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22/01/2018 CRESCIMENTO ESPIRITUAL

Fazer a oposição: estagnar X desenvolver.

Apoiar o tema na passagem do Novo Testamento - Mateus, 13: 31 a 33 – “O Reino dos Céus é semelhante a um grão de mostarda 

que um homem tomou e lançou no seu campo...” (Parábola do grão de mostarda).

Questão 1018 do LE, de Allan Kardec; “A Caminho do alto”, mens. 1, “Na subida espiritual” mens. 3, In: Benção de Paz, esp. 

Emmanuel; “Avancemos”, mens.50, Renovemo-nos dia a dia” mens.107, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel.

Ilustrar com: Elevação pelo trabalho.

Considerar que ainda estamos muito, muito longe da perfeição; mas se compararmos o que somos hoje com o que fomos ontem, 

verificaremos que já demos alguns passos, embora diminutos, em direção ao Alto. E que com a renovação de sentimentos, 

pensamentos, atitudes; com esforço, boa vontade, estudo, realizações no campo do bem, conseguiremos, um dia, expandir o Reino 

de Deus que “está dentro de nós”.

Téc: Marcelo Sav.Prep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Exp: JahildaCEOSLocal:

4

Tarefa:

Tema:

95907-0954

19/02/2018 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 

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: "Amigo de verdade”, Texto esparso.

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!

Téc: Marcelo Sav.Prep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Exp: Elenice Cav.CEOSLocal:

8

Tarefa:

Tema:

3593-6757

19/03/2018 O PODER DA FÉ

Fazer a oposição: incredulidade X fé.

Apoiar o tema no cap. XIX do ESE – A Fé transporta montanhas, e no Evangelho de Mateus, 17: 14-20: “-  Porque eu vô-lo digo 

em verdade: - Se tivésseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha transporta-te daqui para ali, e ela se 

transportaria, e nada vos seria impossível”.

Cap. XIX do ESE (todo), Perg. 491 e 492 do LE; “Grão de mostarda”, p. 91, In: Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito 

Santo/Hammed; “Fé, combustível do ato de viver” parte I”, cap. 11, In: Prazer de Viver, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance 

Dufaux; “Tua fé”, cap. 113, “O Mundo e a crença” cap. 131, In: Pão Nosso de F.C. Xavier/Emmanuel; “Tempo de confiança”, 

cap. 40, In: Caminho, Verdade e Vida de F.C. Xavier/Emmanuel; “Fé”, cap. 12, In: Para Sentir Deus, de Wanderley S. 

Oliveira/Ermance Dufaux. 

Ilustrar com: “Fé e Perseverança”, cap. 14, In: Pai Nosso, de F.C. Xavier/ Meimei. 

Enfatizar que é pela fé que podemos nos comunicar e sentir Deus em nós. A Fé é como uma bússola a nos orientar para o caminho 

que leva ao Pai. Ela é o combustível do ato de existir. Explicar ainda que todos temos em nós a semente da fé, e que precisamos 

aprender a desenvolvê-la, ampará-la e fortalecê-la sempre. Abordar sobre a fé raciocinada e sobre a fé com obras. Relacioná-la à 

esperança e à caridade: “Tudo é possível àquele que tem fé.  (Marcos, 9: 23).

Téc: Marcelo Sav.Prep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Exp: Cidinha BorgesCEOSLocal:

12

Tarefa:

Tema:

4123-0792

Que nenhuma palavra seja dita ou ação cometida que fuja aos princípios de Jesus!

As Atitudes de Amor deixam rastros de luz...

Para representar o Cristo não basta somente proferir a palavra é 

preciso vivencia-la!
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16/04/2018 INTEGRIDADE

Fazer a oposição: corruptibilidade X integridade.

Apoiar o tema no cap. III, 2ª parte – Espíritos em Condições Medianas - Mensagem do espírito Joseph Bré, In: O Céu e o Inferno, 

de Allan Kardec: “... Há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus... Honesto aos olhos de 

Deus será aquele que possuído de abnegação e amor, consagre a existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes...” 

Cap. XXVIII, item 15, In: ESE, de Allan Kardec; "Inteireza Moral", mens. 24, In: Desperte e Seja Feliz, esp. Joanna de Angelis; "O 

Dever", cap. XLIII In: Depois da Morte, Leon Denis; “Verdades e Fantasias” mens. 78, In: Caminho, Verdade e Vida, FC. 

