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10/01/2017 Tema: O PERDÃO
Fazer as oposições: ressentimento X perdão.
Apoiar o tema nas palavras de Jesus anotadas em Mateus, 5: 7 – “Bem aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles
2
próprios obterão misericórdia”, e na Parábola do Credor Incompassivo, em Mateus, 23: 35.
ESE. Cap. X, “Perdoai para que Deus vos Perdoe” itens 1 a 4. “Perdoados, mas não limpos”, p. 111 In: Justiça Divina,
Emmanuel. “Convite ao perdão”, mens. 38, In: Convites da Vida, Joanna de Ângelis.
Ilustrar com: “Perdão e Liberdade”, Redação do Momento Espírita, com base no cap. 10 do
livro “A roda da Vida”, de Elisabeth Kübler-Ross, m.d., Ed.
Sextante, e no cap. 24 do livro “Rumos libertadores”, Joanna de Angelis/Divaldo Franco. Ed. Leal.
Reforçar que devemos perdoar sempre, seja o que for, e a quem for, porque o perdão beneficia principalmente àquele que perdoa,
por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental.
Tarefa: A.E. 3ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: ANA CLAUDIA

Téc: AIRTON

21/02/2017 Tema: A CARIDADE
Fazer a oposição: fé inoperante X fé com obras.
Apoiar o tema no cap. XV do ESE - Fora da Caridade não há salvação, itens 1 a 6.
8
"Caridade e Riqueza" mens. 49, In: Palavras de Vida Eterna, Emmanuel. "Estejamos contentes" mens. 9; "Fé inoperante" mens. 39;
"Esmola" mens. 60; "Além dos outros” mens. 96, In: Fonte Viva, Emmanuel. "Com caridade" mens. 31, In: Pão Nosso, Emmanuel.
Ilustrar com a história "A menina do chocolate - Entrevista com Francine Christophe, em 11 de setembro de 2015 . Human the
movie. Destacar a importância dos pequenos gestos diários em favor do nosso próximo, que independem de recursos financeiros, e
que , portanto, todos podemos e devemos praticar.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gXGfngjmwLA
Levar o público à reflexão que não se pode amar a Deus sem praticar a caridade! Uma doação mínima, por menor que seja, pode
fazer muito por alguém que necessita: Pode reacender a chama da esperança e fazer brotar a autoestima nos corações tombados
pelas dores e sofrimentos; pode sugerir que nem tudo está perdido; pode reaquecer um coração enregelado pelo descaso e
indiferença do mundo.
Tarefa: A.E. 3ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: LUIZ JESUS
4231-3735

Téc: ANTONIO

09/05/2017 Tema: A CONDUTA CRISTÃ
Fazer as oposições: conduta mundana x conduta cristã.
Apoiar o tema na epístola de Paulo aos Filipenses 2: 5 - “De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em
19
Cristo Jesus”.
“O Homem de Bem - Caracteres da Perfeição” cap. XVII, In: ESE. “Modo de fazer”, mens. 2, “Com Jesus e Por Jesus Introdução, In: Fonte Viva, F.C. Xavier, esp. Emmanuel. “A mensagem Cristã”, cap.13, In: Roteiro, F.C. Xavier, esp. Emmanuel,
“Imperativos Cristãos” mens. 1, “Privilégios Cristãos” mens. 3, In: Agenda Cristã, F.C. Xavier, esp. André Luiz; “Corrosivos da
Sensibilidade”cap.7, “Desenvolvimento da Sensibilidade” cap.8, In: Laços deeto, Wanderley S. de Oliveira, esp. Ermance Dufaux.
"O mar egoísta”. Texto esparso.
Ilustrar com “O principal dom que temos é o amor”. Autor desconhecido.
Ressaltar que Jesus espera de nós atitudes de amor, em conformidade com os seus ensinamentos; certos que estamos, que a sua
bondade nos alicerça sempre. Estas atitudes devem permear em todas as esferas de nossa vida: individual, familiar, profissional,
social..., de forma que, se cada um de nós fizer a sua parte no melhor que souber e puder, certamente haveremos de ter uma
sociedade mais justa e humana; e o mundo será muito melhor!
Tarefa: A.E. 3ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: EDILENES
4177-4410

