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18/01/2016 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: DouglasPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Exp: MiltesCEOSLocal:

3

Tarefa:

Tema:

2677-3804 4224-3843

08/02/2016 O MOMENTO PRESENTE.

Fazer a correlação: passado x presente x futuro.

Embasar o tema na passagem de Jo. 12: 35: “Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem” – Jesus. “Valei-
vos da luz”, mens. 6, In: Pão Nosso, esp. Emmanuel.  “Lavradores“, mens. 31, “A boa parte”, mens. 32, “Estendamos o bem”, 
mens. 35, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. 
Ilustrar com “A Lembrança e o sal”, In: Histórias para pais, filhos e netos. Paulo Coelho, Edit. Globo/SP-2001.
Enfocar a importância de sermos gratos a Deus pelo momento presente, procurando vivê-lo com disposição e boa vontade, sem 
esperar por “condições especiais”, (Se não houver vento, reme!) considerando que somente no presente é que podemos atuar e 
preparar o nosso futuro.
Lembrar a frase de Chico Xavier: “Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e 
fazer um novo fim”. Do livro: “Quem sabe pode muito, quem ama pode mais”.

Téc: UmbertoPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Exp: Luiz JesusCEOSLocal:

6

Tarefa:

Tema:

4231-3735 3705-0650

22/02/2016 A REEDUCAÇÃO DOS SENTIMENTOS

Fazer a oposição: alheamento x consciência.

Apoiar o tema nas passagens de Jesus, anotadas em Mt. 7: 13 “Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o 
caminho que conduz à perdição...” e em Mc. 14: 38 “Vigiai e Orai para que não entreis em tentação...”.
“Evitando a tentação”, mens. 3, “Vigiando”, mens. 20, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. “Ergamo-nos”, mens. 13, “A 
Cortina do eu”, mens.101, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. “Disciplina dos desejos”, cap. 26, In: Reforma Íntima Sem Martírio, 
esp. Ermance Dufaux.
Ilustrar com: “Remédio contra as tentações”, mens. 17, In: Luz Acima, esp. Irmão X.
 Enfocar que conhecendo-nos melhor, laboraremos com mais acerto pelo nosso auto-aperfeiçoamento. Destacar ainda a 
importância de ocupar o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, para obtermos a comunhão constante com o nosso 
Mestre e Senhor.

Téc: DouglasPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Exp: SebastiãoCEOSLocal:

8

Tarefa:

Tema:

4125-1520 4224-3843

11/04/2016 O AMOR AO PRÓXIMO

Fazer a oposição: egoísmo x fraternidade.

Apoiar o tema no capítulo XI do EE - Amar o próximo como a si mesmo - itens 1, 2, 4 e mensagem de Sansão: item 10. 
“Amor e temor”, mens. 4, “Benignidade”, mens. 14, “Adoração e fraternidade”, mens. 23, In: Palavras de Vida Eterna, esp. 
Emmanuel. “Fraternidade”, mens. 15, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel.
Ilustrar com: “A Vida é um espelho”, texto esparso. 
Enfocar que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos no degrau de luta que lhes é 
próprio.  “Reflete na magnanimidade de Deus e não coleciones desapontamentos e mágoas, para que o bem te encontre à feição de 
canal seguro e limpo”.

Téc: DouglasPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Exp: Luiz JesusCEOSLocal:

15

Tarefa:

Tema:

4231-3735 4224-3843
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02/05/2016 A BENÇÃO DO TRABALHO

Fazer a oposição: enfado x bom ânimo.

Apoiar o tema no capítulo XXV do EE, itens 1 a 4, "Ajuda-te, e o céu te ajudará".
“Salários”, mens. 5, In: Pão Nosso, esp. Emmanuel. “Obreiros atentos”, mens. 8, “A boa parte”, mens. 32, In: Fonte Viva, esp. 
Emmanuel. “Brilhe a vossa luz”, In: Vinha de Luz, prefácio, esp. Emmanuel.
Ilustrar com: "O Macaco e a banana", texto esparso.
Abordar que o trabalho, como fonte de todo progresso, deve ser razão de alegria e realização em nossas vidas. A vida é preciosa 
demais para vivermos ociosos ou aborrecidos pelos encargos. Devemos encontrar motivos de satisfação nas tarefas de cada dia, 
mesmo as mais simples e humildes, a bem de nossa saúde física, mental e espiritual.

Téc: DouglasPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Exp: SebastiãoCEOSLocal:

18

Tarefa:

Tema:

4125-1520 4224-3843

06/06/2016 A RESILIÊNCIA

Fazer a oposição: inconformismo x resignação.

