
Encontro com Jesus
Outubro 2021 - Quintas-feiras às 20h



“A boa reflexão esclarece o espírito.
Por isso, uni-vos para estudar o Evangelho.

Uni-vos para conhecer Jesus .
Deveis tornar-vos um....

Cristianizai cada vez mais o Espiritismo, não, porém, 
por palavras somente, mas por atos e obras 

manifestos.
Trabalhai unidos e serei fortes, dessa fortaleza 

espiritual contra a qual as trevas não prevalecerão”.

Osvaldo Mello – Epístola 14

Fundamentação



Revista Espírita dezembro 1864

Fundamentação

“Aos efeitos da COMUNHÃO DE PENSAMENTOS, 

junta-se um outro, que é sua consequencia natural: 

é o poder que adquire o pensamento, ou a vontade, 

pelo conjunto dos pensamentos ou vontades

reunidos.

Sendo a vontade uma força ativa, essa força é multiplicada

pelo número de vontades idênticas, como a força

muscular é multiplicada pelo número de braços”. 

Allan Karec



▪ Despois de um longo período de trabalho intenso, de enfrentamento cotidiano de incontáveis desafios, e, de
entrega completa ao serviço federativo, a Direx FEC reconheceu a necessidade de fazer uma pausa estratégica
durante as quintas-feiras do mês de outubro de 2021, para realizar encontros fraternos e solidários da equipe
FEC, para juntos meditar sobre o Evangelho e assim, promover encontros com Jesus. “Pois onde dois ou três
estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles” (Mt 18,20)

Objetivos

Justificativa

▪ Buscar a necessária COMUNHÃO DE PENSAMENTOS para obtermos a benesse de cooperar com os Bons Espíritos
e de sermos por eles assistidos;

▪ Ter um espaço de refazimento e de renovação espiritual com os irmãos de ideal (nos dois Planos) através do
meditar e vivenciar o Evangelho obtendo assim o necessário alimento espiritual;

▪ Potencializarmos a ação dos Benfeitores Espirituais em benefício de todos os integrantes da Família Espírita
Catarinense, pela nossa adesão consciente a este valioso recurso.

Metodologia
▪ Reunião Virtual as quintas-feiras das 20h as 21h, para realizar irradiações conforme formato atual,

acrescentando o Estudo de trechos do Evangelho através da Metodologia do Evangelho Redivivo (Conhecer,
Meditar, Sentir e Vivenciar), etapa esta que será coordenada pelos integrantes da Comissão do Evangelho
Redivivo da FEC.



▪ 07/10/2021 – “Vinde a mim vós que estais cansados e eu vos aliviarei” Mateus, 

11:28-29  (Elaine e Bicca)

▪ 14/10/2021 – “Tenho vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no Mundo 
tereis aflições, mas, tende bom ânimo, eu venci o Mundo” João, 16:3 ( Tiago e 

Jones)

▪ 21/10/2021 –“Portanto eu digo: Não se preocupem com sua própria vida, 
quanto ao que comer ou beber; nem com seu próprio corpo, quanto ao que 
vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do 

céu: não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros; contudo, o Pai celestial as alimenta. Não têm vocês muito 

mais valor do que elas?7Mateus 6:27-27 (Bicca e Albertina)

▪ 28/10/2021 – “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou como o Mundo a dá, não 
se turbe o vosso coração, nem se atemorize.” João, 14:27  (Jones e Elaine)

Programação



“Procura vir antes do inverno.” – Paulo. (II Timóteo,4:21.)

“(...) Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino 

Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento?

Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, 

de gelo pesado e compacto sobre o coração?

Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas.

Os nevoeiros ocultam a meta, e tudo, em torno do viajante da vida, tende à desordem ou à 

desorientação.

É indispensável procurar o Amigo Celeste ou aqueles que já se ligaram, definitivamente, ao seu amor, 

antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança”.

Fonte: extraído do livro “Vinha de Luz”, Lição 66. de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito 

Emmanuel. 

Conclusão


