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02/03/2013
A SOLIDARIEDADE

Fazer a oposição: individualismo x solidariedade

Correlacionar o tema ao evangelho de Jesus, em Marcos, 9:41 - "Qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, vos 
digo que não perderá o seu galardão".
Emmanuel. "Cooperação". In: Caminho, verdade e vida, mens. 175. Idem, ",inguém vive para si". In: Fonte viva, mens. 154. Idem, 
"O homem com Jesus". In: Pão nosso, mens. 61. Idem, "Em nossa luta". In: Vinha de Luz, mens. 32. Idem, ibidem, ",ão basta ver", 
mens. 34. André Luiz. "Interdependência". In: Sol nas almas. Joanna de Angelis. "Convite à solidariedade", mens. 55. In: Convites 
da vida, mens. 55. Kardec, Allan. EE, cap. XXV, item 3 e 8.

Téc: ADRIA,APrep: 08:20hA.E. Infantil 09:00 h Exp: ARLETECEOSLocal:

08

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "Um cão na noite", de Luiz Martins. In: Ciranda de ventos.
Abordar o cultivo do sentimento de solidariedade, mostrando que dependermos uns dos outros para bem viver. Considerar que 
ninguém deve presumir que pode elevar-se sem o auxílio de outrem, e que aceitar a mão solidária não significa condição 
parasitória.

4368-7975

20/04/2013
OS TRABALHOS HUMILDES

Fazer a oposição: valorização x desvalorização

Correlacionar o tema à passagem evangélica em Lucas, 9:48 - "Aquele que dentre vós for o menor de todos, esse é que é o grande".
Emmanuel. "Últimos". In: harmonização, p. 13/7. Idem, "Aprimoremos". In: Palavras de vida eterna, mens. 5/4. Idem, "Para o 
alvo". In: Vinha de luz, mens. 50.

Téc: TEREZAPrep: 08:20hA.E. Infantil 09:00 h Exp: ROBERTO BEZERRACEOSLocal:

15

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "A história de uma princesa". In: Contando histórias,  p. 63, de  Celso Martins e outros
Enfocar a grandeza dos trabalhos  dos auxiliares domésticos, dos garis, dos coletores de material reciclável, dos vendedores 
ambulantes, dos  motoristas e cobradores de ônibus ..., merecedores todos do nosso respeito e consideração. Mencionar ainda o 
que é importante para Deus não é o tipo de profissão, mas como se executa o trabalho

4367-4309 4347-8497

01/06/2013
A PROTEÇÃO DO MESTRE

Fazer a oposição: desamparo x proteção

Correlacionar o tema à passagem de Jesus, anotada por Mateus, 28:20 - "... E eis que estou convosco todos os dias, até a 
consumação dos séculos."
Relatar o episódio completo da ressurreição e das circunstância em que ocorreu esse episódio, em Mateus, 28:1-20.
Emmanuel. "Tende fé em Deus". In: Palavras de vida eterna, mens. 162. Idem, ",a senda escabrosa". In: Fonte viva, mens. 41. 
Meimei. "Jornada acima". In: Deus aguarda, p. 21/24. Idem, ibidem, "Carta íntima", p. 40/42. Joanna de Angelis. "Desgraça 
terrena". In: Florações envangélicas, p. 65/67.

Téc: ADRIA,APrep: 08:20hA.E. Infantil 09:00 h Exp: JOSE ROBERTOCEOSLocal:

21

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "A inesperda renovação". In: Deus aguarda, p. 26/29, de Meimei.
Abordar o amparo de Jesus não apenas nos empreendimentos da busca do sucesso, mas também nas situações de sofrimento 
moral - momentos de aferição dos valores para que a jornada redentora tenha êxito.

13/07/2013
TEMPO DE MATURIDADE

Fazer a oposição: crescimento x decaída

Girom Gomide. "Vencido pela idade". In: Revista Espírita, nº 7. Fernando Worn. "A arte de não envelhecer", março de 1994. D. 
Jaime Luiz Coelho (tradutor) "Cântico de um ancião". Orações 33. Ed. Paulinas. Joanna de Angelis. "Idade não cronológica". In: 
Momentos de iluminação, p. 37/41.

