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09/01/2014
QUANDO O POUCO É MUITO

Fazer as oposições: O muito com negligência x o pouco com boa vontade.

Correlacionar o tema às palavras de Jesus: "Ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo que tinha", AT - Provérbios - 16,8. Allan 

Kardec. O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. XIII, 5 e 6. Emmanuel. Caminho Verdade e Vida. "Coisas mínimas", mens. 31. 

Instrumentos do Tempo. "Chamamento", mens. 24. Kelvin Van Dine. Técnica de viver. "Comece hoje", mens. 38. Espíritos diversos. 

Caridade. "Em favor do mundo", mens. 6. "Um quarto de hora", mens. 23. Ideal espírita. "Um minuto", mens. 26. O Espírito da 

Verdade. "Legenda espírita". Mens. 3. "Oração da migalha". Mens. 31. "Você e os outros", mens. 100. Marco Prisco. Momentos de 

decisão. "Você pode e deve", mens. 8. Vinicius. Na escola do Mestre. "O óbolo da viúva", mens. 8.

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

01

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Prêmio ao sacrifício" mens. 4. In: Alvorada cristã, de Neio Lúcio.

Abordar a valorização dos recursos de que se dispõem, mesmo que sejam  parcos, multiplicando-os com boa vontade, interesse e 

esforço, Lembrar que Jesus, com o mínimo de tempo de apostolado, preparou a transformação da humanidade.

4228-4879

20/03/2014
O NASCER DE NOVO

Fazer as oposições: estagnação x renovação

Allan Kardec. O Livro dos Espíritos - Livro III, cap. VIII; A lei do progresso. Obras póstumas. "O caminho da vida", 1ª parte (9ª 

edição, pág. 176). André Luiz. Agenda cristã. "Se você deseja", mens. 26; "Ande acima", mens. 44. Espíritos diversos. Preces e 

mensagens espíritas. Dionísio F. Alvarez. "Salmo do amanhecer". Joanna de Angelis. Convites da Vida. "Convite à pureza", mens. 

44; idem. "Convite à renovação", mens. 49. Idem. Jesus e o Evangelho. "Renascimento", pág. 39. Espíritos diversos. O Espírito da 

Verdade. "Renascer e remorrer", pág. 48. Jacob Melo. O lado positivo de tudo, "Analogia e igualdade", pág. 18. Idem. "O preço da 

lição", pág. 21.

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

11

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Pequena história do discípulo". In: Luz acima, mens. 3, de Irmão X.

Esclarecer que, refletindo sobre a atual existência, não importa saber quem fomos, o que fizemos, quais os nossos equívocos e erros 

de ontem; importa, agora, reiniciar o nosso programa de pureza. Salientar que o nascer de novo é diário, fruto da boa vontade, do 

interesse, do trabalho e do esforço.

4228-4879

10/04/2014
A HORA QUE PASSA

Fazer as oposições: aflição x reconforto

Correlacionar o tema conforme as anotações de Mateus, 6:34, "A cada dia basta o seu mal" - Jesus.

Allan Kardec. Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. V. André Luiz. Agenda Cristã, "Princípios redentores", mens. 2. Emmanuel. 

Bênção de paz. "Embaraços", mens. 9. Religião dos Espíritos. "Examina a própria aflição", pág. 33. Amélia Rodrigues. Quando 

voltar a primavera. "Aflitos e consolados", pág. 41. Joanna de Angelis. Convites da vida. "Convite à coragem", mens. 9. O Espírito 

da Verdade. "Fazendo sol", mens. 25; "Lições do momento", mens. 28; "Afliges-te", mens. 89.

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

14

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A perda irreparável". In: Luz acima, mens. 16, de Irmão X.

Abordar o imperativo de não se prender excessivamente às dificuldades de ontem, nem se inquietar demasiado pelos prováveis 

obstáculos de amanhã, guardando a certeza de que Deus está conosco. Salientar que se deve viver cada dia, procurando fazer o 

melhor no aqui e no agora.

4228-4879

27/04/2014
O TRABALHO NA ESPIRITUALIDADE

Fazer as oposições: ação x inação

Téc: PEDROPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: FATIMACEOSLocal:

17

Tarefa:

Delimitação:

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.

4436 5091 4125.5574

17/07/2014
A BAGAGEM DO ESPÍRITO

Fazer as oposições: ação x inação

Enfocar o tema apoiado na passagem de Tiago, cap. 2:17 "A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma".

Emmanuel. Palavras de vida eterna. "Fé e obras", mens. 5; Ajudemos também", mens. 11; "Boas obras", mens. 13; Reparemos 

nossas mãos", mens. 37. André Luiz. Agenda cristã. "Solicitação fraterna", mens. 7. Joanna de Angelis. Celeiro de bênçãos. 

"Caridade e presença", mens. 30; "Sempre caridade", mens. 51.

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

28

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Os túneis de Deus". In: Histórias que ninguém contou. Conselhos que ninguém deu. Coletânea de Melcíades José de 

Brito. DPL - Editora e Distribuidora de Livros Ltda - São Paulo, 2000.

