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13/01/2013
O ZELO E A FIRMEZA

Fazer a oposição: negligência x zelo

Correlacionar o tema à passagem - Jesus expulsa os vendilhões do templo - Mateus 21:12 - 13; Marcos 11:15-17. Lucas 19:45-47; 
João 2:13-17.
Emmanuel. "Autoridade". In: Harmonização, p. 22/26. Batuíra. "Disciplina e firmeza". In: Mais luz, p. 113/4.

Téc: ROSEPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Exp: ROBERTO BEZERRACEOSLocal:

02

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "O vigia e o farol", de Luís Loureiro (texto esparso)
Abordar a firmeza e o zelo como medidas cautelares para instaurar a ordem e o respeito nas instituições sociais, bem como no lar.

4367-4309

23/01/2013
O PRECONCEITO

Fazer a oposição: aceitação x inaceitação

Correlacionar o tema à parábola do Bom Samaritano, em Lucas 10:25-37.
Apoiar-se também na passagem de O Livro dos Espíritos, questão 803 - IX - 3ª parte: "Perante Deus todos os homens são iguais", 
bem como nos dizeres do Irmão Felinto a Manoel Philolomeno de Miranda (ambos Espíritos): "O amor de Deus não é partidarista, 
abençoando uns, em detrimento de outros filhos". (cap. 21 Comentários preciosos. In: Loucura e obsessão)
EE. Introdução - III Samaritanos. André Luiz. "Realidade". In: Agenda cristã, mens. 23. Emmanuel. "Em serviço do mundo". In: 
Bênçãos de paz. Mens. 45. Idem, ibidem, "Qualificação Espírita". Mens. 47. Idem, "O banquete dos publicanos". In: Caminho, 
verdade e vida, mens. 137. Idem. "O varão da Macedônia", mens. 160. Idem. "Autolibertação. In: Vinha de Luz, mens 47. Idem, 
ibidem, "Em nosso trabalho", mens. 11. Lancellin. "Servir sem especular", mens. 31. In: Cirurgia moral. Idem, ibidem, "Limpando 
idéia", mens. 42. Idem, ibidem, "A ninguém desprezes". Mens. 28, Miranda, Manoel Philomeno. "Reflexões salutares". In: Loucura 
e obsessão, mens. 22. "Guerra ao preconceito", Suplemento feminino da /folha, 17/03/2002.

Téc: LUCIAKAPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: CELIACEOSLocal:

03

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "A dignidade da diferença texto esparso.
Considerar que Jesus, o enviado de Deus, abraça a todos, sem distinção. Para ele a única diferença entre os homens é a que se 
mede pelo esforço nobre de cada um. Esclarecer que o Mestre Jesus emprega a figura do samaritano na parábola com o propósito 
de mostrar que o homem considerado abjeto foi capaz de socorrer, o que não aconteceu com o sacerdote e nem com o levita.

4367-2895

31/01/2013
A PRECAUÇÃO

Fazer a oposição: precaução x descuido

Correlacionar o tema ao episódio de Jesus no Horto das oliveiras, em Mateus 26:36-4. "Vigiai e orai para não cairdes em 
tentação".
Emmanuel, "Vigilância". In: Vinha de luz, mens. 13. Idem, "Guardemos o cuidado". In: Fonte Viva, mens. 34. Idem, ibidem, 
"Vigiemos e oremos", mens. 110. Joanna de Angelis. "Convite à vigilância". In: Convites da vida, mens. 60.

Téc: LUCIAKAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: ERICACEOSLocal:

04

Tarefa:

Tema:

Abordar a vigilância no serviço ativo, na luta do bem contra o mal para que a nossa consciência não se contamine pelo mal, 
porque as tentações decorrem da individualidade.

4330-5574

10/02/2013
AUXÍLIO ANTECIPADOS

Fazer a oposição: ação x expectação

Correlacionar o tema ao evangelho de Jesus, em Lucas, 10:7, "Pois é digno o trabalhador do seu salário. Comentar a passagem 
inteira em Lucas, 10:1-9
Emmanuel. "Auxílios antecipados". In: Amigos. Idem, "Ka presença do amor". In: Fonte viva, mens. 159. Idem, ibidem, " Ka luta 
vulgar", mens. 160. André Luis. "Ideal e segurança". In: Sol nas almas, p. 49-51. Idem, ibidem, "Sacrifícios voluntários", p. 
182/184.

