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Expositor Paulão

23/01/2020 TEMPO, O NOSSO BEM MAIS PRECIOSO

Fazer as oposições: desleixo x desvelo

Apoiar o tema no EE, de A. Kardec, cap. XX - Trabalhadores da última hora, itens 1, 2 e 5: “(...) Mas há quantos e quantos séculos 

o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que aceitásseis o convite? Eis chegado, agora, o momento (...). Empregai bem esta 

hora que vos resta.”

“Ganhar” mens. 58; “Enquanto é dia” mens. 127, In: Caminho, verdade e vida, de FC. Xavier/Emmanuel.  

“Compromisso e priorização” mens. 30, In: Lições para o auto amor, de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux.

“Certamente” mens. 10, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel.   - “Diante do tempo” mens. 82, In: Justiça divina, de FC. 

Xavier/Emmanuel.  -  “O talismã divino” mens. 22, In: Jesus no lar, de FC. Xavier/Neio Lúcio.

 Ilustrar com o resumo do filme: Click. Disponível em: https://historiaquecura.blogspot.com/2019/09/filme-click-resenha-critica-um-

misto-de.html

Esclarecer que o tempo é o nosso bem mais precioso, concedido por Deus para o cumprimento da nossa jornada evolutiva na 

Terra, e, portanto, não nos cabe desprezá-lo ou malbaratá-lo, sob pena de contrairmos pesadas dívidas perante a Lei Divina. 

Reforçar que precisamos aprender a administrar bem o nosso tempo, buscando o equilíbrio entre as nossas necessidades materiais, 

familiares e sociais, porém, sem nos descuidarmos jamais da nossa meta prioritária de ascensão espiritual, preparando, desde a 

atual encarnação, um promissor futuro espiritual através das boas conquistas na esfera do espírito eterno.

Téc: --Prep: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: José FragataIAMLocal:

4

Tarefa:

Delimitação:

22/02/2020 VÍCIOS: CAUSAS E MEIOS DE COMBATER

Fazer as oposições: vício x virtude

Apoiar o tema no capítulo XVII do EE de A. Kardec - “Sede perfeitos”. Narrar e explicar a Parábola do semeador. Ler e comentar 

a pergunta 913 do LE, de A. Kardec.

“O Carrasco” mens. 20, In: A religião dos espíritos, de FC. Xavier/Emmanuel. “No rumo do amanhã” mens. 6, In: Palavras de 

vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “E olhai por vós” mens. 23, In: Vinha de luz, de FC. Xavier/Emmanuel. “Amor fraternal” 

mens. 141, “O filho egoísta” mens. 157, In: Pão nosso, de FC. Xavier/ Emmanuel. Yehuda Berg: Vícios invisíveis. Disponível em: 

https://universonatural.wordpress.com/2013/02/21/vicios-invisiveis/ Mensagem “O Alimento do amor”, In: JORNAL MUNDO 

MAIOR - Informativo da Comunidade cristã Lar em Jesus, 02/09/15.

Ilustrar com a história: Experimento na aula de filosofia (texto esparso).

Abordar que o orgulho é pai de muitos vícios, e o egoísmo é a chaga da sociedade de onde deriva todo mal. Portanto, os pais devem 

observar as tendências inatas dos filhos e buscar corrigir-lhes o rumo, desde a mais tenra idade. Enfatizar ainda que a boa 

estruturação familiar e a religiosidade são importantes fatores de proteção no combate aos vícios. O amor verdadeiro cultivado no 

ambiente doméstico, aliado à disciplina e à força do exemplo, ilumina, fortalece, esclarece, constrói, abençoa e direciona para o 

bem.

