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12/02/2013
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, ",a presença do amor". In: Fonte viva, mens. 159. Idem, ibidem, " ,a luta 

vulgar", mens. 160. André Luis. "Ideal e segurança". In: Sol nas almas, p. 49-51. Idem, ibidem, "Sacrifícios voluntários", p. 

182/184.

Téc: ----Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Dir: CEILECEOSLocal:

06

Tarefa:

Delimitação:

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.

4178-9998

26/03/2013
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: ----Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Dir: EDILE,ESCEOSLocal:

12

Tarefa:

Delimitação:

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. ,ecessitamos desenvolver nossas qualidades 

pessoais, conviver, ser felizes, conhecer a nós mesmos, pensar sobre nossos atos e analisá-los.

Ilustrar com "A lição da ,atureza". In: 100 estórias de vida e sabedoria, de Osvino Toillier.

4177-4410

14/05/2013
O FORTALECIMENTO ESPIRITUAL DO HOMEM

Fazer a oposição: desencorajamento x fortalecimento

Correlacionar o tema à passagem da 2ª epistola de Paulo a Timóteo, 2:15 - "Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro 

que não têm de que se envergonhar.

Emmanuel. "Sementeira e ceifas". In: Vinha de luz, mens. 53. Idem "Prosseguindo". In: Palavras de vida eterna, mens. 81. Idem, 

ibidem, "Divinos dons", mens. 84. Idem, ibidem, "Diante da providência", mens. 132. Idem, ibidem, ",a vitória real", mens. 136. 

Leith, ,orbert. "Uma pérola é formada com dores". In: Parábolas proféticas, p. 101. Idem, ibidem, "A pérola é formada lentamente 

pelo acréscimo de camadas", p. 104.

Téc: ----Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Dir: CEILECEOSLocal:

19

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O bosque" (texto esparso)

Tal qual a pérola, o aperfeiçoamento espiritual do homem dá-se por interferência de circunstância difíceis com as quais ele deve 

aprender e amadurecer. Para tanto, atendamos aos deveres diários que a vida nos prescreveu, administrando-os com sabedoria e 

amor e, assim, adicionaremos novas parcelas de saber ao nosso fortalecimento espiritual.

4178-9998

02/07/2013
A TOLERÂNCIA

Fazer a oposição: tolerância x conivência

Fundamentando-se nas palavras de Jesus - "Mas para que não os escandalizemos ... Paga o tributo", evangelho de Mateus, 17:27.

AT - PV 26:4. LE, 3ª parte- X, questões 825 a 828 e 833 a 842. EE, cap. X, item 16 a21. Carlos (Espírito). "Autodomínio". In: Tuas 

mãos, mens. 2. Emmanuel. ",o crediário da vida". In: Alma e coração. Idem, ",ecessitados".  In: Bênção de paz, mens. 32. Idem, 

ibidem, "Qualificação Espírita", mens. 47. Idem, "Que temos com o Cristo?". In: Caminho , verdade e vida, mens. 144. Idem, 

ibidem, "Esperemos", mens.  162. Idem, ibidem, "Opiniões convencionais", mens. 177. Idem, "Fraternidade". In: Fonte viva, mens. 

15. Idem, ibidem, "Rotulagem", mens. 170. Idem, "Em oração e serviço". In: Justiça divina, p. 59. Idem, "Saber como convém". In: 

Vinha de Luz, mens. 44

Téc: ----Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Dir: ELISACEOSLocal:

26

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O servo inconstante", de ,éio Lúcio. In: Jesus no lar, mens, 5.

Abordar a tolerância como a condescendência para com a maneira de pensar, sentir e agir de outrem. Descendendo da 

compreensão, a  tolerância se distingue da conivência, que compactua com os atos menos dignos do outro

4421-9538
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20/08/2013
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: ----Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Dir: EDILE,ESCEOSLocal:

33

Tarefa:

Delimitação:

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.

4177-4410

08/10/2013
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: ----Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Dir: A,TO,IO CARLOSCEOSLocal:

40

Tarefa:

Delimitação:

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

26/11/2013
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: ----Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Dir: A,TO,IO CARLOSCEOSLocal:

47

Tarefa:

Delimitação:

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)

97818-7000

MensagemReunião para preparação de palestras Última 2ª- feira do mês as 13:30h na IAM Todos precisam participar!
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