvolver ou fortalecer
as virtudes, educar os sentimentos, libertar-se de um defeito, perdoar, aprender a conviver com as perdas, e a compreender a
transitoriedade do corpo e a perenidade do espírito. Enfatizar que o conhecimento e a prática do Espiritismo fortalece o sentido
existencial das criaturas, e conclama o idoso à gratidão pela vida, para que possa ser um cristão mais dedicado e ativo no bem, até
o final de sua existência terrena.
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:25h

Dir: Sônia Mara

Téc: Hélio

04/08/2020 O TEMPLO DO ESPÍRITO
Delimitação: Fazer as oposições: negligência x cuidados
Fundamentar o tema no cap. XVII do EE, de A. Kardec, item 11: mensagem do espírito Georges: Cuidar do corpo e do espírito 32
"Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela”.
"O Santuário sublime" mens. 3, In: Roteiro, de FC. Xavier/Emmanuel, Espíritos diversos. "Em você" mens. 18; “Na Saúde e na
doença”, mens. 32, In: O Espírito da verdade, de FC. Xavier/Emmanuel. "Convite à saúde" mens. 52, In: Convites da vida, de
Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis. "Psicoterapeuta" p. 201; "A desgraça real" p. 45, In: Jesus e o evangelho, à luz da
psicologia profunda, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “O vaso” mens. 156, In: Vinha de luz, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com "O anjo cinzento" In: Contos desta e doutra vida, de FC. Xavier/Irmão X.
Abordar o imperativo de se cuidar do corpo, atendendo às necessidades que a natureza indica, e de se aprimorar o espírito,
caminhando rumo à perfeição, segundo os desígnios de Deus.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Dir: Mauro

Téc: Marcelo Savioli
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08/09/2020 DOR – INIMIGA OU ALIADA?
Delimitação: Fazer as oposições: acomodação x ação
Apoiar o tema no cap. V do EE, de A. Kardec: Bem –aventurados os aflitos, Item 19: O mal e o remédio, mensagem de Sto.
37
Agostinho, e no evangelho de Marcos 10: 46: 52 "... E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se, e foi ter com Jesus. E Jesus,
falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou.
E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. “Os Milagres e as predições segundo o espiritismo” cap. 3, In: A Gênese, de A. Kardec:
"... A dor é o aguilhão que impele o homem para a frente, no caminho do progresso." - "Aprender a fazer" cap. 16, In: Mereça ser
feliz, de Wanderlei S. Oliveira/Ermance Dufaux. - “A Dor" cap. 26, In: O problema do ser, do destino e da dor, de Léon Denis. -"Renovemo-nos dia-a-dia" mens. 107; "Dentro da luta" mens. 162, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel. -- "Acalma-te" mens.
33; "Pacifica sempre" mens. 70, In: Palavras de vida eterna. FC. Xavier/Emmanuel. Ilustrar com a história: Dor suficiente.
Disponível em: https://historiaquecura .blogspot.com /2019/09/dor-suficiente-umviajante-saiu-da.html Levar à reflexão que a dor
tem uma função importantíssima na preservação do organismo, indicando que há algo de errado que precisa ser ajustado. A dor é
pedagógica, é um marcador que indica a necessidade de se descobrir e mudar alguma coisa, tanto no aspecto físico, quanto no
aspecto moral. Enfocar que o estudioso da Doutrina Espírita compreende a importância da dor como alavanca motivadora para
aquisição de novos pensamentos, sentimentos e atitudes; por isso não se revolta, nem se desespera. Trabalha, aguarda e coopera!
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Dir: Simone Marcomini

Téc: Marcelo Savioli

16/09/2020 DEPRESSÃO
Delimitação: Fazer as oposições: aflição x serenidade
Apoiar o tema no capítulo V, itens 1 a 5 do EE, de A. Kardec “... A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos?
38
O homem é, assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios”. “O Recado das depressões” cap. 47, In:
Para sentir Deus, de Wanderley Oliveira/Ermance Dufaux; “Educação para o auto amor” cap. 3; “Estufas psíquicas da
depressão” cap. 5, In: Escutando sentimentos, de Wanderley Oliveira/Ermance Dufaux. “Depressão” p. 187/198, In: As Dores da
alma, de Francisco do E. S. Neto/Hammed; “Auto perdão” p. 229, In: Renovando atitudes, de Francisco do E. S. Neto/Hammed.
“Coração puro “cap. 36, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “Socorre a ti mesmo”, cap. 51, In: Pão nosso, de
FC. Xavier /Emmanuel. Texto “Nostalgia e Depressão” de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis, encontrado em
http://www.oespiritismo.com.br/mensagens. “Texto Antidepressivo” p. 22, In: Busca e Acharás, de FC. Xavier/André Luiz. “O
Sentido espiritual da crise” cap. 11, In: O caminho da autotransformação, de Eva Pierrakos. Ilustrar com: “Olhar para dentro de
si”, de Osvino Toillier.
Informar que a depressão é um dos maiores males que a humanidade está enfrentando nos dias atuais, e, segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), até o ano 2020 será a segunda doença de maior ocorrência no mundo, perdendo apenas para as
cardíacas. Abordar o tema, de modo a levar consolo e esperança, apontando caminhos através da medicina terrena e do tratamento
espiritual. Destacar a importância de se estudar e trabalhar o autoconhecimento, o auto amor, o auto perdão, a confiança e a fé;
bem como buscar o apoio indispensável da família.
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:25h

