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Dirigente: Odair

06/02/2020 Tema: DEUS E A SOCIEDADE DE CONSUMO
Fazer as oposições: consumir-se x consumir
Apoiar o tema na recomendação de Jesus: “Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a Terra, onde a traça e a ferrugem
6
corroem e onde ladrões escavam e roubam...” Mateus, 6: 19-21 e no cap. XVI, do EE de A. Kardec – Desprendimento dos bens
terrenos, mensagem 14, de Lacordaire..
“Dinheiro e atitude” mens. 48, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel.
“Desperdícios” mens. 20, In: Leis morais da vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “Examinando a riqueza” mens. 9, In:
Nós, de FC. Xavier/Emmanuel. “Não somente” mens.18, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel. “Melhor sofrer no bem” mens.
64, In: Pão nosso de FC. Xavier/Emmanuel. “Tesouros” p.135, In: A voz do monte, de Richard Simonetti, 5ª. edição.
Ilustrar com a mensagem: “A multa maior” In: Atravessando a rua, de Richard Simonetti.
Enfatizar que precisamos aprender a consumir com moderação e equilíbrio, evitando toda forma de desperdício e ostentação, pois
que nos desviam do real sentido da vida, fazendo-nos supervalorizar a vida material, em detrimento da vida espiritual. Citar a frase
de Içami Tiba: “E o grande drama é que o consumista nunca é feliz, pois desvaloriza o que tem para sofrer com o que ainda não tem
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Exp: Elenice Cav.

Téc: Ermínio

12/03/2020 Tema: OUVIR COM O CORAÇÃO
HOMENAGEM DIA DA INT. MULHER
Fazer as oposições: insensibilidade x sensibilidade
Apoiar o tema na passagem evangélica de Isaias, 44: 18 - “Eles nada sabem nem entendem, porque os seus olhos são incapazes de
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ver e os seus corações não conseguem compreender.”
“Festival de amor” p.137, In: Espírito e vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis. “Compreensão fraternal” mens. 39, In:
Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “Ouvir com o coração” mens.12, In: Diretrizes para o êxito, de Divaldo p.
Franco/Joanna de Ângelis. “Fraternidade” mens. 15, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “Sons inaudíveis”, texto esparso, encontrado em http://sabedoriauniversal.wordpress.com
Destacar que saber ouvir com o coração àqueles que buscam nosso auxílio é uma arte valiosa! Muitos corações angustiados se
recompõem, quando explicam as suas dores a alguém compadecido. Se alguém nos busca, honrando-nos com o tesouro de sua
confiança, detenhamo-nos a ouvir para atender, sem pré-julgamentos ou preconceitos, com atenção e afeto, procurando “ouvir as
palavras não pronunciadas” e oferecendo sempre o melhor de nós.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Exp: Célia Cisi

Téc: Sérgio Lopes

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 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Exp: Camolesi

Téc: Antonio Felic
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23/04/2020 Tema: A VERDADEIRA RIQUEZA
Fazer as oposições: materialismo x espiritualismo
Apoiar o tema no cap. XVI, item 9 do EE, de A. Kardec – A Verdadeira propriedade. “O homem não possui de seu senão o que
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pode levar deste mundo (...) tudo o que é de uso da alma: a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais”. (Pascal) e no
cap. XXV, item 9 – Não vos canseis pelo ouro.
“Caridade e riqueza”, mens. 49, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “O ouro intransferível” mens. 135; “Posses
definitivas” mens.166; “Propriedade” mens. 149, In: Caminho, verdade e vida, de FC. Xavier/Emmanuel. “Moeda e moenda”
mens. 63, In: O Espírito da verdade, de FC. Xavier e Waldo Vieira/espíritos diversos, Hilário Silva.
Ilustrar com: O Senhor Palha, de William J. Bennet, In: O Livro das virtudes II, Editora Nova Fronteira – RJ.
Levar à reflexão: Qual é a nossa verdadeira riqueza? Quais são as nossas verdadeiras propriedades? Qual é o melhor emprego da
fortuna?
Enfocar que, na realidade, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Lembremo-nos de
Jesus, que enriqueceu a Terra sem possuir sequer uma pedra onde repousar a cabeça.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Exp: Marli Barros

Téc: Sérgio Lopes

30/04/2020 Tema: TRABALHO, A FERRAMENTA DIVINA DO PROGRESSO
Fazer as oposições: ser servido x servir
Apoiar o tema no EE, de Allan Kardec - Missão do homem inteligente na Terra, cap. VII, item 13 e no cap. XXV, item 2 a 9. Digno é
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o trabalhador do seu salário, Lucas 10:7
“... Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. João 5:17
Questão 893 do LE, de Allan Kardec (...) A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do
próximo. Mensagem “Auto doação” In: Espírito e vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. Disponível em:
http://www.vademecumespirita.com.br/auto+doação.aspx - Mensagem “O desastre” In: Depoimentos vivos, de Divaldo P.
Franco/espíritos diversos. Organizado por Nilson de Souza Pereira. Disponível em:
http://www.vademecumespirita.com.br/o+desastre.aspx - Mensagem 4 “Trabalho”; mensagem 31 “Coisas mínimas”; Mensagem
97 “Amas o bastante?” In: Caminho, verdade e vida. FC. Xavier/Emmanuel. - Ilustrar com a história: Profissão honrada.
Disponível em: https://historiaquecura.blogspot.com/2019/09/profissaohonrada-certa-vez-um-homem.html
Levar ao entendimento que qualquer que seja a atividade exercida pelo homem, ele deve considerar-se, antes de tudo, como um
servidor de Deus. Por mais importante ou humilde que seja a profissão exercida, ela é por demais valiosa no conjunto social em
que nos encontramos, pois contribui tanto para o desenvolvimento individual, quanto com o progresso coletivo, devido à
interdependência que existe entre todas as criaturas, já que ninguém é auto suficiente. Enfatizar que precisamos cumprir com os
nossos deveres com boa vontade, honestidade e alegria. Benditos sejam todos aqueles que, na qualidade de dignos profissionais,
honram os seus deveres, como legítimos cooperadores do Criador.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Exp: Luiz Antonio

