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13/02/2014
PODER - QUERER - FAZER. A FÉ COM OBRAS

Fazer as oposições: dúvida x fé

Fundamentar-se na epístola de Tiago, 2:26: "A fé sem obras é morta".

Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo. Cap. XIX. Carlos. Tuas mãos. "Fé", mens. 43. Emmanuel. Justiça divina. "Ora e 

serve", pág. 95. Pão Nosso. "Tua fé", mens. 113. Religião dos Espíritos. "Cada hora", pág. 239. Joanna de Angelis. Messe de amor. 

"Fidelidade e fé", mens. 19; "De alma confiante", mens. 38. Lancellin. Cirurgia moral. " A confiança", mens. 14. Espíritos diversos. 

O Espírito da Verdade. "Os outros", mens. 7 (Meimei). "Rogativa das mãos", mens. 103 (André Luiz).

Téc: LUCIANAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: GABRIELCEOSLocal:

06

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A fé vitoriosa". In: Jesus no lar, 32, de Neio Lúcio.

Abordar a verdadeira fé como virtude produtiva que desperta todas as faculdades nobres do homem, encaminhando-o para a 

prática do bem, tal como a árvore, coberta de folhas, flores e frutos, a serviço da Terra.

4368-3113

23/03/2014
A HUMILDADE

Fazer as oposições: soberba x humildade

Fundamentar o tema na passagem do Evangelho de Lucas, cap. 14:1-11: "Todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele 

que se rebaixa será elevado" - Jesus.

Allan Kardec. O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. VII. Emmanuel. Bênção de paz. "Encargos pequeninos", mens. 7; "Ante o 

mundo espiritual", mens. 15. Caminho Verdade e Vida. "Cooperação", mens. 175. "Estima do mundo", mens. 103; Justiça Divina. 

"Tarefas humildes", pág. 109. O Consolador, questões, 314 e 315. Joanna de Angelis. Convites da Vida. "Convite à humildade", 

mens. 28. Messe de amor. "Humildade", mens. 50.

Téc: ELIZA SILVAPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: LUIS DE JESUSCEOSLocal:

12

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Três almas", mens. 24. In: Falando à Terra.

Esclarecer que ser humilde não significa acomodar-se à situação adversa; antes, é lutar heroicamente por vencer a aflição, sem 

contudo rebelar-se. Lembrar ainda que na eternidade é considerado maior o que haja sido o mais humilde entre os humildes deste 

mundo.

4231.3735 4345-4236

22/05/2014
ENTENDIMENTO E PERDÃO

Fazer as oposições: acusação x perdão

Correlacionar o tema à passagem de Jesus, anotada por Mateus, cap. 7:1 e 2. "Não julgueis para não serdes julgados".

Emmanuel. Alma e coração. "No crediário da vida", mens. 8; Fonte Viva. "Viver em paz", mens. 123; Pão nosso. "Monturo", mens. 

121. Religião dos Espíritos. "Pureza", mens. 35/36. Joanna de Angelis. Convites da Vida. "Convite ao perdão", mens. 38; O 

Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. X.

Téc: LUCIANAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: GABRIELCEOSLocal:

20

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com o julgamento de Públio a Lívia, no episódio envolvendo Pilatos , do livro: Há dois mil anos, 1ª parte, cap. IX. "A 

calúnia vitoriosa"; 2ª parte, cap. IX. "Lembranças amargas".

Explicitar o sentido das palavras do Espírito Simeão nas instruções dos Espíritos (EE. X item 14). "Perdoai aos vossos irmãos, 

como precisais que eles vos perdoem".

4368-3113

08/06/2014
O BURILAMENTO ESPIRITUAL

Fazer as oposições: aprimoramento x descuido

Correlacionar o tema à epístola de Paulo aos Romanos, 12:2 - "Transformai-vos pela renovação de vosso entendimento".

Allan Kardec. O Livro dos Espíritos - Livro II, cap. I, perg. 114 a 119. Emmanuel. Pão nosso. "Lógica da Providência", mens. 60. 

"Correções", mens. 88. Vinha de luz. "Aproveitamento", mens. 14. "Porta estreita", mens. 20. "Corrigendas", mens. 22. "De alma 

desperta", mens. 30. Joanna de Angelis. Convite da vida. "Convites à renovação", mens. 49; "Convite à resignação", mens. 51. 

Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. VII.

Téc: PEDROPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: WAGNERCEOSLocal:

23

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O Ferreiro". In: A luz dissipa as trevas, pág. 95/96, volume 2, seleção de Paulo Daltro de Oliveira - Gráfica e Editora 

Paulo de Tarso. Goiânia, 2002.

Enfocar os insucessos decorrentes dos impositivos cármicos a que nos encontramos subordinados cuja finalidade é o burilamento 

espiritual do homem.

