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31/01/2019 Tema: COLABORADORES DO CRISTO
Fazer a oposição: contemplação x ação
Fazer a correlação com o evangelho de Lucas, 10: 3 - "Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos" - Jesus
5
"Encargos pequeninos", mens. 7, In: Bênção de paz, de FC Xavier/Emmanuel; "Em equipe", mens. 10, "O companheiro", mens. 20,
In: Caminho, verdade e vida, de FC Xavier/Emmanuel; "Cristo e nós", mens. 17, In: Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel; "Que
Tendes?", mens. 133, "Sigamo-lo", mens.166, "O Más e os discípulos", mens. 79, In: Pão nosso, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com "Há um século", In: O Espírito da verdade, de FC Xavier/Waldo Vieira/Hilário Silva (espírito)
Abordar a importância da nossa contribuição para a edificação do Reino de Deus na Terra, salientando que, se a redenção provém
do Alto, a sua concretização depende, e muito, da colaboração ativa dos homens de boa vontade
Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Eduardo Marigo

Téc: Sebastião Simões

28/02/2019 Tema: ÉTICA
Fazer a oposição: agir por coerção X agir por convicção.
Apoiar o tema no evangelho de João 10: 34-38 - “Vós sois deuses”, e na parábola do grão de mostarda, em Mateus 13: 31-32 - "O
9
Reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando nele, semeou no seu campo; o qual é realmente a
menor de todas as sementes; mas, crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se
aninham nos seus ramos." ESE, de A. Kardec, cap. XVII, Item 3: O Homem de bem; “Aceitação”, p. 207, In: Prazeres da alma, de
Francisco do Espírito Santo Neto/Hammed; "Ensinamentos," Cap. II, pergunta 302, In: O Consolador, de FC Xavier/Emmanuel;
"Revolução interior", mens. 12, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; "Plenificação intima", mens. 25, In:
Desperte e seja feliz, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. Ilustrar com a história: “O roubo”. Disponível em Acrópole
Filosófica. https://www.youtube.com/watch?v=Nh6Gn1j-Bt8 -Levar à reflexão que: Não somos o que os outros pensam que somos
e, muitas vezes, nem mesmo o que nós próprios pensamos ser; mas somos verdadeiramente aquilo que sentimos. Aliás, os nossos
sentimentos e atitudes revelam o nosso desempenho no passado, nossa atuação no presente e nossa potencialidade para o futuro.
Olhemos para dentro de nós e enxerguemos o ser Divino que existe aí; Este ser essencial não deve nunca ser desprezado, ignorado
ou corrompido. Ao contrário, deve ser respeitado e acatado em quaisquer circunstâncias. Essa é a verdadeira ética por convicção
cristã
Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Iracema
4368-3113

Téc: Anderson

11/04/2019 Tema: DOENÇAS, DOENTES E CURAS
Fazer as oposições: doenças x saúde
Apoiar o tema no cap. XXVI - Pedi e obtereis, item 12 do ESE, de A. Kardec - “Se dividirmos os males da vida em duas categorias,
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sendo uma a dos que o homem não pode evitar, e outra a das atribuições que ele mesmo provoca, por sua incúria e pelos seus
excessos, veremos que esta última é muito mais numerosa que a primeira.” - “Carmas Imaginários”, cap. 9, In: Mereça ser feliz,
de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux; “Doenças da alma”, mens. 48, “Compaixão e justiça”, mens. 79, In: Justiça Divina, de
FC Xavier/Emmanuel; “Remédio Salutar”, mens. 157, “Respostas do Alto”, mens. 166, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel;
“Estás doente?”, mens. 86, In: Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com a história: “Seja bênção na vida dos outros”, (texto esparso) e com “Auto amor, quando a dor vem da alma”, de Dra.
Roberta França. Disponível em: www.geriatrarobertafranca.com.br
Esclarecer que o ser humano é o próprio autor da maioria de suas aflições, por não procurar agir com sabedoria, prudência,
moderação e bom senso. Pela inobservância da Lei de Deus e pelos excessos de toda sorte a que se entrega, gera o egocentrismo, a
ambição desvairada, as mágoas e ressentimentos e a falta de perdão aos semelhantes, entre outros; acarretando com isso enormes
prejuízos à sua vida espiritual.
Como as doenças são de origem psicossomáticas, a cura somente será obtida através do reajustamento interior dos pensamentos e
emoções, gerando novas atitudes de amor, aceitação, perdão, etc. Somente pela renovação mental/emocional é que poderemos
obter o remédio para a cura dos males do corpo e da alma. Destacar que a contrariedade amarga é aviso benéfico, e a doença é
recurso de salvação.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Romeu Labone

