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13/02/2014
PODER - QUERER - FAZER. A FÉ COM OBRAS

Fazer as oposições: dúvida x fé

Fundamentar-se na epístola de Tiago, 2:26: "A fé sem obras é morta".

Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo. Cap. XIX. Carlos. Tuas mãos. "Fé", mens. 43. Emmanuel. Justiça divina. "Ora e 

serve", pág. 95. Pão Nosso. "Tua fé", mens. 113. Religião dos Espíritos. "Cada hora", pág. 239. Joanna de Angelis. Messe de amor. 

"Fidelidade e fé", mens. 19; "De alma confiante", mens. 38. Lancellin. Cirurgia moral. " A confiança", mens. 14. Espíritos diversos. 

O Espírito da Verdade. "Os outros", mens. 7 (Meimei). "Rogativa das mãos", mens. 103 (André Luiz).

Téc: ----Prep: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: ASSISIAMLocal:

06

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A fé vitoriosa". In: Jesus no lar, 32, de Neio Lúcio.

Abordar a verdadeira fé como virtude produtiva que desperta todas as faculdades nobres do homem, encaminhando-o para a 

prática do bem, tal como a árvore, coberta de folhas, flores e frutos, a serviço da Terra.

99693-4815

04/09/2014
A VIDA EM FAMÍLIA

Fazer as oposições: cuidado x descuido

Apoiar o tema na 1ª epístola de Paulo a Timóteo, 5:8 - "Mas se alguém não tem cuidado dos seus e, principalmente, dos de sua 

família, negou a fé..."

Emmanuel. Leis de amor. "Parentesco e filiação", perg. 6 a 17. Palavras de vida eterna. "Compaixão em família", mens. 107; "Paz 

em casa", mens. 108. Caminho, Verdade e Vida. "Educação no lar", mens. 12. Pão nosso. "Em família", mens. 117. Vinha de luz. 

"Tu e tua casa", mens. 88. Joanna de Angelis. S.O.S. Família. "Vida em família", pág. 23-25.

Téc: ----Prep: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: ASSISIAMLocal:

35

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Sobrevivência". In: A luz dissipa as trevas, pág. 136-137. Coletânea de Paulo Daltro de Oliveira, volume 1, 1ª 

edição - Gráfica e Editora Paulo de Tarso. Goiânia, 2001

Abordar que a vida em família é oportunidade sublime de redenção espiritual e, portanto, não deve ser descuidada ou malbaratada.

99693-4815

11/10/2014
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: ----Prep: 15:45hDESADEF - Sábado  16:00 h Dir: ASSISCEOSLocal:

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.

99693-4815

06/11/2014
AS VIAS DE ACESSO

Fazer as oposições: seleção x opção

Correlacionar o tema à passagem de Jesus, conforme as anotações de Lucas, cap. 13:24 - "Porfiai pela porta estreita, porque eu 

vos digo que muitos procurarão entrar e não entrarão".

Joanna de Angelis. Florações evangélicas. "Investimento", mens. 6; "Provação redentora", mens. 14, Desgraça terrena", mens. 16; 

"Com discernimento", mens. 32. Emmanuel. Palavras de vida eterna. "No estudo da salvação", mens. 29.

Téc: ----Prep: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: THAISIAMLocal:

44

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A metáfora das rotas". In: Histórias maravilhosas para ler e sonhar, pág. 55/6. Seleção de Neila Tavares. Editora 

Nova Era - 2002. Rio de Janeiro.

Abordar as dificuldades das vias de acesso que nos levam a Deus. São testemunhos da vida, oportunidades de auto-superação e não 

a salvação de todos os riscos na conquista da suprema tranqüilidade, como querem alguns. Acrescentar ainda a necessidade de 

selecionar-se o que proporciona o bem verdadeiro.

4121-2165

06/12/2014
CORRIGENDA E TRANSFORMAÇÃO

Fazer as oposições: correção x permanência

Apoiar o tema na passagem evangélica anotada por Mateus, cap. 21:28-32 - "A parábola dos dois filhos".

Emmanuel. Coragem. "Jesus e o mundo", pág. 91-3. Religião dos Espíritos. "Contradição", pág. 117-8. Palavras de vida eterna. 

"Chamamento divino", mens. 127; "Desculpismo", mens. 128; "Diante da Providência", mens. 132; "Discernir e agir", mens. 179. 

Ellen G. White. Parábolas de Jesus. "O que mais tem valor diante de Deus", pág. 272/283.

Téc: ----Prep: 15:45hDESADEF - Sábado  16:00 h Dir: EDNA EBOLICEOSLocal:

48

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O valor do serviço". In: Jesus no lar, de Neio Lúcio.

Abordar a necessidade da busca do esclarecimento para que possam ocorrer a corrigenda e a transformação do Espírito.

4330-4843
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25/12/2014
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: ----Prep: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: ASSISIAMLocal:

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.

99693-4815
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