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19/01/2016 SEDE PERFEITOS

Fazer a oposição: perfeccionismo x perfeição

Correlacionar o tema à passagem de Jesus anotada em Mt. 5: 44,46-48 “Amai os vossos Inimigos...”. Cap. XVII, item 10 - EE.
 “Compreendendo”, mens.21, “Combatendo a sombra”, mens.31, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. “Maioridade”, 
mens.21, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel.
Ilustrar com: “A mulher perfeita”, p.68, In: Histórias para pais, filhos e netos, Paulo Coelho. Edit. Globo / 2001.
Abordar a imperiosa necessidade de elevarmos o padrão vibratório das nossas emoções e pensamentos, purificando-nos sempre 
mais, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Todavia, devemos aprender a 
respeitar o livre arbítrio dos nossos semelhantes, assim como temos o nosso respeitado pelo nosso Pai Celestial.

Téc: SebastiãoPrep: 13:30hA.E. 3ª Feira 14:00 h Exp: CatarinaCEOSLocal:

3

Tarefa:

Tema:

4362-2279 4125-1520

01/03/2016 ORGULHO: MATRIZ DE TODOS OS VÍCIOS

Fazer a oposição: orgulho x humildade.

Apoiar o tema no capítulo 7, itens 3 a 6 do EE – Quem se elevar será rebaixado - e na questão 917 do LE: “... No egoísmo reside 
uma dessas causas que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme...”.
“Maioridade”, mens. 21, “A Cortina do eu”, mens. 101, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. “No Sustento da paz”, mens. 45, In: 
Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. “O Bem é incansável” mens.11, In: Pão Nosso, esp. Emmanuel. “Estudando a 
arrogância”, cap.8, In: Escutando Sentimentos, esp. Ermance Dufaux.
Ilustrar com: “O rato e o monge”, In: Histórias para ler e pensar, seleção de Neila Tavares, Editora Nova Era, RJ-2002.
Enfocar que o egoísmo na sua mutação transforma-se em arrogância; essa por sua vez, deriva um cortejo de outros sentimentos sob 
ação do orgulho e da rebeldia. A arrogância retira-nos o “senso de realidade” e nos faz acreditar mais naquilo que pensamos 
sobre o mundo e as pessoas, do que naquilo que são realmente.

Téc: ElianaPrep: 13:30hA.E. 3ª Feira 14:00 h Exp: EdilenesCEOSLocal:

9

Tarefa:

Tema:

4177-4410 4332-4166

29/03/2016 A VERDADEIRA PUREZA

Fazer a oposição: impureza x pureza (pensamentos, palavras e atitudes).

Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de Mt. 5: 8 – “Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, 
porque verão a Deus”. EE. Cap. 8, itens 1 a 3. Comentar o item 8: Verdadeira pureza e mãos não lavadas.
“Melhorar para progredir”, mens. 7, “Na exaltação do reino divino“, mens. 17, “Coração puro”, mens. 36, In: Palavras de Vida 
Eterna, esp. Emmanuel. “Renasce agora”, mens.56, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. Homenagem a Chico Xavier, que exemplificou 
em vida a pureza de sentimentos, através do amor e dedicação ao próximo.
Ilustrar com: “A lenda do esconderijo seguro”, de Divaldo Franco.  
Enfatizar que, por mais ardente, a fé que não se exprime em obras de educação e de amor, redenção e bondade é talento morto. 
Somente o coração puro e intimorato é garantia de consciência limpa e reta, e quem dispõe da consciência limpa e reta vence toda 
perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante do caminho.

Téc: EmersonPrep: 13:30hA.E. 3ª Feira 14:00 h Exp: CatarinaCEOSLocal:

13

Tarefa:

Tema:

4362-2279 4347-8923

19/04/2016 O MAIOR MANDAMENTO

Fazer a oposição: interesse pessoal x cooperação fraterna.

Apoiar o tema na passagem evangélica de Mt. XXII: 34-40 “... Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração...”, EE- cap. XI, 
Itens 1 a 4, e na questão 913 do LE.
“O Amor tudo sofre”, mens. 32, “Deus te abençoa”, mens. 180, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. “Glorifiquemos”, 
mens. 11. “Fraternidade”, mens. 15. “Estendamos o bem”, mens. 35, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. “Beneficência e justiça”, 
mens. 30, In: Livro da Esperança, esp. Emmanuel. Ler e comentar a questão 913 do LE.
Ilustrar com: “A ratoeira”, texto esparso.  
Enfatizar que quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento 
de egoísmo, visto ser este sentimento incompatível com a Justiça, o Amor e a Caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades.

Téc: SebastiãoPrep: 13:30hA.E. 3ª Feira 14:00 h Exp: CéliaCEOSLocal:

16

Tarefa:

Tema:

2355-0946 4125-1520
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21/06/2016 VIDA DE APARÊNCIAS

Fazer a oposição: mascarar x realizar.

