
  

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO RIO GRANDE DO SUL

3, 4 e 5 DE NOVEMBRO DE 2017
PORTO ALEGRE - RS 

OFICINA 1 - 
A presença de Deus nas relações familiares, sociais e 

profissionais



  

Treinamento oficina 1 – 30/04/2017

Data: 30/04/2016
Duração: 1h
Local: Fergs – treinamento EaD
Desenvolvimento:
1. Boas vindas: 
2. Conteúdos abordados: Tema; ementa; 

objetivos; bibliografia, orientações para o início da 
oficina, introdução breve ao estudo da “Parábola dos 
dois filhos” e cronograma dos treinamentos.



  

A presença de Deus nas relações familiares, sociais e 
profissionais.

Objetivo geral: 

Identificar os princípios que asseguram a 
Presença Divina nas relações no lar, na 
sociedade e no ambiente profissional 
correlacionando-os com o equilíbrio, 
produzido pela sua vivência, nesses 
cenários.



  

Objetivos específicos:

1) Sensibilizar o grupo para a identificação da presença de Deus em 
nossas vidas;

2) Conscientizar os participantes da oficina sobre as consequências 
morais e religiosas da Revelação Espírita na compreensão que 
explicita de Deus como Inteligência Suprema, Causa Primeira 
de todas as coisas;

3) Identificar circunstâncias da vida, no lar, nas relações sociais e 
profissionais em que a Providência Divina dispensa sobre Seus 
filhos a sua solicitude;

4) Mobilizar os corações para o sentimento de gratidão para com 
Deus, tendo em vista suas consequências para a paz interior e 
a pacificação social.



  

Justificativa:

A Doutrina Espírita nos apresenta uma concepção 
existencial de Deus e de seus atributos, bem como, da 
ação providencial do Pai Celeste em nossas vidas que, 
compreendida no campo da inteligência emocional, 
anteriormente processada pelo exercício da fé 
raciocinada, produz serena sede de plenitude, mobiliza o 
ser para a aquisição da harmonia íntima, gerando calma, 
confiança na ação providencial do Pai e uma manifesta 
resignação ativa ante as suas provas e expiações, 
predispondo o ser integralmente para a paz interior e, 
naturalmente, para a pacificação social.
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Cronograma: 



  

Orientações para o início da oficina:

1. Apresentação dos facilitadores da oficina;

2. Sugestão :

● Nome completo

● Centro Espírita de origem

● Externar a alegria e gratidão pela oportunidade 
deste encontro

● Afirmarem que irão conduzi-los nas reflexões da 
Oficina A presença de Deus nas relações familiares, 
sociais e profissionais. 



  

IMPORTANTE!

1. Contato entre as duplas de trabalho exatamente para que revisem 
e treinem, se possível, o passo a passo da execução da oficina. 

2. Citar a importância da utilização de linguagem adequada, embora 
informal no contexto da metodologia de oficina, assim como a 
identificação e eliminação de cacoetes e vícios de linguagem. 

3. - Manter sempre o ambiente de cordialidade e respeito entre os 
participantes, organizar as falas para que não sejam simultâneas, e 
gentilmente não permitir relatos demasiadamente longos, de cunho 
pessoal que possam atrapalhar o andamento do trabalho.

4. Corrigir sempre, de forma igualmente gentil e amorosa, mas 
assertiva, possíveis distorções doutrinárias, para que os participantes 
tenham com clareza os princípios do Espiritismo.



  

3. Apresentação no grupo:

Apresentação em duplas, em 
cochicho.



  

GRATIDÃO!!!
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