
25-nov-15
DEPEX-Depto de Exposição Interna

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor Programação anual de Palestras 2016

Expositor Iracema

26/01/2016 INQUIETAÇÕES

Fazer a oposição: inquietação x serenidade.

Apoiar o tema na passagem de Jesus em Mt. Cap.VI – 19-21e 25-34: “... A cada dia basta o seu mal”, cap. XXV-EE.
 “Não te inquietes”, mens.86, “Prossigamos”, mens.34, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. “O imperativo da ação”, 
mens.45, In: Jesus no Lar, esp. Neio Lúcio. “Caminha alegremente”, mens. 24, In: O Espírito da Verdade, Chico Xavier/Waldo 
Vieira.
Ilustrar com: “Dormir enquanto os ventos sopram”, Texto esparso.
Destacar que, acima de todos os tropeços e inibições, devemos prosseguir sempre para diante, olvidando o mal e fazendo o bem. 
Não é outro o ministério da Boa Nova: Amar, servindo, é venerar o Pai, acima de todas as coisas; e servir, amando, é amparar o 
próximo como a nós mesmos.

Téc: ElianaPrep: 13:30hA.E. 3ª Feira 14:00 h Dir: CatarinaCEOSLocal:

4

Tarefa:

Delimitação:

4362-2279 4332-4166

10/02/2016 O MOMENTO PRESENTE.

Fazer a correlação: passado x presente x futuro.

Embasar o tema na passagem de Jo. 12: 35: “Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem” – Jesus. “Valei-
vos da luz”, mens. 6, In: Pão Nosso, esp. Emmanuel.  “Lavradores“, mens. 31, “A boa parte”, mens. 32, “Estendamos o bem”, 
mens. 35, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. 
Ilustrar com “A Lembrança e o sal”, In: Histórias para pais, filhos e netos. Paulo Coelho, Edit. Globo/SP-2001.
Enfocar a importância de sermos gratos a Deus pelo momento presente, procurando vivê-lo com disposição e boa vontade, sem 
esperar por “condições especiais”, (Se não houver vento, reme!) considerando que somente no presente é que podemos atuar e 
preparar o nosso futuro.
Lembrar a frase de Chico Xavier: “Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e 
fazer um novo fim”. Do livro: “Quem sabe pode muito, quem ama pode mais”.

Téc: ArnaldoPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: Maria ElisaCEOSLocal:

6

Tarefa:

Delimitação:

9-9914-3447 2331-6678

11/02/2016 O MOMENTO PRESENTE.

Fazer a correlação: passado x presente x futuro.

Embasar o tema na passagem de Jo. 12: 35: “Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem” – Jesus. “Valei-
vos da luz”, mens. 6, In: Pão Nosso, esp. Emmanuel.  “Lavradores“, mens. 31, “A boa parte”, mens. 32, “Estendamos o bem”, 
mens. 35, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. 
Ilustrar com “A Lembrança e o sal”, In: Histórias para pais, filhos e netos. Paulo Coelho, Edit. Globo/SP-2001.
Enfocar a importância de sermos gratos a Deus pelo momento presente, procurando vivê-lo com disposição e boa vontade, sem 
esperar por “condições especiais”, (Se não houver vento, reme!) considerando que somente no presente é que podemos atuar e 
preparar o nosso futuro.
Lembrar a frase de Chico Xavier: “Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e 
fazer um novo fim”. Do livro: “Quem sabe pode muito, quem ama pode mais”.

Téc: SebastiãoPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: BernadeteCEOSLocal:

6

Tarefa:

Delimitação:

4392-1381 4125-1520

28/02/2016 ORGULHO: MATRIZ DE TODOS OS VÍCIOS

Fazer a oposição: orgulho x humildade.

Apoiar o tema no capítulo 7, itens 3 a 6 do EE – Quem se elevar será rebaixado - e na questão 917 do LE: “... No egoísmo reside 
uma dessas causas que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme...”.
“Maioridade”, mens. 21, “A Cortina do eu”, mens. 101, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. “No Sustento da paz”, mens. 45, In: 
Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. “O Bem é incansável” mens.11, In: Pão Nosso, esp. Emmanuel. “Estudando a 
arrogância”, cap.8, In: Escutando Sentimentos, esp. Ermance Dufaux.
Ilustrar com: “O rato e o monge”, In: Histórias para ler e pensar, seleção de Neila Tavares, Editora Nova Era, RJ-2002.
Enfocar que o egoísmo na sua mutação transforma-se em arrogância; essa por sua vez, deriva um cortejo de outros sentimentos sob 
ação do orgulho e da rebeldia. A arrogância retira-nos o “senso de realidade” e nos faz acreditar mais naquilo que pensamos 
sobre o mundo e as pessoas, do que naquilo que são realmente.

