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13/01/2015 Tema: A FINALIDADE DA VIDA
Fazer oposição: Inconsciência x Consciência.
Apoiar o tema na passagem de Jesus, anotada por Mateus, 6: 19-26: “Não ajunteis tesouros na terra....”, “Olhai para as aves do
02
céu... e vosso Pai Celestial as alimenta”. “Na conquista da liberdade”, mens. 28; “Caridade e Riqueza”, mens. 49; “No Solo do
Espírito”, mens. 51; “O primeiro passo”, mens. 66; “Apreço”, mens. 91; “Reclamações”, mens. 99: In: Palavras da Vida Eterna,
Emmanuel. Ilustrar com: “A Dança”. In: Histórias Maravilhosas para Ler e Pensar. p. 32-34, de Neila Tavares. Editora Nova Era,
Rio de Janeiro, 2002.
Abordar que a finalidade da nossa vida é a conquista da “consciência cósmica” e que o nosso fazer é um contributo para a
sociedade. A nossa vida tem que ter esta finalidade – a de “celebração” (enaltecimento).
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h Local: CEOS
Prep: 08:10h
Exp: Márcia Chiurco
Téc: --9-8315-4617

28/01/2015 Tema: O SER COLETIVO
Fazer a oposição: Individualidade x coletividade.
Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de João 13: 34 “Um novo mandamento eu vos dou: que vos ameis uns
04
aos outros como eu vos amei”. “Amizade”. In: Semanário das Reflexões, p. 33, de Albino Santa Cruz. “Disponibilidade”, Idem
pág. 45-48; “Convite ao Amor”. In: Convites da Vida”, Joanna de Angelis, p. 15-16. Ilustrar com: “Correndo Juntos”. In: A Arte
de Contar Histórias, p. 80, de Irmão José Geraldo Teófilo da Silva. NDS.
Abordar que o importante da vida é mais do que ganhar sozinho, mas sim ajudar, bem como ensinar o outro a vencer. A vitória,
não apenas de alguns, mas de todos. Este é o ideal da coletividade.
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 14:00 h
Local: CEOS
Prep: 13:30h
Exp: Madalena
Téc: Valdir
9-9493-6628

9-7099-8695

24/03/2015 Tema: A PIEDADE
Fazer oposição: Impiedade x caridade.
Apoiar o tema na 1ª epístola de Paulo aos Coríntios, 13: 4 “A caridade é sofredora, é benigna; a caridade não é invejosa, não trata
12
com leviandade, não se ensoberbece”. “O Irmão”, mens. 163. In: Vinha de Luz; “Caridade e Presença”, mens. 30, In: Celeiro de
Bênçãos; “Omissão”, mens. 48; “Erguer e Ajudar”; mens. 33. In: Fonte Viva. Diferenças não são defeitos, pg. 81, Ermance
Dufaux. Ilustrar com: “Anjo Silencioso”, de Rita Folker, EME Editora.
Enfocar o espírito de caridade que precisamos desenvolver para com o sofrimento do próximo. Devemos superar as barreiras ao
exercício do amor, através de atitudes de interação de coração a coração. Fraternidade é o sentimento, solidariedade é a ação.
Piedade: Compaixão, misericórdia.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h Local: CEOS
Prep: 08:10h
Exp: Miltes
Téc: --2677-3804

01/04/2015 Tema: PORQUÊ NÃO FAÇO O BEM QUE QUERO?
Fazer oposição: Inércia x Ação.
Apoiar o tema na epístola de Paulo aos romanos, 7: 19 – “Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse
13
faço?” e Lc. 17: 20-21 – “... O reino de Deus não vem com a aparência exterior ...”. “Defenda-se” mens. 41, in: Agenda Cristã, p.
129. Esp. André Luiz. “Parecem, mas não são”, mens. 168, In: Vinha de Luz, espírito Emmanuel. Ilustrar com: “José e seu vizinho
João” cap. 11, in: Reciclando a Maledicência, p. 196. De Bianca Ganuza, Edit. Dufaux. 2011.
Enfocar que pelos mecanismos do orgulho procuramos esconder de nós e dos outros nossos traços e tendências indesejáveis,
sustentando uma fachada que nos mostre com características que sejam aceitas e admiradas por todos. Todavia, a fim de conseguir
alcançar a nossa evolução precisamos aprender a analisar o que se esconde por detrás de nossos comportamentos.
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 14:00 h
Local: CEOS
Prep: 13:30h
Exp: Catarina
Téc: Arnaldo
9-9195-1313

