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20/01/2016 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: HélioPrep: 19:25hDesobsessão 4ª Feira 20:00 h Dir: RosemaraCEOSLocal:

3

Tarefa:

Delimitação:

2356-6122 4232-3252

06/04/2016 VAIDADE

Fazer a oposição: vaidade x humildade.

Apoiar o tema no capítulo VII do EE - Quem se elevar será rebaixado – itens 3, 5 e 11.
“Vício de prestígio”, cap. 18, In: Mereça ser feliz”, esp. Ermance Dufaux. “Sirvamos”, mens. 29, “Diferenças”, mens. 63, “Quem 
serve prossegue”, mens. 82, “A Cortina do eu”, mens. 101 In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. 
Ilustrar com: “A Ponte e a pinguela”, baseado numa história de Silvio Paulo Albino, In: Histórias para pais, filhos e netos, de 
Paulo Coelho, Edit. Globo/SP-2001.
Enfocar que, assim como existe a dependência química de tóxicos, existe a dependência psíquica de evidência e reconhecimento 
individual. Esse tipo de viciado é escravo da auto-imagem exacerbada que faz de si mesmo.

Téc: MarilenePrep: 19:25hDesobsessão 4ª Feira 20:00 h Dir: RosemaraCEOSLocal:

14

Tarefa:

Delimitação:

2356-6122 4367-2525

24/04/2016 A MATURIDADE ESPIRITUAL

 Fazer a oposição: frouxidão moral x integridade 

 Apoiar o tema na primeira epístola de Paulo aos Coríntios 6: 12 - "Todas as coisas me são       lícitas, mas nem todas as coisas 
convêm...” e no Evangelho de Mc. 8: 36 - " Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma?” – EE, 
cap. XVII – Sede perfeitos.
“Porta estreita”, mens. 20, “O caminho”, mens. 176, In: Vinha de luz, esp. Emmanuel. “Renovemo-nos dia a dia”, mens. 107, In: 
Fonte Viva, esp. Emmanuel. Mensagem do espírito Lázaro: ”O Dever”, item 7,  Cap. XVII do EE.
Ilustrar com a história: Integridade no ambiente de trabalho.
Reforçar que não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior: Somente pela estrita execução de 
nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida, e, com ela, o conhecimento da “perfeita vontade 
de Deus”, a nosso respeito. Ética é fazer “o que se deve” e não “o que se quer”.

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

17

Tarefa:

Delimitação:

2564-7417 2564-8455

06/07/2016 AMAR AOS INIMIGOS

Fazer a oposição: amor egoísta x amor altruísta.

Apoiar o tema no EE- cap. XII – Amai os vossos Inimigos - e na epístola de Paulo aos Romanos, 12: 20 –  “Portanto, se o teu 
inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber...”
“Perante o inimigo”, mens. 111, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel/FCXavier, “Busquemos o melhor”, mens. 113, In: 
Fonte Viva, esp. Emmanuel/FCXavier,  “Professores diferentes”, mens. 22, In: Amizade, esp. Meimei/FCXavier, “Perdoe e Viva”, 
p. 118, In: Relicário de Luz, autores Diversos/FCXavier. 
Ilustrar com A história de Plácido Domingues e José Carreras (encontrada na internet).
Abordar as diversas formas de amar aos inimigos, tais como: não opor obstáculos à reconciliação; desejar-lhes o bem; não nutrir 
desejo de vingança,  perdoá-los sem segundas intenções, estender-lhes as mãos, se for preciso; enfim, retribuir-lhes sempre o mal 
com o bem.

Téc: MarilenePrep: 19:25hDesobsessão 4ª Feira 20:00 h Dir: AdíliaCEOSLocal:

27

Tarefa:

Delimitação:

4317-1727 4367-2525
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