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27/02/2014
INICIATIVA E LIDERANÇA

Fazer as oposições: dependência x iniciativa

Correlacionar o tema à passagem evangélica citada por Mateus,  5:13, "Vós sois o sal da Terra"
André Luiz. Agenda Cristã. "Você mesmo", mens. 42. "Lembranças úteis", mens. 18. Conduta espírita. "Perante nós mesmos", mens. 
18. Emmanuel. Pão nosso. "Convite ao bem", mens. 39. "Boas maneiras", mens. 43. "O 'mas' e os discípulos", mens. 79. Amélia 
Rodrigues. Quando voltar a primavera. "A entrevista", pág. 59. Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, cap. 24, 13 a 
16. Marco Prisco. Momentos de decisão. "Ação e valor", mens. 10; "Custódia do amor", mens. 29. Espíritos diversos. Ideal 
Espírita. "Única medida", mens. 31. "O fio esquecido", mens. 82. O Espírito da Verdade. Emmanuel. "O primeiro", mens. 64

Téc: LUCIANAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: CELIACEOSLocal:

08

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "Candidato impedido". In Luz acima, mens 37, de Irmão X.
Salientar que o Senhor escolhe aquele cuja construção íntima tem alicerces na iniciativa própria, esclarecendo o exposto em O 
Livro dos Médiuns (questão 291, item 19, nota): Os nossos Espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o 
melhor caminho, sem, contudo conduzirem -nos pela mão, porque se o fizessem, perderíamos o mérito da iniciativa".

4228-4879

01/05/2014
O TRABALHO NA ESPIRITUALIDADE

Fazer as oposições: ação x inação

Téc: LUCIANAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: GABRIELCEOSLocal:

17

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com qualquer relato do trabalho da Espiritualidade superior, nos livros de André Luiz.
Dar a conhecer ao público o trabalho socorrista realizado pela Espiritualidade.

4368-3113

29/05/2014
AS RESPOSTAS DE DEUS

Fazer as oposições: atendimento x não-atendimento

Embasar o tema na passagem de Jesus, nas anotações de Lucas, 11:11 - "E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe 
dará uma pedra?".
Relatar o episódio na integra - Lucas, 11:5-13.
Emmanuel. Vinha de luz. "Tende fé em Deus", mens. 162. Idem. Palavras de vida eterna. "Confiemos alegremente", mens. 50. 
"Jesus e dificuldade", mens. 56. Idem. Pão nosso. "O Senhor dá sempre", mens. 63. "Deus não desampara", mens. 92. Fonte viva. 
"Esperar e alcançar", mens. 103.

Téc: LUCIANAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: ERICACEOSLocal:

21

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "O tapete vermelho" - Texto esparso.
Enfocar que as bênçãos de Deus encontram-se ao alcance de todas as criaturas, entretanto para que as criaturas possam a elas ter 
acesso, é necessário a edificação em si próprias - da sublimação e do milagre da transformação moral.

4330-5574

19/06/2014
A SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES

Fazer as oposições: lamentação x rejúbilo

Correlacionar o tema à passagem da primeira epístola de João, 4:18 - "O perfeito amor lança fora o temor".
Emmanuel. Palavras de vida eterna. "Amor e temor", mens. 4. "Vencer o mal", mens. 10; "No estudo da salvação", mens. 29; 
"Confiemos alegremente", mens. 50. Idem. Alma e coração. "Ambientes", mens. 3; "Serás paciente", mens. 22.

Téc: LUCIANAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: MILTESCEOSLocal:

24

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "A parábola". In: A luz dissipa as trevas, pág. 139-141, volume I. Coletânea de Paulo Daltro de Oliveira. Gráfica e 
Editora Paulo de Tarso, Goiânia, 2002.
Abordar a superação das dificuldades a que o Espírito está sujeito, uma vez que ele, o Espírito, tem a fatalidade de ganhar outras 
dimensões rumo à felicidade completa.

2677-3804
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27/11/2014
A BUSCA

Fazer as oposições: exteriorização x interiorização

Correlacionar o tema à passagem evangélica. "O Reino de Deus está dentro de nós", em Lucas, cap 17:20-21.
Emmanuel. Vinha de luz. "Ouçamos atentos", mens. 18; "Sementeira e ceifas", mens. 53; "Somos de Deus"; mens. 84; "Nos diversos 
caminhos", mens. 99; "Joio", mens. 107. Idem. Palavras de vida eterna. "Combatendo a sombra", mens. 31; "Observemos amando", 
mens. 35. Lancellin. Cirurgia moral. "Observa teu comportamento", mens. 30; "Cortando arestas", mens. 41; "Não defendas teus 
erros", mens. 46.

Téc: LUCIANAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: ARLETECEOSLocal:

47

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "A busca do Reino". In: Histórias que ninguém contou. Conselhos que ninguém deu, pág. 42-4. Coletânea de 
Melcíades Jose de Brito. DPL - Editora e Distribuidora de Livros Ltda - São Paulo, 2000.
Explicar que a implantação do Reino de Deus no coração do homem deve obedecer a um trabalho de aperfeiçoamento ético - 
espiritual.

4362-5273

01/01/2015
ANO NOVO - A RENOVAÇÃO

Fazer as oposições: degeneração x renovação

Apoiar o texto na citação de Paulo (II Coríntios, 4:16) "Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se 
renova, dia a dia".
Emmanuel. Vinha de luz. "Sementeiras e ceifas", mens. 53. "Política divina", mens. 59; "Sem desfalecimentos", mens. 82. Inocência 
da Caridade. Estradas e Caminhos, "A primeira missão", pág. 24/7. Emmanuel. Fonte Viva. "Sementeira e construção", mens. 68; 
"Renova-te sempre", mens. 141. Joanna de Angelis. Leis morais da vida. "Renovação", mens. 23.

Téc: LUCIANAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: IRACEMACEOSLocal:

52

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "O amor-perfeito". In: Histórias que elevam a alma. Coletânea de Guilherme Victor M. Cordeiro. São Paulo, (s/e). 
2002. Pág. 51/52.
Abordar que a renovação se dá somando-se as experiências passadas com as atuais.

4368-3113


