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01/02/2016 ALTERIDADE: TERAPIA DA FELICIDADE

Fazer a oposição: egoísmo x altruísmo.

Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de Mt. 18: 4 “Assim também não é da vontade de Deus que um desses 

pequeninos se perca”.

“Tu porém”, mens.16, In: Vinha de Luz, esp. Emmanuel. “Na senda do Cristo”, mens.16, In: “Palavras de Vida Eterna”, esp. 

Emmanuel. “Cada qual”, mens.4, “Apascenta”, mens.19, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. 

Ilustrar com: “A lenda do monge e o escorpião”, texto esparso.

Enfatizar que devemos amparar os corações enfermiços e frágeis que acompanham nossos passos. Se plantarmos o bem, o tempo se 

incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação, no momento oportuno. Destacar ainda a 

importância de combatermos todos os tipos de preconceitos. (Explicar o significado de preconceito).

Téc: UmbertoPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: RosemaraCEOSLocal:

5

Tarefa:

Delimitação:

2356-6122 3705-0650

15/02/2016 FORTALECIMENTO ESPIRITUAL DO HOMEM

Fazer a oposição: enfraquecimento x fortalecimento.

Correlacionar o tema à passagem da 2ª epístola de Paulo a Timóteo, 2: 15 – “Procura apresentar-te a Deus, aprovado como 

obreiro que não tem do que se envergonhar”.

“Sementeira e ceifas”, mens. 53, In: Vinha de Luz, esp. Emmanuel. “Prosseguindo”, mens. 81, “Divinos dons”, mens. 84, “Diante 

da providência”, mens. 136, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. “Uma pérola é formada com dores”, mens.136, Luth 

Norbert, In: Parábolas Proféticas. P.101, idem ibidem, “A Pérola é formada pelo acréscimo de camadas”, p.104

Ilustrar com “O Bosque” – texto esparso. 

Tal qual a pérola, o aperfeiçoamento do homem, dá-se por interferência de circunstâncias difíceis com as quais ele deve aprender a 

amadurecer. Para tanto, atendamos aos deveres diários que a vida nos prescreveu, administrando-os com sabedoria e amor e, 

assim, adicionaremos novas parcelas de saber ao nosso fortalecimento espiritual.

Téc: Wagner ReisPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: AdíliaCEOSLocal:

7

Tarefa:

Delimitação:

4317-1727 2365-9355

14/03/2016 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: Wagner ReisPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: MiltesCEOSLocal:

11

Tarefa:

Delimitação:

2677-3804 2365-9355

30/05/2016 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: DouglasPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: MiltesCEOSLocal:

22

Tarefa:

Delimitação:

2677-3804 4224-3843
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