Téc: ALBERTOPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Exp: AKTOKIO CARLOSCEOSLocal:

06

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "Adelaide, a pomba da paz", de Walmir Ayalla.
Abordar a postura de indiferença pelas dores do próximo daqueles que rogam um favor divino, salientando o dever de todos 
socorrer enquanto se aguarda a providência divina.
Lembrar ainda que os atos de amor, por pequenos que sejam, são depósitos efetuados na contabilidade divina em favor  de quem os 
pratica. Desse modo, a observância do concurso fraterno é condição indispensável para receber, por antecipação, os favores do 
céu. "Ao que tem se lhe dará" - Jesus.

97818-7000

MensagemReunião para preparação de palestra Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS. Todos precisam participar!
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03/03/2013
BENDITA SOIS ENTRE AS MULHERES (Lucas, 1:28)

A espiritualização da mulher

Batuíra. "Ante a mulher". In: Mais luz, p. 111. Augusto César. "Feminismo". In: Revista Espírita Allan Kardec.

Téc: ROSEPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Exp: HILÁRIOCEOSLocal:

09

Tarefa:

Tema:

Abordar a espiritualização da mulher.
Ilustrar com "O elemento feminino". In: Memórias de um suicida", os de Yvonne A Pereira.
Abordar também que o desenvolvimento da intelectualidade deve acompanhar o desenvolvimento da emoção.

9378-8500

07/03/2013
BENDITA SOIS ENTRE AS MULHERES (Lucas, 1:28)

A espiritualização da mulher

Batuíra. "Ante a mulher". In: Mais luz, p. 111. Augusto César. "Feminismo". In: Revista Espírita Allan Kardec.

Téc: LUCIAKAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: ARLETECEOSLocal:

09

Tarefa:

Tema:

Abordar a espiritualização da mulher.
Ilustrar com "O elemento feminino". In: Memórias de um suicida", os de Yvonne A Pereira.
Abordar também que o desenvolvimento da intelectualidade deve acompanhar o desenvolvimento da emoção.

4368-7975

24/03/2013
O SENTIDO DA VIDA

Fazer a oposição: desconsideração x consideração

Correlacionar o tema à passagem de Jesus anotada por João, 10:10. "Eu vim para que tivésseis vida e vida em abundancia.
Gonzaguinha. "O que é o que é?" In: De mãos dadas, p. 22. Idem, ibidem, "A busca dos prazeres", p. 23. Idem, ibidem, "Além dos 
prazeres", p. 24. "as drogas", p. 24. Idem, ibidem, "Baobás", p. 25.

Téc: ROSEPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Exp: AKTOKIO CARLOSCEOSLocal:

12

Tarefa:

Tema:

Enfocar o sentido da vida pautada nos princípios e valores morais, quais sejam: o amor, o trabalho, o respeito, a fraternidade, a 
probidade. Além dos prazeres, precisamos ser bem aceitos e amados pelos outros. Kecessitamos desenvolver nossas qualidades 
pessoais, conviver, ser felizes, conhecer a nós mesmos, pensar sobre nossos atos e analisá-los.
Ilustrar com "A lição da Katureza". In: 100 estórias de vida e sabedoria, de Osvino Toillier.

97818-7000

04/04/2013
A VERDADE

Fazer a oposição: verdade x mentira

Correlacionar o tema ao evangelho de Jesus anotado por João, 18:37/38 - "Tu o dizes, eu sou rei". Apresentar a passagem de Jesus 
ante o tribunal de Pilatos, em João, 18:28-32.
Correa, Avelino A et col. "Viver a verdade".

Téc: LUCIAKAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: ERICACEOSLocal:

13

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "A Verdade, a mentira, o fogo e a água". Lenda etíope. In: De mãos dadas, de Avelino Correa et col. (8ª série) Editora 
Scipione.
Abordar que devemos ser dirigidos pela verdade e que precisamos ser verdadeiros em quaisquer situação.

4330-5574

18/04/2013
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: LUCIAKAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: ARLETECEOSLocal:

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

4368-7975

MensagemReunião para preparação de palestra Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS. Todos precisam participar!
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21/04/2013
A REVERÊNCIA E RESPEITO

Fazer a oposição: desacato x reverência

Correlacionar o tema à epistola de Paulo ao Romanos, cap. 13:7 - "Portanto, dar a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; 
a quem imposto, imposto; a que temor, temor; a quem honra honra"
Meimei. "Comentário". In: Evangelho em casa, p. 44/45.