Xavier/Emmanuel ; “Corrupção é um Mal Social”, vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Jv6F1tJ-8C4 

Ilustrar com a história: " A Mentira”, (texto esparso). 

Destacar que nem sempre os amigos da verdade são aceitos pelos homens. Geralmente são considerados fanáticos ou 

mistificadores, mas... apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se necessário atender à verdade enquanto é tempo. A pessoa que 

desdenha a integridade moral sofre ou sofrerá: instabilidade emocional, insegurança e receios contínuos, ante a expectativa de ver-

se um dia desmascarada. Informar também que o uso de recursos desonestos, mesmo que imperceptíveis ou não condenáveis aos 

olhos do mundo, geram dívidas na contabilidade da vida, que terão que ser resgatadas, um dia, pelo espírito em busca da ascensão!

Téc: Marcelo Sav.Prep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Exp: Ana ZaniCEOSLocal:

16

Tarefa:

Tema:

(35)3015-425

14/05/2018 MATURIDADE ESPIRITUAL

Fazer a oposição: imaturidade X maturidade espiritual.

Apoiar o tema nas palavras de Jesus, no evangelho de Lucas, 9: 23 “- Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, 

tome a sua cruz e siga-me”. 

Cap. XVII, item 4, do ESE de A. Kardec – “Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz 

para vencer as más tendências”; “Maturidade e Consciência”, mens.7, segunda parte, In: Momentos de Saúde e de Consciência, de 

Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis.  “Consciência do Si”, Introdução, In: Reforma Íntima sem Martírio. Esp. Ermance Dufaux; 

“O que é Maturidade?”, Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Disponível em: 

http://www.nossolar.org.br/cantodoexpositor.php 

Ilustrar com a história: “O Fazendeiro e o milho premiado”. Texto esparso.

Esclarecer que maturidade espiritual é a capacidade de se entender e cumprir o projeto de Deus para nossas vidas. É quando 

paramos de culpar o mundo pelos nossos erros e fracassos, e assumimos a responsabilidade que nos cabe perante a vida. É quando 

deixamos de colocar “felicidade” na posse de bens materiais; porque o homem mais rico do mundo não é o que mais tem, mas 

aquele que menos precisa... Quem ama com maturidade, plenifica-se com a felicidade do outro, e é feliz pelo simples prazer de 

amar.

Téc: Marcelo Sav.Prep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Exp: Ana ZaniCEOSLocal:

20

Tarefa:

Tema:

(35)3015-425

16/05/2018 MATURIDADE ESPIRITUAL

Fazer a oposição: imaturidade X maturidade espiritual.

Apoiar o tema nas palavras de Jesus, no evangelho de Lucas, 9: 23 “- Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, 

tome a sua cruz e siga-me”. 

Cap. XVII, item 4, do ESE de A. Kardec – “Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz 

para vencer as más tendências”; “Maturidade e Consciência”, mens.7, segunda parte, In: Momentos de Saúde e de Consciência, de 

Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis.  “Consciência do Si”, Introdução, In: Reforma Íntima sem Martírio. Esp. Ermance Dufaux; 

“O que é Maturidade?”, Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Disponível em: 

http://www.nossolar.org.br/cantodoexpositor.php 

Ilustrar com a história: “O Fazendeiro e o milho premiado”. Texto esparso.

Esclarecer que maturidade espiritual é a capacidade de se entender e cumprir o projeto de Deus para nossas vidas. É quando 

paramos de culpar o mundo pelos nossos erros e fracassos, e assumimos a responsabilidade que nos cabe perante a vida. É quando 

deixamos de colocar “felicidade” na posse de bens materiais; porque o homem mais rico do mundo não é o que mais tem, mas 

aquele que menos precisa... Quem ama com maturidade, plenifica-se com a felicidade do outro, e é feliz pelo simples prazer de 

amar.

Téc: Cidinha SanchPrep: 19:25hDesobsessão 4ª Feira 20:00 h Exp: Sônia TorresCEOSLocal:

20

Tarefa:

Tema:

Que nenhuma palavra seja dita ou ação cometida que fuja aos princípios de Jesus!

As Atitudes de Amor deixam rastros de luz...

Para representar o Cristo não basta somente proferir a palavra é 

preciso vivencia-la!
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11/06/2018 EGOÍSMO

Fazer a oposição: egoísmo X fraternidade.

Apoiar o tema em ESE cap. XI, itens 2, 3 e 11... “E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. 