Téc: Ermínio

13/08/2020 Tema: PATERNIDADE E MATERNIDADE RESPONSÁVEIS
Fazer as oposições: criar x educar
Apoiar o tema no texto evangélico: “Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é
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pior do que o infiel.”
– Paulo, Timóteo, I, 5:8.
“Compaixão em família” mens.107 In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “Pais e filhos” mens. 2, In: Divaldo
Franco responde, volume 2, organizado por Cláudia Saegusa. “Deveres dos pais” mens. 16, In: Leis morais da vida, de Divaldo P.
Franco/Joana de Angelis. “Súplica da criança ao homem” mens. 6, In: Nós, de FC. Xavier/Emannuel. Questões 383 e 385 do LE,
de A. Kardec. “Parentes” mens. 156; “Educa” mens. 30, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “Carta a meu filho” mens. 27, In: Espírito de verdade, de FC. Xavier/Emmanuel.
Esclarecer que o compromisso de sermos pais ou mães foi assumido na pátria espiritual, e reafirmado por ocasião da união e
formação da nova família. A responsabilidade dos pais é imensa na educação dos filhos! Não somente na preocupação material de
fornecer-lhes o alimento, o vestuário, brinquedos, lazer, conforto, escola, etc. mas, principalmente, na sementeira do bem, em
desenvolver-lhes no coração sentimentos nobres e virtudes santificantes que orientarão e iluminarão os seus caminhos.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Exp: Augusto

Téc: Antonio Felic
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15/10/2020 Tema: CORRIGENDA E TRANSFORMAÇÃO
Fazer as oposições: passividade x diligência
Apoiar o tema na passagem evangélica anotada por Mateus, cap. 21: 28-32 - "A parábola dos dois filhos".
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"Jesus e o mundo" p. 91-3, In: Coragem, de FC. Xavier/Emmanuel. "Contradição" p. 117-8, In: Religião dos espíritos, de FC.
Xavier/Emmanuel. "Chamamento divino" mens. 127; “Desculpismo" mens. 128; "Diante da providência" mens. 132; "Discernir e
corrigir" mens.179, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “Aceita a correção” mens. 6, In: Fonte viva, de FC.
Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: "O valor do serviço" mens. 26, In: Jesus no lar, de FC. Xavier/Néio Lúcio.
Abordar a premente necessidade da busca do esclarecimento para que possam ocorrer a corrigenda e a transformação do espírito.
Entretanto, não basta o conhecimento e o culto exterior inoperantes, sem a necessária boa-vontade no atendimento ao chamamento
para a realização da obra do Pai celestial. Destacar que para o trabalho do bem, todos nós encontramos os recursos de cura e
reabilitação, reerguimento e consolo. Para isso, basta sejamos sinceros diante da nossa própria necessidade de corrigenda, com o
espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e servir.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Exp: Wagner

Téc: Antonio Felic

19/11/2020 Tema: A RAZÃO DO SOFRIMENTO
Fazer a oposição: mal sofrer x bem sofrer.
Apoiar o tema no cap. V, do EE de A. Kardec – Bem aventurados os aflitos, itens 1, 4, 5 e na mensagem 18 de Lacordaire: “Bem
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sofrer e mal sofrer”; E na epístola de Paulo aos Hebreus, 12: 11: “Na verdade, toda correção, no presente, não parece ser de gozo,
senão de tristeza, mas, depois, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela”.
“Nossa cruz” mens. 74, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “Aceita a correção” mens. 6, In: Fonte viva, de FC.
Xavier/Emmanuel. “Cruz e cristo” mens. 15, In: Terapêutica de emergência, de Divaldo P. Franco/Espíritos diversos.
“Considerando o sofrimento e a aflição” p. 126, In: Espírito e Vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis, 2ª. edição.
“Corrigendas” mens. 22, In: Vinha de luz, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com “O Serviço da perfeição” mens. 17, In: Pai nosso, de FC. Xavier, esp. Meimei.
Levar o público a refletir sobre a frase de Emmanuel: “Sendo um planeta de expiações e provas, na Terra, todos conviverão com
sua parcela de sofrimento - seja qual for a posição em que se encontrem. Longe de ser uma desgraça ou uma punição, o sofrimento
funciona como reequilíbrio e tratamento para o espírito, que, sem esse estímulo, dificilmente poderia reajustar-se e despertar a
consciência para a realidade superior.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Exp: Ana Zani

Téc: Ermínio

Para representar o Cristo não basta somente proferir a palavra é
preciso vivencia-la!
Que nenhuma palavra seja dita ou ação cometida que fuja aos princípios de Jesus!
As Atitudes de Amor deixam rastros de luz...