Téc: Adriana Colla
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30/05/2019 Tema: O BEM SOFRER
Fazer a oposição: desalento x bom ânimo.
Apoiar o tema no ESE de A. Kardec, cap. V – Bem-aventurados os aflitos, itens 1, 2, 3 e 4 (Mateus 5: 4, 6, e 10 e Lucas 6: 20-21).
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"Como sofres", p. 71, In: Também somos luz, pelo espírito Irmã Maria do Rosário, psicografia de Lúcia Cominatto; "Ânimo e fé",
In: Companheiro, de FC Xavier/Emmanuel; "Na hora do desânimo", mens. 34, In: Caminho espírita, de FC Xavier/Emmanuel;
“Amor e temor”, mens. 4, In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel; “Porta estreita”, mens. 20, In: Vinha de luz, de FC
Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história: Saindo do poço e O último bailarino de Mao, In: Adeus China, de Li Cunxin. Ed. Fundamento.
Abordar que por maiores que sejam as nossas aflições, dores e dificuldades, não devemos permitir que o desânimo e a falta de fé se
instalem em nossos corações! É preciso sorrir, sonhar, ter esperança e, principalmente, ter Fé em Deus! Enfatizar que precisamos
manter o coração aquecido no amor e cheio de esperança, na certeza de que, com trabalho e persistência, conquistaremos um
mundo melhor
Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Edilenes
4177-4410

Téc: Juraci

11/07/2019 Tema: AZEDUME: REBELDIA COM A VIDA
Fazer a oposição: irritação x tolerância.
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec. cap. IX - Bem aventurados os mansos e pacíficos, Item 9: A Cólera. - “Procurai a origem
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desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos brutos... e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido.”
“Azedume, temperamento epidêmico”, cap. 20, In: Mereça ser feliz, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance Dufaux; “Agastamento”,
mens. 46, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco/ Joanna de Angelis; “Não te alteres com os outros”, mens. 39, In: Cirurgia moral, de
João Nunes Maia/ Lancellin; “Não resistais ao mal”, mens. 62, “Atritos físicos”, mens. 63, In: Vinha de luz, de FC
Xavier/Emmanuel; “Pacifica sempre”, mens.70, In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/ Emmanuel.
Ilustrar com a história: Raiva (texto esparso).
Levar à reflexão que o azedume provoca maus sentimentos, subtrai a força física e moral, afeta a saúde e destrói a harmonia
pessoal, familiar e social; levando ao desânimo e estresse àqueles que, invigilantes, não usam o antídoto da tolerância e do amor
na vida interpessoal. Compreensão, tolerância e bom senso, são os remédios necessários contra a rebeldia, ampliando assim a
nossa visão sobre as bênçãos que nos felicitam diariamente a caminhada terrena
Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Edilenes
4177-4410

Téc: Adriana Colla

22/08/2019 Tema: OS FORMADORES DE OPINIÃO
Fazer a oposição: boa influência X má influência
Correlacionar o tema à Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 5:6 - "Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa
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toda?" "Fermento espiritual", mens. 76, “Na Instrumentalidade”, mens. 84, “Um pouco de fermento”, mens. 108, “Ninguém vive
para si”, mens. 154, In: Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel”, "Que fazeis de especial", mens. 60, In: Vinha de luz, de FC
Xavier/Emmanuel; "Multidões", mens. 6, “Obreiros da vida”, p. 24/27, In: Florações evangélicas, de Divaldo P. Franco/Joanna de
Angelis
Ressaltar a nossa influência nos outros, quais sejam: modos, hábitos, palavras que estabelecem vínculos que podem determinar
diferentes formas de comportamento - bons ou maus. Abordar também os cuidados que devemos ter em relação às mídias sociais,
analisando previamente as diversas informações que nos chegam diariamente, checando a sua veracidade e utilidade antes de
passar adiante
Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Sueli Perez

