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Período de NOVEMBRO / 2016
GRAU

DETALHES DA SESSÃO

Mês: Novembro

DATA

GR

SESSÃO

ORDEM DIA

01/11

2

Or.

-

TEMPO DE
ESTUDO

MINISTRANTE
V.:M.: Reginaldo Porto e
Adm.:

08/11

2

Or.

Palavras do
V.:M.:

O Trigo e
Apresentação do
artigo de Carlos
Chagas sobre a
Proclamação da
República

22/11

1

Finanças

Balancete 3º.
Trimestre 2016

-

Adm.:

29/11

1

Or.

-

-

V.:M.: Jorge Sá “Ad hoc”

Datas Comemorativas:
* 02 - Dia dos Finados
* 10 – Dia do Trigo
* 14 - Dia Nacional da Alfabetização
* 15 - Proclamação da República
* 15 - Dia do Esporte Amador
* 19 - Dia da Bandeira
* 24 - Dia Mundial de Ação de Graças
* 27 - Dia Nacional de Combate ao Câncer
* 27 - Dia de Nossa Senhora das Graças

V.:M.: Reginaldo Porto e
Adm.:

Dia 10 de Novembro
Dia do Trigo
É a segunda maior cultura de cereais, depois do milho e o arroz.
O grão do trigo é usado para fazer farinha, que por sua vez, é usada na fabricação do pão,
na alimentação de animais domésticos e também como um dos ingredientes para a
fabricação da cerveja.
No Grau de Apr.: - éramos como o grão de trigo enterrado para germinar com nossos
esforços num caminho de Luz.
A espiga de trigo, entre os antigos, sempre foi o símbolo de Fartura e Abundância, pois o
trigo inteiro, quebrado ou moído era a principal fonte de alimento, nas regiões que o
cultivavam bem como, utilizado em oferendas e pratos ritualísticos.
Ceres, para os romanos ou Deméter, para os gregos era a deusa da Fartura, dos cereais e
das colheitas.
Nas personificações desta Deusa, ramos de trigo estão sempre presentes. Ele também é um
ingrediente indispensável da cerealia, uma celebração romana antiga que homenageava
Ceres com três dias festivos, pela fartura da colheita.
Em outras culturas de povos antigos, como os babilônios, os sumérios e os judeus, o
alimento principal também era à base de trigo.
Diz-se que os primeiros grãos colhidos eram oferecidos aos deuses demonstrando gratidão.
Ato que possivelmente teria originado a prática do dízimo em algumas religiões.
Segue, também...
A parábola do trigo e do joio simboliza a luta entre o bem e o mal, ainda existente no nosso
planeta.
Dizendo:
O Reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo; mas,
dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se.
E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio.
E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe:
Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem, então, joio?
E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso.
E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo?
Porém ele lhes disse: Não; para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com
ele.
Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei
primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar; mas o trigo, ajuntai-o no meu
celeiro. Mateus, 13:24-30.

