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30/12/2018 Tema: O SER COLETIVO
Fazer a oposição: individualidade x coletividade.
Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de João 13: 34 - “Um novo
1
Mandamento eu vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei”.
“Amizade”, In: Semanário das reflexões, p. 33, de Albino Santa Cruz; “Disponibilidade”, p. 45-48, idem; “Convite ao amor”, In:
Convites da Vida”, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; “No bem de todos”, mens. 142, In: Palavras de vida eterna, de FC
Xavier/Emmanuel; “Contribuir”, mens. 58, In: Pão nosso, de FC Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “Correndo juntos”, p. 80, In: A Arte de contar histórias, de Irmão José Geraldo Teófilo da Silva. NDS.
Abordar que o importante da vida é mais do que ganhar sozinho, mas sim ajudar, bem como ensinar o outro a vencer. A vitória,
não apenas de alguns, mas de todos. Este é o ideal da coletividade.
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Vanessa

Exp: Fátima

03/03/2019 Tema: O AMOR INCONDICIONAL DE DEUS
Fazer a oposição: amor humano x amor divino.
Apoiar o tema na passagens evangélicas anotadas por João - “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
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Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. João 3: 16, e “Das ovelhas que meu Pai me
confiou, nenhuma se perderá” – Jesus. ESE, de A. Kardec, cap. XI - Amar ao próximo como a si mesmo” itens 8, 9 e 10 –
Instruções dos Espíritos: A lei do amor, Parábola da ovelha perdida. (Mateus 18: 12-14; Lucas 15: 4-7). “Amor”, mens. 30, In:
Pensamento e vida, de FC Xavier/ Emmanuel; “Os olhos do amor”, p. 213, In: Renovando atitudes, de Francisco do Espírito Santo
Neto/ Hammed; “Deus e você”, mens. 01, In: Momentos de decisão, de Divaldo Franco/ Marco Prisco; “Amor”, mens. 21, In:
Estudos espíritas, de Divaldo P. Franco/ Joanna de Angelis; “Infinito amor”, p. 29, In: Justiça divina, de FC Xavier/ Emmanuel;
“Ante o poder do amor”, mens. 19, In: Benção de paz, de FC Xavier/Emmanuel. Ilustrar com a reportagem: “Filha autista recebe
boletim, chora, e pai reage com amor! Publicada no site www.sonoticiaboa.com.br - Enfatizar que Deus nos ama do jeito que
somos, com nossos erros e acertos, defeitos e virtudes, porque Ele nos criou assim: simples e ignorantes, para que através do nosso
esforço pessoal venhamos a conquistar, no decurso do tempo, a sabedoria e as virtudes. Fomos criados por Ele para a felicidade e
Ele nos vê com os olhos do amor incondicional, como a criatura luminosa que um dia viremos a ser
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Juraci

Exp: Bernadete
4392-1381

28/04/2019 Tema: IMPERFEIÇÃO E UTILIDADE
Fazer a oposição: atividade x inatividade
Embasar o tema na passagem anotada por Lucas, 14:21 - "... Disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e
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traze os pobres, os aleijados, mancos e cegos" – Jesus "Embora imperfeito", mens. 5, In: Messe de amor, de Divaldo p.
Franco/Joanna de Angelis; "Chamamento divino", mens. 127, "Compreendendo", mens. 21, "Vasos de barro", mens. 88, In:
Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel; "No reino interior", mens. 24, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com "O Pote trincado", In: Sabedoria em parábolas, p. 48, do prof. Felipe Aquino
(Coletânea)
Abordar o chamamento de Deus a todas as pessoas para a edificação de uma nova era, que deverá ser executada pelos espíritos
ainda imperfeitos que, ao apelo do Senhor, fazem-se colaboradores fiéis da causa do Evangelho
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Juraci

