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29/01/2017 O ARREPENDIMENTO

Fazer as oposições: persistência no erro X arrependimento.

Correlacionar o tema à expressão de Allan Kardec : “- O arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento ... mas somente 

a reparação pode anular o efeito ao destruir a causa.” – Código  Penal  da Vida Futura  In: “Céu e Inferno”, 1ª parte, itens 16º e 

17º In: “O Céu e o Inferno”.  “Bom combate” p.15, In: Justiça Divina, Emmanuel.  “Arrependimento e Ação” Redação do 

Momento Espírita, com base no cap. Arrependimento, do livro Heranças de amor, pelo Espírito Eros, psicografia de Divaldo 

Pereira Franco, ed. Leal. Disponível no livro Momento Espírita, v. 3 ed. Fep.

“Mudança de Estratégia”  redação do Momento Espírita, com base em história de autoria ignorada.

“A Parábola dos dois filhos” Cap. VI , In: Crônicas Evangélicas, de Paulo Alves de Godoy.

Ilustrar com "Renovando os ares espirituais”, In: Redação do Momento Espírita.

Destacar que: devemos considerar o fato de que chega um dia em que o homem, antes indiferente aos ideais superiores, “cai em 

si”, renega os falsos prazeres, e, arrependido, trava combates consigo mesmo e começa a trilhar um caminho de regeneração.  

Portanto, façamos as pazes com os nossos adversários prontamente, não dando margens a ressentimentos perturbadores. “Concerta

-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele...”. (Mateus, V: 25e 26).

Exp: BERNADETEPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: WALTERCEOSLocal:

5

Tarefa:

2564-7417 4392-1381

Tema:

05/03/2017 NÃO EXISTEM MÃES PERFEITAS

Fazer as oposições: perfeccionismo X autoamor.

Apoiar o tema no evangelho de Lucas 2: 49 "E Ele lhes disse: - Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar 

dos negócios de meu pai?".

"Não existem mães perfeitas", cap. 30, In: Jesus, a inspiração das relações luminosas, Ermance Dufaux. "Perfeccionismo" mens. 

34, In: Lições para o autoamor, Ermance Dufaux. "Perfeição versus perfeccionismo" cap. 51, In: Renovando Atitudes, Hammed.

Ilustrar com: O que dirão os outros? Redação do Momento Espírita, com base no cap.“Jantar de família”, de Shari Cohen, In: 

Histórias para aquecer o coração das mães, de Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Jennifer Read Hawthorne e Marci Shimoff, ed. 

Sextante/2014.

Levar ao conhecimento do púbico que os papeis sociais têm sofrido enormes mudanças em nossa sociedade, inclusive o papel da 

mulher e da mãe 100% disponível e servil ao grupo familiar, do passado. Muitas mães se tornaram vítimas do estereótipo imposto 

pela cultura machista da época, que as conduziu a pesarosos conflitos existenciais e aflitivos sentimentos de culpa, controle 

implacável e cobranças insensatas. Urge, portanto, compreender o seu novo papel na sociedade moderna, onde as 

responsabilidades são compartilhadas. A mulher e a mãe devem exercitar o autoamor e compreender que amar não significa se 

anular pelas pessoas que ama!

Exp: LUIZ JESUSPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: WALTERCEOSLocal:

10

Tarefa:

2564-7417 4231-3735

Tema:

23/04/2017 OS SOLOS DA ALMA HUMANA

Fazer as oposições: solo infértil X solo fértil.

Apoiar o tema no cap. XVII, itens 5 e 6 do ESE - “E o que semeia, saiu a semear....”. (Parábola do semeador). 

“Tua quota”mens.14, In: Otimismo, Divaldo P. Franco, esp. Joanna de Angelis; “Você mesmo” mens.42, In: Agenda Cristã, F.C. 

Xavier, esp. André Luiz; “Faça o mesmo” mens. 23, In: Sementeira de Fraternidade, Divaldo P. Franco, esp. Joanna de Angelis; 

“Observa teu comportamento” mens. 30, In: Cirurgia Moral, João Nunes Maia, esp. Lancellin; “Reparemos nossas mãos” mens. 

37, In: Palavras de Vida Eterna. “O Cristão e o Mundo“ mens.102, In: Caminho, Verdade e Vida, F.C. Xavier, esp. Emmanuel.  

Ilustrar com: “O coração dos discípulos” cap. 5, In: O Mestre Inesquecível, de Augusto Cury.  “Nas hesitações de Pedro”, In: Luz 

Acima, por Irmão X.

Explicar as simbologias contidas na parábola: O semeador, as sementes, os tipos de solo. Esclarecer que ela sintetiza os caracteres 

predominantes da alma humana nos mais variados momentos da vida e as diferentes maneiras que existem de aproveitamento dos 

ensinamentos do Evangelho. Ao analisarmos os vários tipos de solo, podemos nos inserir no contexto e refletir sobre nossos 

pensamentos, sentimentos e atitudes; bem como nos perguntarmos se estamos dispostos a mudar, a remover as “pedras e os 

espinhos” que ainda existem em nós, para que a semente brote, cresça e frutifique. Enfatizar ainda que, em várias oportunidades, 

também somos semeadores e que precisamos nos questionar também quanto à qualidade da semente que estamos plantando no 

mundo ou no coração do nosso próximo!

