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12/01/2016 AS POTENCIALIDADES DA ALMA

Fazer a oposição: estagnação x crescimento.

Apoiar o tema em Salmos 82: 6 - “Eu disse: Vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo”.
 “Avancemos”, mens.50, “Renasce agora”, mens.56, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. “Na exaltação do reino divino”, mens. 17, In: 
Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. “Os instrumentos da perfeição”, mens.6, In: Jesus no Lar, esp. Neio Lúcio.
Ilustrar com: “A carpa aprende a crescer”, p.101 In: Histórias para pais, filhos e netos, Paulo Coelho, Editora Globo/ 2001.
Enfatizar que devemos ser capazes de sonhar e não nos sujeitarmos aos limites do nosso mundo, pois que somos livres para 
estabelecer as fronteiras de nossos sonhos.
Citar exemplos de pessoas que, apesar da origem humilde e enfrentando enormes dificuldades, souberam superar os obstáculos do 
caminho e obter a vitória espiritual.

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Dir: RosemaraCEOSLocal:

2

Tarefa:

Delimitação:

2356-6122

01/03/2016 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: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Dir: RosemaraCEOSLocal:

9

Tarefa:

Delimitação:

2356-6122

12/04/2016 O AMOR AO PRÓXIMO

Fazer a oposição: egoísmo x fraternidade.

Apoiar o tema no capítulo XI do EE - Amar o próximo como a si mesmo - itens 1, 2, 4 e mensagem de Sansão: item 10. 
“Amor e temor”, mens. 4, “Benignidade”, mens. 14, “Adoração e fraternidade”, mens. 23, In: Palavras de Vida Eterna, esp. 
Emmanuel. “Fraternidade”, mens. 15, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel.
Ilustrar com: “A Vida é um espelho”, texto esparso. 
Enfocar que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos no degrau de luta que lhes é 
próprio.  “Reflete na magnanimidade de Deus e não coleciones desapontamentos e mágoas, para que o bem te encontre à feição de 
canal seguro e limpo”.

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Dir: Márcia ChiurcoCEOSLocal:

15

Tarefa:

Delimitação:

4224-5642

31/05/2016 PRECE: A COMUNHÃO COM DEUS

Fazer a oposição: presunção x fé em Deus.

Apoiar o tema na questão 659 do Livro dos Espíritos “Qual o caráter geral da prece? (...) A três coisas podemos propor-nos por 
meio da prece: louvar, pedir e agradecer”.
“A Comunhão com Deus”, mens. 50, In: A Constituição divina, de Richard Simonetti, 13ª edição; “A porta do coração”, idem, p. 
22; “Pedi e obtereis”, EE capítulo XXVII, questões 658 a 663, em o LE; “Oração e atenção” mens. 24, In: Coragem, Francisco 
Xavier, esp. Emmanuel. “Como oras?” In: Otimismo, Divaldo Pereira Franco, espírito Joanna de Angelis. 
Ilustrar com a história do “Preto véio” contida na mensagem: “A Porta do coração”, p.22, In: A Constituição Divina, de Richard 
Simonetti, 13ª edição. 
“Acatemos na oração a presença da luz que nos descortina a estrada para a vida superior. (...) Quando a nossa comunhão com 
Deus e com a espiritualidade superior não seja possível em lugar à parte, que seja no silêncio do coração, conforme recomendação 
de Jesus”.

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Dir: Sônia MaraCEOSLocal:

22

Tarefa:

Delimitação:

4125-9448
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05/07/2016 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: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Dir: RosemaraCEOSLocal:

27

Tarefa:

Delimitação:

2356-6122

26/07/2016 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: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Dir: Márcia ChiurcoCEOSLocal:

30

Tarefa:

Delimitação:

4224-5642

06/09/2016 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: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Dir: RosemaraCEOSLocal:

36

Tarefa:

Delimitação:

2356-6122

18/10/2016 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: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Dir: RosemaraCEOSLocal:

42

Tarefa:

Delimitação:

2356-6122
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08/11/2016 A GRATIDÃO A DEUS

Fazer a oposição: ingratidão x gratidão.

Apoiar o tema na passagem evangélica: “Darei graças ao Senhor por sua justiça; ao nome do Senhor, cantarei louvores.” (Salmos, 
7: 17).
“Agradeçamos sempre”, mens. 113, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel/FCXavier; “Plenitude na gratidão”, mens. 20,  
In: Laços de Afeto, esp. Ermance Dufaux/Wanderley C. de Oliveira; “Rendamos graças”, mens.100, In: Pão Nosso, esp. 
Emmanuel/FCXavier;  “Gratidão à vida”, mens.15,  In: Lindas mensagens de Meimei, esp. Meimei/Miltes C. Bonna; “Além da 
cerca”, p. 77 In: A presença de Deus, Richard Simonetti, 1ª. edição; “Petição”, mens. 28, In: Amizade, esp. Meimei/FCXavier. 
Ilustrar com a mensagem: “A Salvação Inesperada”, esp. Meimei/FCXavier,  In: O mensageiro (revista).
Levar o público a refletir na mensagem de Emmanuel: - “Quem agradece a Deus a vida que recebe, o corpo em que se exprime, o 
tempo que desfruta, a luz do entendimento e o poder de servir, as afeições queridas e os bens de que dispõe; não sabe examinar os 
defeitos alheios e nem encontra ensejo para se lastimar.”

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Dir: Márcia ChiurcoCEOSLocal:

45

Tarefa:

Delimitação:

4224-5642

29/11/2016 A CONVIVÊNCIA

Fazer a oposição: intolerância x convivência.

Apoiar o tema na epístola de Paulo aos romanos 12: 18 - "No que depender de vocês, façam todo o possível para viver bem com 
todas as pessoas". Idem no EE - cap. X, item 16 – A indulgência. – Mensagem de José.
 “Convivência”, mens. 16, In: Respostas da Vida, esp. André Luiz. “Modelos mentais de julgamento”, cap. 10, In: Diferenças não 
são defeitos, esp. Ermance Dufaux. “Benignidade”, mens. 14, “Enquanto podes”, mens. 40, “Na Luz da compaixão”, mens. 69, In: 
Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel.
Ilustrar com “A História dos porcos espinhos”, de Arthur Schopenhauer.
Reforçar que o melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele em que as pessoas aprendem a conviver 
com os defeitos do outro e a valorizar suas qualidades.

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Dir: BeatrizCEOSLocal:

48

Tarefa:

Delimitação:

4361-3362
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