28/04/2015 Tema: JUSTIÇA DAS AFLIÇÕES
Fazer a oposição: Aflição x serenidade.
Apoiar o tema no capítulo V, itens 1 a 5 do EE. “... A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é,
17
assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios...”. “Eu não merecia”, mens.7. In: Renovando Atitudes,
espírito Hammed. “O devoto incompreensível”, mens.18. In: Luz Acima, espírito Irmão X. Ilustrar com: “O garfo e a morte”, In:
Histórias para Aquecer o Coração 2, p. 51-53. Jack Canfield e Mark Victor Hansen, Edit. Sextante / RJ. 2001.
Enfocar que precisamos assumir o comando de nossas vidas e sairmos do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis,
que reclamam e se colocam como “vítimas do destino”.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h Local: CEOS
Prep: 08:10h
Exp: Beatriz
Téc: --9-8929-8433
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27/05/2015 Tema: RENÚNCIA E CONQUISTA
Fazer oposição: Renúncia x conquista.
Apoiar o tema na epístola de Tiago, 4: 8 – “... Alimpai as mãos pecadores; e, vós de duplo ânimo, purificai os corações”
21
“Purificação íntima”, mens. 18; “Lucros”, mens. 56; “Dinheiro”, mens. 57. In: Caminho, Verdade e Vida; “Resistência a
tentação”, mens. 101. In: Pão Nosso, de Emmanuel. Ilustrar com: “O Poder e as leis divinas”. In: Histórias que elevam a alma, p.
74-76, de Guilherme Victor M. Cordeiro, DPL Editora.
Destacar que “... somente aqueles que sabem renunciar aos convites dos vícios do mundo, a fim de conquistar as virtudes que
valorizam o íntimo da criatura, é que são reais detentores do mais grandioso poder: o poder sobre si mesmo”.
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 14:00 h
Local: CEOS
Prep: 13:30h
Exp: Catarina
Téc: Arnaldo
9-9195-1313

02/06/2015 Tema: AS REFREGAS DA EVOLUÇÃO
Fazer oposição: Peleja x aprendizado.
Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme anotações em Lucas, 17-10 - “Somos servos inúteis, fizemos somente o que
22
devíamos fazer”. “Porta Estreita”, mens. 20; “Corrigendas”, mens. 22; “Necessidade Essencial”, mens. 45; “Fermento Velho”,
mens. 64. In: Vinha de Luz, de Emmanuel. “Provas de Fogo”, mens. 18; “Renovação Necessária”, mens. 135. In: Pão Nosso, de
Emmanuel. Ilustrar com: “O Ferreiro”. In: Histórias do dia-a-dia, p. 60-62, de Dival. Editora Saraiva.
Enfocar o desenvolvimento das qualidades elevadas do Espírito, considerando que o desiderato da reencarnação é a correção dos
erros do passado.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h Local: CEOS
Prep: 08:10h
Exp: Rosa Maria
Téc: --9-9711-5664

07/07/2015 Tema: A INVEJA
Fazer a oposição: Inveja x admiração.
Apoiar o tema na epístola de Paulo aos romanos 12: 15 “Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram”.
27
“Solidariedade”, mens. 92, “Serviço e inveja”, mens. 93 In: Palavras de vida eterna, esp. Emmanuel. “Faccionismo”, mens. 36, In:
Vinha de Luz, esp. Emmanuel. “Guardemos o cuidado” mens. 34, “Riqueza para o céu”, mens.177, In: Fonte viva, esp. Emmanuel.
Ilustrar com: “A Inveja”, p. 41, In: Estórias para Contar... de William Netto Candido, Edit. e Gráfica Vida e Consciência, São
Paulo.
Enfocar que a inveja é o extremo oposto da admiração. Ela nos faz censurar e apontar as supostas falhas das pessoas, distraindonos a mente do necessário desenvolvimento de nossas potencialidades interiores.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h Local: CEOS
Prep: 08:10h
Exp: Márcia Chiurco
Téc: --9-8315-4617

