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25/01/2011
O PRECONCEITO

Fazer a oposição: aceitação x inaceitação

Correlacionar o tema à parábola do Bom Samaritano, em Lucas 10:25-37.

Apoiar-se também na passagem de O Livro dos Espíritos, questão 803 - IX - 3ª parte: "Perante Deus todos os homens são iguais", 

bem como nos dizeres do Irmão Felinto a Manoel Philolomeno de Miranda (ambos Espíritos): "O amor de Deus não é partidarista, 

abençoando uns, em detrimento de outros filhos". (cap. 21 Comentários preciosos. In: Loucura e obsessão)

EE. Introdução - III Samaritanos. André Luiz. "Realidade". In: Agenda cristã, mens. 23. Emmanuel. "Em serviço do mundo". In: 

Bênçãos de paz. Mens. 45. Idem, ibidem, "Qualificação Espírita". Mens. 47. Idem, "O banquete dos publicanos". In: Caminho, 

verdade e vida, mens. 137. Idem. "O varão da Macedônia", mens. 160. Idem. "Autolibertação. In: Vinha de Luz, mens 47. Idem, 

ibidem, "Em nosso trabalho", mens. 11. Lancellin. "Servir sem especular", mens. 31. In: Cirurgia moral. Idem, ibidem, "Limpando 

idéia", mens. 42. Idem, ibidem, "A ninguém desprezes". Mens. 28, Miranda, Manoel Philomeno. "Reflexões salutares". In: Loucura 

e obsessão, mens. 22. "Guerra ao preconceito", Suplemento feminino da /folha, 17/03/2002.

Téc: ----Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Exp: ERICACEOSLocal:

03

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "A dignidade da diferença texto esparso.

Considerar que Jesus, o enviado de Deus, abraça a todos, sem distinção. Para ele a única diferença entre os homens é a que se 

mede pelo esforço nobre de cada um. Esclarecer que o Mestre Jesus emprega a figura do samaritano na parábola com o propósito 

de mostrar que o homem considerado abjeto foi capaz de socorrer, o que não aconteceu com o sacerdote e nem com o levita.

4330-5574

08/03/2011
O DIA INTERNACIONAL DA MULHER

A espiritualização da mulher

Batuíra. "Ante a mulher". In: Mais luz, p. 111. Augusto César. "Feminismo". In: Revista Espírita Allan Kardec.

Téc: ----Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Exp: ERICACEOSLocal:

09

Tarefa:

Tema:

Abordar a espiritualização da mulher.

Ilustrar com "O elemento feminino". In: Memórias de um suicida", os de Yvonne A Pereira.

Abordar também que o desenvolvimento da intelectualidade deve acompanhar o desenvolvimento da emoção.

4330-5574

19/04/2011
O SOCORRO ESPIRITUAL DURANTE O SONO FÍSICO

Fazer a oposição: amparo x abandono

Correlacionar o tema ao EE. VI. 8 - "Em toda parte onde haja uma lágrima, Deus colocou um bálsamo que alivia". EE VI 5 a 8 e 

XXVIII 38 a 39.

André Luiz. "Mediunidade curativa". In: Mecanismos da mediunidade, cap. 33. Idem, "Oração", cap. 25. Idem, ibidem, "Jesus e a 

mediunidade", cap. 26. Idem, "Regressando a casa". In: Nosso lar, cap. 49. Emmanuel, "Auxílios do invisível". In: Caminho, 

Verdade e Vida, mens. 100. Idem "Que tendes?". In: Fonte viva, mês. 133. Idem "A cura própria". In: Segue-me, p. 51. Idem, 

ibidem, "A água fluída", p. 129. Idem, ibidem, "O passe", mens. 131. Joana de Angelis. Poder da fé, p. 165. Idem "Psicoterapeuta", 

p. 131. In: Jesus e o Evangelho. André Luiz. Curas espirituais. In: O Espírito da Verdade, mens. 53

Téc: ----Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Exp: ANTONIO CARLOSCEOSLocal:

15

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "Cidadão de nosso lar". In: Nosso lar, cap. 50.

Abordar o socorro diuturno de Deus que se estende inclusive durante o sono físico. Salientar a necessidade do preparo para o sono 

físico.

7818-7000

31/05/2011
A PROTEÇÃO DO MESTRE

Fazer a oposição: desamparo x proteção

Correlacionar o tema à passagem de Jesus, anotada por Mateus, 28:20 - "... E eis que estou convosco todos os dias, até a 

consumação dos séculos."

Relatar o episódio completo da ressurreição e das circunstância em que ocorreu esse episódio, em Mateus, 28:1-20.

Emmanuel. "Tende fé em Deus". In: Palavras de vida eterna, mens. 162. Idem, "Na senda escabrosa". In: Fonte viva, mens. 41. 

Meimei. "Jornada acima". In: Deus aguarda, p. 21/24. Idem, ibidem, "Carta íntima", p. 40/42. Joanna de Angelis. "Desgraça 

terrena". In: Florações envangélicas, p. 65/67.

Téc: ----Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Exp: ERICACEOSLocal:

21

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "A inesperda renovação". In: Deus aguarda, p. 26/29, de Meimei.

Abordar o amparo de Jesus não apenas nos empreendimentos da busca do sucesso, mas também nas situações de sofrimento 

moral - momentos de aferição dos valores para que a jornada redentora tenha êxito.

4330-5574
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02/08/2011
A TRANSCENDÊNCIA

Fazer a oposição: transcendência x imanência

Apoiar-se no evangelho de Jesus, anotado por João, 4:35 - "Eis que vos digo: Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão 

brancas para a ceifa."