 Apoiar o tema no Evangelho de Mt. Cap. 7: 21-23 “Aqueles que dizem: Senhor! Senhor! Não entrarão no reino dos céus...” e na 
parábola da figueira seca, cap. XIX-EE, itens 8, 9 e 10 e no cap. XVIII, itens 6 a 9. 
“Pelos seus frutos”, mens. 7.  “Não te enganes”, mens. 65, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel/FC.Xavier, “Auto-doação”, p.44, In: 
Espírito e Vida, esp. Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco, “Observemos amando”, mens.35, In: Palavras de Vida Eterna, esp. 
Emmanuel/FC. Xavier.
Ilustrar com: “Dar e deixar”, mens. 27, In: Contos e Apólogos, esp. Irmão X/FC. Xavier.
Reforçar a necessidade de procurarmos vivenciar o Evangelho de Jesus, num exercício diário de elevação de sentimentos, 
pensamentos e atitudes, segundo o que ensinou Jesus, para que alcancemos o crescimento espiritual verdadeiro e santificante.

Téc: SebastiãoPrep: 13:30hA.E. 3ª Feira 14:00 h Exp: MarileneCEOSLocal:

25

Tarefa:

Tema:

4367-2525 4125-1520

26/07/2016 A RAZÃO DO SOFRIMENTO

Fazer a oposição: mal sofrer x bem sofrer.

Apoiar o tema no cap. V, do EE – Bem aventurados os aflitos, itens 1, 4, 5 e na mensagem 18 de Lacordaire: “Bem sofrer e mal 
sofrer” e na Epístola de Paulo aos Hebreus, 12: 11: “Na verdade, toda correção, no presente, não parece ser de gozo, senão de 
tristeza, mas, depois, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela”. 
“Nossa cruz”, mens.74, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel/FCXavier, “Aceita a correção”, mens.6, In: Fonte Viva, esp. 
Emmanuel/FCXavier; “Cruz e cristo”, mens.15, In: Terapêutica de emergência, espíritos diversos/Divaldo P. Franco; 
“Considerando o sofrimento e a aflição”, p.126,  In: Espírito e Vida, esp. Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco, 2ª. edição.
Ilustrar com a mensagem 17: “O Serviço da perfeição”, In: Pai Nosso, esp. Meimei/FCXavier.
Levar o público a refletir sobre a frase de Emmanuel: “Sendo um planeta de expiações e provas, na Terra, todos conviverão com 
sua parcela de sofrimento - seja qual for a posição em que se encontrem. Longe de ser uma desgraça ou uma punição, o sofrimento 
funciona como reequilíbrio e tratamento para o espírito, que, sem esse estímulo, dificilmente poderia reajustar-se e acordar a 
consciência para a realidade superior.

Téc: SebastiãoPrep: 13:30hA.E. 3ª Feira 14:00 h Exp: EduardoCEOSLocal:

30

Tarefa:

Tema:

99581-9582 4125-1520

13/09/2016 O CRISTO CONSOLADOR

Fazer a oposição: desalento x confiança (nas promessas de Jesus.)

Apoiar o tema no Capítulo VI do EE – O Cristo Consolador. “Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais 
carregados, e eu vos aliviarei...” Mt. XI: 28-30, e nas mensagens 6 e 7 do Espírito da Verdade.
“O Consolador”, p.122/7, In: Luz do Mundo, esp. Amélia Rodrigues. “Atitudes essenciais”, mens. 18, “Acalma-te”, mens. 33, In: 
Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. “Obreiros atentos”, mens.8, “Ergamo-nos”, mens. 13, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel.
Ilustrar com “Projeto de vida”, Cap. 3, In: Reforma Íntima Sem Martírio, esp. Ermance Dufaux. Edit. Dufaux / Belo Horizonte-MG. 
2003.
Levar o público a refletir que é da Lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Toda dor, como toda nuvem, 
forma-se, ensombra e passa... “A Deus tudo é possível” – Jesus. A dor é obrigatória, porém o sofrimento é opcional.
O cultivo da paixão ao adiantamento espiritual é a solução para todos os problemas da humanidade terrena, e o único caminho 
para um mundo melhor. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de 
Jesus.

Téc: SebastiãoPrep: 13:30hA.E. 3ª Feira 14:00 h Exp: Luiz JesusCEOSLocal:

37

Tarefa:

Tema:

4231-3735 4125-1520

06/12/2016 A EFEMERIDADE

Fazer a oposição: efemeridade x eternidade. 

Correlacionar o tema à passagem de Tiago, em Atos, 4: 13 – “Eia agora vós que dizeis amanhã...” Relatar todo o texto em que o 
apóstolo aborda a falibilidade dos projetos humanos, 4: 13-17.  
“O Minuto”, p. 52/54, In: “O sol nas almas”, esp. Emmanuel. “Eia agora”, mens. 119, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. 
Ilustrar com: “A Libélula”, p. 78/79, In: Sabedoria das Parábolas, de Felipe Queiroz de Aquino.
Abordar a efemeridade dos momentos que passam e não retornam, e na demora do homem em situar-se em expectativas 
inoperantes. Levar também o público a refletir sobre o quanto se pode contribuir no minuto que passa, em favor do bem, do amor e 
da paz.

Téc: NelsonPrep: 13:30hA.E. 3ª Feira 14:00 h Exp: EduardoCEOSLocal:

49

Tarefa:

Tema:

99581-9582 4368-0286