28/07/2015 Tema: A VERDADEIRA RIQUEZA
Fazer as oposições: Materialismo x espiritualismo.
Apoiar o tema no cap. XVI, item 9 do EE – A verdadeira propriedade - “ O homem não possui de seu senão o que pode levar deste
30
mundo (...) tudo o que é de uso da alma: a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais”. (Pascal) e no cap. XXV, item 9 –
Não vos canseis pelo ouro. “Caridade e riqueza”, mens. 49 In: Palavras de vida eterna, esp. Emmanuel. “O ouro intransferível”
mens. 135, “Posses definitivas” mens.166 e “Propriedade” mens. 149 In: Caminho, Verdade e Vida; “Moeda e Moenda”, mens. 63
In: O Espírito da Verdade, esp. Hilário Silva. Ilustrar com: O Senhor Palha, de William J. Bennet, O Livro das Virtudes II, Edit.
Nova Fronteira – RJ. Levar à reflexão: Qual é a nossa verdadeira riqueza? Quais são as verdadeiras propriedades? Qual é o
melhor emprego da fortuna?
Enfocar que, na realidade, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Lembremo-nos de
Jesus, que enriqueceu a Terra sem possuir sequer uma pedra onde repousar a cabeça.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h Local: CEOS
Prep: 08:10h
Exp: Miltes
Téc: --2677-3804

26/08/2015 Tema: A AUTODEFESA
Fazer a oposição: Ataque x defesa.
Correlacionar o tema à epístola de Paulo aos Filipenses, 3: 2 - “Guardai-vos dos maus obreiros”. “Guardai-vos”, mens. 48. In:
34
Caminho, Verdade e Vida. “Evitando a tentação”, mens. 3; “Vigiando”, cap. 20. “Para vencer o mal”, mens. 30; “Defesa”, mens.
65, In: Palavras de Vida Eterna, Emmanuel. Ilustrar com: “Uma árvore inútil”. In: Histórias maravilhosas para ler e pensar, p.
93-95, seleção de Neila Tavares, Editora Nova Era, Rio de Janeiro, 2012.
Abordar a sabedoria da autoproteção para que não se caia nas mãos de pessoas inescrupulosas. Enfatizar ainda que o amor ao
próximo não compactua com a submissão ao erro, bem como com a espoliação pessoal. Alerta de Jesus: “... Sede, portanto,
prudentes como a serpente e simples como a pomba”. Mt. 10: 16.
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 14:00 h
Local: CEOS
Prep: 13:30h
Exp: Iracema
Téc: Valdir
4368-3113

9-7099-8695
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01/09/2015 Tema: OS FALSOS PROFETAS MODERNOS
Fazer a oposição: Fé cega x fé raciocinada.
Apoiar o tema no cap. XXI do EE – Falsos cristos e falsos profetas, itens 1 a 3. Passagem de Mt.: VII: 43-45 “Guardai-vos dos
35
falsos profetas, que vêm a vós, com vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores...” Idem itens 6 e 7 : Não acrediteis em
todos os espíritos. “Não confundas”, mens. 13, In: Vinha de luz”, Emmanuel. “Atitudes essenciais” mens. 18, In: Palavras de vida
eterna. Emmanuel.
Conscientizar o público de que existem pessoas que falam em nome de Deus, mas colocam como se as graças do alto pudessem ser
alcançadas através do dinheiro. Usam de suas igrejas para iludir a boa fé dos incautos sobre os ensinos cristãos. São os modernos
vendedores de indulgências. (Explicar o que são indulgências). Os falsos profetas insinuam que Deus faz trocas, onde quem der
mais dinheiro será mais atendido. Citar Kardec no EE, cap.XXVI, item 4 “Deus não vende os benefícios que concede...”
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h Local: CEOS
Prep: 08:10h
Exp: Beatriz
Téc: --9-8929-8433

29/09/2015 Tema: O OUTRO LADO DAS PESSOAS
Fazer a oposição: Desarmonização x reconciliação.
Apoiar o tema no cap. XII do EE: Amai os Vossos Inimigos, itens 1 e 2 – Mt: 20: 43-47 e Lc: 6: 32-36 . “Viver em paz” mens. 123;
39
“Diferenças”, mens. 63; In: Fonte Viva, de Emmanuel. “Inimigos” mens. 137, “Revides” mens. 142, In: Pão Nosso, de Emmanuel.
Ilustrar com: “O outro lado das pessoas”. In: Histórias para aquecer o coração 2, p. 32-35 Jack Canfield e Mark Victor Hansen,
Edit. Sextante / RJ. 2001.
Abordar que, por maiores que sejam os motivos de divergências ou desentendimentos, as criaturas não devem permitir a criação de
fosso de separação entre elas. Ao contrário, devem esforçar-se em criar ocasiões propícias para a construção de pontes que
eliminem distâncias e facilitem a aproximação.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h Local: CEOS
Prep: 08:10h
Exp: Márcia Chiurco
Téc: --9-8315-4617