Téc: AlbertoPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: CatarinaCEOSLocal:

9

Tarefa:

Delimitação:

4362-2279 4123-3228



25-nov-15
DEPEX-Depto de Exposição Interna

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor Programação anual de Palestras 2016

Expositor Iracema

30/03/2016 A VERDADEIRA PUREZA

Fazer a oposição: impureza x pureza (pensamentos, palavras e atitudes).

Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de Mt. 5: 8 – “Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, 
porque verão a Deus”. EE. Cap. 8, itens 1 a 3. Comentar o item 8: Verdadeira pureza e mãos não lavadas.
“Melhorar para progredir”, mens. 7, “Na exaltação do reino divino“, mens. 17, “Coração puro”, mens. 36, In: Palavras de Vida 
Eterna, esp. Emmanuel. “Renasce agora”, mens.56, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. Homenagem a Chico Xavier, que exemplificou 
em vida a pureza de sentimentos, através do amor e dedicação ao próximo.
Ilustrar com: “A lenda do esconderijo seguro”, de Divaldo Franco.  
Enfatizar que, por mais ardente, a fé que não se exprime em obras de educação e de amor, redenção e bondade é talento morto. 
Somente o coração puro e intimorato é garantia de consciência limpa e reta, e quem dispõe da consciência limpa e reta vence toda 
perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante do caminho.

Téc: ValdirPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: Maria ElisaCEOSLocal:

13

Tarefa:

Delimitação:

9-9914-3447 2669-1725

26/04/2016 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: SebastiãoPrep: 13:30hA.E. 3ª Feira 14:00 h Dir: CéliaCEOSLocal:

17

Tarefa:

Delimitação:

2355-0946 4125-1520

04/05/2016 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: ValdirPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: Maria ElisaCEOSLocal:

18

Tarefa:

Delimitação:

9-9914-3447 2669-1725

08/05/2016 O AMBIENTE ESPIRITUAL DO LAR

Fazer a oposição: harmonia x desarmonia.

Correlacionar o tema ao EE, Cap. 9, item 6 e Cap. 27, item 11. 
“Conduta espírita”, esp. André Luiz. Pesquisa Livre. “Padrão espírita”, mens. 55, In: Benção de Paz, esp. Emmanuel. “Viver em 
paz”, mens. 123, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. “Virtude solitária”, p. 23, In: Justiça Divina, esp. Emmanuel. “Com amor”, mens. 
5, In: Vinha de Luz, esp. Emmanuel. “A Prece recompõe”, mens. 98, In: Vinha de Luz, “Convite ao evangelho”, mens. 20, In: 
Convites da Vida, esp. Joanna de Ângelis. Idem “Convite à harmonia”, mens. 27, Idem. “Felicidade no lar”, mens. 30, In: O 
Mestre dos Mestres, esp. Miramez. “O Duelo”, mens. 38, In: Evangelho no lar”, esp. Meimei.
Ilustrar com “O Ensino da luz”, mens. 28, In: A Vida escreve, Hilário Silva.
Abordar a participação e interesse de todos na manutenção do ambiente saudável do lar. Salientar a responsabilidade de todos 
para esse desiderato.

Téc: SebastiãoPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: Antonio CarlosCEOSLocal:

19

Tarefa:

Delimitação:

4390-9885 4125-1520



25-nov-15
DEPEX-Depto de Exposição Interna

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor Programação anual de Palestras 2016

Expositor Iracema

26/05/2016 REVIDES

Fazer a oposição: impulsividade x reflexão.

Apoiar o tema na passagem evangélica de Mt. V: 21-22 e EE cap. IX - Bem-aventurados os mansos e pacíficos, itens 1 a 4 e no item 
9 – A Cólera.
 “Ação ponderada”, In: Jornal Mundo Maior, informativo da Comunidade Cristã “Lar em Jesus”. “Obsessores”, mens. 23, In: 
Seara dos Médiuns, esp. Emmanuel. “Obra individual”, mens. 178, In: Vinha de Luz, esp. Emmanuel. “Na obra regenerativa”, 
mens. 37, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. 
Ilustrar com a história: “A Lei do caminhão de lixo”  - texto esparso.
Destacar que precisamos aprender a transformar nossos impulsos de agressividade e revide, em ação ponderada, refletida, 
transformando nosso comportamento milenar de agressividade, através da disciplina do amor, desarmando assim nossas atitudes 
impulsivas no seu nascedouro.