Dir: --

Téc: Hélio

20/10/2020 PERSEVERANÇA
Delimitação: “Fazer as oposições: desânimo x persistência
Apoiar o tema no evangelho de Mateus 24:13 - “Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo.” E, na epístola de Paulo aos
43
Filipenses 3: 13-14 - “Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que
ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de
Deus em Cristo Jesus”, bem como no cap. XVIII do EE, de A. Kardec: “Muitos os chamados, poucos os escolhidos”, Instruções dos
Espíritos - itens 13 a 15. -- “Não inventes problemas” mens. 26, In: Cirurgia moral, de João Nunes Maia/ Lancelin. -- “Sem fadiga
nem desânimo” mens. 45, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis. - “Persevera um pouco mais” mens. 16, In: Para
sentir Deus, de Wanderley S. Oliveira/ Ermance Dufaux. -- “Até o fim” mens 36, In: Pão nosso, de FC. Xavier/Emmanuel. “Devagar, mas sempre” mens. 62; “Quando há luz” mens. 74; “Não te canses” mens. 124, In: Fonte viva, de FC. Xavier/
Emmanuel. - “Persistir um tanto mais” mens. 28, In: Lições para o auto amor, de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux.
Ilustrar com a história: Por que ir ao templo religioso? Disponível em: https://historiaquecura.blogspot.com/2019/09/porque-ir-aotemplo-religioso.html - Levar à reflexão que o principal requisito para obter o sucesso em nossos caminhos não é a sorte, nem
mesmo o talento, mas a persistência na meta! Ninguém consegue atingir sua meta da noite para o dia! Assim também o cristão
certamente passará por adversidades, quedas e tentações, que colocarão em prova a sua fé e a sua perseverança no projeto divino a
ele destinado.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Dir: Mauro

Téc: Marcelo Savioli
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01/12/2020 VIDA DE APARÊNCIAS
Delimitação: Fazer a oposição: mascarar x realizar.
Apoiar o tema no evangelho de Mateus, 7: 21-23 - “Aqueles que dizem: Senhor! Senhor! Não entrarão no reino dos céus...” e na
49
parábola da figueira seca, cap. XIX, do EE, de A. Kardec, itens 8, 9 e 10 e no cap. XVIII, itens 6 a 9.
“Pelos seus frutos” mens. 7; “Não te enganes”; mens. 65, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel. “Auto doação” p. 44, In:
Espírito e vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis. “Observemos amando” mens. 35, In: Palavras de vida eterna, de FC.
Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “Dar e deixar” mens. 27, In: Contos e apólogos, de FC. Xavier/irmão X.
Reforçar a necessidade de procurarmos vivenciar o evangelho de Jesus, num exercício diário de elevação de sentimentos,
pensamentos e atitudes, segundo o que ensinou Jesus, para que alcancemos o crescimento espiritual verdadeiro e santificante.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Dir: Simone Marcomini

Téc: Marcelo Savioli

16/12/2020 SOLIDARIEDADE
Delimitação: Fazer as oposições: egoísmo x solidariedade
Apoiar o tema na epístola de Paulo aos Romanos, 12: 15 - “Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram”.
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“Solidariedade” mens. 92, In: Palavras da vida eterna, de FC. Xavier/ Emmanuel. - “Convite à solidariedade” mens. 55, In:
Convites da vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “Cooperação” mens. 175, In: Caminho, verdade e vida, de FC
Xavier/Emmanuel. “Cooperemos fielmente” cap. 48, In: Vinha de luz, de FC. Xavier/Emmanuel. “Compaixão” mens. 113, In:
Prazeres da alma, de Francisco do E.S. Neto/Hammed.
Ilustrar com: “O Visitante” In: Histórias do dia-a-dia, p. 37-40, de Dival Buense. Editora Saraiva.
Enfocar a necessidade da nossa participação nas alegrias e nas dores do nosso próximo. Ao abrirmos o coração para alguém
vivenciamos uma forma de empatia – sentimos o que o outro sentiria caso estivesse vivenciando a nossa situação. Isso é uma
questão de ressonância.
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:25h

Dir: Sônia Mara

Téc: Hélio

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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