21/10/2015 Tema: A ORAÇÃO DO “PAI NOSSO”
Fazer a oposição: Superficialidade x profundidade de sentimentos.
Apoiar o tema no evangelho de Mateus, 6: 7-13 “A verdadeira oração”. Explicar frase por frase. Livro “Pai Nosso” de Meimei,
42
Artigo “O Pai Nosso” de Inaldo Lacerda Lima, encontrado em www.espirito.org.br.
Ilustrar com a história “Existência de Deus” In: Pai Nosso, espírito Meimei. Jesus Cristo nos ensinou uma única oração: o “Pai
Nosso”, conforme o sermão da montanha. Mas, devemos orar procurando transformar as suas frases em sentimentos elevados de
amor a Deus, ao próximo e a nós próprios, e não ficarmos apenas repetindo-as, mecânicamente, sem envolvimento emocional e,
principalmente, sem a necessária exemplificação nas nossas atitudes diárias no convívio com o nosso próximo.
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 14:00 h
Local: CEOS
Prep: 13:30h
Exp: Mª Elisa
Téc: Valdir
9-9914-3447

9-7099-8695

01/12/2015 Tema: AS TENTAÇÕES DE JESUS E AS NOSSAS
Fazer as oposições: Matéria x espírito, Poder/orgulho x humildade, Irresponsabilidade x proteção de Deus.
Apoiar o tema nas passagens evangélicas: “... Nem só de pão viverá o homem” Lc: 4:4, “... Vai-te satanás, porque está escrito: Ao
48
Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás” Lc: 4:12 “Dito está: Não tentarás o Senhor teu Deus” Lc: 4:12 e “Entrai pela porta
estreita...” Mt: 7: 13-14. Explicar cada tentação ao público, correlacionando-as com a vida atual. “Diante das Tentações” p. 191193 In: Religião dos Espíritos, espírito Emmanuel. Idem “O Guia Real” p.91-92. “Entre o Bem e o Mal”, mens.38 In: Luz Acima,
p.163-165, espírito Irmão X. Ilustrar com: “O Tesouro mais Precioso” In: Histórias para Aquecer o Coração 2, p.59, Jack Canfield
e Mark Victor Hansen, Edit. Sextante / RJ. 200.
Enfocar que nossa conduta perante as tentações em nossas vidas nos levam a valorizar mais a matéria do que o espírito, e com isso
desperdiçamos nosso tempo, e nossa existência passa a girar em torno dos interesses materiais. Porém, como a matéria é
inconstante, nossa vida também assim o será, e o equilíbrio fica então difícil de se alcançar.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h Local: CEOS
Prep: 08:10h
Exp: Miltes
Téc: --2677-3804
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16/12/2015 Tema: CONVIVÊNCIA E AUTO-AMOR
Fazer a oposição: Julgamento x alteridade.
Apoiar o tema no cap. XI do EE – Amar ao próximo como a si mesmo – itens 1 a 4, e na questão 967 do LE. “Inteligência
50
Intrapessoal”, cap. 6, In: Mereça ser feliz, espírito Ermance Dufaux. “Entendamo-nos”, mens. 122, “Viver em Paz” mens. 123. “A
Exemplo do Cristo”, mens. 109. In: Fonte Viva, de Emmanuel. “Deixe de sofrer” In: Ação e Reação, Auto Amor, de Zíbia
Gasparetto. Ilustrar com: “Solidariedade entre porcos-espinhos” In: 100 Estórias de Vida e Sabedoria, de Osvino Toillier, Edit.
Sinodal. 2007.
Enfocar que o problema não é como convivemos com o outro, mas sim, como convivemos com o que sentimos e pensamos em
relação ao outro. Estar bem consigo é pilar essencial da boa convivência, por isso urge fazermos o aprendizado do auto amor.
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 14:00 h
Local: CEOS
Prep: 13:30h
Exp: Mª Elisa
Téc: Valdir
9-9914-3447

9-7099-8695

