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30/01/2020 Tema: REMENDO NOVO EM PANO VELHO
Fazer as oposições: homem velho x homem novo
Apoiar o tema no evangelho de Mateus 9: 16-17: - “Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha...” E no evangelho de
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João, III: 1-2: - “... Na verdade, na verdade te digo que não pode ver o Reino de Deus, senão aquele que renascer de
novo...”“Melhorar para progredir” mens. 7; “Combatendo a sombra” mens. 31, In: Palavras de vida eterna, de FC.
Xavier/Emmanuel. “Endireitai os caminhos” mens. 16; “Caminhos retos” mens. 21, In: Caminho, verdade e vida, de FC.
Xavier/Emmanuel. “Mensagens 18, 56 e 80” In: Sempre Melhor, de José Carlos de Lucca. Editora Intelitera. “Aprender a fazer”
cap. 16, In: Mereça ser feliz, de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux. “Explicações do mestre” mens. 3, In: Jesus no lar, de FC.
Xavier/Neio Lúcio.
Ilustrar com a história “Apego” (texto esparso). Disponível em: https://historiaquecura.blogspot.com/2019/11/apego.html
Levar à reflexão que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros porém, a solução do problema alusivo à
capacidade de recebê-los. Enfatizar que se nos afeiçoamos aos ideais de aprimoramento e progresso, não devemos nos afastar do
trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica..
Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Eduardo Marigo

Téc: Sebastião Simões

27/02/2020 Tema: INFLUÊNCIAS ESPIRITUAIS
Fazer as oposições: insensibilidade x sensibilidade.
Correlacionar o tema à primeira epístola de João, 4: 1 – “Meus filhos, não creiais em todos os espíritos...” e no EE, de A. Kardec,
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cap. XXI, item 6. Todo. LE, de A. Kardec, parte 2ª, cap. IX - Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, questões
459 a 472.
“Interferência espiritual” In: Oferenda p. 31-33, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “Renasce agora” mens. 56, In: Fonte
viva, de FC. Xavier/Emmanuel. “Vencer o mal” mens. 10, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel.
Abordar a necessidade de vigiarmos nossos pensamentos, palavras e atos, bem como fazermos uso da prece diária preconizada por
Jesus, para que possamos sintonizar com os mensageiros do bem que, assim, nos protegerão das influências perniciosas dos maus
espíritos.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Iracema

Téc: Juraci

19/03/2020 Tema: A FELICIDADE VERDADEIRA
Fazer as oposições: reter x compartilhar
Apoiar o tema no evangelho de Mateus, 5: 14 e 16: "Vós sois a luz do mundo... Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
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para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus”.
“Sois a luz” mens. 105, In: Fonte viva, de FC. Xavier Emmanuel. “Aproveitemos” mens. 161, In: Caminho, verdade e vida, de FC.
Xavier/Emmanuel. “Sem desfalecimentos” mens. 82, In: Vinha de luz, de FC. Xavier/Emmanuel. “Reclamações” mens. 99; “Na
Fonte do bem”, mens. 129, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com o texto: História de vida. Esparso.
Abordar que a verdadeira felicidade consiste em fazer os outros felizes, à despeito dos nossos próprios problemas e dificuldades. A
dor partilhada é metade da tristeza, mas a felicidade, quando compartilhada, é dobrada. “Quem ama em Cristo Jesus, guarda
confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança” (Emmanuel, In: Vinha de luz).
Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Camolesi

Téc: Sebastião Simões

28/05/2020 Tema: OBSESSÃO - DOENÇA MORAL
Fazer as oposições: aprisionamento x libertação
Apoiar o tema na passagem de Mateus, V: 44-48 - “Mas eu vos digo: Amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio, e
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orai pelos que vos perseguem e caluniam...” cap. XVII - Sede perfeitos, itens: 1 e 3 do EE, de A. Kardec.
“Obsessão” mens. 9; “Instrumentos da obsessão” mens. 29, In: A coragem da fé, de Carlos A. Bacelli/Bezerra de Menezes. “Asas
da libertação” mens. 16, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “Para vencer o mal” mens. 30, In: Palavras de
vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “Alienação por obsessão” mens. 5, In: Sementeira da fraternidade, de Divaldo P.
Franco/espíritos diversos. “Nossos acompanhantes” p. 45, In: A presença de Deus, de Richard Simonetti, 1ª edição.
Homenagem a Allan Kardec que através da codificação espírita, libertou e continua libertando muitas consciências.
Ilustrar com: “Ação das trevas” In: O Céu ao nosso alcance, de Richard Simonetti.
Destacar que, em qualquer processo obsessivo, o enfermo será sempre convidado às operações de reajustamento e reequilíbrio
próprio. Pequenos exercícios de disciplina da vontade, culto da prece, leituras edificantes, ações em favor do próximo, entre outros;
são antídotos que agem intensamente à benefício da própria criatura.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Luiz Antonio

Téc: Arnaldo
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11/06/2020 Tema: ILUSÕES
Fazer as oposições: ilusão x maturidade
Embasar o tema no cap. II do EE, de A. Kardec – Meu reino não é deste mundo - e na passagem de Marcos. 8: 36: - “Pois que
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aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma?” – Jesus.
“No rumo do amanhã” mens. 6; “Excesso” mens. 73, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “Riqueza para o céu”
mens.177, In: Fonte viva, de FC. Xavier/ Emmanuel. “Diálogo sobre a ilusão” cap. 15, In: Reforma Íntima sem martírio, de
Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux.
Ilustrar com a história: “A grande ilusão”. Texto esparso.
Enfocar que para vencer as ilusões do mundo, é preciso desapegar-nos da falsa imagem supervalorizada que fazemos de nós
mesmos. Para isso, somente o autoconhecimento à luz da doutrina dos espíritos, será capaz de guiar-nos pelos vales sombrios da
ilusão.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Ana Cláudia