Téc: ROSEPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Exp: RUDIKEICEOSLocal:

16

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "História de uma mãe", de Hans Christian Andersen. Extraído do livro: Evangelho em casa, p. 50/51, de Meimei.
Abordar o respeito e a consideração à mãe, cuja dedicação e trabalho desses anjos maternais nos garantem respaldo para nossa 
vida. Salientar também o sentimento de gratidão aqueloutras que se desviaram dos sagrados deveres da maternidade, mas que 
foram o veículo de socorro de Deus a nosoutros, carentes da necessidade da vida física.

4367-5215

01/05/2013
O SOCORRO ESPIRITUAL DURANTE O SONO FÍSICO

Fazer a oposição: amparo x abandono

Correlacionar o tema ao EE. VI. 8 - "Em toda parte onde haja uma lágrima, Deus colocou um bálsamo que alivia". EE VI 5 a 8 e 
XXVIII 38 a 39.
André Luiz. "Mediunidade curativa". In: Mecanismos da mediunidade, cap. 33. Idem, "Oração", cap. 25. Idem, ibidem, "Jesus e a 
mediunidade", cap. 26. Idem, "Regressando a casa". In: Kosso lar, cap. 49. Emmanuel, "Auxílios do invisível". In: Caminho, 
Verdade e Vida, mens. 100. Idem "Que tendes?". In: Fonte viva, mês. 133. Idem "A cura própria". In: Segue-me, p. 51. Idem, 
ibidem, "A água fluída", p. 129. Idem, ibidem, "O passe", mens. 131. Joana de Angelis. Poder da fé, p. 165. Idem "Psicoterapeuta", 
p. 131. In: Jesus e o Evangelho. André Luiz. Curas espirituais. In: O Espírito da Verdade, mens. 53

Téc: LUCIAKAPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: AIDÉECEOSLocal:

17

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "Cidadão de nosso lar". In: Kosso lar, cap. 50.
Abordar o socorro diuturno de Deus que se estende inclusive durante o sono físico. Salientar a necessidade do preparo para o sono 
físico.

4362-2858

09/05/2013
A BONDADE

Fazer a oposição: bondade x maldade

Correlacionar o tema à epistola de Paulo aos gálatas, 6:19 - "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, 
se não houvermos desfalecido.
Correa, ª "Bondade". In: De mãos dadas (5ª série), p. 66. Idem, ibidem, "Ser bom ou ser mau para si mesmo", p. 67. Idem, ibidem, 
"Bondade e ecologia/', p. 68. Idem, ibidem, "Os riscos da bondade", p. 69. Idem, ibidem, "Lenda de Malba Tahan", p. 72. Joanna 
de Angelis. "Recurso da bondade". In: Luz viva, 167/9. Kardec, Allan. L.E., perg. 1019. EE, cap. 13, item 11. Emmanuel. "Sem 
desfalecimento". In: Vinha de luz, mens. 82.

Téc: LUCIAKAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: CATARIKACEOSLocal:

18

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "A porta" (texto esparso).
Abordar a virtude da bondade que deverá ser a tônica na vida de todos e só então o mundo de regeneração será implantado na 
Terra porque os bons superarão os maus.

4362-2279

19/05/2013
OS FORMADORES DE OPINIÃO

Fazer a oposição: boa influência x má influência

Correlacionar o tema à primeira epistola de Paulo aos Coríntios, 5:6 - "Kão sabeis que um pouco de fermento leveda a massa 
toda?".
Emmanuel. "Fermento espiritual". In: Fonte viva, mens. 76. Idem, ibidem, "Ka instrumentabilidade", mens. 108. Idem, ibidem, 
"Kinguém vive para si", mens. 154. Idem, "Que fazer de especial". In: Vinha de luz, mens. 60. Idem, ibidem, "Multidões", mens. 6. 
Joanna de Angelis. "Obreiros da vida". In: Florações evangélicas, p. 24/27.

Téc: ROSEPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Exp: MARIA ELISACEOSLocal:

20

Tarefa:

Tema:

Abordar a nossa influência nos outros, quais sejam modos, hábitos, palavras que estabelecem vínculos que podem determinar 
diferentes formas de comportamento, boas  ou más.

