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13/01/2015 A FINALIDADE DA VIDA

Fazer oposição: Inconsciência x Consciência.

Apoiar o tema na passagem de Jesus, anotada por Mateus, 6: 19-26: “Não ajunteis tesouros na terra....”, “Olhai para as aves do 
céu... e vosso Pai Celestial as alimenta”.   “Na conquista da liberdade”, mens. 28; “Caridade e Riqueza”, mens. 49; “No Solo do 
Espírito”, mens. 51; “O primeiro passo”, mens. 66; “Apreço”, mens. 91; “Reclamações”, mens. 99: In: Palavras da Vida Eterna, 
Emmanuel. Ilustrar com: “A Dança”. In: Histórias Maravilhosas para Ler e Pensar. p. 32-34, de Neila Tavares. Editora Nova Era, 
Rio de Janeiro, 2002.

Téc: ---Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Exp: CeileCEOSLocal:

02

Tarefa:

Tema:

Abordar que a finalidade da nossa vida é a conquista da “consciência cósmica” e que o nosso fazer é um contributo para a 
sociedade. A nossa vida tem que ter esta finalidade – a de “celebração” (enaltecimento).

4178-9998

10/02/2015 OS ENTRAVES PESSOAIS

Fazer a oposição: Rompimento x continuidade.

Correlacionar o tema à passagem de Tiago, 1: 14: “Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria 
concupiscência”.  “Abre a Porta”, mens. 11; “Oração e Renovação”, mens. 64; “Maus Obreiros”, mens. 77. In: Vinha de Luz, 
Emmanuel. Idem. “Alma e Coração”. “Efeito do Perdão”, mens. 16; “Heroísmo Oculto”, mens. 17. “Faixa das Aflições”, p. 39-
41. In: Estradas e Caminhos.  Ilustrar com: “Schibli”. In: Histórias Maravilhosas para Ler e Pensar, p. 188-9, Coletânea de Neila 
Tavares, Editora Nova Era.

Téc: ---Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Exp: Sônia TorresCEOSLocal:

06

Tarefa:

Tema:

Abordar que Deus não transmitiu o seu poder divino ao homem e que, portanto, cabe a ele – o homem – romper a sua inferioridade, 
elevando-se para a luz.

4341-4711

03/03/2015 A GRANDE ILUSÃO

Fazer oposição: Ilusão x Maturidade

Correlacionar o tema à passagem de Mc. 8: 36: “Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma?” – 
Jesus. “No rumo do amanhã” mens.6, “Excesso”, mens. 73 In: Palavras de vida eterna, esp. Emmanuel. “Riqueza para o céu”, 
mens.177, In: Fonte viva, esp. Emmanuel. “Diálogo sobre a ilusão”, cap. 15, In: Reforma Íntima sem martírio, esp. Ermance 
Dufaux.  Ilustrar com a história “A grande ilusão”. Texto esparso.

Téc: ---Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Exp: CeileCEOSLocal:

09

Tarefa:

Tema:

Enfocar que para vencer a auto-ilusão é preciso desapegar-se da falsa imagem que fazemos de nós mesmos, desapaixonando-nos 
do “eu”. Para isso, somente o auto-conhecimento, à luz da doutrina dos espíritos, será capaz de guiar-nos pelos vales sombrios da 
ilusão.

4178-9998

31/03/2015 PORQUÊ NÃO FAÇO O BEM QUE QUERO?

Fazer oposição: Inércia x Ação. 

Apoiar o tema na epístola de Paulo aos romanos, 7: 19 – “Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse 
faço?” e Lc. 17: 20-21 – “... O reino de Deus não vem com a aparência exterior ...”. “Defenda-se” mens. 41, in: Agenda Cristã, p. 
129. Esp. André Luiz. “Parecem, mas não são”, mens. 168, In: Vinha de Luz, espírito Emmanuel. Ilustrar com: “José e seu vizinho 
João” cap. 11, in: Reciclando a Maledicência, p. 196. De Bianca Ganuza, Edit. Dufaux. 2011.

Téc: ---Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Exp: TerezinhaCEOSLocal:

13

Tarefa:

Tema:

Enfocar que pelos mecanismos do orgulho procuramos esconder de nós e dos outros nossos traços e tendências indesejáveis, 
sustentando uma fachada que nos mostre com características que sejam aceitas e admiradas por todos. Todavia, a fim de conseguir 
alcançar a nossa evolução precisamos aprender a analisar o que se esconde por detrás de nossos comportamentos. 

9-7651-7224

28/04/2015 JUSTIÇA DAS AFLIÇÕES

Fazer a oposição: Aflição x serenidade.

Apoiar o tema no capítulo V, itens 1 a 5 do EE. “... A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é, 
assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios...”. “Eu não merecia”, mens.7. In: Renovando Atitudes, 
espírito Hammed. “O devoto incompreensível”, mens.18. In: Luz Acima, espírito Irmão X. Ilustrar com: “O garfo e a morte”, In: 
Histórias para Aquecer o Coração 2, p. 51-53. Jack Canfield e Mark Victor Hansen, Edit. Sextante / RJ. 2001.

