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15/01/2015 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: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: LuziaIAMLocal:

02

Tarefa:

Delimitação:

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).

4438-2033

25/01/2015 O SER COLETIVO

Fazer a oposição: Individualidade x coletividade.

Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de João 13: 34 “Um novo mandamento eu vos dou: que vos ameis uns 
aos outros como eu vos amei”. “Amizade”. In: Semanário das Reflexões, p. 33, de Albino Santa Cruz. “Disponibilidade”, Idem 
pág. 45-48; “Convite ao Amor”. In: Convites da Vida”, Joanna de Angelis, p. 15-16.  Ilustrar com: “Correndo Juntos”. In: A Arte 
de Contar Histórias, p. 80, de Irmão José Geraldo Teófilo da Silva. NDS. 

Téc: FátimaPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: WalterCEOSLocal:

04

Tarefa:

Delimitação:

Abordar que o importante da vida é mais do que ganhar sozinho, mas sim ajudar, bem como ensinar o outro a vencer. A vitória, 
não apenas de alguns, mas de todos. Este é o ideal da coletividade.

9-9822-0654 4436 5091

07/02/2015 O RECOMEÇO

Fazer oposição: Desistência x Persistência.

Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de Lucas, 5: 17 - 26 – “Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua 
casa”. “Recomecemos”, mens. 1; “Socorro e Concurso”, mens. 9; “Atitudes Essenciais”, mens. 18. In: Palavras da Vida Eterna, 
Emmanuel.  “O Senhor dá sempre”, mens. 63; “Até ao fim”, mens. 36. In: Pão Nosso, de Emmanuel. “Persistir um pouco mais, 
mens. 28, “Aferições”, mens. 29 In: Lições para o autoamor. Ilustrar com: “Rompendo o Infortúnio”. In: Novas histórias que 
ninguém contou. Novos conselhos que ninguém deu, p. 92. Editora DPL. 

Téc: ---Prep: 15:45hDESADEF - Sábado  16:00 h Dir: EtelvoneCEOSLocal:

05

Tarefa:

Delimitação:

Esclarecer que o aprendizado da vida alicerça-se sobre contínuas situações difíceis que nos induzem a sábias experiências capazes 
de conduzir-nos por caminhos seguros, o que nos leva à maturidade espiritual.

23/04/2015 O DESPOJAMENTO

Fazer oposição: Retenção x despojamento

Apoiar o tema em Atos, 3- 6 - “E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou”. “Há muita diferença”, 
mens. 106. In: Pão Nosso, de Emmanuel. “Convite à Caridade”, mens. 6; “Convite a Compaixão”, mens. 7; “Convite ao Bem”, 
mens. 4, In: Convites da Vida, de Joanna de Angelis.  Ilustrar com: “O Rio da Vida”. In: Texto esparso. 

Téc: ---Prep: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: MarleneIAMLocal:

16

Tarefa:

Delimitação:

16/07/2015 O ALTRUISMO

Fazer a oposição: Inação x Ação.

Apoiar o tema na passagem do apóstolo Paulo a Timóteo 4: 14: “Não desprezeis o dom que há em ti”;   “Ajudemos também”, 
mens. 11, “Amor e temor” mens. 4, ”No auxílio a Todos”, mens. 39, “Reparemos nossas mãos”, mens. 37, In: Palavras da Vida 
Eterna, Emmanuel.  Ilustrar com: “A benfeitora oculta”. In: Evangelho em Casa, p.76-77, Meimei. 

Téc: ---Prep: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: MarildaIAMLocal:

28

Tarefa:

Delimitação:

Abordar o desprendimento para a execução dos pequenos serviços, mesmo os mais humildes, entendendo que o trabalho bem feito, 
por mais grosseiro que nos pareça, deve ser aceito com respeito.
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25/07/2015 DIA DO AMIGO

Fazer oposição: Inimizade x amizade.

Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme João, 15: 13-15 - “Ninguém tem mais amor do que este: de dar alguém a sua vida 
pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o 
que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer”. “Amizade”, 
mens. 33-36. In: Semanário das Reflexões, de Albino da S. Cruz; “Benvindos”. In: Leitura Diária, p. 15, novembro/ 1990; “O 
Companheiro”, mens. 20; “Amigos foi a titulação mais expressiva que Jesus destacou do vocabulário para definir os 
companheiros. Isso naturalmente ocorreu, porque nenhum de nós consegue algo realizar sem amigos que nos comunguem os 
pensamentos e nos auxiliem a concretizar os próprios anseios”. In: Amizade, de Meimei, psicografia Chico Xavier.  Ilustrar com: 
“Atos Gratuitos de Amor”. In: Do Baú do Pai, p. 96. 

Téc: ---Prep: 15:45hDESADEF - Sábado  16:00 h Dir: EtelvoneCEOSLocal:

29

Tarefa:

Delimitação:

Abordar a relação de carinho e afeto com os nossos companheiros de jornada os quais Deus nos presenteou para suavizar as 
nossas vidas.

05/09/2015 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: 15:45hDESADEF - Sábado  16:00 h Dir: EloísaCEOSLocal:

35

Tarefa:

Delimitação:

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...”

9-6600-9318

15/10/2015 FORA DA EDUCAÇÃO NÃO HÁ SALVAÇÃO

Fazer a oposição: Negligência x responsabilidade.

Apoiar o tema nos capítulos V, item 4 e VIII, item 4 do EE. “... Quantos pais infelizes com os filhos, por não terem combatido as 
suas más tendências desde o princípio...”. “Deveres dos pais”, mens. 16. In: Leis morais da vida, de Joanna de Angelis. “Três 
estilos de agir”, cap. 3. In: Quem ama educa, de Içami Tiba. Edit. Gente / SP. 2002. Idem mens.”Felicidade”, na introdução. 
“Galho verde”, mens. 25. In: Renovando atitudes, espírito Hammed. Ilustrar com: “...  Proteção ou educação”, in: 100 Estórias de 
vida e sabedoria”, Osvino Toillier,  Edit. Sinodal. 2007.

Téc: ---Prep: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: LuziaIAMLocal:

41

Tarefa:

Delimitação:

Enfocar que a educação dos filhos é oportunidade sublime de redenção espiritual para pais e filhos, e, portanto, não deve ser 
descuidada ou malbaratada.

4438-2033

01/11/2015 OS ESPÍRITAS DIANTE DA MORTE

Fazer oposição: Viver mal x morrer bem.

Apoiar o tema no capítulo IV do EE: Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo, item 5 e na questão 165 do LE, e 
ainda na passagem de Jesus, conforme as anotações de Lucas, 21: 34 – “E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se 
carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia”. “Nascer, morrer, 
renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei”.  Allan Kardec. “Os espíritas diante da morte”, capítulo 11, In: Mereça ser feliz“,  
espírito Ermance Dufaux, Edit. Dufaux, 2007. “E olhai por vós”, mens. 23; “De alma desperta”, mens. 30, In: Vinha de Luz. “No 
rumo do amanhã” mens. 6, “Estejamos atentos”, mens. 105, In: Palavras de vida eterna. “Vida e morte”, mens. 32 In: Coragem, 
espírito Emmanuel. Ilustrar com: “Pavor da morte”, capítulo 48, In: Os mensageiros, espírito André Luiz.

Téc: WagnerPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: WalterCEOSLocal:

44

Tarefa:

Delimitação:

Morrer retamente deve ser meta de todos que fomos agraciados com a riqueza dos tesouros doutrinários. Uma visão clara e precisa 
da vida futura, sem os resquícios mitológicos, é essencial para uma vida corporal mais proveitosa e consciente, que permitirá um 
desenlace saudável nos rumos da continuidade e ascensão.

9-9822-0654 9-9697-2098
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12/12/2015 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: 15:45hDESADEF - Sábado  16:00 h Dir: EtelvoneCEOSLocal:

49

Tarefa:

Delimitação:

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.
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