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22/01/2016 SEDE PERFEITOS

Fazer a oposição: perfeccionismo x perfeição

Correlacionar o tema à passagem de Jesus anotada em Mt. 5: 44,46-48 “Amai os vossos Inimigos...”. Cap. XVII, item 10 - EE.

 “Compreendendo”, mens.21, “Combatendo a sombra”, mens.31, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. “Maioridade”, 

mens.21, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel.

Ilustrar com: “A mulher perfeita”, p.68, In: Histórias para pais, filhos e netos, Paulo Coelho. Edit. Globo / 2001.

Abordar a imperiosa necessidade de elevarmos o padrão vibratório das nossas emoções e pensamentos, purificando-nos sempre 

mais, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Todavia, devemos aprender a 

respeitar o livre arbítrio dos nossos semelhantes, assim como temos o nosso respeitado pelo nosso Pai Celestial.

Téc: GeraldoPrep: 19:30hA.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h Exp: MarileneCEOSLocal:

3

Tarefa:

Tema:

4367-2525 4122-3191

06/05/2016 A BENÇÃO DO TRABALHO

Fazer a oposição: enfado x bom ânimo.

Apoiar o tema no capítulo XXV do EE, itens 1 a 4, "Ajuda-te, e o céu te ajudará".

“Salários”, mens. 5, In: Pão Nosso, esp. Emmanuel. “Obreiros atentos”, mens. 8, “A boa parte”, mens. 32, In: Fonte Viva, esp. 

Emmanuel. “Brilhe a vossa luz”, In: Vinha de Luz, prefácio, esp. Emmanuel.

Ilustrar com: "O Macaco e a banana", texto esparso.

Abordar que o trabalho, como fonte de todo progresso, deve ser razão de alegria e realização em nossas vidas. A vida é preciosa 

demais para vivermos ociosos ou aborrecidos pelos encargos. Devemos encontrar motivos de satisfação nas tarefas de cada dia, 

mesmo as mais simples e humildes, a bem de nossa saúde física, mental e espiritual.

Téc: SilvioPrep: 19:30hA.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h Exp: JahildaCEOSLocal:

18

Tarefa:

Tema:

95907-0954

22/07/2016 A AMIZADE

Fazer a oposição: inimizade x amizade.

 Correlacionar o tema à passagem evangélica de Jo – 15: 15 “... Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai 

vos tenho feito conhecer.” - Jesus.

 “A Amizade em Aristótelis”, In: O livro das Virtudes, p. 221. “Amigos modificados”, In:  Estude e viva,  p. 171. “União fraternal”, 

mens.49, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. “Apreço”, mens. 91, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel.

 Ilustrar com a mensagem “A Grandeza da renúncia” In: Bênçãos de paz, esp. Joanna de Angelis.

Abordar que devemos sempre cultivar novas amizades, bem como trabalhar pela manutenção das antigas, compreendendo que 

poderá vir a ocorrer o afastamento esporádico de alguns companheiros por divergirem de nossas idéias e opiniões. Ainda assim, 

deveremos rogar ao Senhor que nos ilumine para que possamos compreender e aceitá-los com o seu livre arbítrio.

Téc: ValdirPrep: 19:30hA.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h Exp: WagnerCEOSLocal:

29

Tarefa:

Tema:

2564-8455 2669-1725

02/09/2016 NÃO DIRÁS FALSO TESTEMUNHO

Fazer a oposição: mentira x verdade.

Apoiar o tema no Decálogo – “Não dirás falso testemunho”, e na passagem evangélica “Quem quer amar a vida e ver os dias 

felizes, refreie a sua língua do mal...” I Pedro, 3: 10.

“O Caluniador”, mens. 27, In: Os Mensageiros, esp. André Luiz. “Na esfera da língua”, mens. 109, ”Asseio verbal”, mens. 164, 

In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel.

Ilustrar com “As três recompensas”, de Malba Tahan.

Abordar a necessidade de se abolir o mau hábito da fofoca e da calúnia, tão comuns nos meios sociais hoje em dia, e que devemos 

tomar muito cuidado com a divulgação e a propagação de notícias veiculadas pela internet e redes sociais, sem a certeza quanto à 

origem e veracidade das mesmas.

Téc: GeraldoPrep: 19:30hA.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h Exp: Anna HelenaCEOSLocal:

35

Tarefa:

Tema:

4436-3866 4122-3191
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21/10/2016 AS NOSSAS ESCOLHAS

Fazer a oposição: equívocos x escolhas inteligentes.

Apoiar o tema na Epístola de Paulo aos Gálatas, 6:7 - "Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. 

 “Na luta vulgar”, p. 45, In: Segue-me, esp. Emmanuel. “Educa”, mens.30, “Enxertia divina”, mens. 78, In: Fonte Viva, esp. 

Emmanuel. “Que fazeis de especial?”, mens. 60, In: Vinha de Luz, esp. Emmanuel. Mensagem “Um dia”, In: JORNAL MUNDO 

MAIOR - Informativo da Comunidade Cristã: "Lar em Jesus" de 19/08/2015.

Ilustrar com a história: Plantando e colhendo (texto esparso). 

Abordar que o amanhã dependerá de como estivermos trabalhando e projetando hoje. Alcançaremos sempre o melhor, desde que o 

façamos com firme vontade e dedicação; colocando nisso o nosso coração, e empenhando todos os esforços na busca da superação 

das dificuldades. Tudo dependerá da nossa atitude na intimidade do tempo! Orar, como se tudo dependesse de Deus;  e trabalhar, 

como se tudo dependesse de nós!

Téc: SilvioPrep: 19:30hA.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h Exp: Elenice Cav.CEOSLocal:

42

Tarefa:

Tema:

3593-6757


