ENCONTRO ESPÍRITA

INSCRIÇÕES/INFORMAÇÕES

3055º ENCONTRO FRATERNO AUTA DE SOUZA

14 e 15 de Maio de 2016
Londrina - PR

Valor das Inscrições: Inscrições no valor de R$ 15,00 (quinze) para
custeio da alimentação e material usado no evento. Crianças até 11
anos não pagam.
Teremos à disposição um alojamento coletivo no local do evento. Será
necessário apenas que tragam colchonetes, roupas de cama e objetos
de higiene pessoal.

CURSOS ESPECÍFICOS
1) Posto de Assistência - Assistência Social na Casa
Espírita:
Estuda o trabalho assistencial realizado no
Cristianismo primitivo e no plano espiritual. Apresenta o
posto de assistência e seu funcionamento.

TEMA CENTRAL:
Brasil Coração do Mundo Pátria
Do Evangelho
POR QUE PARTICIPAR DO 3055º ENCONTRO
FRATERNO AUTA DE SOUZA?
O Encontro Fraterno Auta de Souza é uma oportunidade que
você tem de se preparar para as atividades da Casa Espírita
por meio de cursos teóricos e práticos. Os instrutores são
trabalhadores com experiência consolidada ao longo dos anos.
Os temas abordam o dia-a-dia do Centro Espírita.
LOCAL

Casa do Caminho
Rua Paul Harris Nº1481, Jd Aeroporto
Londrina - PR
Marcelo: (43) 8815-2797/3029-9977 – marcelo@mythe.com.br
Adriana: (43) 9918-2568/Silvia 8835-3636 - dricakol@yahoo.com.br
Livraria Chico Xavier (43) 3322-1140
Site: http://www.encontrofraternolondrina.org.br/
Facebook: http://fb.com/EncontroFraternoAutaDeSouzaDeLondrina

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO
14/05/2016 – Sábado
À partir das 10h
Credenciamento
12h Almoço
13h30 Abertura do Evento
14h Cursos Espec. e Atuais
18h30 Banho e Jantar
20h Tema Central

15/05/2016 - Domingo
07h Café da Manhã
08h Práticas Assistenciais
12h Encerramento
12h30 Almoço de
Confraternização.

2) Campanha de Fraternidade Auta de Souza(CFAS) Estuda a biografia de Auta de Souza, o histórico da Campanha,
o surgimento da CONCAFRAS - PSE e dos Encontros Fraternos.
Aborda as bases doutrinárias, seus objetivos e metodologias.
3) Caravana Jesus no Lar – Aborda funcionamento dessa
atividade do Centro Espírita que sai às ruas levando a
mensagem espírita e oferecendo o Culto do Evangelho nos
lares, despertando a esperança e o consolo nos corações
sofridos.
4) Evangelização Infantil – Destina-se aos evangelizadores
que já atuam e que desejam aperfeiçoamento no trabalho.
Aborda os princípios e metodologia da Escola de
Evangelização Espírita Infantil para crianças de 0 a 11 anos de
idade.
CURSOS ATUAIS
1) O Jovem e a Mídia – Aborda a importância que a mídia tem
na influencia dos jovens.
2) Perda de Entes Queridos - Vem trazer o trazer o consolo,
as pessoas que perderam algum ente querido através do
esclarecimento da doutrina espírita.
3) Esperanto - Vem trazer a historia do esperanto, e mostrar
sua importância como língua universal.
Encontrinho
O encontrinho trabalha com a criança através da
evangelização, usando-se de brincadeiras, dinâmicas, musicas
e vídeos, passando-lhe novos conhecimentos da moral cristã,

