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15/03/2016 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 
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.

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: Márcia ChiurcoCEOSLocal:

11

Tarefa:

Tema:

4224-5642

26/04/2016 A MATURIDADE ESPIRITUAL

 Fazer a oposição: frouxidão moral x integridade 

 Apoiar o tema na primeira epístola de Paulo aos Coríntios 6: 12 - "Todas as coisas me são       lícitas, mas nem todas as coisas 
convêm...” e no Evangelho de Mc. 8: 36 - " Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma?” – EE, 
cap. XVII – Sede perfeitos.
“Porta estreita”, mens. 20, “O caminho”, mens. 176, In: Vinha de luz, esp. Emmanuel. “Renovemo-nos dia a dia”, mens. 107, In: 
Fonte Viva, esp. Emmanuel. Mensagem do espírito Lázaro: ”O Dever”, item 7,  Cap. XVII do EE.
Ilustrar com a história: Integridade no ambiente de trabalho.
Reforçar que não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior: Somente pela estrita execução de 
nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida, e, com ela, o conhecimento da “perfeita vontade 
de Deus”, a nosso respeito. Ética é fazer “o que se deve” e não “o que se quer”.

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: BeatrizCEOSLocal:

17

Tarefa:

Tema:

4361-3362

31/05/2016 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 
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”.

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: Rosa MariaCEOSLocal:

22

Tarefa:

Tema:

2914-9420

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: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: BeatrizCEOSLocal:

25

Tarefa:

Tema:

4361-3362
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16/08/2016 A PIEDADE FILIAL

Fazer a oposição: ingratidão x gratidão.

Apoiar o tema no Decálogo - Honra a teu pai e a tua mãe, e no cap. XIV, item 3, do EE .
“Certamente”, mens. 10, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. “Carta paterna”, mens. 25, In: Luz no Lar, esp. Emmanuel.
Ilustrar com a história: “História de uma mãe”. Texto esparso.
 Destacar que a sabedoria divina nos oferece a velhice como estágio de preparação para a volta do espírito à pátria espiritual, e 
que cabe aos filhos sustentar e cuidar dos pais na velhice, sobretudo aqueles com maiores limitações físicas e financeiras, 
amparando-os e atendendo-os nas suas necessidades, com amor, respeito e boa-vontade.

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: CatarinaCEOSLocal:

33

Tarefa:

Tema:

4362-2279

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: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: MiltesCEOSLocal:

37

Tarefa:

Tema:

2677-3804

11/10/2016 PATERNIDADE E MATERNIDADE RESPONSÁVEIS

Fazer a oposição: criar x educar.

Apoiar o tema no texto “Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos        da sua família, negou a fé e é pior do 
que o infiel.” – (Paulo, Timóteo, I, 5:8)
“Compaixão em família”, mens.107, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel/FCXavier, “Pais e filhos”, mens. 2, In: Divaldo 
Franco responde, volume 2, organizado por Cláudia Saegusa, “Deveres dos pais”, mens. 16,  In: Leis Morais da Vida, esp. Joana 
de Angelis/Divaldo P. Franco, “Súplica da criança ao Homem”, mens. 6, In: Nós, esp. Emmanuel/FCXavier.  Questões 383 e 385; 
do LE, “Parentes”, mens.156, e “Educa”, mens.30, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel/FCXavier.
Ilustrar com: “Carta a Meu Filho”, mens. 27, In: Espírito de Verdade, esp. Emmanuel/FCXavier.
Esclarecer que o compromisso de sermos pais ou mães foi assumido na Pátria Espiritual e reafirmado por ocasião da união e 
formação da nova família. A responsabilidade dos pais é imensa na educação dos filhos. Não somente na preocupação material de 
fornecer-lhes o alimento, o vestuário, brinquedos, lazer, conforto, escola, etc. mas,  principalmente, na sementeira do bem, em 
desenvolver-lhes no coração  sentimentos nobres e virtudes santificantes que orientarão e  iluminarão os seus caminhos.

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: Márcia ChiurcoCEOSLocal:

41

Tarefa:

Tema:

4224-5642

25/10/2016 A ESPERANÇA

Fazer a oposição: desesperar x confiar.

 Apoiar o tema em Salmos 42: 11 - “- Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro 
de mim? Ponha a sua esperança em Deus! pois ainda o louvarei; ele é o meu Salvador e o meu Deus.
“A Brisa da esperança” cap.25, In: Lindas Mensagens, esp. Meimei/Miltes C. Bonna; “Mensagem de esperança, p. 103, In: 
Espírito e Vida, esp., Joanna de Ângelis/Divaldo P.Franco, 2ª edição; “Diretriz”, mens.1, In: Amizade, esp. Meimei/FCXavier; 
“Alimenta a esperança”, mens.18, In: Cirurgia Moral, esp. Lencellin/João Nunes Maia. 
Ilustrar com: “A história da esperança” (autor desconhecido, texto esparso, encontrado em:  
mensagenseimagenspositivas.blogspot.com/2012/09/esperanca.html).

Enfocar que a esperança não pode desaparecer dos nossos ideais. Ela é uma flor que devemos cultivar, pois que nos predispõe ao 
despertar espiritual, para a capacidade de prosseguir em nosso caminho, mesmo diante das dificuldades da jornada.

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: MiltesCEOSLocal:

43

Tarefa:

Tema:

2677-3804
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22/11/2016 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: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: Márcia ChiurcoCEOSLocal:

47

Tarefa:

Tema:

4224-5642

13/12/2016 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: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: CatarinaCEOSLocal:

50

Tarefa:

Tema:

4362-2279


