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26/03/2016 O PERDÃO DAS OFENSAS

Fazer a oposição: julgamento x indulgência.

Apoiar o tema no cap. X, itens 11 a 14 do EE – “Não julgueis, a fim de que não sejais julgados...”.
 “Perdão – remédio santo”, mens. 61, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. “Embainha tua espada”, mens.114, “Desculpa 
sempre” mens.135, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel.
Ilustrar com “A essência do perdão” p.44, In: “Histórias para pais, filhos e netos”, de Paulo Coelho, Edit. Globo / 2001. 
Abordar que quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, 
o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Enfatizar ainda, o valor do auto-perdão, porque aquele 
que não se perdoa, tampouco será capaz de perdoar ao seu semelhante.

Téc: IvonetePrep: 19:15hA.E. Sábado 19:30 h Dir: SeverianoCEOSLocal:

12

Tarefa:

Delimitação:

4121-4377 98944-2985

03/04/2016 VAIDADE

Fazer a oposição: vaidade x humildade.

Apoiar o tema no capítulo VII do EE - Quem se elevar será rebaixado – itens 3, 5 e 11.
“Vício de prestígio”, cap. 18, In: Mereça ser feliz”, esp. Ermance Dufaux. “Sirvamos”, mens. 29, “Diferenças”, mens. 63, “Quem 
serve prossegue”, mens. 82, “A Cortina do eu”, mens. 101 In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. 
Ilustrar com: “A Ponte e a pinguela”, baseado numa história de Silvio Paulo Albino, In: Histórias para pais, filhos e netos, de 
Paulo Coelho, Edit. Globo/SP-2001.
Enfocar que, assim como existe a dependência química de tóxicos, existe a dependência psíquica de evidência e reconhecimento 
individual. Esse tipo de viciado é escravo da auto-imagem exacerbada que faz de si mesmo.

Téc: NelsonPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: Antonio CarlosCEOSLocal:

14

Tarefa:

Delimitação:

4390-9885 4368-0286

08/05/2016 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. 
“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.

Téc: WalterPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: FátimaCEOSLocal:

19

Tarefa:

Delimitação:

4436-5091 2564-7417

03/07/2016 AMAR AOS INIMIGOS

Fazer a oposição: amor egoísta x amor altruísta.

Apoiar o tema no EE- cap. XII – Amai os vossos Inimigos - e na epístola de Paulo aos Romanos, 12: 20 –  “Portanto, se o teu 
inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber...”
“Perante o inimigo”, mens. 111, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel/FCXavier, “Busquemos o melhor”, mens. 113, In: 
Fonte Viva, esp. Emmanuel/FCXavier,  “Professores diferentes”, mens. 22, In: Amizade, esp. Meimei/FCXavier, “Perdoe e Viva”, 
p. 118, In: Relicário de Luz, autores Diversos/FCXavier. 
Ilustrar com A história de Plácido Domingues e José Carreras (encontrada na internet).
Abordar as diversas formas de amar aos inimigos, tais como: não opor obstáculos à reconciliação; desejar-lhes o bem; não nutrir 
desejo de vingança,  perdoá-los sem segundas intenções, estender-lhes as mãos, se for preciso; enfim, retribuir-lhes sempre o mal 
com o bem.

Téc: SebastiãoPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: IracemaCEOSLocal:

27

Tarefa:

Delimitação:

4368-3113 4125-1520
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17/07/2016 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 
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.

Téc: PedroPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: FátimaCEOSLocal:

29

Tarefa:

Delimitação:

4436-5091

28/08/2016 NÃO DIRÁS FALSO TESTEMUNHO

Fazer a oposição: mentira x verdade.

Apoiar o tema no Decálogo – “Não dirás falso testemunho”, e na passagem evangélica “Quem quer amar a vida e ver os dias 
felizes, refreie a sua língua do mal...” I Pedro, 3: 10.
“O Caluniador”, mens. 27, In: Os Mensageiros, esp. André Luiz. “Na esfera da língua”, mens. 109, ”Asseio verbal”, mens. 164, 
In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel.
Ilustrar com “As três recompensas”, de Malba Tahan.
Abordar a necessidade de se abolir o mau hábito da fofoca e da calúnia, tão comuns nos meios sociais hoje em dia, e que devemos 
tomar muito cuidado com a divulgação e a propagação de notícias veiculadas pela internet e redes sociais, sem a certeza quanto à 
origem e veracidade das mesmas.

Téc: WagnerPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: FátimaCEOSLocal:

35

Tarefa:

Delimitação:

4436-5091 2564-8455

03/09/2016 NÃO DIRÁS FALSO TESTEMUNHO

Fazer a oposição: mentira x verdade.

Apoiar o tema no Decálogo – “Não dirás falso testemunho”, e na passagem evangélica “Quem quer amar a vida e ver os dias 
felizes, refreie a sua língua do mal...” I Pedro, 3: 10.
“O Caluniador”, mens. 27, In: Os Mensageiros, esp. André Luiz. “Na esfera da língua”, mens. 109, ”Asseio verbal”, mens. 164, 
In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel.
Ilustrar com “As três recompensas”, de Malba Tahan.
Abordar a necessidade de se abolir o mau hábito da fofoca e da calúnia, tão comuns nos meios sociais hoje em dia, e que devemos 
tomar muito cuidado com a divulgação e a propagação de notícias veiculadas pela internet e redes sociais, sem a certeza quanto à 
origem e veracidade das mesmas.

Téc: IvonetePrep: 19:15hA.E. Sábado 19:30 h Dir: GlóriaCEOSLocal:

35

Tarefa:

Delimitação:

4121-3133 98944-2985

06/11/2016 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, 
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.”

Téc: RosePrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: CatarinaCEOSLocal:

45

Tarefa:

Delimitação:

4362-2279
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