Exp: Marilena
4330-1010

02/06/2019 Tema: O DESPOJAMENTO
Fazer a oposição: retenção x despojamento
Apoiar o tema em Atos, 3: 6 - “E disse Pedro “- não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou”. “- Não acumuleis para
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vós outros tesouros na terra... Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os
ladrões não arrombam e roubam - Mateus, 6: 19 - 20
Cap. XVI, item 14 – Desprendimento dos bens terrenos, In: ESE, de A. Kardec; “Há muita diferença”, mens. 106, In: Pão nosso, de
FC Xavier/Emmanuel; “Vida e posse”, mens. 8, In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel; “Convite à caridade”, mens.
6, “Convite a compaixão”, mens. 7; “Convite ao bem”, mens. 4, In: Convites da Vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis;
Ilustrar com: “O Rio da Vida”. Texto esparso
Enfatizar a condição do homem de usufrutuário do mundo e a necessidade de aprender a conservar no próprio íntimo os valores da
Grande Vida. Salientar que não convém reter recursos externos de que não se necessita. Devemos aproveitar os obstáculos para
incorporar a riqueza da experiência, o nosso maior tesouro
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Antonio Adão

Exp: Fátima
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14/07/2019 Tema: AS RESPOSTAS DE DEUS
Fazer as oposições: atendimento x não-atendimento
Embasar o tema na passagem de Jesus, nas anotações de Lucas, 11: 11 - "E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe
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dará uma pedra?".
Relatar o episódio na integra - Lucas, 11:5-13 "Tende fé em Deus", mens. 162, In: vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel;
Confiemos alegremente, mens. 50, "Jesus e dificuldade", mens. 56, In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel; "O Senhor
dá sempre", mens. 63; "Deus não desampara", mens. 92, In: Pão nosso, de FC Xavier/Emmanuel; "Esperar e alcançar", mens.103,
In: Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com: Deus responde sempre, da redação do Momento Espírita, autoria ignorada
Enfocar que as bênçãos de Deus encontram-se ao alcance de todas as criaturas, entretanto para que as criaturas possam a elas ter
acesso, é necessário a edificação em si próprias - da sublimação e do milagre da transformação moral
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Vanessa

Exp: Wagner
2564-8455

01/09/2019 Tema: A LIBERTAÇÃO DA ALMA
Fazer oposição: aprisionamento x libertação
Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de Lucas, 21: 34 – “E olhai por vós, não aconteça que os vossos
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corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia”. “E
olhai vós”, cap. 23; “Indicações de Pedro”, cap. 27; “De alma desperta”, cap. 30; “De Ânimo forte”, cap. 31, In: Vinha de luz, de
FC Xavier/Emmanuel; “Examina-te”, cap. 3; “Purificação intima”, cap. 18; “Endireitai os caminhos do senhor”, cap. 16, In:
Caminho, verdade e vida, de FC Xavier/Emmanuel; “Perdoe-se por não ser quem gostaria de ser”, mens. 1, “Severidade consigo
mesmo”, mens. 21, “Acredite em sua luz”, mens. 35, In: Lições para o auto amor, de Wanderlei S. Oliveira/Ermance Dufaux.
Ilustrar com: “Uma Lenda Indiana”, In: Histórias maravilhosas para ler e pensar, p. 103-104. Seleção, interpretação e notas de
Neila Tavares. Edit. Nova Era, Rio de Janeiro, 2002
Esclarecer ser indispensável muito esforço de vontade para não nos prendermos indefinidamente na sombra dos impulsos
primitivistas. Enfocar ainda o trabalho contínuo de reacender a nossa própria luz depois das quedas
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Walter
2564-7417

Exp: Wagner
2564-8455

03/11/2019 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. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Wagner
2564-8455

Exp: Fátima

15/12/2019 Tema: NATAL - TEMPO DE REENCONTRO E DE PERDÃO
Fazer as oposições: vingança e perdão
Correlacionar o tema à passagem de Lucas, 11: 4 - Assim como perdoamos a quem nos tenha ofendido.. "Assim como perdoamos a
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quem nos tenha ofendido", In: Em busca do perdão, de James Van Praagh; O melhor pedido. "Natal", mens. 180, In: Fonte viva, de
FC Xavier/Emmanuel; "Perdão - remédio santo", mens. 61, In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com "O carvalho embandeirado de esperança", de Mário Tamassia.
Uma razão para viver, de Richard Simonetti, Bauru, Gráfica - São João Ltda, 1990, pág. 82-83
Enfocar que a paz na Terra depende do perdão
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Vanessa

Exp: Bernadete
4392-1381
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