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17/02/2014
PEQUENOS GRANDES DEFEITOS

Fazer as oposições: defeito x virtude

Basear-se em O Evangelho segundo o Espiritismo, cap. XVII, item 3. (O homem de bem). "O homem de bem ... Estuda suas próprias 

imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las". Esclarecer o sentido desse ensinamento.

Allan Kardec. O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. XVII. Emmanuel. Vinha de luz. "Edificação do reino", mens. 177. Joanna 

de Angelis. Celeiro de bênçãos. "Zombaria", mens. 38. Messe de amor. "Inveja", mens. 11. Receitas de paz. "Câncer moral", mens. 

12; "Lesões na alma", mens. 14. Emmanuel. Bênçãos de paz. "No clima da corrigenda", mens. 34. Justiça divina. "Não furtar", pág. 

21. Marco Prisco. Momentos de decisão. "Ação e valor", mens. 10; Jacob Melo. O lado positivo de tudo. "Até que senti em mim", 

mens. 13.

Téc: NILSONPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: ROSECEOSLocal:

07

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Os maiores inimigos", mens 31. In: Luz acima de Irmão X.

Enfocar que os piores inimigos estão no próprio homem.

24/03/2014
A HUMILDADE

Fazer as oposições: soberba x humildade

Fundamentar o tema na passagem do Evangelho de Lucas, cap. 14:1-11: "Todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele 

que se rebaixa será elevado" - Jesus.

Allan Kardec. O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. VII. Emmanuel. Bênção de paz. "Encargos pequeninos", mens. 7; "Ante o 

mundo espiritual", mens. 15. Caminho Verdade e Vida. "Cooperação", mens. 175. "Estima do mundo", mens. 103; Justiça Divina. 

"Tarefas humildes", pág. 109. O Consolador, questões, 314 e 315. Joanna de Angelis. Convites da Vida. "Convite à humildade", 

mens. 28. Messe de amor. "Humildade", mens. 50.

Téc: NILSONPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: ADILIACEOSLocal:

12

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Três almas", mens. 24. In: Falando à Terra.

Esclarecer que ser humilde não significa acomodar-se à situação adversa; antes, é lutar heroicamente por vencer a aflição, sem 

contudo rebelar-se. Lembrar ainda que na eternidade é considerado maior o que haja sido o mais humilde entre os humildes deste 

mundo.

4368-1727

05/05/2014
A BRANDURA

Fazer as oposições: dureza x brandura

Correlacionar o tema à instrução do Espírito Lázaro. Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. IX, item 6. "Não basta que dos lábios 

manem mel".

Allan Kardec. O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. IX item 1 a 6.

Amélia Rodrigues. Quando voltar a primavera. "Brandos e pacíficos", pág. 35. Carlos. Gotas de paz. "Fragmentos de brandura", 

pág. 23. Emmanuel. Religião dos Espíritos. "Na hora da crise", pág. 195-6. André Luiz. O Espírito da Verdade. "A cólera", mens. 

45. Hilário Silva. "A festa", mens. 80.

Téc: NILSONPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: ROSECEOSLocal:

18

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Do aprendizado de Judas", de Irmão X. In: Luz acima, mens. 44. "As exasperações inúteis". Irmão X. In: Cartas e 

crônicas, mens. 16.

Abordar a brandura como virtude que não se baseia na inércia, mas sim na paciência construtiva, devendo o homem aguardar o 

tempo claro para examinar os enigmas dos dias de  sombra a fim de, com persistência, vencer os obstáculos. Lembrar ainda que ser 

brando é agir com reflexão e tolerância.

28/07/2014
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: NILSONPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: MILTESCEOSLocal:

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.

2677-3804
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25/08/2014
A HEREDITARIEDADE PSIQUICA

Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de Lucas, 17:15-16 - "Um deles, vendo-se curado voltou, dando glória 

a Deus, em voz alta, prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe".

Dr. Inácio Ferreira. Psiquiatria em face da reencarnação. "Alcoolismo", pág. 50-53.

Téc: NILSONPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: ADILIACEOSLocal:

34

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Conseqüências do passado". In: Psiquiatria em face da reencarnação. Pág. 54-58. Dr. Inácio Ferreira. Edições 

FEESP. 1987.

Abordar que: "a verdadeira essência da vida está na vida psíquica e que o medicamento, a vacina propícia para extirpar a tara 

psíquica da embriaguez é a noção da responsabilidade, a compreensão do dever, o desejo controlado, a boa vontade, escudos que 

todas as atuações psíquicas são impotentes para dominar"

4368-1727

13/10/2014
O ALTRUÍSMO

Fazer as oposições: altruísmo x egoísmo

Apoiar o tema no Evangelho de Jesus, nas anotações de João, cap. 13:34-35: "Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns 

aos outros;como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros".

Emmanuel. Vinha de luz. "Que fazeis de especial?", mens. 60. Pão nosso. "O bem é incansável", mens. 11  "Ajuda sempre", mens. 

119. Palavras de vida eterna. "Amor e temor". Mens. 4; "Ajudemos também", mens. 11. Inocência da Caridade Estradas e 

Caminhos. "Egoísmo versus altruísmo", pág. 128/131. Albino da Santa Cruz. Autoterapia do Evangelho. "Expansão do amor", pág. 

48/50. Joanna de Angelis. Otimismo, "Em função do amor", pág. 51/53.

Téc: NILSONPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: ROSECEOSLocal:

41

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O príncipe amado". In: Histórias maravilhosas para ler e pensar", pág. 218/220. Coletânea de Neila Tavares. Editora 

Nova Era. 2002.

Enfocar a ação do egoísmo para se encontrar o altruísmo, que é uma forma de amar sem limitações e fronteiras de nenhuma 

espécie.
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