Emmanuel. "Enxertia divina". In: Fonte viva, mens. 78. Idem, "Abre a porta". In: Vinha de Luz, mens 11. Idem, ibidem, "Levantai 

os olhos", mens. 10. Idem, ibidem, "Manjares", mens. 172. Joanna de Angelis, Triunfo, sobre o ego". In: Autodescobrimento, p. 

159/171. Boff, Leonardo. "Transcendência e imanência: Expressões do Patriarcado?".

Téc: ----Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Exp: CATARINACEOSLocal:

30

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "O canto das areias". In: Sabedoria em parábolas, p. 132/134, de Felipe Aquino (coletâneas)

Abordar a finalidade da vida que não se resume aos fenômenos de nutrição e divertimento. O homem há de se compenetrar da 

necessidade da iluminação espiritual e de novas realizações com Deus.

4362-2279

16/08/2011
A SOLIDARIEDADE

Fazer a oposição: individualismo x solidariedade

Correlacionar o tema ao evangelho de Jesus, em Marcos, 9:41 - "Qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, vos 

digo que não perderá o seu galardão".

Emmanuel. "Cooperação". In: Caminho, verdade e vida, mens. 175. Idem, "Ninguém vive para si". In: Fonte viva, mens. 154. Idem, 

"O homem com Jesus". In: Pão nosso, mens. 61. Idem, "Em nossa luta". In: Vinha de Luz, mens. 32. Idem, ibidem, "Não basta ver", 

mens. 34. André Luiz. "Interdependência". In: Sol nas almas. Joanna de Angelis. "Convite à solidariedade", mens. 55. In: Convites 

da vida, mens. 55. Kardec, Allan. EE, cap. XXV, item 3 e 8.

Téc: ----Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Exp: CEILECEOSLocal:

32

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "Um cão na noite", de Luiz Martins. In: Ciranda de ventos.

Abordar o cultivo do sentimento de solidariedade, mostrando que dependermos uns dos outros para bem viver. Considerar que 

ninguém deve presumir que pode elevar-se sem o auxílio de outrem, e que aceitar a mão solidária não significa condição 

parasitória.

4178-9998

06/09/2011
O OBJETIVO DA VIDA

Fazer a oposição: negligência x diligência

Correlacionar o tema à passagem evangélica em Marcos, 3: 5 - "Estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, 

sã como a outra". Narrar o episódio do homem de mão árida (Lucas, 3:1-5).

Emmanuel. "Mão estendidas". In: Fonte viva, mens. 174. Idem, ibidem, "Aproveita", mens. 71. Idem, ibidem, "Administração", 

mens. 73. Idem, "Se aspiras a servir". In: Palavras de vida eterna, mens. 85. Idem, ibidem, "Mãos em serviço", mens. 147.

Téc: ----Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Exp: MAUROCEOSLocal:

35

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "A gruta do destino" - s / a  Extraída da Revista Espírita, 32.

Abordar os talentos múltiplos que Deus nos concede para o trabalho em prol dos outros e de nós mesmos, valendo-nos sempre do 

momento, sem perda de tempo em expectativas inúteis, o que põem por terra os objetivos da vida. Salientar ainda que os rogos pelo 

restabelecimento da saúde. Deus nos atende , restabelecendo-nos a saúde para trabalharmos pelo bem comum.

25/10/2011
O DOM SUPREMO

Fazer a oposição:

Apoiar o tema na passagem de Jesus, em João, 16:33. "Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz; no mundo só tereis 

aflições, mas tende bom ânimo em vencer o mundo".

Joanna de Angelis. "Opção pela vida". In: Momentos de iluminação. Idem, "Fé e vida. Pág. 63/66. In: Desperte e seja feliz. Idem. 

Erro e reabilitação, mens. 15. In: Viver e amar. Idem. "Os que não esperaram". Pág. 23/6. In: Convivência.

Téc: ----Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Exp: CATARINACEOSLocal:

42

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "Doze pratos" (texto esparso).

Abordar a vida física como o mais excelente dos dons. Salientar também serem as situações de crises. Momentos de reflexão e 

cautela a fim de que as decisões não sejam tomadas na base da insegurança.

4362-2279

MensagemReunião para preparação de palestra Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS. Todos precisam participar!
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06/12/2011
A BOA-VONTADE

Fazer a oposição: desculpa x boa vontade

Correlacionar o tema com a passagem evangélica anotada por Lucas, 14:18 - "E todos a uma vez começaram a escusar-se. Disse o 

primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo; rogo-te que me haveis por escusado". Jesus.

Emmanuel. "Na presença do amor", mens. 159. "Modo de fazer", mens. 2. "União fraternal", mens. 49. "Diferença", mens. 20. In: 

Fonte viva. Joanna de Angelis. "Com regozijo". In: Florações Evangélicas, mens. 11. Emmanuel. "Na hora de auxiliar". In: Monte 

acima, p. 49. Idem, "Desculpismo". In: Palavras de vida eterna, mens. 128.

Téc: ----Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Exp: CATARINACEOSLocal:

48

Tarefa:

Tema:

Ilustrar  com "A história do faquir". Extraído da Revista Espírita, nº 16.

Abordar a exortação dos Anjos - Emissários de Deus - na noite de Natal, a boa-vontade dos homens, virtude capaz de desenvolver 

todas as potencialidades do Espírito eterno e que deverá concretizar-se não só na elevação pessoal, mas também no auxílio aos 

outros.

4362-2279

MensagemReunião para preparação de palestra Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS. Todos precisam participar!
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