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06/01/2013
O ESFORÇO CONTÍNUO NO TRABALHO DO BEM

Fazer a oposição: esmorecimento x entusiasmo

Correlacionar o tema à epistola de Paulo aos colossenses, 4:18 - "Lembrai-vos das minhas prisões"
Emmanuel. "Mudança e proveito" . In: Bênçãos de paz, mens. 5, idem. "Entra e coopera" . In: Caminho, Verdade e Vida. Mens. 2. 
Idem, ibidem, " Mãos limpas, mens. 74. Idem, ibidem, "Um desafio" mens. 147. Idem, ibidem, "Aguilhões", mens. 150. Idem "Servir 
e marchar". In: Fonte viva, mens. 52. Idem, ibidem. "Procuremos com zelo", mens. 54. Idem, ibidem, "Elucidações", mens. 55. 
Idem, ibidem, "Que farei?", mens. 112. Idem "Lei do mérito". In: Justiça divina, p. 89. Idem, ibidem, "Compromisso", p. 125. 
Meimei. "Esperando por ti". In: Justiça divina, mens. 71

Téc: ALBERTOPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Exp: LUIS DE JESUSCEOSLocal:

01

Tarefa:

Tema:

Abordar a continuidade do esforço em nossa vida não somente nos momentos bons, mas sobretudo nos momentos de dificuldades. 
Ilustrar com a 2ª parte II - "O tecelão". (principalmente a parte final) e III - "Lutas e humilhações".
Abordar também que o trabalho constante se faz em todos os momentos da vida sobretudo nos momentos difíceis por que possa 
passar a pessoa.

4239-4059

25/01/2013
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: GERALDOPrep: 19:30hA.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h Exp: MARIA HELEJA R.CEOSLocal:

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.

4330-2421

27/01/2013
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: ROSEPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Exp: MARIA ELISACEOSLocal:

04

Tarefa:

Tema:

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.

4367-5215

15/02/2013
AUXÍLIO ANTECIPADOS

Fazer a oposição: ação x expectação

Correlacionar o tema ao evangelho de Jesus, em Lucas, 10:7, "Pois é digno o trabalhador do seu salário. Comentar a passagem 
inteira em Lucas, 10:1-9
Emmanuel. "Auxílios antecipados". In: Amigos. Idem, "Ja presença do amor". In: Fonte viva, mens. 159. Idem, ibidem, " Ja luta 
vulgar", mens. 160. André Luis. "Ideal e segurança". In: Sol nas almas, p. 49-51. Idem, ibidem, "Sacrifícios voluntários", p. 
182/184.

Téc: GERALDOPrep: 19:30hA.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h Exp: JOSÉ MARIACEOSLocal:

06

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "Adelaide, a pomba da paz", de Walmir Ayalla.
Abordar a postura de indiferença pelas dores do próximo daqueles que rogam um favor divino, salientando o dever de todos 
socorrer enquanto se aguarda a providência divina.
Lembrar ainda que os atos de amor, por pequenos que sejam, são depósitos efetuados na contabilidade divina em favor  de quem os 
pratica. Desse modo, a observância do concurso fraterno é condição indispensável para receber, por antecipação, os favores do 
céu. "Ao que tem se lhe dará" - Jesus.

4458-3359

MensagemReunião para preparação de palestra Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS. Todos precisam participar!
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24/02/2013
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, "Jinguém 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, "Jão 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: ALBERTOPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Exp: RUDIJEICEOSLocal:

08

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.

4367-5215

28/02/2013
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, "Jinguém 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, "Jão 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: MAJOELPrep: 19:30hA.E. 5ª Feira 20:00 h Exp: SEBASTIÃOCEOSLocal:

08

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.

4425-2155 4178-2382

29/03/2013
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 Exp: SEBASTIÃOCEOSLocal:

12

Tarefa:

Tema:

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. Jecessitamos desenvolver nossas qualidades 
pessoais, conviver, ser felizes, conhecer a nós mesmos, pensar sobre nossos atos e analisá-los.
Ilustrar com "A lição da Jatureza". In: 100 estórias de vida e sabedoria, de Osvino Toillier.

