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25-nov-15

Dirigente: Miltes

29/02/2016 Tema: 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
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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.
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Exp: Miguel de Jesus
4436-9335

Téc: Raimundo
9-6632-1838

14/03/2016 Tema: A CÓLERA
Fazer a oposição: azedume x afabilidade.
Apoiar o tema no cap. IX do EE, itens 1 a 4 –“Bem aventurados os mansos, porque eles possuirão a Terra.”, Mt. V: 4. “Bem
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aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus”, Mt. V: 9. Item 9 “A cólera”, todo.
“Na luz da indulgência”, mens. 27, In: Livro da Esperança, esp. Emmanuel. “Embainha tua espada”, mens. 114, “Viver em paz”,
mens. 123, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. “Acalma-te”, mens. 33, “No sustento da paz”, mens. 45, In: Palavras de Vida Eterna,
esp. Emmanuel. “Tenhamos paz”, mens. 65, In: Pão Nosso, esp. Emmanuel. “Azedume, temperamento epidêmico” cap. 20, In:
Mereça Ser Feliz, esp. Ermance Dufaux.
Ilustrar com: “O médico”, mens. 11, In: Histórias do dia-a-dia, Dival Buense, DPL Editora, SP/2002.
Abordar que azedume é a postura de “revolta muda e impulsiva” da criatura que se abateu na luta pela superação de seus
desgostos e desamor a si mesmo. Sua causa-matriz, na maioria dos casos, é a pertinaz insatisfação com a existência carnal na
atualidade, com escassa gratificação e prazer.
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Exp: Oswaldo
4362-5122

Téc: Wagner Reis
2365-9355

09/05/2016 Tema: O AMBIENTE ESPIRITUAL DO LAR
Fazer a oposição: harmonia x desarmonia.
Correlacionar o tema ao EE, Cap. 9, item 6 e Cap. 27, item 11.
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“Conduta espírita”, esp. André Luiz. Pesquisa Livre. “Padrão espírita”, mens. 55, In: Benção de Paz, esp. Emmanuel. “Viver em
paz”, mens. 123, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. “Virtude solitária”, p. 23, In: Justiça Divina, esp. Emmanuel. “Com amor”, mens.
5, In: Vinha de Luz, esp. Emmanuel. “A Prece recompõe”, mens. 98, In: Vinha de Luz, “Convite ao evangelho”, mens. 20, In:
Convites da Vida, esp. Joanna de Ângelis. Idem “Convite à harmonia”, mens. 27, Idem. “Felicidade no lar”, mens. 30, In: O
Mestre dos Mestres, esp. Miramez. “O Duelo”, mens. 38, In: Evangelho no lar”, esp. Meimei.
Ilustrar com “O Ensino da luz”, mens. 28, In: A Vida escreve, Hilário Silva.
Abordar a participação e interesse de todos na manutenção do ambiente saudável do lar. Salientar a responsabilidade de todos
para esse desiderato.
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Exp: Edson Sardano
99917-8211

Téc: Raimundo
9-6632-1838

30/05/2016 Tema: PRECE: A COMUNHÃO COM DEUS
Fazer a oposição: presunção x fé em Deus.
Apoiar o tema na questão 659 do Livro dos Espíritos “Qual o caráter geral da prece? (...) A três coisas podemos propor-nos por
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meio da prece: louvar, pedir e agradecer”.
“A Comunhão com Deus”, mens. 50, In: A Constituição divina, de Richard Simonetti, 13ª edição; “A porta do coração”, idem, p.
22; “Pedi e obtereis”, EE capítulo XXVII, questões 658 a 663, em o LE; “Oração e atenção” mens. 24, In: Coragem, Francisco
Xavier, esp. Emmanuel. “Como oras?” In: Otimismo, Divaldo Pereira Franco, espírito Joanna de Angelis.
Ilustrar com a história do “Preto véio” contida na mensagem: “A Porta do coração”, p.22, In: A Constituição Divina, de Richard
Simonetti, 13ª edição.
“Acatemos na oração a presença da luz que nos descortina a estrada para a vida superior. (...) Quando a nossa comunhão com
Deus e com a espiritualidade superior não seja possível em lugar à parte, que seja no silêncio do coração, conforme recomendação
de Jesus”.
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Exp: Oswaldo
4362-5122