Téc: SebastiãoPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: BernadeteCEOSLocal:

21

Tarefa:

Delimitação:

4392-1381 4125-1520

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: ValdirPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: Lúcia HelenaCEOSLocal:

27

Tarefa:

Delimitação:

4221-2065 2669-1725

27/07/2016 A RAZÃO DO SOFRIMENTO

Fazer a oposição: mal sofrer x bem sofrer.

Apoiar o tema no cap. V, do EE – Bem aventurados os aflitos, itens 1, 4, 5 e na mensagem 18 de Lacordaire: “Bem sofrer e mal 
sofrer” e na Epístola de Paulo aos Hebreus, 12: 11: “Na verdade, toda correção, no presente, não parece ser de gozo, senão de 
tristeza, mas, depois, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela”. 
“Nossa cruz”, mens.74, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel/FCXavier, “Aceita a correção”, mens.6, In: Fonte Viva, esp. 
Emmanuel/FCXavier; “Cruz e cristo”, mens.15, In: Terapêutica de emergência, espíritos diversos/Divaldo P. Franco; 
“Considerando o sofrimento e a aflição”, p.126,  In: Espírito e Vida, esp. Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco, 2ª. edição.
Ilustrar com a mensagem 17: “O Serviço da perfeição”, In: Pai Nosso, esp. Meimei/FCXavier.
Levar o público a refletir sobre a frase de Emmanuel: “Sendo um planeta de expiações e provas, na Terra, todos conviverão com 
sua parcela de sofrimento - seja qual for a posição em que se encontrem. Longe de ser uma desgraça ou uma punição, o sofrimento 
funciona como reequilíbrio e tratamento para o espírito, que, sem esse estímulo, dificilmente poderia reajustar-se e acordar a 
consciência para a realidade superior.

Téc: ArnaldoPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: Maria ElisaCEOSLocal:

30

Tarefa:

Delimitação:

9-9914-3447 2331-6678

09/08/2016 A LUZ INTERIOR 

Fazer a oposição: ensombrar-se x iluminar-se.

Apoiar o tema na passagem evangélica de Mt. V: 15 e Lc. VIII: 16-17, e cap. XXIV do EE – Não por a candeia debaixo do alqueire, 
itens 1 e 2. 
“A Candeia viva”, mens.81 e “Alguma coisa”, mens.28, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel/FCXavier; “Mais perto da dor”, mens.37, 
In: A coragem da fé, esp. Bezerra de Menezes/Carlos Bacelli; “Chamamento divino”, mens. 127, In: Palavras de Vida Eterna, esp. 
Emmanuel.
Ilustrar com a mensagem 25: “As rosas do infinito”, In: Contos e Apólogos, esp. IrmãoX/FCXavier.
Enfatizar que devemos transformar nossas energias em bondade e compreensão redentoras para toda gente, gastando para isso o 
óleo da nossa boa vontade, na renúncia e no sacrifício. Assim, a nossa vida, em Cristo, passará realmente a brilhar.

Téc: ElianaPrep: 13:30hA.E. 3ª Feira 14:00 h Dir: NelsonCEOSLocal:

32

Tarefa:

Delimitação:

4368-0286 4332-4166



25-nov-15
DEPEX-Depto de Exposição Interna

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor Programação anual de Palestras 2016

Expositor Iracema

25/08/2016 AS INFLUÊNCIAS ESPIRITUAIS

Fazer a oposição: insensibilidade x sensibilidade.

Correlacionar o tema à primeira epístola de João, 4: 1 – “Meus filhos, não creiais em todos os espíritos...” e no EE- cap. XXI, item 
6. Todo. LE, parte 2ª, cap. IX - Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, questões 459 a 472.
“Interferência espiritual”, In: Oferenda, p. 31-33, esp. Joanna de Angelis. “Renasce agora”, mens. 56, In: Fonte Viva, esp. 
Emmanuel. “Vencer o Mal”, mens. 10, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel.
 Abordar a necessidade de vigiarmos nossos pensamentos, palavras e atos, bem como fazermos uso da prece diária preconizada por 
Jesus, para que possamos sintonizar com os mensageiros do bem que, assim, nos protegerão das influências perniciosas dos maus 
espíritos.

Téc: LucianaPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: CatarinaCEOSLocal:

34

Tarefa:

Delimitação:

4362-2279

07/09/2016 BEM AVENTURAD0S OS MANSOS E PACÍFICOS

Fazer a oposição: perturbar x pacificar.

