Atividades
Escrito por Administrador
Dom, 12 de Janeiro de 2020 00:00 - Última atualização Dom, 12 de Janeiro de 2020 12:00

» REUNIÃO PÚBLICA
Encontro aberto a todos, realizado toda quinta feira às 20 h e domingo às 8:30h, onde
expositores de outras casas espíritas ou do próprio Lar tratam de temas ligados ao Evangelho
de Jesus sob a ótica espírita. A exposição dura aproximadamente cinquenta minutos, sendo
seguida da aplicação de passes magnéticos e distribuição de água previamente fluidificada
pelos benfeitores espirituais.
» ESTUDO SISTEMATIZADO DO EVANGELHO
SEGUNDO E ESPIRITISMO
Ocorre toda segunda de 18:45 às 19:45h no formato de "mesa redonda", onde após a leitura
dos temas da apostila do estudo sistematizado da FEB, todos os companheiros podem se
manifestar tirando suas dúvidas, ilustrando com exemplos do dia a dia, enfim, trocando
experiências e conhecimentos para enriquecimento do saber espírita. O estudo é cíclico e
aberto a todos.
» ESTUDO SISTEMATIZADO DAS OBRAS DE ANDRÉ LUIZ
Ocorre toda segunda de 19:45 às 20:45h no formato de "mesa redonda", onde após a leitura
dos temas da apostila do estudo sistematizado da FEB, todos os companheiros podem se
manifestar tirando suas dúvidas, ilustrando com exemplos do dia a dia, enfim, trocando
experiências e conhecimentos para enriquecimento do saber espírita. O estudo é cíclico e
aberto a todos.
» EVANGELIZAÇÃO INFANTO JUVENIL
Todo domingo, das 10 h 15 min às 11 h 30 min, crianças e adolescentes entre 2 e 17 anos se
reúnem em cinco salas, dividos por faixas etárias, com os respectivos evangelizadores que,
de forma lúdica, tratam de temas doutrinários e morais. Atualmente temos 70 crianças
e adolescentes matriculados na evangelização. Após o término da aula, todos se encontram no
refeitório para o ALMOÇO.
» ALMOÇO COM JESUS
Todas as quartas-feiras, das 11 h 30 min às 13 h, servimos uma deliciosa sopa a todas as
pessoas da comunidade que desejam almoçar conosco, crianças e adultos. Estas refeições,
como todos os trabalhos no Lar, são preparadas por voluntários.

» TRATAMENTO ESPIRITUAL
Todo domingo(apenas o 5º domingo não é aberto a novos pacientes) realizamos a reunião
de tratamento espiritual, que ocorre da seguinte forma:
O portão abre as 7:30h e a inscrição vai até às 8:30h, impreterivelmente. O próprio paciente
deverá estar presente, não sendo permitido colocar o nome de terceiros. De 8:30h às 9:30h
ocorre a palestra e após vem o acesso à sala de tratamento, onde os mediuns passistas
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realizam tratamento fluidoterápico assessorados por médicos do plano espiritual e alguns deles
incorporados a mediuns.
» DESOBSESSÃO E ESCOLA DE MEDIUNS
São reuniões privativas realizadas, às segundas feiras.
»
ACOMPANHAMENTO FONOAUDIOLÓGICO
Uma fonoaudióloga, que também é evangelizadora, faz acompanhamento com as crianças e
adolescentes da evangelização que necessitam do tratamento especializado.
»
ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO
Um psicólogo faz acompanhamento aos domingos para pacientes encaminhados pelo
tratamento espiritual.
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