Téc: SOLANGE
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13/06/2017 Tema: O PESO DAS PALAVRAS
Fazer as oposições: falar sem proveito X falar com proveito.
Apoiar o tema nas frases de Jesus em Lucas 8: 17- 18, “- Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida
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que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis”. “Passarão o céu e a Terra, porém, as minhas palavras não
passarão" - Marcos 13: 31.
"Comunhão das ideias" mens. 6, In: Horizontes da Fala, Miramez. "Palavra falada" mens. 52, "No campo do verbo" mens. 62, In:
Palavras de Vida Eterna, Emmanuel. "Palavras de vida Eterna" mens. 59, In: Fonte Viva, Emmanuel. "Conversar" mens. 45, In:
Caminho Verdade e Vida, Emmanuel. “Não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, isso é o que
faz imundo o homem...” – Jesus.
Ilustrar com a parábola: Esopo e a língua. Redação do Momento Espírita, com base em texto de Apostila.
Esclarecer ao público que devemos procurar esquecer as palavras que nos incitam à inutilidade e aproveitarmos quantas nos
mostram as obrigações justas e nos ensinam a engrandecer a nossa existência. Não devemos olvidar as frases que nos acordam
para a luz e para o bem; elas podem penetrar o nosso coração, através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro,
mas, no fundo, procedem sempre de Jesus, o Divino amigo das criaturas. Destacar que devemos procurar Comungar o nosso verbo
com os ensinos de Jesus e falarmos da vida, do amor, da alegria e da esperança, para que os nossos corações possam pulsar ao
ritmo da luz.
Tarefa: A.E. 3ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: GABRIEL
4368-3113

Téc: SOLANGE

25/07/2017 Tema: QUEIXAS
Fazer as oposições: queixa x maturidade.
Fundamentar o tema na passagem de Tiago, 5: 9. "Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados".
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Cap. I, Livro IV, perg. 920 a 922, In: O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. “Bem e mal sofrer” cap. V, item 18 In: ESE. "Nuvens"
mens. 32, In: Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel. "Tempo de confiança" mens. 40, In: Palavras de Vida Eterna. "Queixumes"
mens. 100, In: Bênção de paz. "Da segurança íntima" mens. 33, In: Vinha de luz. "Queixas" Mens. 118, "Obediência Construtiva”,
mens. 126, In: Justiça Divina. "No campo do espírito" pág. 69, In: Segue-me. "Reclamar menos", pág. 153, In: Técnica de viver,
Kelvin Van Dine. "Tire férias de você" In: Messe de Amor, Joanna de Ângelis. "Queixas" mens. 8, "Reclamação e esforço", mens.
20, In: O lado positivo de tudo, Jacob Melo. "A parte pior", mens. 64. "Regras básicas", mens.77.
Ilustrar com: "Pequena história". In: Alvorada cristã, de Néio Lúcio.
Esclarecer que para estabelecer a ordem em si mesmo e em seu derredor para bem desempenhar as obrigações e deveres que lhe
compete, sem sobrecarregar a ninguém, principalmente aqueles que vivem em sua dependência, o homem deve evitar a queixa
constante e o azedume, que nada constroem e que, pelo contrário, afastam as pessoas de sua convivência, além de dificultar a boa
sintonia com o mais alto.
Tarefa: A.E. 3ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: IRACEMA
4368-3113

Téc: AIRTON

19/09/2017 Tema: A FINALIDADE DA VIDA – (OLHAI OS LÍRIOS DO CAMPO...)
Fazer as oposições: peso das posses X leveza da liberdade.
Correlacionar o tema à passagem de Jesus anotada por Mateus, 6: 2 - "Não é a vida mais que o alimento?".
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Emmanuel. Palavras de vida eterna. "Na conquista da liberdade", mens. 28; "Caridade e riqueza", mens. 49; "No solo do Espírito",
mens. 51; "O primeiro passo", mens. 66; "Apreço", mens. 91; "Reclamações", mens. 99.
Ilustrar com "A dança" In: Histórias maravilhosas para ler e pensar, pág. 32. Coletânea de Neila Tavares. Editora Nova Era. Rio
de Janeiro, 2002.
Mostrar a preocupação exagerada com o acúmulo de bens materiais, atualmente. Acrescentar ainda que a pessoa plena de Deus
deixa-se extravasar para os outros sem o desejo de qualquer recompensa.
Tarefa: A.E. 3ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: LUIZ JESUS
4231-3735

