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06/03/2015 A GRANDE ILUSÃO
Delimitação: Fazer oposição: Ilusão x Maturidade
Correlacionar o tema à passagem de Mc. 8: 36: “Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma?” –
09
Jesus. “No rumo do amanhã” mens.6, “Excesso”, mens. 73 In: Palavras de vida eterna, esp. Emmanuel. “Riqueza para o céu”,
mens.177, In: Fonte viva, esp. Emmanuel. “Diálogo sobre a ilusão”, cap. 15, In: Reforma Íntima sem martírio, esp. Ermance
Dufaux. Ilustrar com a história “A grande ilusão”. Texto esparso.
Enfocar que para vencer a auto-ilusão é preciso desapegar-se da falsa imagem que fazemos de nós mesmos, desapaixonando-nos
do “eu”. Para isso, somente o auto-conhecimento, à luz da doutrina dos espíritos, será capaz de guiar-nos pelos vales sombrios da
ilusão.
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: CLeusa C

Téc: Humberto

10/04/2015 A GRATIDÃO A DEUS
Delimitação: Fazer oposição: Ingratidão x Gratidão.
Apoiar o tema no cap. XII, itens 1 e 2 do EE – Amai os vossos inimigos. Mt. 5: 46 “Pois, se amardes os que vos amam, que
14
galardão havereis...?” e no item 19, cap.XIII, do EE. “O Amor nas relações não exclui o teste da ingratidão”, cap. 14, In:
Diferenças não são defeitos, esp. Ermance Dufaux. A psicologia da gratidão, esp. Joanna de Angelis. Ilustrar com: A história de Jó
(Antigo testamento – livros sapienciais).
Enfocar que em tudo devemos ser gratos a Deus, apesar de ainda não compreendermos os seus desígnios. ”Quando a ingratidão
bater à porta de tuas experiências na pessoa daquele que menos esperavas, aceita-a, apesar da dor dilacerante, como aviso de Deus
para te desapegares de anseios e desejos que, possivelmente, te manteriam na retaguarda do progresso.”
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Vanda
9-9121-4014

Téc: Valdir
9-7099-8695

08/05/2015 DESTINO OU ESCOLHAS?
Delimitação: Fazer a oposição: Passividade x Ação.
Apoiar o tema em Mateus, 7: 13-14 - “ Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à
18
perdição...” EE, cap. XVIII, itens 3 a 5. “A porta estreita”, mens. 20, In: Vinha de luz; esp. Emmanuel. “Muralha do tempo”, mens.
14, In: Espírito e verdade, esp. Emmanuel. Ilustrar com “Diamantes nas Sacolas” In: 100 Estórias de Vida e Sabedoria, de Osvino
Toillier, Edit.Sinodal , 2007.
Destacar que a porta larga é o caminho que leva às ilusões, às paixões, aos vícios e aos maus hábitos. Aquele que elegeu a porta
estreita, já compreendeu que o caminho apertado exige esforço, sacrifício, renúncia e a busca permanente pelo autoaperfeiçoamento espiritual, mas tem consciência que é o único caminho que conduz à verdadeira felicidade. “... Eu venci o
mundo”, Jesus. Explicar que vencer o mundo é diferente de vencer no mundo.
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Márcia Chiurco
9-8315-4617

Téc: Humberto

12/06/2015 A SOLIDARIEDADE
Delimitação: Fazer oposição: Egoísmo x Solidariedade.
Apoiar o tema na epístola de Paulo aos Romanos, 12: 15 “Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram”.
23
“Solidariedade” mens. 92 In: Palavras da Vida Eterna, Emmanuel. “Convite a Solidariedade”, mens. 55. In: Convites da Vida, de
Joanna de Angelis. “Cooperação”, mens. 175. In: Caminho, Verdade e Vida. “Cooperemos Fielmente”, cap. 48. In: Vinha de Luz.
“Compaixão”, mens. 113, In: Prazeres da alma espírito Hammed. Ilustrar com: “O Visitante”. In: Histórias do dia-a-dia, p. 37-40,
de Dival Buense, Editora Saraiva.
Enfocar a necessidade da nossa participação nas alegrias e nas dores do nosso próximo. Ao abrirmos o coração para alguém
vivenciamos uma forma de empatia – sentimos o que o outro sentiria caso estivesse vivenciando a nossa situação. Isso é uma
questão de ressonância.
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Roseli Sancini

Téc: Valdir
9-7099-8695

11/09/2015 O AUTO AMOR
Delimitação: Fazer oposição: Egoísmo x autoamor.
Apoiar o tema no evangelho de Mt. 22: 34-40 – Amar o próximo como a si mesmo. “O amor que tenho é o amor que dou”, p. 121
36
in: Renovando atitudes. “... Olhar para dentro de si”, In: 100 Estórias de vida e sabedoria, p. 28/9 de Osvino Toillier, Edit.
Sinodal -2007.
Enfocar que somente o amor ao próximo não está garantindo a sensação de preenchimento e sentido para viver. A proposta de
Jesus é pedagogicamente perfeita: amor ao próximo, mas também amor a si. A felicidade plena depende de nosso amor próprio.
Sonhe muito, faça planos e, acima de tudo, sinta-se capaz – para que os outros também possam sentí-lo.
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Valdir
9-7099-8695

Téc: Humberto
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13/11/2015 O VERDADEIRO MILAGRE
Delimitação: Fazer a oposição: Agir para diminuir x agir para somar.
Apoiar o tema na passagem evangélica da “multiplicação dos pães” anotada em Mt. 14: 13-21; Mc. 6: 31-44; Lc. 9: 10-17 e Jo. 6:
45
5-15. “Na exaltação do reino divino”, mens. 17 In: Palavras de vida eterna, esp. Emmanuel. “Tua Cooperação” mens. 8, In:
Alerta, Divaldo P. Franco, espírito Joanna de Angelis.; “Imperativos cristãos”, mens. 1 In: Agenda cristã, esp. Emmanuel. “O
melhor possível”, de Douglas Malloch, Texto Esparso. Ilustrar com “O furo no barco” (texto esparso)
Enfocar que o “milagre” divino das grandes realizações, não prescinde da nossa humilde parcela de contribuição, daí a
importância dos nossos pequeninos gestos diários de amor, caridade, benevolência, humildade e compreensão para com todos, pois
que representam os pães e os peixes que colocamos à disposição do Pai Celestial para o “milagre” da multiplicação em favor de
todos: Agir para somar.
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Roseli Sancini

Téc: Humberto
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