4425-2155

02/04/2013
A VERDADE

Fazer a oposição: verdade x mentira

Correlacionar o tema ao evangelho de Jesus anotado por João, 18:37/38 - "Tu o dizes, eu sou rei". Apresentar a passagem de Jesus 
ante o tribunal de Pilatos, em João, 18:28-32.
Correa, Avelino A et col. "Viver a verdade".

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

13

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "A Verdade, a mentira, o fogo e a água". Lenda etíope. In: De mãos dadas, de Avelino Correa et col. (8ª série) Editora 
Scipione.
Abordar que devemos ser dirigidos pela verdade e que precisamos ser verdadeiros em quaisquer situação.

4367-5215

MensagemReunião para preparação de palestra Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS. Todos precisam participar!
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04/04/2013
A VERDADE

Fazer a oposição: verdade x mentira

Correlacionar o tema ao evangelho de Jesus anotado por João, 18:37/38 - "Tu o dizes, eu sou rei". Apresentar a passagem de Jesus 
ante o tribunal de Pilatos, em João, 18:28-32.
Correa, Avelino A et col. "Viver a verdade".

Téc: ELIZA SILVAPrep: 19:30hA.E. 5ª Feira 20:00 h Exp: JAHILDACEOSLocal:

13

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "A Verdade, a mentira, o fogo e a água". Lenda etíope. In: De mãos dadas, de Avelino Correa et col. (8ª série) Editora 
Scipione.
Abordar que devemos ser dirigidos pela verdade e que precisamos ser verdadeiros em quaisquer situação.

4368-0119 4345-4236

07/04/2013
A INFLUÊNCIA DOS ESPÍRITOS

Fazer a oposição: vigilância x invigilância

Correlacionar o tema à primeira epistola de João, 4:1 - "Meus filhos, não creiais em todos os Espíritos. Examinais, antes se os 
Espíritos são de Deus".
Boletim SEI. "Espíritos protetores". Joanna de Angelis. "Interferência espiritual". In: Oferenda, p. 31/33.

Téc: ROSEPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Exp: MARIA ELISACEOSLocal:

14

Tarefa:

Tema:

Abordar o papel da vigilância nas ações, palavras e pensamentos, bem como da oração preconizada por Jesus para se obter a 
sintonia com os Espíritos do Bem.

4367-5215

02/05/2013
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: Josso 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: ELIZA SILVAPrep: 19:30hA.E. 5ª Feira 20:00 h Exp: JOSÉ MARIACEOSLocal:

17

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "Cidadão de nosso lar". In: Josso 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.

4458-3359 4345-4236

10/05/2013
A BONDADE

Fazer a oposição: bondade x maldade

Correlacionar o tema à epistola de Paulo aos gálatas, 6:19 - "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, 
se não houvermos desfalecido.
Correa, ª "Bondade". In: De mãos dadas (5ª série), p. 66. Idem, ibidem, "Ser bom ou ser mau para si mesmo", p. 67. Idem, ibidem, 
"Bondade e ecologia/', p. 68. Idem, ibidem, "Os riscos da bondade", p. 69. Idem, ibidem, "Lenda de Malba Tahan", p. 72. Joanna 
de Angelis. "Recurso da bondade". In: Luz viva, 167/9. Kardec, Allan. L.E., perg. 1019. EE, cap. 13, item 11. Emmanuel. "Sem 
desfalecimento". In: Vinha de luz, mens. 82.

Téc: GERALDOPrep: 19:30hA.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h Exp: PEDRO PEJHACEOSLocal:

18

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "A porta" (texto esparso).
Abordar a virtude da bondade que deverá ser a tônica na vida de todos e só então o mundo de regeneração será implantado na 
Terra porque os bons superarão os maus.

6914-6381

MensagemReunião para preparação de palestra Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS. Todos precisam participar!
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26/05/2013
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, "Ja 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: ALBERTOPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Exp: SEBASTIÃOCEOSLocal:

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.