Apoiar o tema no EE – cap. IX – “Bem-Aventurados os mansos e pacíficos”. 
“Pacifica sempre”, mens. 70, ”Pacifiquemos”, mens. 79, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. “Abolição do mal”, p. 88/9, 
In: Mãos Unidas, esp. Joanna de Angelis. “Perante a paz” p. 133/5, In: Otimismo.
Ilustrar com “O Grito de Cólera”, Néio Lúcio/Chico Xavier, In: Luz No Lar – vários espíritos.  Editora FEB.
Enfocar que tudo pode ser agora no mundo aflição e convulsão, contudo, se tranquilizarmos a vida em torno quanto pudermos, a 
paz chegará, certamente, pelas mãos de Deus, porque a paz do mundo é Dom de Deus, começando em cada um de nós.  Violência 
com violência somam loucura.

Téc: ArnaldoPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: Lúcia HelenaCEOSLocal:

36

Tarefa:

Delimitação:

4221-2065 2331-6678

25/09/2016 A FELICIDADE VERDADEIRA

Fazer a oposição: reter x compartilhar.

Apoiar o tema no evangelho de Mateus, 5: 14 e 16 "Vós sois a luz do mundo... Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, 
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Vosso Pai, que está nos céus”.
 “Sois a luz”, mens. 105, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. “Aproveitemos”, mens. 161, In: Caminho, Verdade e Vida, esp. 
Emmanuel. “Sem desfalecimentos”, mens.82, In: Vinha de Luz, esp. Emmanuel. “Reclamações”, mens.99, ”Na fonte do Bem”, 
mens. 129, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. 
Ilustrar com o texto: História de vida. Esparso.
Abordar que a verdadeira felicidade consiste em fazer os outros felizes, à despeito dos nossos próprios problemas e dificuldades. A 
dor partilhada é metade da tristeza, mas a felicidade, quando partilhada, é dobrada.

Téc: SebastiãoPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: Antonio CarlosCEOSLocal:

39

Tarefa:

Delimitação:

4390-9885 4125-1520

05/10/2016 OBSESSÃO: DOENÇA MORAL

Fazer a oposição: aprisionamento x libertação.

Apoiar o tema na passagem de Mt. V: 44-48 “Mas eu vos digo: Amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio, e orai 
pelos que vos perseguem e caluniam...” Cap. XVII, itens: 1 e 3 do EE.
“Obsessão”, mens. 9, “Instrumentos da obsessão”, mens.29, In: A coragem da fé, esp. Bezerra de Menezes/ Carlos Bacelli; “Asas 
da libertação”, mens.16, In: Otimismo, esp. Joanna de Angelis/Divaldo P. Franco; “Para vencer o mal”, mens. 30, In: Palavras de 
Vida Eterna, esp. Emmanuel/FCXavier; “Alienação por obsessão”, mens.5, In: Sementeira da fraternidade, Espíritos 
Diversos/Divaldo P. Franco; “Nossos acompanhantes”, p. 45,  In: A presença de Deus, de  Richard Simonetti, 1ª edição. 
Homenagem a Allan Kardec que através da codificação espírita, libertou e continua libertando muitas consciências.
Ilustrar com: “Ação das trevas”, In: O Céu ao nosso alcance, de Richard Simonetti.
Destacar que, em qualquer processo obsessivo, o enfermo será sempre convidado às operações de reajustamento e reequilíbrio 
próprio. Pequenos exercícios de disciplina da vontade, culto da prece, leituras edificantes, ações em favor do próximo, entre outros, 
são antídotos que agem intensamente a benefício da própria criatura.

Téc: ArnaldoPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: Maria ElisaCEOSLocal:

40

Tarefa:

Delimitação:

9-9914-3447 2331-6678
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25/10/2016 A ESPERANÇA

Fazer a oposição: desesperar x confiar.

 Apoiar o tema em Salmos 42: 11 - “- Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro 
de mim? Ponha a sua esperança em Deus! pois ainda o louvarei; ele é o meu Salvador e o meu Deus.
“A Brisa da esperança” cap.25, In: Lindas Mensagens, esp. Meimei/Miltes C. Bonna; “Mensagem de esperança, p. 103, In: 
Espírito e Vida, esp., Joanna de Ângelis/Divaldo P.Franco, 2ª edição; “Diretriz”, mens.1, In: Amizade, esp. Meimei/FCXavier; 
“Alimenta a esperança”, mens.18, In: Cirurgia Moral, esp. Lencellin/João Nunes Maia. 
Ilustrar com: “A história da esperança” (autor desconhecido, texto esparso, encontrado em:  
mensagenseimagenspositivas.blogspot.com/2012/09/esperanca.html).