Téc: Sebastião Simões

03/09/2020 Tema: HUMILDADE
Fazer as oposições: soberba x humildade
Fundamentar o tema na passagem de Lucas, cap. 14: 1-11: "Todo aquele que se elevar será rebaixado e todo aquele que se
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rebaixar será elevado" – Jesus.
EE, de A. Kardec, cap. VII – Bem-aventurados os pobres de espírito - Quem se elevar será rebaixado, itens 3 a 6.
"Encargos pequeninos" mens. 7; "Ante o mundo espiritual" mens. 15, In: Benção de paz, de FC. Xavier/Emmanuel. "Cooperação"
mens. 175; "Estima do mundo" mens. 103, In: Caminho, verdade e vida, de FC. Xavier/Emmanuel. "Tarefas humildes" p. 109, In:
Justiça Divina, de FC. Xavier/Emmanuel. Questões 314 e 315, In: O Consolador, de FC. Xavier/Emmanuel. "Convite à humildade"
mens. 28, In: Convites da vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis. "Humildade" mens. 50, In: Messe de amor, de Divaldo P.
Franco/Joanna de Ângelis. Ilustrar com: "Três almas" mens. 24, In: Falando à Terra, de FC. Xavier/espíritos diversos. Esclarecer
que ser humilde não significa acomodar-se à situação adversa; antes, é lutar heroicamente por vencer a aflição, sem contudo
rebelar-se. Lembrar ainda que na eternidade é considerado maior o que haja sido o mais humilde entre os humildes deste mundo.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Elenice Cav.

Téc: Sebastião Simões

01/10/2020 Tema: REENCARNAÇÃO, A JUSTIÇA DIVINA
Fazer as oposições: justiça dos homens x justiça de Deus
Apoiar o tema no cap. IV - item 5, do EE de A. Kardec - “Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo”. E no
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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, de FC. Xavier/Emmanuel.
“Amanhã” mens. 170, In: Vinha de luz, de FC. Xavier/Emmanuel. “A jornada redentora” mens. 49, In: Jesus no lar, de FC.
Xavier/Néio Lúcio.
Levar ao conhecimento do público em que se baseia o princípio da reencarnação, sua explicação na doutrina espírita e sua
presença na Bíblia Sagrada. Informar que a reencarnação não foi inventada pelo espiritismo, que mesmo antes de Jesus, povos
asiáticos e Indianos já detinham a crença, porém, de maneira diferente pois que acreditavam em reencarnações de seres humanos
em animais, e vice-versa. Enfatizar que a reencarnação se baseia na Justiça, Bondade e Misericórdia de Deus, por isso, não
haveria justiça se apenas em uma encarnação pudéssemos definir nosso futuro espiritual.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Eduardo Marigo

Téc: Sebastião Simões

05/11/2020 Tema: O MOMENTO PRESENTE
Fazer a correlação: passado x presente x futuro
Embasar o tema na passagem de João. 12: 35: - “Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem” – Jesus.
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“Valei-vos da luz” mens. 6, In: Pão nosso, de FC. Xavier/Emmanuel. “Lavradores “
mens. 31; “A boa parte” mens. 32; “Estendamos o bem” mens. 35, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel. “Enquanto temos
tempo” mens. 145, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com “A Lembrança e o sal” In: Histórias para pais, filhos e netos, de Paulo Coelho. Editora Globo/SP-2001.
Enfocar a importância de sermos gratos a Deus pelo momento presente, procurando vivê-lo com disposição e boa vontade, sem
esperar por “condições especiais” (Se não houver vento, reme!) considerando que somente no presente é que podemos atuar e
preparar o nosso futuro.
Lembrar a frase de Chico Xavier: “Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e
fazer um novo fim”.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Elenice Cav.

Téc: Anderson
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24/12/2020 Tema: O CRISTO CONSOLADOR
Fazer as oposições: desalento x confiança
Apoiar o tema no cap. VI do EE, de A. Kardec – O Cristo Consolador. E na passagem: “Vinde a mim, todos os que andais em
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sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei...” Mateus, XI: 28-30, e nas mensagens 6 e 7 do Espírito da Verdade.
“O Consolador” p. 122/7, In: Luz do mundo, de Divaldo P. Franco/Amélia Rodrigues. “Atitudes essenciais” mens. 18; “Acalmate” mens. 33, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “Obreiros atentos” mens. 8; “Ergamo-nos” mens. 13, In:
Fonte Viva, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “Projeto de vida” cap. 3, In: Reforma íntima sem martírio, de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux. Editora
Dufaux / Belo Horizonte - MG / 2003.
Levar o público a refletir que é da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Toda dor, como toda nuvem,
forma-se, ensombra e passa... “À Deus tudo é possível” – Jesus. Se a dor é obrigatória, porém, o sofrimento é opcional. O cultivo
da paixão ao adiantamento espiritual é a solução para todos os problemas da humanidade terrena, e o único caminho para um
mundo melhor. Se aspiramos ao clima da vida superior adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Rosária

Téc: Anderson

Para representar o Cristo não basta somente proferir a palavra é
preciso vivencia-la!
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