Exp: SEBASTIAOPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: WAGNERCEOSLocal:

17

Tarefa:

2564-8455

Tema:
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28/05/2017 CAUSAS DA OBSESSÃO, MEIOS DE COMBATER

Fazer as oposições: displicência X vigilância.

Apoiar o tema no cap. XII, do ESE – Amai os vossos inimigos, itens 1 a 5, e no cap. IX, parte segunda, do LE - Intervenção dos 

Espíritos no Mundo Corporal. perg. 459 a 472, 478, 479.

"Sentimento e Obsessão" cap. 18, In: Escutando Sentimentos, Ermance Dufaux. "Obsessores" mens. 23, "Obsessão e Evangelho" 

mens. 66, "Obsessão e cura" mens. 77, In: Seara dos Médiuns, Emmanuel; "Cadáveres" mens. 32, "Tratamento de obsessões" mens. 

175, In: Pão Nosso, Emmanuel. 

Ilustrar com a história: “Solução Natural” In: Caminho Espírita, pelo espírito Hilário Silva.

Esclarecer que o conceito de vigilância vai muito além de disciplinar os pensamentos! É no campo do sentimento que nasce a 

esmagadora maioria das obsessões. Enfatizar que vivemos em regime de contínuo intercâmbio entre encarnados e desencarnados e 

que, portanto, influenciamos e somos por eles influenciados pelos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes.  Reforçar que 

somente a oração ungida pelos sentimentos elevados, a intenção nobre e a conduta reta, poderão nos defender da dominação dos 

interesses inferiores à nossa volta.

Exp: WAGNERPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: WALTERCEOSLocal:

22

Tarefa:

2564-7417 2564-8455

Tema:

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.

Exp: MIGUEL JESUSPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: LUZIACEOSLocal:

29

Tarefa:

4438-2033

Tema:

14/08/2017 FORA DA EDUCAÇÃO NÃO HÁ SALVAÇÃO

Fazer as oposições: negligência X responsabilidade.

Apoiar o tema nos capítulos V, item 4 e VIII, item 4 do EE. “... Quantos pais infelizes com os filhos, por não terem combatido as 

suas más tendências desde o princípio...”.

“Deveres dos pais”, mens. 16, In: Leis morais da vida, de Joanna de Angelis. “Três estilos de agir”, cap. 3, In: Quem ama educa, 

de Içami Tiba. Edit. Gente / SP. 2002. Idem, mens.”Felicidade”, na introdução. “Galho verde”, mens. 25. In: Renovando atitudes, 

espírito Hammed.

Ilustrar com: “Proteção ou Educação?” In: 100 Estórias de vida e sabedoria”, de Osvino Toillier,  Edit. Sinodal. 2007.

Esclarecer que a educação dos filhos é oportunidade sublime de redenção espiritual para pais e filhos, e, portanto, não deve ser 

descuidada ou malbaratada. “Educa o homem e não será preciso punir o homem”, “Constrói escolas e não será preciso construir 

presídios”.

Exp: URBANOPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: ELOISACEOSLocal:

33

Tarefa:

4229-1522

Tema:

24/09/2017 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.

Exp: FORTPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: ELOISACEOSLocal:

39

Tarefa:

4367-1922

Tema:
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29/10/2017 O DESENCARNE

Fazer as oposições: inconformismo X resignação.

Apoiar o tema no cap. V, item 21 do ESE - Perda de pessoas amadas e mortes prematuras, e no Evangelho de João 11: 25 – “Disse-

lhe Jesus: ... Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; E todo aquele que vive, e crê em 

mim, nunca morrerá...”.

"Pesos Inúteis" p. 179, In: Renovando Atitudes, Hammed. "Morrer é voltar pra casa", Redação do Momento Espírita. "Hoje, onde 

estivermos" mens. 122, In: Vinha de Luz, Emmanuel. “O problema do destino” cap. XIII – Segunda parte: As vidas sucessivas - A 

reencarnação e suas leis, p. 163 a 166, In: O problema do Ser, do Destino e da Dor, Léon Denis.

Ilustrar com a história: Saudade é o amor que fica, de Rogério Brandão. Disponível em: http://pt.aleteia.org/2015/02/27/a-morte-

explicada-por-uma-crianca-com-cancer-terminal/

Esclarecer que nascimento e morte são etapas naturais na vida de todas as criaturas a caminho da evolução. “Nascer, morrer, 

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

Portanto, afastemos de nós os "pesos inúteis" do inconformismo diante da perda de entes queridos, substituindo-os pelas "brisas 

suaves" dos ensinos da Vida Eterna. Agindo assim, veremos abrandar o nosso coração turvado e pesaroso, que depois se tornará 

aliviado e translúcido.

Exp: SEBASTIAOPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: WALTERCEOSLocal:

44

Tarefa:

2564-7417

Tema:
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