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18/01/2017 A GENEROSIDADE

Fazer as oposições: mesquinhez X generosidade.

Fundamentar o tema nas anotações de Lucas - 10: 25-37 - "Cuida bem dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei na volta". 

(A Parábola do Bom Samaritano).

EE. Cap. XV, itens 1 a 3. “Luz da Caridade”, In: Jesus e o Evangelho, Joanna de Ângelis. “Generosidade”, artigo da redação do 

Momento Espírita.

Ilustrar com: “De mão em mão”, texto esparso, adaptado de Paulo Coelho.

Ressaltar que se a gentileza e a educação nascem do respeito ao próximo e se desenvolvem no espírito de cidadania e convivência; 

a generosidade nasce no coração de quem está pronto para amar fraternalmente.

Téc: MARILENEPrep: 19:25hDesobsessão 4ª Feira 20:00 h Exp: SONIA TORRESCEOSLocal:

3

Tarefa:

Tema:

4367-2525

22/02/2017 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.

"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.

Téc: MARILENEPrep: 19:25hDesobsessão 4ª Feira 20:00 h Exp: ROMEUCEOSLocal:

8

Tarefa:

Tema:

4178-7603 4367-2525

10/05/2017 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 

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!

Téc: MARILENEPrep: 19:25hDesobsessão 4ª Feira 20:00 h Exp: ROMEUCEOSLocal:

19

Tarefa:

Tema:

4178-7603 4367-2525

21/06/2017 A MULTIPLICACÃO DOS TALENTOS

Fazer as oposições: oportunidade X aproveitamento.

Apoiar o tema no cap. XVI, item 6, do ESE - Parábola dos Talentos. 

"Melhorar para progredir" mens. 7, "Divinos dons" mens. 84, In: Palavras de Vida Eterna, Emmanuel.  "Tendo medo" mens. 132, 

In: Fonte Viva. Emmanuel. "O proveito de todos" pag. 28 In: Segue-me, Emmanuel. "Lembrando a parábola" mens. 33, In: Luz 

acima, Humberto de Campos.

Ilustrar com a história: "O presente das rosas" – Jornal Mundo Maior - Informativo da Comunidade Cristã: "Lar em Jesus", de 

03/08/2016.

Esclarecer que os talentos da parábola simbolizam os infinitos recursos disponibilizados pelo Criador Supremo em prol do nosso 

crescimento espiritual. Enfatizar que “Deus não nos dá árvores, oferece-nos sementes”. Portanto, devemos procurar multiplicar os 

recursos recebidos, por pequeninos que sejam, multiplicando-os em nosso benefício e dos nossos semelhantes. Somente assim, 

lograremos atingir o objetivo divino de ascensão e crescimento a que todos estamos destinados.

Téc: MARILENEPrep: 19:25hDesobsessão 4ª Feira 20:00 h Exp: HELIOCEOSLocal:

25

Tarefa:

Tema:

4367-2525
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09/08/2017 O VERDADEIRO TESOURO

Fazer as oposições: posses materiais X posses espirituais.

Correlacionar o tema com o evangelho de Mateus, 6: 22, "Onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração".

Capítulos XVI e XXV do ESE, Allan Kardec. "Propriedade" mens. 149, "Posses definitivas" mens. 166, "O tesouro maior" mens. 64, 

In: Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel.  "Autolibertação" mens. 47. "Assim será" mens. 120, In: Fonte Viva, Emmanuel. 

"Mudança e proveito" mens. 5. "Na senda de todos" mens. 52, In: Bênçãos de paz. "Ante o reino dos céus" mens. 17, In: 

Instrumentos do tempo. "Avareza", mens. 52, In: Vinha de Luz, espíritos diversos. "Moeda e moenda", mens. 63; "Riqueza e 

felicidade", mens. 69, In: O Espírito da Verdade, Emmanuel. "A boa parte", In: Na Seara do Mestre, Vinicius.

Ilustrar com: "O colar de pérolas". In: A vida escreve, de Hilário Silva.

Enfatizar que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste

Mundo, e, isso só se consegue fazendo bom uso dos instrumentos que se possui, tais como: as posses materiais, a glória, a 

autoridade, a beleza, o poder, etc. Lembrar que Jesus repartiu com a multidão os tesouros do seu amor e que animava os homens a 

buscarem as coisas de Deus.

