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10/01/2019 O RECOMEÇO
Delimitação: Fazer oposição: desistência x persistência
Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de Lucas, 5: 17 - 26 – “Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua
2
casa”
“Recomecemos”, mens. 1, “Socorro e concurso”, mens. 9, “Atitudes essenciais”, mens. 18, In: Palavras de vida eterna, de FC
Xavier/ Emmanuel; “O Senhor dá sempre”, mens. 63, “Até ao fim”, mens. 36, In: Pão nosso, de FC Xavier/Emmanuel; “Persistir
um pouco
Mais”, mens. 28, “Aferições”, mens. 29, In: Lições para o auto amor, de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux
Ilustrar com: “Rompendo o infortúnio, In: Novas histórias que ninguém contou, novos conselhos que ninguém deu, p. 92, de
Melcíades José de Brito, Editora DPL
Esclarecer que o aprendizado da vida alicerça-se sobre contínuas situações difíceis que nos induzem a sábias experiências, capazes
de conduzir-nos por caminhos seguros, o que nos leva à maturidade espiritual
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Rudinei
99219-3789

Téc: Sérgio Lopes

26/02/2019 ÉTICA
Delimitação: 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. 3ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: Sebastião Simões

Téc: Airton

07/05/2019 A PROTEÇÃO DO MESTRE
Delimitação: Fazer a oposição: desamparo x proteção
Correlacionar o tema à passagem de Jesus, anotada por Mateus, 28: 20 - "... E eis que estarei convosco todos os dias, até a
19
consumação dos séculos."
Relatar o episódio completo da ressurreição e das circunstância em que ocorreu esse episódio, em Mateus, 28: 1-20; "Tende fé em
Deus", mens. 162, In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel; “Na senda escabrosa", mens. 41, In: Fonte viva, de FC
Xavier/Emmanuel; "Jornada acima", p. 21/24, "Carta íntima", p. 40/42, In: Deus aguarda, de Divaldo P. Franco/ Joanna de
Angelis; "Desgraça terrena", p. 65/67, In: Florações evangélicas, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis
Ilustrar com "A Inesperada renovação", p. 26/29, In: Deus aguarda, de FC Xavier/Meimei
Abordar o amparo de Jesus, não apenas nos empreendimentos de busca do sucesso, mas também nas situações de sofrimento
moral - momentos de aferição dos valores para que a jornada redentora tenha êxito
Tarefa: A.E. 3ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: Evani

Téc: Emerson
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13/06/2019 O TÉDIO NA VIDA CONJUGAL
Delimitação: Fazer as oposições: improdutividade x produtividade
Apoiar o tema na asserção de Joanna de Angelis - "Floresça onde for plantado, semente de luz que és", bem como na epístola de
24
Paulo aos coríntios - "Aprendi a viver contente, na dificuldade e na alegria, aprendendo sempre a me voltar ao Senhor" Q. 939, In:
O livro dos espíritos, de A. Kardec; "Tédio no lar", pág. 58, In: Vida e sexo, FC Xavier/Emmanuel; "Responsabilidade no
matrimônio", mens. 60, In: S.O.S. família, Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; pág. 30-33. Idem. "Matrimônio e amor", pág.
183/188, In: Jesus e o evangelho, Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis
Ilustrar com: "O tédio na vida conjugal", In: Para sempre em nossos corações, pág. 47-52. Minas Cultura. Coletânea de Maria
Anita Rosas Batista.
Abordar a importância de sabermos florescer onde quer que a Divindade nos tenha colocado
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Rudinei
99219-3789

Téc: Sérgio Lopes

09/07/2019 AZEDUME: REBELDIA COM A VIDA
Delimitação: 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
28
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. 3ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: Célia

Téc: Emerson

24/12/2019 MATERIALISMO E ANSIEDADE
Delimitação: 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
52
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. 3ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: Arlete
97037-9225

Téc: Emerson
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