Téc: Douglas
4224-3843
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18/07/2016 Tema: A AMIZADE
Fazer a oposição: inimizade x amizade.
Correlacionar o tema à passagem evangélica de Jo – 15: 15 “... Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai
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vos tenho feito conhecer.” - Jesus.
“A Amizade em Aristótelis”, In: O livro das Virtudes, p. 221. “Amigos modificados”, In: Estude e viva, p. 171. “União fraternal”,
mens.49, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. “Apreço”, mens. 91, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel.
Ilustrar com a mensagem “A Grandeza da renúncia” In: Bênçãos de paz, esp. Joanna de Angelis.
Abordar que devemos sempre cultivar novas amizades, bem como trabalhar pela manutenção das antigas, compreendendo que
poderá vir a ocorrer o afastamento esporádico de alguns companheiros por divergirem de nossas idéias e opiniões. Ainda assim,
deveremos rogar ao Senhor que nos ilumine para que possamos compreender e aceitá-los com o seu livre arbítrio.
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Exp: Hilário
99943-2847

Téc: Wagner Reis
2365-9355

03/10/2016 Tema: OBSESSÃO: DOENÇA MORAL
Fazer a oposição: aprisionamento x libertação.
Apoiar o tema na passagem de Mt. V: 44-48 “Mas eu vos digo: Amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio, e orai
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pelos que vos perseguem e caluniam...” Cap. XVII, itens: 1 e 3 do EE.
“Obsessão”, mens. 9, “Instrumentos da obsessão”, mens.29, In: A coragem da fé, esp. Bezerra de Menezes/ Carlos Bacelli; “Asas
da libertação”, mens.16, In: Otimismo, esp. Joanna de Angelis/Divaldo P. Franco; “Para vencer o mal”, mens. 30, In: Palavras de
Vida Eterna, esp. Emmanuel/FCXavier; “Alienação por obsessão”, mens.5, In: Sementeira da fraternidade, Espíritos
Diversos/Divaldo P. Franco; “Nossos acompanhantes”, p. 45, In: A presença de Deus, de Richard Simonetti, 1ª edição.
Homenagem a Allan Kardec que através da codificação espírita, libertou e continua libertando muitas consciências.
Ilustrar com: “Ação das trevas”, In: O Céu ao nosso alcance, de Richard Simonetti.
Destacar que, em qualquer processo obsessivo, o enfermo será sempre convidado às operações de reajustamento e reequilíbrio
próprio. Pequenos exercícios de disciplina da vontade, culto da prece, leituras edificantes, ações em favor do próximo, entre outros,
são antídotos que agem intensamente a benefício da própria criatura.
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Exp: Hilário
99943-2847

Téc: Wagner Reis
2365-9355

07/11/2016 Tema: A GRATIDÃO A DEUS
Fazer a oposição: ingratidão x gratidão.
Apoiar o tema na passagem evangélica: “Darei graças ao Senhor por sua justiça; ao nome do Senhor, cantarei louvores.” (Salmos,
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7: 17).
“Agradeçamos sempre”, mens. 113, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel/FCXavier; “Plenitude na gratidão”, mens. 20,
In: Laços de Afeto, esp. Ermance Dufaux/Wanderley C. de Oliveira; “Rendamos graças”, mens.100, In: Pão Nosso, esp.
Emmanuel/FCXavier; “Gratidão à vida”, mens.15, In: Lindas mensagens de Meimei, esp. Meimei/Miltes C. Bonna; “Além da
cerca”, p. 77 In: A presença de Deus, Richard Simonetti, 1ª. edição; “Petição”, mens. 28, In: Amizade, esp. Meimei/FCXavier.
Ilustrar com a mensagem: “A Salvação Inesperada”, esp. Meimei/FCXavier, In: O mensageiro (revista).
Levar o público a refletir na mensagem de Emmanuel: - “Quem agradece a Deus a vida que recebe, o corpo em que se exprime, o
tempo que desfruta, a luz do entendimento e o poder de servir, as afeições queridas e os bens de que dispõe; não sabe examinar os
defeitos alheios e nem encontra ensejo para se lastimar.”
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Exp: Antonio Carlos
4390-9885

Téc: Douglas
4224-3843