4425-2155

06/06/2013
A PROVEDORIA

Fazer a oposição: provimento x desprovimento

Correlacionar o tema à I epístola de Pedro, 2:17 "Honrai a todos. Amai a fraternidade".
André Luiz. "Jeste exato momento", mens. 14. Batuíra. "Anda quando", mens. 33. Albino Teixeira. "Jota Espírita", mens. 38. 
Emmanuel. "Passo de luz", mens. 42. In: Coragem. Kalvin Van Dine. "Você e seus clientes", mens. 28. "Ao encontro dos outros", 
mens. 23. "A quem se aproxima", mens. 33. Ins: Técnica de viver

Téc: MAJOELPrep: 19:30hA.E. 5ª Feira 20:00 h Exp: MILTESCEOSLocal:

22

Tarefa:

Tema:

Abordar a nossa contribuição na manutenção da harmonia e da paz. Salientar que Deus permitiu a multiplicação dos nosso 
talentos para que os colocássemos à disposição do bem geral.
Ilustrar com "A lição da natureza". In 100 estórias de vida e sabedoria, de Osvino Toillier, pág. 104/105, (coletânea).
Abordar também que a provedoria não se dá apenas de pais para filho, mas também e principalmente, devemos ser capazes de 
servir quando as circunstâncias nos solicitarem.

2677-3804 4178-2382

07/06/2013
A PROVEDORIA

Fazer a oposição: provimento x desprovimento

Correlacionar o tema à I epístola de Pedro, 2:17 "Honrai a todos. Amai a fraternidade".
André Luiz. "Jeste exato momento", mens. 14. Batuíra. "Anda quando", mens. 33. Albino Teixeira. "Jota Espírita", mens. 38. 
Emmanuel. "Passo de luz", mens. 42. In: Coragem. Kalvin Van Dine. "Você e seus clientes", mens. 28. "Ao encontro dos outros", 
mens. 23. "A quem se aproxima", mens. 33. Ins: Técnica de viver

Téc: GERALDOPrep: 19:30hA.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h Exp: CHRISTACEOSLocal:

22

Tarefa:

Tema:

Abordar a nossa contribuição na manutenção da harmonia e da paz. Salientar que Deus permitiu a multiplicação dos nosso 
talentos para que os colocássemos à disposição do bem geral.
Ilustrar com "A lição da natureza". In 100 estórias de vida e sabedoria, de Osvino Toillier, pág. 104/105, (coletânea).
Abordar também que a provedoria não se dá apenas de pais para filho, mas também e principalmente, devemos ser capazes de 
servir quando as circunstâncias nos solicitarem.

30/06/2013
A TOLERÂNCIA

Fazer a oposição: tolerância x conivência

Fundamentando-se nas palavras de Jesus - "Mas para que não os escandalizemos ... Paga o tributo", evangelho de Mateus, 17:27.
AT - PV 26:4. LE, 3ª parte- X, questões 825 a 828 e 833 a 842. EE, cap. X, item 16 a21. Carlos (Espírito). "Autodomínio". In: Tuas 
mãos, mens. 2. Emmanuel. "Jo crediário da vida". In: Alma e coração. Idem, "Jecessitados".  In: Bênção de paz, mens. 32. Idem, 
ibidem, "Qualificação Espírita", mens. 47. Idem, "Que temos com o Cristo?". In: Caminho , verdade e vida, mens. 144. Idem, 
ibidem, "Esperemos", mens.  162. Idem, ibidem, "Opiniões convencionais", mens. 177. Idem, "Fraternidade". In: Fonte viva, mens. 
15. Idem, ibidem, "Rotulagem", mens. 170. Idem, "Em oração e serviço". In: Justiça divina, p. 59. Idem, "Saber como convém". In: 
Vinha de Luz, mens. 44

Téc: ROSEPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Exp: MILTESCEOSLocal:

26

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "O servo inconstante", de Jéio Lúcio. In: Jesus no lar, mens, 5.
Abordar a tolerância como a condescendência para com a maneira de pensar, sentir e agir de outrem. Descendendo da 
compreensão, a  tolerância se distingue da conivência, que compactua com os atos menos dignos do outro

2677-3804

MensagemReunião para preparação de palestra Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS. Todos precisam participar!
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28/07/2013
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: ROSEPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Exp: CATARIJACEOSLocal:

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

09/08/2013
A TENTAÇÃO

Fazer a oposição: impulso x contenção

Apoiar-se no evangelho de Jesus, anotado por Mateus, 5:13 - "E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal".Meimei. "O 
problema da tentação". In: Pai nosso, mens. 8. Emmanuel. "Vigiando". In: Palavras de vida eterna, mens. 20. Idem, ibidem, 
"Evitando a tentação", mens. 3. Idem, "Vigilância",mens. 132. In: Vinha de luz. Idem, ibidem, "O capacete", mens. 140. Joanna de 
Angelis. "Enfrentando as tentações".