Téc: MARILENEPrep: 19:25hDesobsessão 4ª Feira 20:00 h Exp: HELIOCEOSLocal:

32

Tarefa:

Tema:

4367-2525

23/08/2017 O TEMPLO DO ESPÍRITO

Fazer as oposições: descuido X preservação da saúde.

Fundamentar o tema nas palavras do Espírito Jorge: "Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, 

instrumento daquela" - item 11, do cap. XVII, In: ESE.

"O santuário sublime" mens. 3, In: Roteiro, Emmanuel. "Em você" mens. 18, In: Ideal Espírita, espíritos diversos. O Espírito da 

Verdade. "Na saúde, na doença" mens. 32, In: O Espírito da Verdade. "Convite à saúde" mens. 52, In: Convites da vida, Joanna de 

Angelis."Psicoterapeuta", pág. 201. "A desgraça real" pág. 45, In: Jesus e o Evangelho.

Ilustrar com "O anjo cinzento", In: Contos desta e de outra vida", esp. Irmão X.

Abordar o imperativo de se cuidar do corpo, atendendo às necessidades que a natureza indica, e de se aprimorar o espírito, 

caminhando rumo à perfeição, segundo os desígnios de Deus. Informar que antigamente o conceito de saúde era simplesmente a 

ausência de doença. Atualmente, segundo a OMS, saúde é um “estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente 

ausência de afecções e enfermidades".

Téc: HELIOPrep: 19:25hDesobsessão 4ª Feira 20:00 h Exp: MILTESCEOSLocal:

34

Tarefa:

Tema:

2677-3804

11/10/2017 OS ESPÍRITAS DIANTE DA MORTE

Fazer as oposições: viver mal X morrer bem.

Apoiar o tema no capítulo IV do ESE: Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo, item 5 e na questão 165 do LE, e 

ainda na passagem de Jesus, conforme as anotações de Lucas, 21: 34 – “E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se 

carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia”. “Nascer, morrer, 

renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei”.  Allan Kardec.

“Os Espíritas diante da morte”, capítulo 11, In: Mereça ser feliz“,  espírito Ermance Dufaux, Edit. Dufaux, 2007. “E olhai por 

vós” mens. 23,  “De alma desperta” mens. 30, In: Vinha de Luz. “No rumo do amanhã” mens. 6, “Estejamos atentos” mens. 105, 

In: Palavras de vida eterna. “Vida e morte” mens. 32, In: Coragem, espírito Emmanuel.

Ilustrar com: “Pavor da morte”, capítulo 48, In: Os mensageiros, espírito André Luiz.

Morrer retamente deve ser meta de todos os que fomos agraciados com a riqueza dos tesouros doutrinários espíritas.  Uma visão 

clara e precisa da vida futura, sem os resquícios mitológicos, é essencial para uma vida corporal mais proveitosa e consciente, que 

permitirá um desenlace sereno nos rumos da continuidade e ascensão.

Téc: MARILENEPrep: 19:25hDesobsessão 4ª Feira 20:00 h Exp: SONIA TORRESCEOSLocal:

41

Tarefa:

Tema:

4367-2525

22/11/2017 AS RECOMPENSAS CELESTES

Fazer as oposições: devotamento aparente X devotamento real.

Apoiar o tema em Mateus – 20: 1 a 16 - "Os últimos serão os primeiros no reino dos Céus”. EE. Cap.XX item 1. Parábola dos 

trabalhadores da última hora.

“A Vinha” mens. 29, In: Pão Nosso, Emmanuel. “Últimos e Primeiros” p.171 In: Jesus e o Evangelho, Joanna de Angelis. 

“Trabalhadores da última Hora” artigo da redação do Momento Espírita.

Ilustrar com: “A recompensa da gratidão”, Redação do Momento Espírita, com base no cap. “A mulher hemorroíssa”, do livro “As 

primícias do reino”, pelo Espírito Amélia Rodrigues, 

psicografia de Divaldo Pereira Franco, ed. Sabedoria.

Explicar as palavras de “O Espírito de Verdade”: “ - Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da 

Terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir, as 

recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da Terra“.  (ESSE. Cap.XX 5).

Téc: HELIOPrep: 19:25hDesobsessão 4ª Feira 20:00 h Exp: MARILENECEOSLocal:

47

Tarefa:

Tema:

4367-2525