Téc: --Prep: 15:45hDESADEF - Sábado  16:00 h Dir: EloísaCEOSLocal:

8

Tarefa:

Delimitação:

09/04/2020 A IMPORTÂNCIA DO POUCO

Fazer as oposições: escassez x abundância

Apoiar o tema na parábola da “Viúva pobre”, conforme as anotações de Marcos, 12: 41-44, bem como na I epístola de Paulo aos 

Tessalonicenses, 5: 16 - “Regozijai-vos sempre”.  - “Caridade e riqueza” mens. 49; “Confiemos alegremente” mens. 50; “Jesus e 

dificuldade” mens. 56; “Excesso” mens. 73, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “A semente” mens. 7, In: Pão 

nosso, de FC. Xavier/Emmanuel. “Regozijemo-nos sempre” mens. 102, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel.

Ilustrar com: “O Pirilampo” p. 66-67, de Meimei, In: Antologia da criança, de FC. Xavier/Autores diversos.

Enfocar as pequenas qualidades de que somos detentores e que deverão ser postas em ação, como recurso de socorro aos nossos 

semelhantes. Reforçar que no esforço redentor, é indispensável que não se perca de vista as possibilidades pequeninas: um gesto, 

uma palestra, uma hora, uma frase, podem representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais 

desprezá-las.

Téc: --Prep: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: José FragataIAMLocal:

15

Tarefa:

Delimitação:

Que nenhuma palavra seja dita ou ação cometida que fuja aos princípios de Jesus!

As Atitudes de Amor deixam rastros de luz...

Para representar o Cristo não basta somente proferir a palavra é 

preciso vivencia-la!
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09/05/2020 RESPONSABILIDADE SIM, CONTROLE NÃO

Fazer as oposições: controle x responsabilidade

Apoiar o tema no EE, de A. Kardec, cap. V – Bem-aventurados os aflitos, item 4 - Causas atuais das aflições: “Se em duas partes se 

dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar e a outra das tribulações de que ele se constituiu a 

causa primária, pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito à primeira...”

“Contigo mesmo” mens. 7, In: Renovando atitudes, de Francisco do E.S. Neto/Hammed.

“Relações sadias necessitam de responsabilidade e não de controle” mens. 24, In: Jesus, inspiração das relações luminosas, de 

Wanderley S. de Oliveira/Ermance Dufaux. -- “Diante da lei” mens. 30, In: Justiça divina, de FC. Xavier/Emmanuel.  --  “O Não e 

a luta” mens. 80, In: Pão nosso, de FC. Xavier/Emmanuel.  --  “Na luz da verdade” mens. 130, In: Palavras de vida eterna, de FC. 

Xavier/Emmanuel. -“Sirvamos em paz” mens. 146, In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel.

Ilustrar com a história: Reflexões do meu pai. Disponível em: https://historiaquecura.blogspot.com/2019/09/reflexoesdo-meu-pai-

meu-pai-tinha.html

Levar à reflexão que a nossa falta de confiança nos outros, nos leva, muitas vezes, a assumirmos responsabilidades que não são 

nossas, pelo simples desejo de controlar as pessoas e os acontecimentos. Destacar que relações sadias necessitam de 

responsabilidade em cada função ou papel assumido e desempenhado com zelo e atenção, seja no ambiente familiar, no trabalho ou 

na vida pessoal. Diante das irresponsabilidades dos outros, devemos nos posicionar com firmeza, retirando facilidades, adotando 

comportamentos corajosos e levando essas pessoas a sentirem que elas também perdem se não cumprem com seus deveres. Reforçar 

que precisamos respeitar o livre arbítrio dos outros, assim como o pai celestial respeita o nosso.

Téc: --Prep: 15:45hDESADEF - Sábado  16:00 h Dir: EtelvoneCEOSLocal:

19

Tarefa:

Delimitação:

02/07/2020 A RETIFICAÇÃO DO CARÁTER

Fazer as oposições: frouxidão x retidão

Apoiar o tema no Evangelho de Mateus, 3: 3 - “Preparai o caminho do Senhor,

Endireitai as suas veredas”.

 “Endireitai os caminhos” mens. 16; “Caminhos retos” mens. 21; “Ministérios” mens. 61, In: Caminho, verdade e vida, de FC. 