Téc: GERALDOPrep: 19:30hA.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h Exp: SEBASTIÃOCEOSLocal:

31

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "O guarda-chuva", de Richard Simonetti. In: Quem tem medo da obsessão?
Abordar a vigilância que consiste em ocupar o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, uma vez que a tentação é 
decorrente da nossa imperfeição.

4425-2155

13/08/2013
E OS FILHOS COMO FICAM?

Fazer a oposição: abandono x acolhimento

Fundamentar o tema na pergunta de Paulo a Jesus - "Que farei?", em Atos, 22:10
Antigo Testamento - PV 13:24. Salmos, 68:5. EE XIV, 9. Emmanuel. "Corações em luta" (diálogo entre Corvino e Varro). In: Ave 
Cristo! Idem. "Consultas". In: Caminho Verdade e Vida, mens. 43. Idem, "Parentes". In: Fonte viva, mens. 156. Idem, ibidem, 
"Dentro da luta", mens. 162. Idem, Prefácio. In: Pão Josso. Idem, ibidem, "Pais", mens. 135. Idem, ibidem, "Inimigos", mens. 137. 
Idem, "Filhos". In: Vida e sexo, mens. 10. Idem, ibidem, Vinculação, mens. 14. Idem, ibidem, "Desvinculação", mens. 15. André 
Luis. "Em você". In: O Espírito da Verdade, mens. 18. Meimei. Ibidem, "Jesus sabe", mens. 65. Albino Teixeira. Ibidem, "Jossos 
irmãos", mens. 83. "Os filhos na separação dos pais" (textos esparsos)

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

32

Tarefa:

Tema:

Abordar a responsabilidade dos pais no que tange à criação e orientação dos filhos. Ressaltar que, mesmo separados, o homem e a 
mulher devem continuar unidos aos filhos, sem fugir ao impositivo da luta e do esforço que lhes cabem.

4362-2279

15/09/2013
O AMBIENTE ESPIRITUAL DO LAR

Fazer a oposição: harmonia x desarmonia

Correlacionar o tema com o EE, cap. 9, item 6, bem como com o cap. 27, item 11.
André Luiz. Conduta espírita (pesquisa livre). Emmanuel. "Padrão espírita". In: Bênção de paz, mens. 55. Idem, "Viver em paz". In: 
Fonte viva, mens. 123. Idem, "Virtude solitária". In: Justiça divina, p. 23. Idem. "Com amor". In: Vinha de luz, mens. 5. Idem, 
ibidem, "A prece recompõe", mens. 98. Joanna de Angelis. "Convite ao Evangelho". In: Convites da Vida, mens. 20. Idem, ibidem, 
"Convite à  harmonia", mens. 27. Miramez. "Felicidade no lar". In: O Mestre dos mestres, mens. 30. Meimei. "O duelo". In: 
Evangelho no lar, mens. 38.

Téc: ALBERTOPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Exp: RUDIJEICEOSLocal:

37

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com o "O ensino da luz". In: A vida escreve, mens. 28, de Hilário Silva.
Abordar a participação e interesse de todos na manutenção do ambiente espírital saudável do lar. Salientar a responsabilidade de 
todos para esse desiderato.

4367-5215

MensagemReunião para preparação de palestra Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS. Todos precisam participar!
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20/09/2013
O AMBIENTE ESPIRITUAL DO LAR

Fazer a oposição: harmonia x desarmonia

Correlacionar o tema com o EE, cap. 9, item 6, bem como com o cap. 27, item 11.
André Luiz. Conduta espírita (pesquisa livre). Emmanuel. "Padrão espírita". In: Bênção de paz, mens. 55. Idem, "Viver em paz". In: 
Fonte viva, mens. 123. Idem, "Virtude solitária". In: Justiça divina, p. 23. Idem. "Com amor". In: Vinha de luz, mens. 5. Idem, 
ibidem, "A prece recompõe", mens. 98. Joanna de Angelis. "Convite ao Evangelho". In: Convites da Vida, mens. 20. Idem, ibidem, 
"Convite à  harmonia", mens. 27. Miramez. "Felicidade no lar". In: O Mestre dos mestres, mens. 30. Meimei. "O duelo". In: 
Evangelho no lar, mens. 38.