Porque esta é a lei e os profetas”. (Mateus, 7: 12). 

“Aceitação, o segredo de uma vida mais leve e saudável”, mens. 38, In: Jesus, inspiração das relações luminosas, esp. Ermance 

Dufaux; “Vida Social”, mens. 11, In: Desperte e seja feliz. Esp. Joanna de Ângelis; “O Bem é incansável”, mens. 11; “Granjeai 

amigos”, mens. 111, In: Pão Nosso, FC Xavier/Emmanuel; “No Rumo do amanhã”, mens. 6, “Adoração e fraternidade”, mens. 23, 

“Reclamações”, mens. 99, In: Palavras de Vida Eterna. Emmanuel. 

Ilustrar com a história: Trabalho de equipe. Texto esparso.

Reforçar que ninguém deve se afastar do convívio com seu próximo, pois ele representa uma oportunidade valiosa para 

aprendermos a praticar a tolerância e o amor, a gentileza e a fraternidade. Aceitar pois o outro com suas qualidades, defeitos e 

limitações é uma atitude de respeito, que beneficia mais a nós do que ao outro. Destacar que a família, o grupo de trabalho, o 

grupo da casa espírita, o país e o planeta, todos enfim, necessitam de união e fraternidade cristãs para obterem bons resultados! Os 

grupos bem sucedidos são aqueles que conseguem libertar-se do egoísmo, em prol de um ideal em comum no campo da fraternidade 

cristã.

Téc: Marcelo Sav.Prep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Exp: Cidinha BorgesCEOSLocal:

24

Tarefa:

Tema:

4123-0792

09/07/2018 CONTRIBUIÇÃO INDISPENSÁVEL

Fazer a oposição: individualidade X coletividade.

Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de João, 13: 34 “Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns 

aos outros como eu vos amei”.

 “Amizade”, p. 33, In: Semanário das Reflexões, de Albino Santa Cruz. “Disponibilidade”, Idem p. 45-48; “Convite ao Amor”, In: 

Convites da Vida, Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; “Adoração e Fraternidade”, mens. 23, In: Palavras de vida eterna, de 

FC. Xavier/Emmanuel; “Sirvamos”, mens. 29, In: Fonte Viva, FC. Xavier/Emmanuel.

Ilustrar com a história da colheita de uvas, In: Redação do Momento Espírita. Em 15.07.2009. 

Abordar que o importante na vida é mais do que ganhar sozinho, mas sim ajudar, bem como ensinar o outro a vencer também. A 

vitória, não apenas de alguns, mas de todos! Este é o ideal da coletividade. Enfatizar a responsabilidade que nos compete, como co-

criadores na obra de Deus.

Téc: Marcelo Sav.Prep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Exp: Miguel de JesusCEOSLocal:

28

Tarefa:

Tema:

06/08/2018  A ORAÇÃO DO “PAI NOSSO”

Fazer a oposição: insubmissão X confiança em Deus.

Apoiar o tema no evangelho de Mateus, 6: 7- 13 - “A verdadeira oração”. Explicar frase por frase, da oração do Pai Nosso.

Livro “Pai Nosso” esp. Meimei, Artigo “O Pai Nosso” de Inaldo Lacerda Lima, encontrado em www.espirito.org.br. “Oração e 

Cooperação”, mens. 172, In: Palavras de Vida Eterna, FC. Xavier/Emmanuel.

Ilustrar com a história “Existência de Deus”, In: Pai Nosso, espírito Meimei. 

Esclarecer que Jesus Cristo nos ensinou uma única oração: o “Pai Nosso”, conforme o sermão da montanha. Mas, devemos orar 

procurando transformar as suas frases em sentimentos elevados de amor a Deus, ao próximo e a nós próprios, e não ficarmos 

apenas repetindo-as, mecanicamente, e sem a necessária exemplificação nas nossas atitudes diárias no convívio com os nossos 

semelhantes.

Téc: Marcelo Sav.Prep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Exp: Cidinha BorgesCEOSLocal:

32

Tarefa:

Tema:

4123-0792

Que nenhuma palavra seja dita ou ação cometida que fuja aos princípios de Jesus!

As Atitudes de Amor deixam rastros de luz...

Para representar o Cristo não basta somente proferir a palavra é 

preciso vivencia-la!
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03/09/2018 VIDA E MISSÃO

Fazer a oposição: viver para si X viver para Deus.

