
 

10º ENCONTRO ESPÍRITA DO CENTRO ESPÍRITA BÊNÇÃO DE PAZ 

TEMA: “Os dilemas da fé no século 21” 
 

Datas: 30 de setembro e 01 de outubro de 2017 

Local: Salão de palestras do Centro Espírita Bênção de Paz – Rua Lutécia, 679, Vila Carrão, 

São Paulo – SP. 

Programação 

 

SÁBADO – 30 DE SETEMBRO – 2017 

 

- 8h40 - Abertura – Coral Bênção de Paz 

- 9h00 – 10h20 – Palestra: Pedro Camilo 

Subtema: 1) A fé que move montanhas – “O homem que move montanhas começa 

carregando pequenas pedras” – Fé é uma construção 

- 10h20 – 10h40 - Intervalo (coffee break) 

- 10h40 – 12h00 – Palestra: Manolo Quesada 

Subtema: 2) “Se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda...” – Qual é o tamanho 

da sua fé? Fé e fidelidade (Deus é fiel?) 

- 12h00 – 13h50 – Intervalo para almoço 

- 14h00 – 15h20 – Palestra: Silvio Lemos 

 Subtema: 3) “Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em 

todas as épocas da humanidade”. Como entender a fé raciocinada, dois conceitos 

aparentemente antagônicos? Fé e Espiritismo. 

- 15h20 – 15h40 – Intervalo (coffee break) 

- 15h40 – 17h00 – Palestra: Dra. Mônica de Medeiros  

Subtema: 4) “Vai, tua fé te salvou”. O poder transformador e terapêutico da fé. Não há 

obstáculo intransponível para a fé 

 - 17h00 – Encerramento da programação de sábado 



DOMINGO – 01 DE OUTUBRO – 2017 

 

- 8h45 - Abertura – Banda Bênção de Paz 

- 9h00 – 10h20 – Palestra: Marcos Leão 

Subtema: 5) “A fé, por duras conquistas, fulgura em ti como uma estrela, no entanto, não 

desistas de lutar para mantê-la”. É possível perder a fé, fé na vida, fé em si mesmo? A fé 

precisa ser alimentada  

- 10h20 – 10h40 - Intervalo (coffee break) 

- 10h40 – 12h00 – Palestra: Agnaldo Paviani  

Subtema: 6) “Fé na vida, fé no homem, fé no que virá/ nós podemos muito, nós podemos 

mais/ vamos lá fazer o que será”. Como a fé nos ajuda a viver, nos dias atuais. Fé e 

diversidade (de religiões, orientação sexual, opiniões, etc)  

- 12h00 – 12h50 – Pinga Fogo – Perguntas e respostas com os convidados 

- 12h50 – Encerramento do Evento 

 

Mapa de localização: Rua Lutécia, 679 – Vila Carrão – São Paulo – SP. 

 

 

ENTRADA: 1 Kg de alimento não perecível 

As inscrições devem ser feitas pelo site do Bênção de Paz: bencaodepaz.wordpress.com 

com o preenchimento da Ficha de Inscrição. 

Poderão ser feitas também, diretamente na livraria do Bênção de Paz durante os trabalhos 

públicos das quintas-feiras (20h00 – 22h00) ou aos domingos (10h00 – 12h00), através do 

preenchimento da Ficha de Inscrição. 

Em caso de dúvidas entrar em contato com a Associação Bênção de Paz pelo telefone:  

(11) 2091-3979 ou por e-mail: bencaodepaz@uol.com.br 
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