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

37

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com o "O ensino da luz". In: A vida escreve, mens. 28, de Hilário Silva.
Abordar a participação e interesse de todos na manutenção do ambiente espírital saudável do lar. Salientar a responsabilidade de 
todos para esse desiderato.

4224-5642

26/09/2013
A EFEMERIDADE

Fazer a oposição: eternidade x efemeridade

Correlacionar o tema com os dizeres de Tiago em Atos, 4:13 - "Eia agora vós que dizeis amanhã... ". Relatar todo o texto em que o 
apóstolo aborda a falibilidade dos projetos humanos, 4:13-17 (anexo)
André Luiz. "O minuto". In? Sol nas almas, p. 52/54. Emmanuel. "Eia agora". In: Fonte viva, mens. 119.

Téc: MAJOELPrep: 19:30hA.E. 5ª Feira 20:00 h Exp: JOSÉ MARIACEOSLocal:

38

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "A libélula". In: Sabedoria das parábolas, p. 78/79, de Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino.
Abordar a efemeridade dos momentos que possam e não retornam e na demora do homem em situar-se em expectativas inoperantes. 
Levar também o público a refletir sobre o quanto se pode contribuir no minuto que passa em favor do bem, do amor e da paz.

4458-3359 4178-2382

08/10/2013
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. "Jas 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: ----Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Exp: MAUROCEOSLocal:

40

Tarefa:

Tema:

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.

18/10/2013
A IMORTALIDADE

Fazer a oposição: mortalidade x imortalidade

Correlacionar o tema com a passagem de Jesus, anotada por João, 11:25 - "Aquele que crê em mim, mesmo que morra viverá."
Allan Kardec. LE, perg. 149/160 e 323. EE, introdução - XI. O céu e o inferno, 1ª parte - A preocupação com a morte. AT - 
Deuteronômio. 31:16 e 32:50. Emmanuel. "Espíritos diante da morte", mens. 145. In: Justiça divina. Idem, "Sempre vivos". In: Pão 
nosso, mens. 42. Idem, ibidem, "Separação", mens. 125. Idem, "Transformação". In: Vinha de luz, mens. 158. Idem, ibidem, 
"Ressuscitação", mens. 151

Téc: GERALDOPrep: 19:30hA.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h Exp: EDUARDOCEOSLocal:

41

Tarefa:

Tema:

Levar o sonsolo e a esperança.
Ilustrar com "Saudades", texto de Sylvia Ortoff. In: Jogando conversa fora.

4127-3385

MensagemReunião para preparação de palestra Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS. Todos precisam participar!
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08/11/2013
COLABORADORES DO CRISTO

Fazer a oposição: contemplação x ação

Fazer a correlação com o evangelho de Lucas, 10:3 - "Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos" - Jesus.
Emmanuel. "Encargos pequeninos". In: Bênção de paz, mens. 7. Idem, ibidem, "Em equipe", mens. 10. Idem, "O companheiro", 
mens. 20. In: Caminho, Verdade e Vida. Idem, "Cristo e nós", mens. 17. In: Fonte Viva. Idem, ibidem, "Que tendes?", mens. 133. 
Idem, ibidem, "Sigamo-lo", mens. 166. Idem, "O más e os discípulos". In: Pão Josso, mens. 79.

Téc: GERALDOPrep: 19:30hA.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h Exp: SEBASTIÃOCEOSLocal:

44

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "Há um século", de Hilário Silva. In: O Espírito de verdade.
Abordar a importância da nossa contribuição para a edificação do Reino de Deus na Terra, salientando que, se a redenção provém 
do Alto, sua concretização depende e muito da colaboração ativa dos homens de boa vontade.