Téc: SEBASTIAO

24/10/2017 Tema: AMIZADE
Fazer as oposições: amizade X inimizade.
Apoiar o tema na frase de Jesus nas anotações do evangelho de João, 15: 18 - "Eis que não vos chamo mais de servos, mas de
43
amigos".
Emmanuel. Caminho, Verdade e Vida. "O companheiro" mens. 20, "Jesus e os amigos" mens. 86, "O amigo oculto" mens. 95; "Bens
eternos" mens. 165. Idem. Estude e viva. "Amigos modificados" pág. 171. Idem. "União fraternal" mens. 49, "Tendo medo" mens.
132, "Ninguém vive para si", mens. 154, In: Fonte viva. Idem. "Apreço" mens. 91, Idem. "Amizade e compreensão" mens. 121. In:
Vinha de luz, esp. Emmanuel.
Ilustrar com: "Dois amigos" (1ª parte, cap. I), "Tragédias e esperanças" (2ª parte, cap. IV).
Abordar a amizade como um dos bens mais preciosos que possuímos, e que, por isso, precisamos aprender a cultivar e cuidar dela
com muito carinho, qual tenra plantinha. Salientar a importância de mantermos as velhas amizades, mesmo que venham a surgir
divergências de opiniões, o que devemos entender como absolutamente normal e positivo. Devemos lembrar também que ser amigo
não significa ser conivente com os erros do outro, ao contrário: o verdadeiro amigo alerta, orienta e torce pelo sucesso do outro!
Tarefa: A.E. 3ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: EDILENES
4177-4410

Téc: SEBASTIAO
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12/12/2017 Tema: O NASCER DE NOVO
Fazer as oposições: estagnação X crescimento.
Allan Kardec. O Livro dos Espíritos - Livro III, cap. VIII; A lei do progresso. "O caminho da vida", 1ª parte (9ª edição, pág. 176),
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In: Obras Póstumas. "Se você deseja", mens. 26, In: Agenda Cristã, esp. André Luiz. "Ande acima", mens. 44. Espíritos diversos,
In: Preces e mensagens espíritas. Dionísio F. Alvarez. "Salmo do amanhecer". Joanna de Angelis. "Convite à pureza", mens.
44,"Convite à renovação" mens. 49, In: Convites da Vida, esp. Joanna de Angelis. "Renascimento", pág. 39. Espíritos diversos, In:
Jesus e o Evangelho. "Renascer e remorrer", pág. 48, In: O Espírito da Verdade. O lado positivo de tudo, "Analogia e igualdade",
pág. 18. Idem. "O preço da lição", pág. 21, In: O lado positivo de tudo, Jacob Melo.
Ilustrar com "Pequena história do discípulo" mens. 3, In: Luz acima, esp. Irmão X.
Esclarecer que, refletindo sobre a atual existência, não importa saber quem fomos, o que fizemos, nem quais os nossos equívocos e
erros de ontem; importa agora, reiniciar o nosso programa de purificação, sem titubeios nem perda de tempo.
Salientar que o nascer de novo é diário, fruto da boa vontade, do interesse, do trabalho e do esforço no bem.
Tarefa: A.E. 3ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: CELIA

Téc: AIRTON

26/12/2017 Tema: A IMPLANTAÇÃO DO REINO DE DEUS EM NÓS
Fazer as oposições: impurezas X elevação espiritual.
Apoiar o tema em Mateus: 7: 21- 23: “Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos Céus, mas aquele que faz a
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vontade de meu Pai, que está nos Céus”.
Capítulo XVII do ESE - Sede perfeitos, itens 3 e 4. “Cresçamos para o Bem” mens. 2, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel.
“Consulte o bem” mens. 48, In: Agenda Cristã, esp. André Luiz.
Ilustrar com “Explicações do mestre”, mens. 3, In: Jesus no Lar, esp. Néio Lúcio
Enfatizar que “... Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de
nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher”.
Tarefa: A.E. 3ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: ANA CLAUDIA

Téc: ELIANA
4332-4166