Apoiar o tema na epístola de Paulo aos Filipenses, 4: 12-13 :“Sei passar por privações, sei viver na abundância. Em toda e 
qualquer situação, estou preparado para me saciar e passar fome, para viver na abundância e sofrer carências. Tudo posso 
naquele que me fortalece.” 
“Motivos de resignação”, cap. V, itens 12 e 13 In: EE. “Fortaleçamo-nos”, cap.111, In: Fonte Viva esp. Emmanuel/FCXavier; 
“Diante de problemas”, cap. 10, In: Sementeira da fraternidade, Espíritos Diversos/Divaldo P. Franco; “Desânimo”, p.99, In: 
Espírito e Vida, esp. Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco, 2ª edição; “Sem fadiga ou desânimo”, mens. 45, In: Otimismo, esp. 
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco; “Comparação”, mens.12, In: Amizade, esp. Meimei/Divaldo P. Franco.
Ilustrar com: “Um caso de superação” (Exemplo de Paulo Eduardo Chieffi Aagaard,      o Pauê) encontrada em www.paue.com.br.
 Observar frase de Gabriel, o pensador: A pedra no caminho pode ser um diamante, pode ser que ela me atrase, pode ser que eu me 
adiante.”
Informar que  resiliência, em seu sentido figurativo, é a capacidade de superar os reveses da vida, de ultrapassar limites e 
encontrar forças para vivenciar alto grau de dificuldades, sem sucumbir.

Téc: DouglasPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Exp: Anna HelenaCEOSLocal:

23

Tarefa:

Tema:

4436-3866 4224-3843

08/08/2016 A LUZ INTERIOR 

Fazer a oposição: ensombrar-se x iluminar-se.

Apoiar o tema na passagem evangélica de Mt. V: 15 e Lc. VIII: 16-17, e cap. XXIV do EE – Não por a candeia debaixo do alqueire, 
itens 1 e 2. 
“A Candeia viva”, mens.81 e “Alguma coisa”, mens.28, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel/FCXavier; “Mais perto da dor”, mens.37, 
In: A coragem da fé, esp. Bezerra de Menezes/Carlos Bacelli; “Chamamento divino”, mens. 127, In: Palavras de Vida Eterna, esp. 
Emmanuel.
Ilustrar com a mensagem 25: “As rosas do infinito”, In: Contos e Apólogos, esp. IrmãoX/FCXavier.
Enfatizar que devemos transformar nossas energias em bondade e compreensão redentoras para toda gente, gastando para isso o 
óleo da nossa boa vontade, na renúncia e no sacrifício. Assim, a nossa vida, em Cristo, passará realmente a brilhar.

Téc: RaimundoPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Exp: Anna HelenaCEOSLocal:

32

Tarefa:

Tema:

4436-3866 9-6632-1838

22/08/2016 AS INFLUÊNCIAS ESPIRITUAIS

Fazer a oposição: insensibilidade x sensibilidade.

Correlacionar o tema à primeira epístola de João, 4: 1 – “Meus filhos, não creiais em todos os espíritos...” e no EE- cap. XXI, item 
6. Todo. LE, parte 2ª, cap. IX - Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, questões 459 a 472.
“Interferência espiritual”, In: Oferenda, p. 31-33, esp. Joanna de Angelis. “Renasce agora”, mens. 56, In: Fonte Viva, esp. 
Emmanuel. “Vencer o Mal”, mens. 10, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel.
 Abordar a necessidade de vigiarmos nossos pensamentos, palavras e atos, bem como fazermos uso da prece diária preconizada por 
Jesus, para que possamos sintonizar com os mensageiros do bem que, assim, nos protegerão das influências perniciosas dos maus 
espíritos.

Téc: Wagner ReisPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Exp: Ana ZaniCEOSLocal:

34

Tarefa:

Tema:

(35)3015-4252 2365-9355
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05/09/2016 BEM AVENTURAD0S OS MANSOS E PACÍFICOS

Fazer a oposição: perturbar x pacificar.

Apoiar o tema no EE – cap. IX – “Bem-Aventurados os mansos e pacíficos”. 
“Pacifica sempre”, mens. 70, ”Pacifiquemos”, mens. 79, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. “Abolição do mal”, p. 88/9, 
In: Mãos Unidas, esp. Joanna de Angelis. “Perante a paz” p. 133/5, In: Otimismo.
Ilustrar com “O Grito de Cólera”, Néio Lúcio/Chico Xavier, In: Luz No Lar – vários espíritos.  Editora FEB.
Enfocar que tudo pode ser agora no mundo aflição e convulsão, contudo, se tranquilizarmos a vida em torno quanto pudermos, a 
paz chegará, certamente, pelas mãos de Deus, porque a paz do mundo é Dom de Deus, começando em cada um de nós.  Violência 
com violência somam loucura.

