Programação de palestras · JANEIRO E FEVEREIRO de 2016 · Sábado
Tema do ano: JESUS NO LAR
“E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” – Jesus
Data Tema

Palestrante
JANEIRO

9/1

Apresentação da Casa de Itaporã
Quem somos: missão, valores, filiação, trabalhos, harmonização
entre pais e filhos (evangelização e palestras). História da Casa
(como tudo começou). Quem é o mentor da Casa?

16/1

A importância da religiosidade na vida dos pais e filhos
O que é a evangelização infantil. O que ensinamos às crianças e
como? Qual o compromisso entre os pais e a Casa? Qual nossa
proposta para este ano? Porque temos que ter disciplina nos
tratamentos espirituais e horários?

Fabiana

23/1

O que é Deus?
O que é fé? O poder das orações. Como falo de Deus para meus
filhos (Deus de amor ou Deus que castiga?).

Elaine

30/1

Jesus meigo Rabi da Galiléia
A história do Cristo: Porque Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida,
Evangelho Segundo o Espiritismo e o Novo Testamento.

Célia

Veridiana

FEVEREIRO
6/2

NÃO HAVERÁ TRABALHOS

13/2

Lei de Causa e Efeito – Coragem
Tudo o que eu faço gera uma consequência. Consequências no lugar
de castigos.

20/2

Em busca da felicidade
A verdadeira felicidade está em fazer ao outro o que gostaria que
me fizessem.

Rita

27/2

Perseverança
Aprimorar o conhecimento. Ajudar a si e aos outros. Somente pelo
conhecimento e pelo amor conhecerei o Pai. Perseverar sempre.

Roberto

Isabel

Programação de palestras · MARÇO E ABRIL de 2016 · Sábado
Tema do ano: JESUS NO LAR
“E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” – Jesus
Data Tema

Palestrante
MARÇO

5/3

Respeito dentro e fora do lar
Discussões não levam a nada. Que tipo de espíritos estamos
atraindo para nós e nosso lar. Obsessão no lar.

12/3

Gratidão e simplicidade
Ajudando seremos ajudados, ser gentil e cortês em todo lugar –
Bem-aventurados os que têm puro o coração.

19/3

O que estou fazendo com o meu tempo?
Lazer, aproveitar melhor o tempo. Tempo como concessão divina.
Educar-se/Bem-aventurados os pobres de espírito.

26/3

Eu e o meu lar
Cada lar é único, não existe outro igual.

Solange

Cátia

Veridiana

Elaine

ABRIL
2/4

As virtudes – verdade, honestidade e confiança
Conhecendo melhor estes valores e como aplicar na minha vida
e na educação dos meus filhos.

9/4

Mentor, meu amigo e guia que está sempre junto a mim...
Quem são os mentores? Mentor individual, do lar, do país,
planetário... Tarefa desses amigos.

Fabiana

16/4

Pelo fruto se conhece a árvore
Porque se conhecer? Autoanálise me ajuda em quê?
Ajudar a si mesmo.

Roberto

23/4

Civismo – a inconfidência mineira
Patriotismo – a história de Tiradentes.

Isabel

30/4

O valor do trabalho
Será que a profissão é o mais importante?

Célia

Rita

Programação de palestras · MAIO E JUNHO de 2016 · Sábado
Tema do ano: JESUS NO LAR
“E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” – Jesus
Data Tema

Palestrante
MAIO

7/5

Ser Mãe
O que é ser mãe espírita. A presença feminina.

Elaine

14/5

Crianças pós-modernas
O desafio de educar os filhos.

Cátia

21/5

Conhecer antes de julgar
Ser honesto e humilde. Justiça divina. Quando julgamos o outro
medimos a nós mesmos.

28/5

A ciência da paz – consciência tranquila
Disciplina, paz, calma, o que me traz equilíbrio.
Bem-aventurados os mansos e pacíficos...

Solange

Veridiana

JUNHO
4/6

Diferentes relacionamentos familiares
Família e separações, responsabilidade dos pais.

11/6

Os vícios
Ajudando a afastar os vícios de meu lar. Os limites da liberdade.
O poder do amor.

18/6

Estou satisfeito? Ser otimista
Orgulho, depressão, ansiedade e boa vontade.

25/6

O que é o amor?
Amar a família e suas diferenças e a si mesmo. Amar ao próximo
como a si mesmo. Educação para o autoamor.

Roberto

Isabel

Rita

Fabiana

