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16/01/2016 AS POTENCIALIDADES DA ALMA

Fazer a oposição: estagnação x crescimento.

Apoiar o tema em Salmos 82: 6 - “Eu disse: Vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo”.
 “Avancemos”, mens.50, “Renasce agora”, mens.56, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. “Na exaltação do reino divino”, mens. 17, In: 
Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. “Os instrumentos da perfeição”, mens.6, In: Jesus no Lar, esp. Neio Lúcio.
Ilustrar com: “A carpa aprende a crescer”, p.101 In: Histórias para pais, filhos e netos, Paulo Coelho, Editora Globo/ 2001.
Enfatizar que devemos ser capazes de sonhar e não nos sujeitarmos aos limites do nosso mundo, pois que somos livres para 
estabelecer as fronteiras de nossos sonhos.
Citar exemplos de pessoas que, apesar da origem humilde e enfrentando enormes dificuldades, souberam superar os obstáculos do 
caminho e obter a vitória espiritual.

Téc: --Prep: 15:45hDESADEF - Sábado  16:00 h Dir: AssísCEOSLocal:

2

Tarefa:

Delimitação:

99693-4815

21/01/2016 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: Luiz HenriquePrep: 19:30hA.E. 5ª Feira 20:00 h Dir: OdairCEOSLocal:

3

Tarefa:

Delimitação:

4229-0342 2331-3798

19/03/2016 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: 15:45hDESADEF - Sábado  16:00 h Dir: EtelvoneCEOSLocal:

11

Tarefa:

Delimitação:

4368-9940

21/05/2016 A PERSEVERANÇA

Fazer a oposição: desistência x perseverança.

Apoiar o tema no cap. XIX do EE – A Fé que transporta montanhas – “... Se tiverdes fé como um grão de mostarda...”, itens 1 a 5 e 
item 12: A Fé divina e a fé humana. “... Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. 
“Prosseguindo”, mens. 81, “Com firmeza”, mens. 115, “Espera por deus”, mens. 117, In: Palavras de Vida Eterna, esp. 
Emmanuel. “Inconstantes”, mens. 22, In: Pão Nosso, esp. Emmanuel.
Ilustrar com: “As Lições do barqueiro”. Texto esparso. 
Enfocar que ninguém se eleva, sem atender às imposições da subida. À face disso, todo esforço no bem, por mínimo que seja, 
redundará, invariavelmente, a favor de quem o realiza, porque toda ação pela felicidade geral é concurso na Obra Divina.

Téc: --Prep: 15:45hDESADEF - Sábado  16:00 h Dir: EtelvoneCEOSLocal:

20

Tarefa:

Delimitação:

4368-9940
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02/06/2016 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: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: LuziaIAMLocal:

22

Tarefa:

Delimitação:

4438-2033

04/06/2016 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: 15:45hDESADEF - Sábado  16:00 h Dir: AssísCEOSLocal:

22

Tarefa:

Delimitação:

99693-4815

14/07/2016 DEUS E A SOCIEDADE DE CONSUMO

Fazer a oposição: consumir-se x consumir.

Apoiar o tema na recomendacão de Jesus: “Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a Terra, onde a traça e a ferrugem 
corroem e onde ladrões escavam e roubam...” Mt., 6: 19-21 e no cap.XVI EE – Desprendimento dos bens terrenos, mensagem 14 de 
Lacordaire. 
“Dinheiro e atitude”, mens.48, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel/FCXavier; “Desperdícios”, mens.20, In: Leis Morais 
da Vida, esp. J. de Angelis/Divaldo P. Franco; “Examinando a riqueza”, mens.9, In: Nós, esp. Emmanuel/FCXavier, “Não 
somente” mens.18, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel/FCXavier; “Melhor sofrer no bem”, mens.64, In: Pão Nosso, esp. 
Emmanuel/FCXavier; “Tesouros”, p.135, In: A Voz do Monte, Richard Simonetti, 5ª. edição.
Ilustrar com a mensagem: “A Multa maior”, In: Atravessando a rua, de Richard Simonetti.  
Enfatizar que precisamos aprender a consumir com moderação e equilíbrio, evitando toda forma de desperdício e ostentação, pois 
que nos desviam do real sentido da vida, fazendo-nos supervalorizar a vida material, em detrimento da vida espiritual. Destacar a 
frase de Içami Tiba: “E o grande drama é que o consumista nunca é feliz, pois desvaloriza o que tem para sofrer com o que ainda 
não tem”.

Téc: --Prep: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: LuziaIAMLocal:

28

Tarefa:

Delimitação:

4438-2033

28/07/2016 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: --Prep: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: LuziaIAMLocal:

30

Tarefa:

Delimitação:

4438-2033
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22/10/2016 AS NOSSAS ESCOLHAS

Fazer a oposição: equívocos x escolhas inteligentes.

Apoiar o tema na Epístola de Paulo aos Gálatas, 6:7 - "Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. 
 “Na luta vulgar”, p. 45, In: Segue-me, esp. Emmanuel. “Educa”, mens.30, “Enxertia divina”, mens. 78, In: Fonte Viva, esp. 
Emmanuel. “Que fazeis de especial?”, mens. 60, In: Vinha de Luz, esp. Emmanuel. Mensagem “Um dia”, In: JORNAL MUNDO 
MAIOR - Informativo da Comunidade Cristã: "Lar em Jesus" de 19/08/2015.
Ilustrar com a história: Plantando e colhendo (texto esparso). 
Abordar que o amanhã dependerá de como estivermos trabalhando e projetando hoje. Alcançaremos sempre o melhor, desde que o 
façamos com firme vontade e dedicação; colocando nisso o nosso coração, e empenhando todos os esforços na busca da superação 
das dificuldades. Tudo dependerá da nossa atitude na intimidade do tempo! Orar, como se tudo dependesse de Deus;  e trabalhar, 
como se tudo dependesse de nós!

Téc: --Prep: 15:45hDESADEF - Sábado  16:00 h Dir: EtelvoneCEOSLocal:

42

Tarefa:

Delimitação:

4368-9940

27/10/2016 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: Luiz HenriquePrep: 19:30hA.E. 5ª Feira 20:00 h Dir: OdairCEOSLocal:

43

Tarefa:

Delimitação:

4229-0342 2331-3798

01/12/2016 A CONVIVÊNCIA

Fazer a oposição: intolerância x convivência.

Apoiar o tema na epístola de Paulo aos romanos 12: 18 - "No que depender de vocês, façam todo o possível para viver bem com 
todas as pessoas". Idem no EE - cap. X, item 16 – A indulgência. – Mensagem de José.
 “Convivência”, mens. 16, In: Respostas da Vida, esp. André Luiz. “Modelos mentais de julgamento”, cap. 10, In: Diferenças não 
são defeitos, esp. Ermance Dufaux. “Benignidade”, mens. 14, “Enquanto podes”, mens. 40, “Na Luz da compaixão”, mens. 69, In: 
Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel.
Ilustrar com “A História dos porcos espinhos”, de Arthur Schopenhauer.
Reforçar que o melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele em que as pessoas aprendem a conviver 
com os defeitos do outro e a valorizar suas qualidades.

Téc: --Prep: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: ThaísIAMLocal:

48

Tarefa:

Delimitação:

4121-2165
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