Téc: Wagner ReisPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Exp: Aparecida SanchCEOSLocal:

36

Tarefa:

Tema:

4332-4320 2365-9355

14/11/2016 A LEI DO AMOR

Fazer a oposição: indiferença x bem querer.

Apoiar o tema no EE – Cap. XI - Amar ao próximo como a si mesmo. itens 8 a 10 – “A lei do amor”.
“Amor e temor”, mens. 4, “O Amor tudo sofre”, mens. 32, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. ”O bem é incansável” 
mens. 11, “Com caridade”, mens. 31, “Com ardente amor”, mens.99, In: Pão Nosso, esp. Emmanuel. “Com amor”; mens.5, 
“Cooperemos fielmente”, mens. 48, “Obra individual”, mens. 178, In: Vinha de Luz, esp. Emmanuel.
Ilustrar com a história: “Quanto custa um milagre?” (texto esparso).
Abordar que não há situação, por pior que seja, que resista ao poder do amor! Quando o amor entra em ação, Tudo vence! Tudo 
acalma! Onde o amor se apresenta, foge a dor, se afastam o sofrimento e o egoísmo.

Téc: RaimundoPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Exp: SebastiãoCEOSLocal:

46

Tarefa:

Tema:

4125-1520 9-6632-1838

21/11/2016 O DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA 

Fazer a oposição: conhecimento x transformação

Correlacionar o tema com os dizeres de Emmanuel em “Pão Nosso”, Prólogo – Espiritismo não expressa simples convicção de 
imortalidade; é clima de serviço e edificação. EE, VI, 1 a 8, XVII, 1 a 11, XXI, 10 e 11.  
“Mudança e proveito”, mens. 5, ”Palavra e vida”, mens. 6, “Verbo e caminho”, mens. 24, “Criação verbal”, mens. 38, In: Benção 
de Paz, esp. Emmanuel. Idem “Conversai”, mens. 45, “Um desafio”, mens. 147, In: Caminho, Verdade e Vida. Idem “Pelos 
frutos”, mens. 27, “Elucidações”, mens. 55, “Que farei”, mens. 112, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel.
Ilustrar com “O Incentivo santo”, in: Jesus no Lar, Néio Lúcio.
Considerar que as palestras vão – pouco a pouco, mercê da nossa perseverança em ouvi-las – destruindo a barreira que colocamos 
entre nós e os ensinos de Jesus. Elas nos despertam, fazendo-nos ver a luz, reconhecendo a verdade, e, assim, proporcionando-nos 
mudanças de comportamento.

Téc: UmbertoPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Exp: WagnerCEOSLocal:

47

Tarefa:

Tema:

2564-8455 3705-0650

12/12/2016 O SOCORRO ESPIRITUAL DURANTE O SONO FÍSICO

Fazer a oposição: abandono x amparo.

Correlacionar o tema ao EE,VI. 8 – “Em toda parte onde haja uma lágrima, Deus coloca um Bálsamo que alivia”, EE VI, 5 a 8 e 
XXVIII, 38 a 39. 
“Mediunidade curativa”, cap. 33, In: Mecanismos da Mediunidade, esp. André Luiz. “Oração”, cap. 25, idem. “Jesus e a 
mediunidade”, cap. 26, Idem, “Regressando a casa”, In: Nosso Lar, cap. 49. “Auxílios do invisível”, mens. 100, In: Caminho, 
Verdade e Vida. Idem “Que tendes?”, mens. 133, In: Fonte Viva, Idem “A cura própria, p. 51, In: Segue-me, “A água fluída”, p. 
129, “O Passe”, mens. 131, In: Poder da fé, p. 165 “Psicoterapeuta”, p. 131, In: Jesus e o Evangelho, esp. André Luiz. “Curas 
espirituais”, mens. 53, In: O Espírito da Verdade. 
Ilustrar com “Cidadão de Nosso Lar”, cap. 50, In: Nosso Lar, esp. André Luiz.
Abordar o socorro diuturno de Deus, que se estende a toda parte, inclusive durante o sono físico. Salientar a necessidade de 
preparo para o sono físico, através da prece e bons pensamentos.

Téc: RaimundoPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Exp: Edson SardanoCEOSLocal:

50

Tarefa:

Tema:

99917-8211 9-6632-1838


