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31/01/2013
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: MA0OELPrep: 19:30hA.E. 5ª Feira 20:00 h Exp: A0TO0IO CARLOSCEOSLocal:

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.

97818-7000 4178-2382

21/02/2013
O ESFORÇO PESSOAL

Fazer a oposição: acomodação x esforço

Correlacionar o tema à passagem evangélica.
Joanna de Angelis. "Desafios". In: Demissões da Verdade, mens. 140/142. Idem "Reclamação e esforço". In: Messe de amor, p. 
69/71. Emmanuel, "Ajuda-te hoje". In: Coragem, p. 87/88. Idem, "De ânimo forte". In: Vinha de luz, mens. 31. Idem, ibidem "Em 
combate", mens. 79. Idem, ibidem "Fortaleza", mens 119.

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

07

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "A glória do esforço". In: Jesus no lar, p. 183/185, de 0éio Lúcio.
Abordar que a sabedoria do homem de valor é fruto de sua continua renovação de sentimentos. Mostrar que o esforço é responsável 
pela construção do homem de valor e pela anulação de suas inclinações negativas. Salientar a firme contenção do espírito e a sua 
persistência de propósito. Esclarecer ainda que a recuperação do homem deve dar-se pelo esforço e não pela dor.

4127-3385 4345-4236

11/04/2013
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: MA0OELPrep: 19:30hA.E. 5ª Feira 20:00 h Exp: AUGUSTOCEOSLocal:

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.

4178-2382

04/07/2013
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. "0o crediário da vida". In: Alma e coração. Idem, "0ecessitados".  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: MA0OELPrep: 19:30hA.E. 5ª Feira 20:00 h Exp: A0TO0IO CARLOSCEOSLocal:

26

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "O servo inconstante", de 0éio 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

97818-7000 4178-2382

MensagemReunião para preparação de palestra Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS. Todos precisam participar!
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18/07/2013
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, "0a 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: 0a Seara do Mestre. Meimei. "Amar o 
próximo como a si mesmo". In: Evangelho no Lar, cap. 26.

Téc: MA0OELPrep: 19:30hA.E. 5ª Feira 20:00 h Exp: JOÃO CARLOSCEOSLocal:

28

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "O poder do amor". In: 0o 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.

4338-9094 4178-2382

15/08/2013
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 0osso. 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, "0ossos 
irmãos", mens. 83. "Os filhos na separação dos pais" (textos esparsos)

Téc: MA0OELPrep: 19:30hA.E. 5ª Feira 20:00 h Exp: ELOISACEOSLocal:

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.

4178-9856 4178-2382

05/09/2013
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". 0arrar 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: ELIZA SILVAPrep: 19:30hA.E. 5ª Feira 20:00 h Exp: A0TO0IO CARLOSCEOSLocal:

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.

97818-7000 4345-4236

17/10/2013
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: ELIZA SILVAPrep: 19:30hA.E. 5ª 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 4345-4236

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


