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Expositor: MARIA HELENA R.

03/02/2011
A PRECAUÇÃO

Fazer a oposição: precaução x descuido

Correlacionar o tema ao episódio de Jesus no Horto das oliveiras, em Mateus 26:36-4. "Vigiai e orai para não cairdes em 
tentação".
Emmanuel, "Vigilância". In: Vinha de luz, mens. 13. Idem, "Guardemos o cuidado". In: Fonte Viva, mens. 34. Idem, ibidem, 
"Vigiemos e oremos", mens. 110. Joanna de Angelis. "Convite à vigilância". In: Convites da vida, mens. 60.

Téc: ELIZA SILVAPrep: 19:30hA.E. 5ª Feira 20:00 h Dir: ODAIRCEOSLocal:

04

Tarefa:

Delimitação:

Abordar a vigilância no serviço ativo, na luta do bem contra o mal para que a nossa consciência não se contamine pelo mal, 
porque as tentações decorrem da individualidade.

4229-0342 4345-4236

06/03/2011
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: ELIZA SILVAPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: ELISACEOSLocal:

09

Tarefa:

Delimitação:

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.

4421-9538 4345-4236

17/03/2011
O DEVER

Fazer a oposição: incumbência x incúria

Correlacionar o tema à parábola de Jesus - "O administrador infiel", anotada por Lucas, 16:1-11
Emmanuel. "Guardar". In: Harmonização, p. 60/64. Idem "Administração". In: Fonte viva, mens. 75. Idem "Maus obreiros". In: 
Vinha de luz, mens. 71. Idem, ibidem, "Aproveitamento", mens. 14. Idem "Aperfeiçoamento". In: Intervalos, p. 79.

Téc: MÁRCIOPrep: 19:30hA.E. 5ª Feira 20:00 h Dir: ODAIRCEOSLocal:

10

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O dever esquecido". Extraído do livro "Antologia da criança", de Meimei.
Abordar o dever do homem em dar conta das incumbências determinadas por Deus. Mostrar que cada inteligência na Terra tem um 
tarefa a cumprir, desde as menores manifestações da vida até o homem - criação por excelência - que deverá desincumbir-se desse 
mister no trabalho que Deus lhe confiou, pois chegará o momento  d'Ele pedir conta dos talentos que confiou. Devemos, pois, dar 
conta da nossa administração.

4229-0342 4127-2556

01/04/2011
O SENTIDO DA VIDA

Fazer a oposição: desconsideração x consideração

Correlacionar o tema à passagem de Jesus anotada por João, 10:10. "Eu vim para que tivésseis vida e vida em abundancia.
Gonzaguinha. "O que é o que é?" In: De mãos dadas, p. 22. Idem, ibidem, "A busca dos prazeres", p. 23. Idem, ibidem, "Além dos 
prazeres", p. 24. "as drogas", p. 24. Idem, ibidem, "Baobás", p. 25.

Téc: GERALDOPrep: 19:30hA.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h Dir: MARCIA CHIURCOCEOSLocal:

12

Tarefa:

Delimitação:

Enfocar o sentido da vida pautada nos princípios e valores morais, quais sejam: o amor, o trabalho, o respeito, a fraternidade, a 
probidade. Além dos prazeres, precisamos ser bem aceitos e amados pelos outros. Necessitamos desenvolver nossas qualidades 
pessoais, conviver, ser felizes, conhecer a nós mesmos, pensar sobre nossos atos e analisá-los.
Ilustrar com "A lição da Natureza". In: 100 estórias de vida e sabedoria, de Osvino Toillier.

4224-5642

22/04/2011
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: GERALDOPrep: 19:30hA.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h Dir: MARIA HELENA R.CEOSLocal:

15

Tarefa:

Delimitação:

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.

4330-2421

MensagemReunião para preparação de palestras Última 2ª- feira do mês as 13:30h na IAM Todos precisam participar!
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Expositor: MARIA HELENA R.

22/07/2011
O PODER DO AMOR

Fazer a oposição: amor x desamor

Correlacionar o tema à epistola de Paulo aos Romanos, 12:16 - "Tende o mesmo sentimento, uns para com os outros".
Emmanuel. "Progresso e amor". In: Bênçãos de paz, mens. 57. Idem, "A regra áurea". In: Caminho, verdade e vida, mens. 41. 
Idem. Ibidem, "Amas o bastante?, mens. 97. Idem, "Na presença do amor". In: Fonte viva, mens. 159. Idem, ibidem, "Inimigos", 
mens. 137. Idem, "Com amor". In: Vinha de luz, mens. 5. Idem, ibidem, "De coração puro", mens. 90. Idem, ibidem, "Amizade e 
compreensão", mens. 121. Idem, ibidem, "Amai-vos, mens. 130. Vinicius. "A boa parte". In: Na Seara do Mestre. Meimei. "Amar o 
próximo como a si mesmo". In: Evangelho no Lar, cap. 26.

Téc: GERALDOPrep: 19:30hA.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h Dir: JAHILDACEOSLocal:

28

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O poder do amor". In: No mundo maior, cap. 5.
Salientar que o amor é essência divina e se executamos as nossas tarefas, quaisquer que sejam, fundamentados nesse amor, 
venceremos as dificuldades.

4368-0119

13/10/2011
A REABILITAÇÃO

Fazer a oposição: degeneração x reabilitação

Correlacionar o tema com o evangelho de Jesus, segundo os apontamentos de Lucas, 23:46 - "Pai, nas tuas mãos entrego o meu 
Espírito".
Meimei. "Deus é amor". In: Deus aguarda, p. 84/87. Joanna de Angelis. "Nas mãos de Deus". In: Florações evangélicas, p. 41/43. 
Idem, "Arrependimento e reparação". In: Desperte e seja feliz, p. 57/61. Idem,  "Convite à definição ". In: Convites da vida, mens. 
11. Idem, ibidem, "Convite à regeneração", mens. 48

Téc: MÁRCIOPrep: 19:30hA.E. 5ª Feira 20:00 h Dir: ELISACEOSLocal:

40

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Arrependimento tardio". In: Trigo de Deus, cap. 12
Abordar o sofrimento dos corações em luta de redenção que não tem caráter punitivo, mas antes constituem-se em técnicas de 
educação de que se utiliza o Pai Amoroso convocando o filho rebelde à edificação interior, à reparação dos próprios erros.

4421-9538 4127-2556

22/12/2011
A SUBLIMIDADE DO PERDÃO E O NATAL

Fazer a oposição: esquecimento x rancor

Apoiar-se nas palavras de Jesus, conforme anotações de Mateus, cap. 6:14e15 - "Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas 
também vosso Pai celestial vos perdoará".
Joanna de Angelis. "Convite ao perdão". In: Convites da vida, p. 124/125. Idem, "Alegrias do Natal". In: Responsabilidade, mens. 
20. Idem, "Antes de tudo perdão". In: Dimensões da verdade, p. 167/169. Idem. "Perdoai". In: Florações evangélicas, mens. 36. 
Emmanuel. "Perdão - remédio santo". In: Palavras de vida eterna, mens. 61.

Téc: MANOELPrep: 19:30hA.E. 5ª Feira 20:00 h Dir: MÁRCIOCEOSLocal:

50

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Conto de Natal". Extraído da revista Presença Espírita, nº 129, de nov/dez de 1988.
Abordar a sublimidade do perdão instituído com a Boa Nova de Jesus.

4127-2556 4178-2382

MensagemReunião para preparação de palestras Última 2ª- feira do mês as 13:30h na IAM Todos precisam participar!