Téc: Anderson

12/09/2019 Tema: A PURIFICAÇÃO ÍNTIMA
Fazer a oposição: degeneração X purificação
Correlacionar o tema à passagem de João Batista, anotada por Mateus, 3: 3 - "Endireitai as veredas do senhor" "Corrigendas",
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mens. 22, “Indicação de Pedro”, mens. 27, “Guardemos o coração”, mens. 29, “Purifiquemo-nos”, mens. 78, In: vinha de Luz, de
FC Xavier/Emmanuel; “Ante o objetivo”, mens. 40, In: Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel; “Valei-vos da Luz”, mens. 6, In: Pão
nosso, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com a história: O Rei e o arminho. Texto esparso, encontrado na internet
Abordar o desafio da purificação íntima, que não basta apenas evitar o mal, mas sobretudo afastarmo-nos dele, e semeando sempre
o bem. Salientar também o esforço da vontade para perdermos definitivamente a sombra dos impulsos primitivistas e
transformarmo-nos em espíritos redimidos
Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Iracema
4368-3113

Téc: Juraci
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07/11/2019 Tema: DESTINO OU ESCOLHAS?
Fazer a oposição: passividade x ação
Apoiar o tema no evangelho de Mateus, 7: 13 - 14 - “Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que
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leva à perdição...” Cap. XVIII, itens 3 a 5, do ESE, de A. Kardec; “A porta estreita”, mens. 20, In: Vinha de luz, de FC Xavier/
Emmanuel; “Muralha do tempo”, mens. 14, In: Espírito e verdade, de FC Xavier/Emmanuel; “No rumo do amanhã”, mens. 6, In:
Palavras de vida eterna”, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com “Diamantes nas sacolas”, In: 100 Estórias de Vida e Sabedoria, de Osvino Toillier, Edit. Sinodal, 2007
Destacar que a porta larga é o caminho que leva às ilusões, às paixões, aos vícios e aos maus hábitos. Aquele que elegeu a porta
estreita, já compreendeu que o caminho apertado exige esforço, sacrifício, renúncia, e a busca permanente pelo auto
aperfeiçoamento espiritual, mas tem consciência que é o único caminho que conduz à verdadeira felicidade. ““... Eu venci o
mundo” - Jesus. Reforçar que vencer o mundo é bem diferente de vencer no mundo
Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Sebastião Simões

Téc: Anderson

26/12/2019 Tema: MATERIALISMO E ANSIEDADE
Fazer a oposição: ouro do mundo X ouro de Deus
Apoiar o tema na passagem evangélica anotada por Lucas: “Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer
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a um a amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro; vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas, XVI:
13. E na 1ª Epístola de Paulo a Timóteo 6: 7-10 - "Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar
dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes...” ESE, de A. Kardec, cap. XVI, Itens 1, 8, 9,
11 e na mensagem 14 do espírito Lacordaire – Desprendimento dos bens terrenos; "Ansiedade", mens. 49, In: Otimismo, de Divaldo
P. Franco/Joanna de Angelis; "Sucesso e sucesso", mens. 15, In: Desperte e seja feliz, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis;
"Fundo de serviço" p. 29, In: Segue-me, de FC Xavier/Emmanuel; "Assim será", mens. 120, "Possuímos o que damos", mens.117,
In: Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel; "Que pedes?", mens. 35, "Avareza", mens. 52, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com a história: O Clube 99, texto esparso.
Levar à reflexão que nascemos sem trazer nada para este mundo, e, certo é que dele só levaremos o que vivemos! Portanto, somos
apenas usufrutuários dos bens terrenos. Devemos, pois, observar o quanto o apego à matéria nos infelicita a existência, levandonos a nos comparar com os outros: com as viagens que fazem, os restaurantes que frequentam, as roupas que usam e os bens
materiais que ostentam e que são reforçados pelas redes sociais. A busca desenfreada por conquistar/consumir mais e mais, causanos um estresse desnecessário, que transforma a nossa existência em angustiosa quanto infrutífera procura da felicidade, através da
posse de bens materiais, desviando-nos do verdadeiro sentido da vida que é a nossa evolução espiritual
Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Romeu Labone

Téc: Juraci
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