Téc: TEREZAPrep: 08:20hA.E. Infantil 09:00 h Exp: EDILE,ESCEOSLocal:

27

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "De árvores e de cidades". In: História para pais, filhos e netos. Paulo Coelho. Ed. Globo, p, 272.
Abordar ser a senectude a continuidade dos momentos de realização e de auto-iluminação. Salientar igualmente o respeito e a 
reverência devidos aos anciães.

4177-4410 4347-8497

MensagemReunião para preparação de palestra Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS. Todos precisam participar!
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24/08/2013
O COMPORTAMENTO DIFERENCIADO

Fazer a oposição: diferença x igualdade

Correlacionar o tema à passagem de Jesus, conforme anotações de Mateus, 5:47 - "Que fazeis de especial?". Relatar o episódio das 
admoestações de Jesus sobre o cristão ter um comportamento diferenciado, atendendo à perfeição da nova lei (Mateus, 5:38-48)
Joanna de Angelis. "Homens-vazios". In: Momentos de iluminação, p. 85/90. Idem, "Com o que tens". In: Messe de amor, p. 164,6. 
Emmanuel. "Auxilio eficiente". In: Vinha de luz, mens. 17. Idem, ibidem, "Que fazeis de especial", mens. 60. Joanna de Angelis. "A 
ponto". In: Messe de amor, mens. 54.

Téc: ADRIA,APrep: 08:20hA.E. Infantil 09:00 h Exp: ROBERTO BEZERRACEOSLocal:

33

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "Estrela-do-mar" (texto esparso).
Considerar que o cristão comprometido com os investimentos de ordem espiritual passará pela vida não como homem-vazio, mas 
sim na condição de criatura que tem sua vida marcada por um comportamento diferenciado daqueles homens de senso comum. 
Salientar que  não se deve nivelar no erro, copiando e repetindo os erros dos outros.

4367-4309

12/10/2013
A REABILITAÇÃO

Fazer a oposição: degeneração x reabilitação

Correlacionar o tema com o evangelho de Jesus, segundo os apontamentos de Lucas, 23:46 - "Pai, nas tuas mãos entrego o meu 
Espírito".
Meimei. "Deus é amor". In: Deus aguarda, p. 84/87. Joanna de Angelis. ",as mãos de Deus". In: Florações evangélicas, p. 41/43. 
Idem, "Arrependimento e reparação". In: Desperte e seja feliz, p. 57/61. Idem,  "Convite à definição ". In: Convites da vida, mens. 
11. Idem, ibidem, "Convite à regeneração", mens. 48

Téc: TEREZAPrep: 08:20hA.E. Infantil 09:00 h Exp: AUGUSTOCEOSLocal:

40

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "Arrependimento tardio". In: Trigo de Deus, cap. 12
Abordar o sofrimento dos corações em luta de redenção que não tem caráter punitivo, mas antes constituem-se em técnicas de 
educação de que se utiliza o Pai Amoroso convocando o filho rebelde à edificação interior, à reparação dos próprios erros.

4347-8497

30/11/2013
A ESPERANÇA

Fazer a oposição: esperança x desesperança

Apoiar-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, cap 13:7 - "Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre". Citar ainda o 
Eclesiastes, IX, 4 - "Porque, enquanto um homem permanece entre vivos, há esperança"
Joanna de Angelis. "Convite à esperança". In: Convite da vida. Mens. 18. Idem, "Tranquiliza-te em Deus". In: Responsabilidade, p. 
58/59. Idem. "Prossegue lutando". In: Messe de amor, mens. 21. Meimei. ",unca sem esperança". In: Coragem, p. 25/26. Fromm, 
Erich. "A esperança". In: A revolução da esperança, p. 24/31

Téc: TEREZAPrep: 08:20hA.E. Infantil 09:00 h Exp: JOSE ROBERTOCEOSLocal:

47

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "Estrela verde". In: 100 Estórias de vida e sabedoria", p. 21, coletânea de Osvino Toillier. Editora Sinodal.
Abordar o que a esperança não é e contrapor com a esperança empreendedora. O futuro se consolida mediante as realizações do 
presente... (Joanna de Angelis)

4347-8497

MensagemReunião para preparação de palestra Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS. Todos precisam participar!