99697-2098 4125.5574
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30/06/2014
A CONDIÇÃO ESPIRITUAL

Fazer as oposições: preparo x despreparo

Fundamentar o tema na passagem de Jesus, anotada por Mateus, cap. 10:22 "Aquele que perseverar até o fim será salvo".

André Luiz. Agenda cristã. Privilégios Cristãos. "Cristãos", mens. 3. Joanna de Angelis. Celeiro de bênçãos. "Liames retentores", 

mens 22; "Responsabilidade", mens. 23; "Transes morais", mens. 46.

Téc: NILSONPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: ADILIACEOSLocal:

26

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O desafio da montanha". In: Histórias que ninguém contou. Conselhos que ninguém deu, pág. 128/130. Coletânea de 

Melcíades Jose de Brito. DPL - Editora e Distribuidora de Livros Ltda - São Paulo, 2000.

Enfocar a finalidade das reencarnações que se constitui em vencer os obstáculos da vida para o crescimento espiritual, para a 

vitória do Espírito.

4368-1727

14/07/2014
A BAGAGEM DO ESPÍRITO

Fazer as oposições: ação x inação

Enfocar o tema apoiado na passagem de Tiago, cap. 2:17 "A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma".

Emmanuel. Palavras de vida eterna. "Fé e obras", mens. 5; Ajudemos também", mens. 11; "Boas obras", mens. 13; Reparemos 

nossas mãos", mens. 37. André Luiz. Agenda cristã. "Solicitação fraterna", mens. 7. Joanna de Angelis. Celeiro de bênçãos. 

"Caridade e presença", mens. 30; "Sempre caridade", mens. 51.

Téc: NILSONPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: ADILIACEOSLocal:

28

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Os túneis de Deus". In: Histórias que ninguém contou. Conselhos que ninguém deu. Coletânea de Melcíades José de 

Brito. DPL - Editora e Distribuidora de Livros Ltda - São Paulo, 2000.

Abordar o comportamento do homem que deve ser centrado na glorificação e no serviço ao Eterno Pai, na pessoa do semelhante e 

não na simples glorificação a Deus.

4368-1727

04/08/2014
O IDEALISMO SUPERIOR

Fazer as oposições: apego x desapego

Apoiar o tema na passagem de "O jovem rico", no Evangelho Segundo o Espiritismo", cap. 16, item 14. "O amor aos bens terrenos 

constitui...". LE, questão 770-A;Lucas, 12:47 e 48; Mateus, 19:16-24.

Ermance Dufaux. Reforma íntima sem martírio "Projeto de vida", pág. 40-2.

Téc: NILSONPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: ADILIACEOSLocal:

31

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O pescador solitário". In: Histórias que ninguém contou. Conselhos que ninguém deu. Coletânea de Melciades José 

de Brito, pág. 36-8. DPL - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. São Paulo - 2000.

Abordar que a solução de todos os problemas da humanidade está apoiada no cultivo do idealismo superior, isto é, na paixão ao 

adiantamento espiritual. Acrescentar ainda que destruímos as faculdades de amar quando as reduzimos aos bens materiais.

4368-1727

21/09/2014
A RECONCILIAÇÃO

Fazer as oposições: reconciliação x desarmonização

Apoiar o tema no Evangelho de Jesus, conforme anotações de Mateus, 5:25 - "Reconcilia-te depressa com o teu adversário, 

enquanto estás no caminho com ele..."

Albino da Santa Cruz. Autoterapia do Evangelho. "Um coração apaziguador", pág. 147-9. Emmanuel. Alma e coração. "Efeito do 

perdão", pág. 41-2. Emmet Fox. O sermão da montanha. "Bem-aventurados os misericordiosos", pág. 41-2.

Téc: ELIZA SILVAPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: WALTERCEOSLocal:

38

Tarefa:

Delimitação:

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

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

distâncias e facilitem a aproximação.

99822-0654 4345-4236

25/09/2014
A RECONCILIAÇÃO

Fazer as oposições: reconciliação x desarmonização

Apoiar o tema no Evangelho de Jesus, conforme anotações de Mateus, 5:25 - "Reconcilia-te depressa com o teu adversário, 

enquanto estás no caminho com ele..."

Albino da Santa Cruz. Autoterapia do Evangelho. "Um coração apaziguador", pág. 147-9. Emmanuel. Alma e coração. "Efeito do 

perdão", pág. 41-2. Emmet Fox. O sermão da montanha. "Bem-aventurados os misericordiosos", pág. 41-2.

Téc: LUCIANAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: CATARINACEOSLocal:

38

Tarefa:

Delimitação:

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

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

distâncias e facilitem a aproximação.

4362-2279
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