Enfocar que a esperança não pode desaparecer dos nossos ideais. Ela é uma flor que devemos cultivar, pois que nos predispõe ao 
despertar espiritual, para a capacidade de prosseguir em nosso caminho, mesmo diante das dificuldades da jornada.

Téc: ElianaPrep: 13:30hA.E. 3ª Feira 14:00 h Dir: CéliaCEOSLocal:

43

Tarefa:

Delimitação:

2355-0946 4332-4166

04/12/2016 A EFEMERIDADE

Fazer a oposição: efemeridade x eternidade. 

Correlacionar o tema à passagem de Tiago, em Atos, 4: 13 – “Eia agora vós que dizeis amanhã...” Relatar todo o texto em que o 
apóstolo aborda a falibilidade dos projetos humanos, 4: 13-17.  
“O Minuto”, p. 52/54, In: “O sol nas almas”, esp. Emmanuel. “Eia agora”, mens. 119, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. 
Ilustrar com: “A Libélula”, p. 78/79, In: Sabedoria das Parábolas, de Felipe Queiroz de Aquino.
Abordar a efemeridade dos momentos que passam e não retornam, e na demora do homem em situar-se em expectativas 
inoperantes. Levar também o público a refletir sobre o quanto se pode contribuir no minuto que passa, em favor do bem, do amor e 
da paz.

Téc: RosePrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: CatarinaCEOSLocal:

49

Tarefa:

Delimitação:

4362-2279

14/12/2016 O SOCORRO ESPIRITUAL DURANTE O SONO FÍSICO

Fazer a oposição: abandono x amparo.

Correlacionar o tema ao EE,VI. 8 – “Em toda parte onde haja uma lágrima, Deus coloca um Bálsamo que alivia”, EE VI, 5 a 8 e 
XXVIII, 38 a 39. 
“Mediunidade curativa”, cap. 33, In: Mecanismos da Mediunidade, esp. André Luiz. “Oração”, cap. 25, idem. “Jesus e a 
mediunidade”, cap. 26, Idem, “Regressando a casa”, In: Nosso Lar, cap. 49. “Auxílios do invisível”, mens. 100, In: Caminho, 
Verdade e Vida. Idem “Que tendes?”, mens. 133, In: Fonte Viva, Idem “A cura própria, p. 51, In: Segue-me, “A água fluída”, p. 
129, “O Passe”, mens. 131, In: Poder da fé, p. 165 “Psicoterapeuta”, p. 131, In: Jesus e o Evangelho, esp. André Luiz. “Curas 
espirituais”, mens. 53, In: O Espírito da Verdade. 
Ilustrar com “Cidadão de Nosso Lar”, cap. 50, In: Nosso Lar, esp. André Luiz.
Abordar o socorro diuturno de Deus, que se estende a toda parte, inclusive durante o sono físico. Salientar a necessidade de 
preparo para o sono físico, através da prece e bons pensamentos.

Téc: ArnaldoPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: Lúcia HelenaCEOSLocal:

50

Tarefa:

Delimitação:

4221-2065 2331-6678

15/12/2016 O SOCORRO ESPIRITUAL DURANTE O SONO FÍSICO

Fazer a oposição: abandono x amparo.

Correlacionar o tema ao EE,VI. 8 – “Em toda parte onde haja uma lágrima, Deus coloca um Bálsamo que alivia”, EE VI, 5 a 8 e 
XXVIII, 38 a 39. 
“Mediunidade curativa”, cap. 33, In: Mecanismos da Mediunidade, esp. André Luiz. “Oração”, cap. 25, idem. “Jesus e a 
mediunidade”, cap. 26, Idem, “Regressando a casa”, In: Nosso Lar, cap. 49. “Auxílios do invisível”, mens. 100, In: Caminho, 
Verdade e Vida. Idem “Que tendes?”, mens. 133, In: Fonte Viva, Idem “A cura própria, p. 51, In: Segue-me, “A água fluída”, p. 
129, “O Passe”, mens. 131, In: Poder da fé, p. 165 “Psicoterapeuta”, p. 131, In: Jesus e o Evangelho, esp. André Luiz. “Curas 
espirituais”, mens. 53, In: O Espírito da Verdade. 
Ilustrar com “Cidadão de Nosso Lar”, cap. 50, In: Nosso Lar, esp. André Luiz.
Abordar o socorro diuturno de Deus, que se estende a toda parte, inclusive durante o sono físico. Salientar a necessidade de 
preparo para o sono físico, através da prece e bons pensamentos.

Téc: AdrianaPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: GabrielCEOSLocal:

50

Tarefa:

Delimitação:

4368-3113 4368-8771
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