Téc: ---Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Exp: TerezinhaCEOSLocal:

17

Tarefa:

Tema:

Enfocar que precisamos assumir o comando de nossas vidas e sairmos do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis, 
que reclamam e se colocam como “vítimas do destino”. 

9-7651-7224
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26/05/2015 RENÚNCIA E CONQUISTA

Fazer oposição: Renúncia x conquista.

Apoiar o tema na epístola de Tiago, 4: 8 – “... Alimpai as mãos pecadores; e, vós de duplo ânimo, purificai os corações” 
“Purificação íntima”, mens. 18; “Lucros”, mens. 56; “Dinheiro”, mens. 57. In: Caminho, Verdade e Vida; “Resistência a 
tentação”, mens. 101. In: Pão Nosso, de Emmanuel. Ilustrar com: “O Poder e as leis divinas”. In: Histórias que elevam a alma, p. 
74-76, de Guilherme Victor M. Cordeiro, DPL Editora. 

Téc: ---Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Exp: CeileCEOSLocal:

21

Tarefa:

Tema:

Destacar que “... somente aqueles que sabem renunciar aos convites dos vícios do mundo, a fim de conquistar as virtudes que 
valorizam o íntimo da criatura, é que são reais detentores do mais grandioso poder: o poder sobre si mesmo”.

4178-9998

07/07/2015 A INVEJA

Fazer a oposição: Inveja x admiração.

Apoiar o tema na epístola de Paulo aos romanos 12: 15 “Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram”. 
“Solidariedade”, mens. 92, “Serviço e inveja”, mens. 93 In: Palavras de vida eterna, esp. Emmanuel. “Faccionismo”, mens. 36, In: 
Vinha de Luz, esp. Emmanuel. “Guardemos o cuidado” mens. 34, “Riqueza para o céu”, mens.177, In: Fonte viva, esp. Emmanuel.  
Ilustrar com: “A Inveja”, p. 41, In: Estórias para Contar... de William Netto Candido, Edit. e Gráfica Vida e Consciência, São 
Paulo.

Téc: ---Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Exp: CeileCEOSLocal:

27

Tarefa:

Tema:

Enfocar que a inveja é o extremo oposto da admiração. Ela nos faz censurar e apontar as supostas falhas das pessoas, distraindo-
nos a mente do necessário desenvolvimento de nossas potencialidades interiores. 

4178-9998

04/08/2015 O VALOR DE SERVIR

Fazer oposição: Egoísmo x Altruismo.

Fundamentar o tema na afirmativa de Jesus em Mc. 10: 45: "O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir" e no 
cap. XVII, item 10 do EE: O homem no Mundo. "Quem serve, prossegue", mens. 82, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. "Auxiliar", 
mens. 52, In: Livro da Esperança, esp. Emmanuel. "Ajudemos Também", mens. 11, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. 
Servir tem a ver com atitudes. Significa colocar-se no lugar das pessoas, demonstrar  interesse por elas, estar pronto para ajudá-
las, identificar suas reais necessidades e atendê-las quanto possível. Ilustrar com: "A Panela de Sopa", texto esparso. Citar o 
trabalho e a obra de Chico Xavier. 

Téc: ---Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Exp: Sônia TorresCEOSLocal:

31

Tarefa:

Tema:

Abordar que a criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra mil recursos dentro de si mesmo, na solução de 
todos os problemas.Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido.

4341-4711

01/09/2015 OS FALSOS PROFETAS MODERNOS

Fazer a oposição: Fé cega x fé raciocinada.

Apoiar o tema no cap. XXI do EE – Falsos cristos e falsos profetas, itens 1 a 3. Passagem de Mt.: VII: 43-45 “Guardai-vos dos 
falsos profetas, que vêm  a vós, com vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores...” Idem itens 6 e 7 : Não acrediteis em 
todos os espíritos. “Não confundas”, mens. 13, In: Vinha de luz”, Emmanuel. “Atitudes essenciais” mens. 18, In: Palavras de vida 
eterna. Emmanuel. 

Téc: ---Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Exp: Sônia TorresCEOSLocal:

35

Tarefa:

Tema:

Conscientizar o público de que existem pessoas que falam em nome de Deus, mas colocam como se as graças do alto pudessem ser 
alcançadas através do dinheiro. Usam de suas igrejas para iludir a boa fé dos incautos sobre os ensinos cristãos. São os modernos 
vendedores de indulgências. (Explicar o que são indulgências). Os falsos profetas insinuam que Deus faz trocas, onde quem der 
mais dinheiro será mais atendido. Citar Kardec no EE, cap.XXVI, item 4 “Deus não vende os benefícios que concede...”

4341-4711

29/09/2015 O OUTRO LADO DAS PESSOAS

Fazer a oposição: Desarmonização x reconciliação.