Apoiar o tema no cap. VII do ESE, item 13: - Missão do homem inteligente na Terra, mens. do espírito Ferdinando, 1862 e no 

evangelho de Mateus 5: 14-16: “- Vós sois a luz do mundo... Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as 

vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.” E no LE, perguntas 115, 132, 571 e 573.

“Sob sombras e dores”, mens. 26, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; “O que Buscamos da Vida?”, mens. 

Epílogo, In: Escutando Sentimentos, esp. Ermance Dufaux; “Tudo o que faças” mens. 11, In: Cirurgia Moral, de João Nunes 

Maia/esp. Lancellin; “Brilhe a vossa luz” mens. Prefácio; “Filhos da Luz” mens. 160, In: Vinha de Luz, de FC. Xavier/Emmanuel. 

“Cristo e nós” mens. 17, “Sois a Luz”, mens. 105, “Busquemos a luz”, mens. 121, In: Fonte Viva, de FC. Xavier/ Emmanuel; 

“Reparemos nossas Mãos”, mens. 37, In: Palavras de Vida Eterna, de FC. Xavier/Emmanuel.

Ilustrar com a história: “Você é luz no mundo” (autor desconhecido). Disponível em: 

http://www.passatempoespirita.com.br/products/o-fosforo-e-a-vela/ 

Levar à reflexão que um grande passo para o nosso crescimento espiritual ocorre quando descobrimos qual é a nossa missão nesta 

vida, porque é ela, a missão, que nos mantém no foco do que é essencial. À partir do estudo das nossas tendências e talentos 

naturais, da família em que vivemos e do meio onde fomos colocados por Deus, encontraremos fortes indicadores das tarefas a 

realizar e da nossa missão a cumprir. A missão é a mão invisível do Criador, guiando nossos passos na direção da realização 

pessoal, profissional e espiritual.

Téc: Marcelo Sav.Prep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Exp: Oswaldo MeleroCEOSLocal:

36

Tarefa:

Tema:

01/10/2018 REENCARNAÇÃO, A JUSTIÇA DIVINA

Fazer a oposição: justiça dos homens X justiça de Deus.

Apoiar o tema no Cap. IV, item 5 do ESE, de Allan Kardec: “Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de Novo”, e no 

Evangelho de João, III: 1 a 12, e nas perguntas 167 e 171 do LE, de A. Kardec.

“O Problema do destino”, 2ª parte, cap. XIII – As Vidas Sucessivas - A Reencarnação e suas Leis,

In: O Problema do Ser, do Destino e da Dor de Léon Denis. – FEB; “No Rumo do amanhã”, mens. 6, In: Palavras de Vida Eterna, 

FC. Xavier/Emmanuel.

Levar ao conhecimento do público em que se baseia o princípio da reencarnação, sua explicação na

Doutrina espírita e sua presença na Bíblia Sagrada. Destacar que a reencarnação não foi inventada

pelo Espiritismo; que mesmo antes de Jesus, povos asiáticos e indianos já detinham a crença,

porém, de maneira diversa, pois que acreditavam em reencarnação de seres humanos em animais,

e vice-versa. Reforçar que a reencarnação se baseia na Justiça, Bondade e Misericórdia de Deus; por isso não haveria justiça se 

apenas em uma encarnação pudéssemos definir o nosso destino espiritual.

Téc: Marcelo Sav.Prep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Exp: Hilda ReginaCEOSLocal:

40

Tarefa:

Tema:

4343-4957

03/10/2018 REENCARNAÇÃO, A JUSTIÇA DIVINA

Fazer a oposição: justiça dos homens X justiça de Deus.

Apoiar o tema no Cap. IV, item 5 do ESE, de Allan Kardec: “Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de Novo”, e no 

Evangelho de João, III: 1 a 12, e nas perguntas 167 e 171 do LE, de A. Kardec.

“O Problema do destino”, 2ª parte, cap. XIII – As Vidas Sucessivas - A Reencarnação e suas Leis,

In: O Problema do Ser, do Destino e da Dor de Léon Denis. – FEB; “No Rumo do amanhã”, mens. 6, In: Palavras de Vida Eterna, 

FC. Xavier/Emmanuel.