Abordar o comportamento do homem que deve ser centrado na glorificação e no serviço ao Eterno Pai, na pessoa do semelhante e 

não na simples glorificação a Deus.

4228-4879
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31/07/2014
AS TENDÊNCIAS

Fazer as oposições: renovação x repetição

Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme anotações de Mateus, cap. 15:11. "Escutai e compreendei isto: Não é o que entra na 

boca que macula o homem;  o que sai da boca do homem é que macula. - O que sai da boca procede do coração e é o que torna 

impuro o homem". Enfocar ainda o EE, cap. VIII, item 8 e Livro dos Espíritos. Questão 770a.

Ermance Dufaux. Reforma íntima sem martírio. "O que procede do coração". Pág. 43/6.

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

30

Tarefa:

Delimitação:

Abordar a necessidade de se identificar tendências malsãs, substituindo-as por ações positivas no bem e no amor maior.

Explicar que as tendências são sinais de comportamento deletérios de vidas anteriores e que assomam à mente levando o Espírito a 

repetições dos erros.

4368-3113

21/08/2014
ORAÇÃO E VIGILÂNCIA

Fazer as oposições: cautela x descuido

Fundamentar a palestra no ensinamento dos Espíritos "O essencial não é orar muito, é orar bem". (O Livro dos Espíritos - Livro 

III. Cap. II, questão 660a.)

Allan Kardec. O Livro dos Espíritos - Livro III, cap, II. O Evangelho segundo o Espiritismo, cap. 27. André Luiz. Agenda Cristã. 

"Rogativas", mens. 47. Conduta espírita. "Perante nós mesmos", mens. 18. Carlos. Tuas mãos. "Vigilância", mens. 26. Emmanuel. 

Alma e coração. "Tua mente", mens. 11. Religião dos Espíritos. "Contradição", pág. 117. Palavras de vida eterna. "Rogar", mens. 

151. Joanna de Angelis. Messe de amor. "Moeda - bondade", mens. 48. Espíritos diversos. O Espírito da Verdade. "Na exaltação do 

amor". Mens. 78.

Téc: LUCIANAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: CATARINACEOSLocal:

33

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A surpresa do crente". In: Pontos e contos, mens. 13 de Irmão X.

Explicitar o pensamento de Meimei na proposição: "Ora como quem sobe ao céu pela escada sublime da bênção... Contudo, 

quando voltares da divina excursão que fazes em pensamento, desce teus olhos ao vale dos que padecem... (O Espírito da Verdade, 

mens. 101)

4362-2279

05/10/2014
A AUTODEFESA DO HOMEM DE BEM

Fazer as oposições: extorsão x defesa

Correlacionar o tema à epístola de Paulo aos Filipenses, 3:2 - "Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros".

Emmanuel, Vinha de luz. "Indicação de Pedro", mens. 27; "Igreja livre", Mens. 55; "Maus obreiros", mens. 74; "Sofrerá 

perseguições", mens. 77. Caminho, Verdade e Vida. "Guardai-vos", mens. 48.

Téc: ELIZA SILVAPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: LUIS DE JESUSCEOSLocal:

40

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A árvore inútil". In: Histórias maravilhosas para ler e pensar. Pág. 93-5. Coletânea de Neila Tavares. Editora Nova 

Era.

Abordar a sabedoria da autoproteção para que não se caia nas mãos de pessoas inescrupulosas. Enfatizar que o amor ao próximo 

não compactua com a submissão ao erro e nem com a espoliação pessoal.

4231.3735 4345-4236

11/12/2014
AS METAS DE DEUS

Fazer as oposições: aceitação x rebeldia

Apoiar o tema na passagem de Jesus anotada por Mateus, 6:10 - "Seja feita a tua vontade".

Joanna de Angelis. Otimismo. "Os desígnios de Deus", pág. 110/112. "Como oras?", pág. 14/16; "Os desígnios de Deus", mens. 30. 

Anotações encontradas no bolso de um pracinha ,morto na Segunda Guerra Mundial.

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

49

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "As três árvores". In: De Jesus para os que sofrem. Pág. 51/2, de Clóvis Tavares.

Abordar o atendimento de Deus aos nossos pedidos em conformidade com a Sua sabedoria.

4228-4879

21/12/2014
NATAL - TEMPO DE REENCONTRO E DE PERDÃO

Fazer as oposições: vingança e perdão

Correlacionar o tema à passagem de Lucas, 11:4. Assim como perdoarmos a quem nos tenha ofendido.

Praagh, James Van. Em busca do perdão. "Assim como perdoamos a quem nos tenha ofendido". Idem. O melhor pedido. 

Emmanuel. Fonte Viva, "Natal", mens. 180. Idem. Palavras de vida eterna. "Perdão - remédio santo", mens. 61.

Téc: PEDROPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: WAGNERCEOSLocal:

51

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O carvalho embandeirado de esperança". Mario Tamassia. Apud Simonetti, Richard. Uma razão para viver. Bauru, 

Gráfica - São João Ltda, 1990, pág. 82-83.

Enfocar que a paz na Terra depende do perdão.

99697-2098 4125.5574
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