Apoiar o tema no cap. XII do EE: Amai os Vossos Inimigos, itens 1 e 2 – Mt: 20: 43-47 e Lc: 6: 32-36 . “Viver em paz” mens. 123; 
“Diferenças”, mens. 63; In: Fonte Viva, de Emmanuel. “Inimigos” mens. 137, “Revides” mens. 142, In: Pão Nosso, de Emmanuel.  
Ilustrar com: “O outro lado das pessoas”. In: Histórias para aquecer o coração 2, p. 32-35 Jack Canfield e Mark Victor Hansen, 
Edit. Sextante / RJ. 2001.

Téc: ---Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Exp: RudineiCEOSLocal:

39

Tarefa:

Tema:

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.

9-9219-3789
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20/10/2015 A ORAÇÃO DO “PAI NOSSO”

Fazer a oposição: Superficialidade x profundidade de sentimentos.

Apoiar o tema no evangelho de Mateus, 6: 7-13 “A verdadeira oração”. Explicar frase por frase. Livro “Pai Nosso” de Meimei, 
Artigo “O Pai Nosso” de Inaldo Lacerda Lima, encontrado em www.espirito.org.br.

Téc: ---Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Exp: CeileCEOSLocal:

42

Tarefa:

Tema:

 Ilustrar com a história “Existência de Deus” In: Pai Nosso, espírito Meimei. Jesus Cristo nos ensinou uma única oração: o “Pai 
Nosso”, conforme o sermão da montanha. Mas, devemos orar procurando transformar as suas frases em sentimentos elevados de 
amor a Deus, ao próximo e a nós próprios, e não ficarmos apenas repetindo-as, mecânicamente, sem envolvimento emocional e, 
principalmente, sem a necessária exemplificação nas nossas atitudes diárias no convívio com o nosso próximo.

4178-9998

17/11/2015 A ARROGÂNCIA

Fazer a oposição: Orgulho x humildade.

Apoiar o tema em Mateus, 20: 26-28 - “Assim não deve ser entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja 
vosso serviçal, e, qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo”. “Bem aventurados os pobres de espírito”, cap. 
VII - EE, “Estudando a arrogância”, cap. 8 e 9,  In: Escutando Sentimentos, esp. Ermance Dufaux. Ilustrar com a história “O farol 
e o navio” (texto esparso).

Téc: ---Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Exp: CeileCEOSLocal:

46

Tarefa:

Tema:

Enfocar que, de posse dessa sensação orgulhosa de possuir o certo em nosso ponto de vista, há milênios adotamos condutas que 
nos causam a agradável ilusão de possuirmos autoridade suficiente para julgar com precisão a vida alheia”.

4178-9998

08/12/2015 O GRÃO DE MOSTARDA

Fazer a oposição: O muito sem Deus x pouco com Deus.

Apoiar o tema no cap. XIX do EE, item 1 “... Se tiverdes fé como um grão de mostarda...” Mt., XVII: 14-19.  “Culto Doméstico” 
mens. 35 In: Os Mensageiros p. 184-188, espírito André Luiz. “Contribuir” mens.58 In: Pão Nosso, espírito Emmanuel p. 127-128, 
Idem “Conserva o Modelo” mens.97, pg. 205-206. “Fé nas Vitórias” mens.18 In: Reforma Íntima Sem Martírio” espírito Ermance 
Dufaux. Ilustrar com “Atos Gratuitos de Amor” In: Histórias para Aquecer o Coração 2, p. 54-55. Jack Canfield e Mark Victor 
Hansen, Edit.Sextante/ RJ. 2001.

Téc: ---Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Exp: CeileCEOSLocal:

49

Tarefa:

Tema:

Enfocar o valor dos pequeninos gestos de amor e cortesia no nosso dia a dia, como indispensável  preparação às grandes 
realizações futuras. A semente de mostarda, a que se refere Jesus, constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura.

4178-9998

29/12/2015 O APRENDIZADO DO AMOR 

Fazer a oposição: Egoísmo x desprendimento.

Apoiar o tema na passagem de Mt. XXII: 34-40 “... Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de 
todo o teu entendimento, este é o maior e o primeiro mandamento...” cap. XI, itens 1 a 4 do EE e item 8 - Mensagem: A Lei de 
Amor, espírito Lázaro. “Aprender a amar”, cap. 2, In: Laços de afeto, pelo espírito Ermance Dufaux. “Amor e temor”, mens. 4, “O 
amor tudo sofre”, mens. 32 In: Palavras de vida eterna, espírito Emmanuel. ”Ante o amor”, mens. 55, In: Leis morais da vida, 
Divaldo Franco, pelo espírito Joanna de Angelis. Ilustrar com a história: “... Um pedaço de pão” p. 7, In: 100 Estórias de Vida e 
Sabedoria, de Osvino Toillier, Edit. Sinodal, 2007. 

Téc: ---Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Exp: Sônia TorresCEOSLocal:

52

Tarefa:

Tema:

Enfocar que o amor é uma aprendizagem. Conviver é uma construção. Amor não é empréstimo Divino para o homem e sim 
aquisição de cada dia na aprendizagem intensiva de construir relacionamentos propiciadores de felicidade e paz.

4341-4711