Xavier/Emmanuel. “Em relação a ti” mens. 4; “Nascer de novo” mens. 5; “Liames retentores” mens. 22, In: Celeiros de Bênçãos, 

de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis.

Ilustrar com: “A Lição inesquecível” p. 86-89, In: Antologia da criança, de FC. Xavier/Néio Lúcio.

Abordar a premência da retificação do caráter no que tange à aceitação das pessoas, reconhecendo que a nossa estatura espiritual 

procede do respeito que devotemos ao próximo.

Téc: --Prep: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: José FragataIAMLocal:

27

Tarefa:

Delimitação:

25/07/2020 RECONCILIAÇÃO

Fazer as oposições: desconciliar x reconciliar

Apoiar o tema no cap. X do EE, de A. Kardec: Bem-aventurados os Misericordiosos, Itens 1 a 8, e nas anotações de Mateus, 5: 25 - 

"Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele..."

“No reino interior” mens. 24; “Que fazeis de especial” mens. 60, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel. “Fraternidade” mens. 

1; “Apascenta” mens. 19, In: Viva, de FC. Xavier/Emmanuel.  “Tempo de maioridade” capítulo 12, In: Quem sabe pode muito, 

quem ama pode mais, de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux. 

Ilustrar com a história: “Bem-aventurados os misericordiosos”. Extraído do livro: “O Sermão da Montanha”, de Emmet Fox p. 41 

– 19ª Edição.

Abordar que por maiores que sejam os motivos de divergências ou desentendimentos, as criaturas não devem permitir a criação de 

fosso de separação entre elas. Ao contrário, devem esforçar-se em criar ocasiões propícias para a construção de pontes que 

eliminem distâncias e facilitem a aproximação.

Téc: --Prep: 15:45hDESADEF - Sábado  16:00 h Dir: ZenaideCEOSLocal:

30

Tarefa:

Delimitação:

Que nenhuma palavra seja dita ou ação cometida que fuja aos princípios de Jesus!

As Atitudes de Amor deixam rastros de luz...

Para representar o Cristo não basta somente proferir a palavra é 

preciso vivencia-la!
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07/11/2020 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. 

“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”.

Téc: --Prep: 15:45hDESADEF - Sábado  16:00 h Dir: AssísCEOSLocal:

45

Tarefa:

Delimitação:

12/11/2020 O VERDADEIRO MILAGRE

Fazer as oposições: agir para diminuir x agir para somar

Apoiar o tema na passagem evangélica da “multiplicação dos pães” anotada nos evangelhos de Mateus,14: 13-21; Marcos. 6: 31-

44; Lucas. 9: 10-17 e João. 6: 5-15. 

“Na exaltação do reino divino” mens. 17, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “Tua cooperação” mens. 8, In: 

Alerta, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “Imperativos cristãos” mens. 1, In: Agenda cristã, de FC. Xavier/ André Luiz. “O 

Melhor possível” de Douglas Malloch, Texto esparso. 

Ilustrar com: “O furo no barco” Texto esparso.

Enfocar que o “milagre” divino das grandes realizações não prescinde da nossa humilde parcela de contribuição, daí a 

importância dos nossos pequeninos gestos diários de amor, caridade, benevolência, humildade e compreensão para com todos, pois 

que representam os pães e os peixes que colocamos à disposição do Pai Celestial para o “milagre” da multiplicação em favor de 

todos. Isso é agir para somar.

Téc: --Prep: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: Marilda IAMLocal:

46

Tarefa:

Delimitação:

Que nenhuma palavra seja dita ou ação cometida que fuja aos princípios de Jesus!

As Atitudes de Amor deixam rastros de luz...

Para representar o Cristo não basta somente proferir a palavra é 

preciso vivencia-la!
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Que nenhuma palavra seja dita ou ação cometida que fuja aos princípios de Jesus!

As Atitudes de Amor deixam rastros de luz...

Para representar o Cristo não basta somente proferir a palavra é 

preciso vivencia-la!