4367-5215

MensagemReunião para preparação de palestra Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS. Todos precisam participar!
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09/06/2013
A CONTRIBUIÇÃO

Fazer a oposição: ouvir e passar x servir e passar

Apoiar-se na expressão de Jesus - "E porque me chamais Senhor e não fazeis o que eu digo?", inserta no evangelho de Mateus, 
7:21-23.
EE, cap. XIII, item 7 e 8; cap. XV, item 1, 3, 5 e 10; cap. XVIII, item 6 a 9. Emmanuel. "Apliquemos-nos". In: Caminho, verdade e 
vida, mens. 25. Idem, ibidem, "Indicação de Pedro", mens. 27. Idem, "O minuto". In: Instrumento do tempo. Idem, "Antes de servir". 
In: Pão nosso. Idem, ibidem, "O grande servidor", p. 119.

Téc: ALBERTOPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Exp: RUDIKEICEOSLocal:

23

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "O estranho encontro". In: Quando voltar a primavera, de Amélia Rodrigues.
Compreender que Deus visita a criatura pela própria criatura e que cabe a nós ouvir o apelo para o serviço divino, colocando 
nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes.

4367-5215

23/06/2013
PADRÕES E VALORES

Fazer a oposição: perspicácia x ingenuidade

Correlacionar o tema com a passagem "Examinai tudo. Retende o bem". Paulo, I aos Tessalonicense, 5:21.
Joanna de Angelis. "Examina e prossegue". In: Messe de amor. Mens. 37. Idem "Sucesso e sucesso". In: Desperte e seja feliz, pág. 
90/94. Idem "Auto realização, pág. 106/110. Idem "Plenificação intima". Pág. 149/152. Emmanuel. "Vê como vives". In Vinha de 
Luz, mens. 2. Euripedes Barsanulfo. "Em plena era nova". In O Espírito da Verdade. Mens. 12. Joanna de Angelis. "Riqueza da 
pobreza". In Momentos de renovação, mens. 6.

Téc: ALBERTOPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Exp: GABRIELCEOSLocal:

25

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "O sentido da riqueza". In: Sabedoria em parábolas, pág. 153/154. De Felipe Aquino (coletânea).
Levar a reconhecer os verdadeiros valores do Espírito.

4367-4812

26/06/2013
PADRÕES E VALORES

Fazer a oposição: perspicácia x ingenuidade

Correlacionar o tema com a passagem "Examinai tudo. Retende o bem". Paulo, I aos Tessalonicense, 5:21.
Joanna de Angelis. "Examina e prossegue". In: Messe de amor. Mens. 37. Idem "Sucesso e sucesso". In: Desperte e seja feliz, pág. 
90/94. Idem "Auto realização, pág. 106/110. Idem "Plenificação intima". Pág. 149/152. Emmanuel. "Vê como vives". In Vinha de 
Luz, mens. 2. Euripedes Barsanulfo. "Em plena era nova". In O Espírito da Verdade. Mens. 12. Joanna de Angelis. "Riqueza da 
pobreza". In Momentos de renovação, mens. 6.

Téc: LUCIAKAPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: AIDÉECEOSLocal:

25

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "O sentido da riqueza". In: Sabedoria em parábolas, pág. 153/154. De Felipe Aquino (coletânea).
Levar a reconhecer os verdadeiros valores do Espírito.

4362-2858

27/06/2013
PADRÕES E VALORES

Fazer a oposição: perspicácia x ingenuidade

Correlacionar o tema com a passagem "Examinai tudo. Retende o bem". Paulo, I aos Tessalonicense, 5:21.
Joanna de Angelis. "Examina e prossegue". In: Messe de amor. Mens. 37. Idem "Sucesso e sucesso". In: Desperte e seja feliz, pág. 
90/94. Idem "Auto realização, pág. 106/110. Idem "Plenificação intima". Pág. 149/152. Emmanuel. "Vê como vives". In Vinha de 
Luz, mens. 2. Euripedes Barsanulfo. "Em plena era nova". In O Espírito da Verdade. Mens. 12. Joanna de Angelis. "Riqueza da 
pobreza". In Momentos de renovação, mens. 6.

Téc: LUCIAKAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: MILTESCEOSLocal:

25

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "O sentido da riqueza". In: Sabedoria em parábolas, pág. 153/154. De Felipe Aquino (coletânea).
Levar a reconhecer os verdadeiros valores do Espírito.