Levar ao conhecimento do público em que se baseia o princípio da reencarnação, sua explicação na

Doutrina espírita e sua presença na Bíblia Sagrada. Destacar que a reencarnação não foi inventada

pelo Espiritismo; que mesmo antes de Jesus, povos asiáticos e indianos já detinham a crença,

porém, de maneira diversa, pois que acreditavam em reencarnação de seres humanos em animais,

e vice-versa. Reforçar que a reencarnação se baseia na Justiça, Bondade e Misericórdia de Deus; por isso não haveria justiça se 

apenas em uma encarnação pudéssemos definir o nosso destino espiritual.

Téc: Cidinha SanchPrep: 19:25hDesobsessão 4ª Feira 20:00 h Exp: SidneyCEOSLocal:

40

Tarefa:

Tema:

4319-8094

Que nenhuma palavra seja dita ou ação cometida que fuja aos princípios de Jesus!

As Atitudes de Amor deixam rastros de luz...

Para representar o Cristo não basta somente proferir a palavra é 

preciso vivencia-la!
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29/10/2018 MEDO DA MORTE

Fazer a oposição: incertezas X confiança.

Apoiar o tema no evangelho de João, 11, 25-26: “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...” 

Cap. II – Das penas e gozos futuros - Pergs. 958 a 962, In:  LE, de Allan Kardec; “Receio da Morte”, cap. 2 (todo), In: Céu e 

Inferno, Allan Kardec; “Pesos inúteis” In: Renovando atitudes, Hammed; "Hoje, onde estivermos", mens. 122, In: Vinha de Luz, 

Emmanuel; “No rumo do amanhã”, mens. 6, In: Fonte Viva, de FC. Xavier/Emmanuel; “Sempre vivos” mens. 42, In: Pão Nosso. 

Emmanuel. 

Ilustrar com a história “Subindo nas alturas” In: Histórias para o coração da mulher. Rochelle M. Pennington. 

Enfoque: Levar à compreensão que o receio da morte diminui à medida que o homem compreende melhor a vida futura e a sua 

missão aqui na Terra. Dessa forma, passa a viver com mais serenidade e destemor e enfrenta o inevitável com mais coragem e 

resignação. A certeza da vida futura, lhe dá um outro curso às suas ideias, um outro objetivo aos seus trabalhos, e, com essa 

certeza, trabalha e se dedica com vistas ao seu futuro grandioso, porém, sem descuidar-se do presente, porque sabe que o seu 

futuro será o resultado de suas ações no presente.  Dessa forma, a morte nada tem de apavorante, e é encarada como libertação e 

porta para a verdadeira vida.

Téc: Marcelo Sav.Prep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Exp: Elenice Cav.CEOSLocal:

44

Tarefa:

Tema:

3593-6757

26/11/2018 LAR VERDADEIRO

Fazer a oposição: casa X lar.

Apoiar o tema na 1ª epístola de Paulo a Timóteo, 5: 8 - "Mas se alguém não tem cuidado dos seus e, principalmente, dos de sua 

família, negou a fé..."

“Parentesco e Filiação”, pergs. 6 a 17, In: Leis de Amor, esp. Emmanuel; “Compaixão em Família”, mens; 107, “Paz em Casa”, 

mens. 108, In: Palavras de vida eterna, FC. Xavier/Emmanuel; “Educação no Lar”, mens. 12, In: Caminho, Verdade e Vida, FC. 

Xavier, Emmanuel; “Em Família”, mens, 117, In: Pão nosso, FC. Xavier/Emmanuel; “Tu e tua Casa”, mens. 88, In: Vinha de Luz; 

FC. Xavier/Emmanuel. “Vida em Família”, p. 23-25, In: S.O.S. Família, Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis.

Ilustrar com “O Verdadeiro Lar”, artigo da Redação do “Momento Espírita”, com base em história de autoria desconhecida. 

Abordar que a vida em família é oportunidade sublime de redenção espiritual e, portanto, não deve ser descuidada ou malbaratada. 

Reforçar que uma casa é fácil de construir, mas também é fácil de desmoronar, basta uma forte tempestade, um terremoto, um 

maremoto, ou outro fenômeno equivalente, para tal. Mas, a construção de um lar requer um investimento diferente: É preciso muita 

atenção, renúncia, entendimento, perdão, ternura, afeto, companheirismo, colaboração e confiança.

Téc: Marcelo Sav.Prep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Exp: JahildaCEOSLocal:

48

Tarefa:

Tema:

95907-0954

Que nenhuma palavra seja dita ou ação cometida que fuja aos princípios de Jesus!

As Atitudes de Amor deixam rastros de luz...

Para representar o Cristo não basta somente proferir a palavra é 

preciso vivencia-la!