4425-2155

14/11/2013
AÇÃO DE GRAÇAS

Fazer a oposição: gratidão x ingratidão

Apoiar-se na epistola de Paulo aos efésios, 5:20 - "Dando graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo".
Emmanuel, "Ja exaltação do Reino Divino", mens. 17. "Ação de Graças", mens. 19. In: Palavras de vida eterna. Joanna de 
Angelis. "A presença de Deus". In: Momentos de iluminação, mens. 1. Bloch, Pedro. "Deus e os meninos", p. 73. Alves, Rubens. 
"Meu Deus". Santana, José Acácio. "Eu quero agradecer", p. 115. In: De mão dadas, 1 (série, de Avelino A Correa e col.)

Téc: ELIZA SILVAPrep: 19:30hA.E. 5ª Feira 20:00 h Exp: JOÃO CARLOSCEOSLocal:

45

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "O homem que comandava a ponte". In: Sabedoria em parábolas, de Felipe Aquino (coletânea)
Abordar o sentimento de gratidão a Deus pelo dom da vida.

4338-9094 4345-4236

24/11/2013
A ESPERANÇA

Fazer a oposição: esperança x desesperança

Apoiar-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, cap 13:7 - "Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre". Citar ainda o 
Eclesiastes, IX, 4 - "Porque, enquanto um homem permanece entre vivos, há esperança"
Joanna de Angelis. "Convite à esperança". In: Convite da vida. Mens. 18. Idem, "Tranquiliza-te em Deus". In: Responsabilidade, p. 
58/59. Idem. "Prossegue lutando". In: Messe de amor, mens. 21. Meimei. "Junca sem esperança". In: Coragem, p. 25/26. Fromm, 
Erich. "A esperança". In: A revolução da esperança, p. 24/31

Téc: ALBERTOPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Exp: SEBASTIÃOCEOSLocal:

47

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "Estrela verde". In: 100 Estórias de vida e sabedoria", p. 21, coletânea de Osvino Toillier. Editora Sinodal.
Abordar o que a esperança não é e contrapor com a esperança empreendedora. O futuro se consolida mediante as realizações do 
presente... (Joanna de Angelis)

4425-2155

26/11/2013
A ESPERANÇA

Fazer a oposição: esperança x desesperança

Apoiar-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, cap 13:7 - "Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre". Citar ainda o 
Eclesiastes, IX, 4 - "Porque, enquanto um homem permanece entre vivos, há esperança"
Joanna de Angelis. "Convite à esperança". In: Convite da vida. Mens. 18. Idem, "Tranquiliza-te em Deus". In: Responsabilidade, p. 
58/59. Idem. "Prossegue lutando". In: Messe de amor, mens. 21. Meimei. "Junca sem esperança". In: Coragem, p. 25/26. Fromm, 
Erich. "A esperança". In: A revolução da esperança, p. 24/31

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

47

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "Estrela verde". In: 100 Estórias de vida e sabedoria", p. 21, coletânea de Osvino Toillier. Editora Sinodal.
Abordar o que a esperança não é e contrapor com a esperança empreendedora. O futuro se consolida mediante as realizações do 
presente... (Joanna de Angelis)

MensagemReunião para preparação de palestra Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS. Todos precisam participar!
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06/12/2013
O DESPERTAMENTO DA CONSCIÊNCIA

Fazer a oposição: atenção x desatenção

Correlacionar com os dizeres de Emmanuel em "Pão Josso", Prólogo - Espiritismo não expressa simples convicção de 
imortalidade: é clima de serviço e edificação.
EE, VI, 1a8 ; XVII, 1a11; XXI, 10 e11. Emmanuel. "Mudança e proveito", mens. 5. "Palavra e vida", mens. 6. "Verbo e caminho", 
mens. 24. "Criação verbal", mens. 38. In: Bênção de paz. Idem, "Conversai", mens. 45. "Um desafio", mens. 147. In: Caminho, 
Verdade e Vida. Idem, "Pelos frutos", mens. 27. "Elucidações", mens. 55. "Que farei", mens. 112. In: Fonte Viva.

Téc: GERALDOPrep: 19:30hA.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h Exp: ELISACEOSLocal:

48

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "O incentivo santo". In: Jesus no lar, de Jéio Lucio.
Considerar que as palestras vão - pouco a pouco mercê da nossa perseverança em ouvi-los - destruindo a barreira que colocamos 
entre nós e os ensinos de Jesus. Elas nos despertam, fazendo-nos ver a luz, reconhecendo a verdade e assim tentando mudanças de 
comportamento.

4421-9538

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