2677-3804

07/07/2013
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: ALBERTOPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Exp: MARIA ELISACEOSLocal:

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.

4367-5215

MensagemReunião para preparação de palestra Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS. Todos precisam participar!
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11/07/2013
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: LUCIAKAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: CELIACEOSLocal:

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.

4367-2895

01/08/2013
A TRANSCENDÊNCIA

Fazer a oposição: transcendência x imanência

Apoiar-se no evangelho de Jesus, anotado por João, 4:35 - "Eis que vos digo: Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão 
brancas para a ceifa."
Emmanuel. "Enxertia divina". In: Fonte viva, mens. 78. Idem, "Abre a porta". In: Vinha de Luz, mens 11. Idem, ibidem, "Levantai 
os olhos", mens. 10. Idem, ibidem, "Manjares", mens. 172. Joanna de Angelis, Triunfo, sobre o ego". In: Autodescobrimento, p. 
159/171. Boff, Leonardo. "Transcendência e imanência: Expressões do Patriarcado?".

Téc: LUCIAKAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: CATARIKACEOSLocal:

30

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "O canto das areias". In: Sabedoria em parábolas, p. 132/134, de Felipe Aquino (coletâneas)
Abordar a finalidade da vida que não se resume aos fenômenos de nutrição e divertimento. O homem há de se compenetrar da 
necessidade da iluminação espiritual e de novas realizações com Deus.

4362-2279

15/08/2013
E OS FILHOS COMO FICAM?

Fazer a oposição: abandono x acolhimento

Fundamentar o tema na pergunta de Paulo a Jesus - "Que farei?", em Atos, 22:10
Antigo Testamento - PV 13:24. Salmos, 68:5. EE XIV, 9. Emmanuel. "Corações em luta" (diálogo entre Corvino e Varro). In: Ave 
Cristo! Idem. "Consultas". In: Caminho Verdade e Vida, mens. 43. Idem, "Parentes". In: Fonte viva, mens. 156. Idem, ibidem, 
"Dentro da luta", mens. 162. Idem, Prefácio. In: Pão Kosso. Idem, ibidem, "Pais", mens. 135. Idem, ibidem, "Inimigos", mens. 137. 
Idem, "Filhos". In: Vida e sexo, mens. 10. Idem, ibidem, Vinculação, mens. 14. Idem, ibidem, "Desvinculação", mens. 15. André 
Luis. "Em você". In: O Espírito da Verdade, mens. 18. Meimei. Ibidem, "Jesus sabe", mens. 65. Albino Teixeira. Ibidem, "Kossos 
irmãos", mens. 83. "Os filhos na separação dos pais" (textos esparsos)

Téc: LUCIAKAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: MARCIA CHIURCOCEOSLocal:

32

Tarefa:

Tema:

Abordar a responsabilidade dos pais no que tange à criação e orientação dos filhos. Ressaltar que, mesmo separados, o homem e a 
mulher devem continuar unidos aos filhos, sem fugir ao impositivo da luta e do esforço que lhes cabem.

4224-5642

01/09/2013
O OBJETIVO DA VIDA

Fazer a oposição: negligência x diligência

Correlacionar o tema à passagem evangélica em Marcos, 3: 5 - "Estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, 
sã como a outra". Karrar o episódio do homem de mão árida (Lucas, 3:1-5).
Emmanuel. "Mão estendidas". In: Fonte viva, mens. 174. Idem, ibidem, "Aproveita", mens. 71. Idem, ibidem, "Administração", 
mens. 73. Idem, "Se aspiras a servir". In: Palavras de vida eterna, mens. 85. Idem, ibidem, "Mãos em serviço", mens. 147.

Téc: ALBERTOPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Exp: MILTESCEOSLocal:

35

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "A gruta do destino" - s / a  Extraída da Revista Espírita, 32.
Abordar os talentos múltiplos que Deus nos concede para o trabalho em prol dos outros e de nós mesmos, valendo-nos sempre do 
momento, sem perda de tempo em expectativas inúteis, o que põem por terra os objetivos da vida. Salientar ainda que os rogos pelo 
restabelecimento da saúde. Deus nos atende , restabelecendo-nos a saúde para trabalharmos pelo bem comum.

