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16/07/2017 AMIGOS

Fazer as oposições: inimizade X amizade.

Apoiar o tema no cap. X, item 16 do ESE: A Indulgência, José, Espírito Protetor (Bordéus, 1863). 

"Companheiros e amigos" cap. 2, In: Diferenças não são defeitos. Ermance Dufaux. "Pelas obras" mens. 24, In: Fonte Viva. 

Emmanuel. "Amizade e Compreensão" mens. 121, In: Vinha de Luz. Emmanuel. "No campo do afeto" mens.110, In: Palavras de 

Vida Eterna, Emmanuel.

Ilustrar com "Só pessoas boas tem amigos". Fragmento da palestra realizada por Leandro Karnal publicada em 25/06/16. 

Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=ZXgroGQTszA

Destacar que uma vida sem amizades é uma vida vazia! Uma vida sem amigos verdadeiros é uma vida desperdiçada. Só pessoas 

boas tem amigos: pessoas desonestas tem cúmplices! Amigos verdadeiros se emocionam com o sucesso de seus amigos e mais do 

que isso: nunca duvidam de suas possibilidades e, estão sempre a ressaltar, incondicionalmente, a luz que que neles existe e, se 

apontam faltas é apenas para ajudá-los a perceber como vencê-las.

Téc: FATIMAPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: LUZIACEOSLocal:

29

Tarefa:

Delimitação:

4438-2033

12/08/2017 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: IVONETEPrep: 19:15hA.E. Sábado 19:30 h Dir: LUIZ JESUSCEOSLocal:

32

Tarefa:

Delimitação:

4231-3735 98944-2985

28/08/2017 PODER - QUERER – FAZER: A FÉ COM OBRAS

Fazer as oposições: fé passiva X fé ativa.

Fundamentar o tema na passagem de Tiago, 2: 26: "A Fé sem obras é morta".

Cap. XIX, do ESE, Allan Kardec, Carlos. “Fé” mens. 43, In: Tuas Mãos, Emmanuel.

"Ora e serve" pág. 95, In: Justiça Divina. "Tua fé", mens. 113, In: Pão Nosso. "Cada hora", pág. 239, In: Religião dos Espíritos. 

"Fidelidade e fé" mens. 19, In: Messe de Amor, Joanna de Angelis.  "De alma confiante" mens. 38, In: Cirurgia Moral, esp. 

Lancellin. "A confiança" mens. 14, In: O Espírito da Verdade, espíritos diversos. "Os outros" mens. 7 (Meimei). "Rogativa das 

mãos", mens. 103 (André Luiz).

Ilustrar com: "A Fé vitoriosa", mens. 32, In: Jesus no lar, de Neio Lúcio.

Abordar a verdadeira fé como virtude produtiva que desperta todas as faculdades nobres do homem, encaminhando-o para a 

prática do bem, tal como a árvore, coberta de folhas, flores e frutos, a serviço da Terra.

Téc: MARCELO SILVAPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: MILTESCEOSLocal:

35

Tarefa:

Delimitação:

2677-3804

25/09/2017 PROVAS REDENTORAS

Fazer as oposições: revolta X aceitação.

Embasar o tema na passagem de Jesus, anotada por Mateus, cap. 5: 5 - "Bem - Aventurados os que choram porque serão 

consolados".

Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. V, item 3. "Justiça das aflições", item 6. Causas

anteriores das aflições, item 11. Esquecimento do passado, item 12. Motivos de resignação. Emmanuel. O Consolador, perg. 186. 

Meimei - Vida e mensagem, de Meimei.

Ilustrar com "Meimei - Vida e mensagem". Matão, Casa Editora O Clarim, 1994.

Abordar que as doenças, principalmente as más formações congênitas, se constituem em testemunhos ásperos para o Espírito em 

jornada redentora. Todavia, esses testemunhos, se forem transpostos com resignação, transformar-se-ão em dádivas de felicidade 

para o futuro.

Téc: MARCELO SILVAPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: ROSEMARACEOSLocal:

39

Tarefa:

Delimitação:

2356-6122
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