2677-3804

MensagemReunião para preparação de palestra Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS. Todos precisam participar!
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04/09/2013
O OBJETIVO DA VIDA

Fazer a oposição: negligência x diligência

Correlacionar o tema à passagem evangélica em Marcos, 3: 5 - "Estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, 
sã como a outra". Karrar o episódio do homem de mão árida (Lucas, 3:1-5).
Emmanuel. "Mão estendidas". In: Fonte viva, mens. 174. Idem, ibidem, "Aproveita", mens. 71. Idem, ibidem, "Administração", 
mens. 73. Idem, "Se aspiras a servir". In: Palavras de vida eterna, mens. 85. Idem, ibidem, "Mãos em serviço", mens. 147.

Téc: LUCIAKAPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: CELIACEOSLocal:

35

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "A gruta do destino" - s / a  Extraída da Revista Espírita, 32.
Abordar os talentos múltiplos que Deus nos concede para o trabalho em prol dos outros e de nós mesmos, valendo-nos sempre do 
momento, sem perda de tempo em expectativas inúteis, o que põem por terra os objetivos da vida. Salientar ainda que os rogos pelo 
restabelecimento da saúde. Deus nos atende , restabelecendo-nos a saúde para trabalharmos pelo bem comum.

4367-2895

12/09/2013
A MENTIRA

Fazer a oposição: verdade x mentira

Apoiar-se na passagem de Jesus, anotada por Lucas, 8:17-18 - "Kão há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida 
que não haja de saber se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis".
Emmanuel. "Kão vos enganeis". In: Harmonização, p. 106/110. Idem, "Maledicência". In: Fonte viva,  mens. 151. Idem, "Palavra 
falada". In: Palavras de vida eterna, mens. 52

Téc: LUCIAKAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: MILTESCEOSLocal:

36

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "O velho samurai". In: Sabedoria em parábolas, de Felipe R. Queiroz, p. 152/153
Abordar a necessidade de se aplicar o discernimento e de se educar o ouvido em questões de falatórios, porquanto, segundo 
ouvimos, nossa frase semeará o bem ou o mal.

2677-3804

29/09/2013
A CRISE

Fazer a oposição: crise x solução

Correlacionar o tema com a passagem de João, cap. 14:18, "Kão vos deixareis órfãos, eu voltarei a vós"
Emmanuel. "Ka hora da crise". In: Religião dos Espíritos, pág. 195/196. Joanna de Angelis. "Discernir e agir", mens. 18. In: Viver 
e amar. Idem, "Komomento exato", mens. 17, "Tristeza perturbadora", mens. 16. "Perseverar com Deus. In: Momentos de coragem.

Téc: ALBERTOPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Exp: SEBASTIÃOCEOSLocal:

39

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "A fumaça salvadora". In:  100 estórias de vida e sabedoria, pág. 62, de Osvino Toillier (coletânea).
Karrar a passagem evangélica por completo.
Abordar a fé religiosa para sustentação nos momentos de crise.
Enfocar a perseverança no bem e no amor maior, como a confiança em Deus para a superação das crises. 
Enfocar também os meios para sair das crises.

4425-2155

02/10/2013
A CRISE

Fazer a oposição: crise x solução

Correlacionar o tema com a passagem de João, cap. 14:18, "Kão vos deixareis órfãos, eu voltarei a vós"
Emmanuel. "Ka hora da crise". In: Religião dos Espíritos, pág. 195/196. Joanna de Angelis. "Discernir e agir", mens. 18. In: Viver 
e amar. Idem, "Komomento exato", mens. 17, "Tristeza perturbadora", mens. 16. "Perseverar com Deus. In: Momentos de coragem.

Téc: LUCIAKAPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: CATARIKACEOSLocal:

39

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "A fumaça salvadora". In:  100 estórias de vida e sabedoria, pág. 62, de Osvino Toillier (coletânea).
Karrar a passagem evangélica por completo.
Abordar a fé religiosa para sustentação nos momentos de crise.
Enfocar a perseverança no bem e no amor maior, como a confiança em Deus para a superação das crises. 
Enfocar também os meios para sair das crises.

4362-2279

MensagemReunião para preparação de palestra Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS. Todos precisam participar!
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06/10/2013
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. "Kas 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: ROSEPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Exp: AKTOKIO CARLOSCEOSLocal:

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.

97818-7000

10/10/2013
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. "Kas 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: LUCIAKAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: GABRIELCEOSLocal:

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.

4367-4812

06/11/2013
COLABORADORES DO CRISTO

Fazer a oposição: contemplação x ação

Fazer a correlação com o evangelho de Lucas, 10:3 - "Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos" - Jesus.
Emmanuel. "Encargos pequeninos". In: Bênção de paz, mens. 7. Idem, ibidem, "Em equipe", mens. 10. Idem, "O companheiro", 
mens. 20. In: Caminho, Verdade e Vida. Idem, "Cristo e nós", mens. 17. In: Fonte Viva. Idem, ibidem, "Que tendes?", mens. 133. 
Idem, ibidem, "Sigamo-lo", mens. 166. Idem, "O más e os discípulos". In: Pão Kosso, mens. 79.

Téc: LUCIAKAPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: AIDÉECEOSLocal:

44

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "Há um século", de Hilário Silva. In: O Espírito de verdade.
Abordar a importância da nossa contribuição para a edificação do Reino de Deus na Terra, salientando que, se a redenção provém 
do Alto, sua concretização depende e muito da colaboração ativa dos homens de boa vontade.

4362-2858

10/11/2013
AÇÃO DE GRAÇAS

Fazer a oposição: gratidão x ingratidão

Apoiar-se na epistola de Paulo aos efésios, 5:20 - "Dando graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo".
Emmanuel, "Ka exaltação do Reino Divino", mens. 17. "Ação de Graças", mens. 19. In: Palavras de vida eterna. Joanna de 
Angelis. "A presença de Deus". In: Momentos de iluminação, mens. 1. Bloch, Pedro. "Deus e os meninos", p. 73. Alves, Rubens. 
"Meu Deus". Santana, José Acácio. "Eu quero agradecer", p. 115. In: De mão dadas, 1 (série, de Avelino A Correa e col.)

Téc: ALBERTOPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Exp: MARIA ELISACEOSLocal:

45

Tarefa:

Tema:

Ilustrar com "O homem que comandava a ponte". In: Sabedoria em parábolas, de Felipe Aquino (coletânea)
Abordar o sentimento de gratidão a Deus pelo dom da vida.

4367-5215

08/12/2013
AS ESCOLHAS

Fazer a oposição: confusão x discernimento

Correlacionar o tema à passagem de Lucas, cap. 10:38-42. "Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada".
Emmanuel. "Olhai por vós", mens. 23. Idem, "De alma desperta", mens. 30. Idem, "Que pedes?",  mens. 35. "Enquanto é hoje", 
mens. 169. In: Vinha de luz. Joanna de Angelis. "Velho arrimo". In: Dimensões da verdade . Idem "Sucesso e sucesso". Pág. 90/94. 
"Edificações duradouras", pág. 79/82. In: Desperte e seja feliz. Idem, "Livre escolha". In: Fonte de luz, pág. 83/85

Téc: ALBERTOPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Exp: ROBERTO BEZERRACEOSLocal:

49

Tarefa:

Tema:

Abordar a sabedoria de se reconhecer os verdadeiros tesouros.
Karrar a passagem evangélica por completo.
Ilustrar com "Os tesouros da alma". In: 100 estórias de vida e sabedoria, pág. 59, de Osvino Toillier (Coletânea)

4367-4309

MensagemReunião para preparação de palestra Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS. Todos precisam participar!
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19/12/2013
O HOMEM NOVO __ O RECOMEÇO

Fazer a oposição: modificação x transformação

Apoiar-se na assertiva de Jesus - "Kinguém põe remendo novo em pano velho", conforme anotações de Mateus, 9:16ss..
Frei Beto. "Feliz Ano Kovo". In: Feliz ano novo de Frei Beto. Joanna de Angelis. "Oração no ano novo". In: Florações evangélicas, 
mens. 60. Idem. "Desafios", p. 140/142. Produze tu", p. 96/98. "Escândalos", p. 137/139. In: Dimensões da Verdade. Roden, 
Humberto. "Remendo novo em roupa velha... ". In: Sabedoria das parábolas, p. 52/56.  Apud. "A palavra é sua". Maria Helena 
Luft, 8ª série, pág. 89, Ed. Scipione.

Téc: LUCIAKAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: GABRIELCEOSLocal:

50

Tarefa:

Tema:

Explicar que a mensagem de Jesus é algo como "veste nova", que precisamos incorporar no nosso cotidiano. Salientar, ainda, que 
as frases-feitas de fim de ano são apenas pálidos esboços que deverão atingir contornos mais precisos no comportamento e na ação 
do amor universal.

4367-4812

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


