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14/01/2016 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: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: LuziaIAMLocal:

2

Tarefa:

Delimitação:

4438-2033

17/02/2016 FORTALECIMENTO ESPIRITUAL DO HOMEM

Fazer a oposição: enfraquecimento x fortalecimento.

Correlacionar o tema à passagem da 2ª epístola de Paulo a Timóteo, 2: 15 – “Procura apresentar-te a Deus, aprovado como 
obreiro que não tem do que se envergonhar”.
“Sementeira e ceifas”, mens. 53, In: Vinha de Luz, esp. Emmanuel. “Prosseguindo”, mens. 81, “Divinos dons”, mens. 84, “Diante 
da providência”, mens. 136, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. “Uma pérola é formada com dores”, mens.136, Luth 
Norbert, In: Parábolas Proféticas. P.101, idem ibidem, “A Pérola é formada pelo acréscimo de camadas”, p.104
Ilustrar com “O Bosque” – texto esparso. 
Tal qual a pérola, o aperfeiçoamento do homem, dá-se por interferência de circunstâncias difíceis com as quais ele deve aprender a 
amadurecer. Para tanto, atendamos aos deveres diários que a vida nos prescreveu, administrando-os com sabedoria e amor e, 
assim, adicionaremos novas parcelas de saber ao nosso fortalecimento espiritual.

Téc: HélioPrep: 19:25hDesobsessão 4ª Feira 20:00 h Dir: Sônia TorresCEOSLocal:

7

Tarefa:

Delimitação:

4341-4711 4232-3252

10/03/2016 O DESPRENDIMENTO MATERNO

Fazer a oposição: reconhecimento do mundo x reconhecimento de Deus.

Apoiar o tema no Decálogo, Êxodo. XX: 12.  Capítulo XIV do EE - Honrai a vosso pai e a vossa mãe.
“Mãe”, mens. 13, “Oração à mulher”, mens. 22, “Coração maternal”, mens. 47, In: Luz no Lar, esp. Diversos. 
Ilustrar com: "A Mulher Invisível" de Rebeca Nemer - (vídeo da internet).
Abordar que não importa que os outros não reconheçam, por vezes, o bem que fazemos. O mais importante é o reconhecimento de 
nosso Pai Celestial, que jamais nos falta! Deus Tudo vê, Tudo sabe! Tudo pode! Trabalhemos e oremos para que o nosso trabalho 
fique como um monumento, como um preito de gratidão eterna ao Criador!

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

10

Tarefa:

Delimitação:

4438-2033

20/04/2016 O MAIOR MANDAMENTO

Fazer a oposição: interesse pessoal x cooperação fraterna.

Apoiar o tema na passagem evangélica de Mt. XXII: 34-40 “... Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração...”, EE- cap. XI, 
Itens 1 a 4, e na questão 913 do LE.
“O Amor tudo sofre”, mens. 32, “Deus te abençoa”, mens. 180, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. “Glorifiquemos”, 
mens. 11. “Fraternidade”, mens. 15. “Estendamos o bem”, mens. 35, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. “Beneficência e justiça”, 
mens. 30, In: Livro da Esperança, esp. Emmanuel. Ler e comentar a questão 913 do LE.
Ilustrar com: “A ratoeira”, texto esparso.  
Enfatizar que quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento 
de egoísmo, visto ser este sentimento incompatível com a Justiça, o Amor e a Caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades.

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

16

Tarefa:

Delimitação:

2356-6122 4232-3252
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05/05/2016 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: --Prep: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: LuziaIAMLocal:

18

Tarefa:

Delimitação:

4438-2033

25/05/2016 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: MarilenePrep: 19:25hDesobsessão 4ª Feira 20:00 h Dir: RosemaraCEOSLocal:

21

Tarefa:

Delimitação:

2356-6122 4367-2525

23/06/2016 VIDA DE APARÊNCIAS

Fazer a oposição: mascarar x realizar.

 Apoiar o tema no Evangelho de Mt. Cap. 7: 21-23 “Aqueles que dizem: Senhor! Senhor! Não entrarão no reino dos céus...” e na 
parábola da figueira seca, cap. XIX-EE, itens 8, 9 e 10 e no cap. XVIII, itens 6 a 9. 
“Pelos seus frutos”, mens. 7.  “Não te enganes”, mens. 65, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel/FC.Xavier, “Auto-doação”, p.44, In: 
Espírito e Vida, esp. Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco, “Observemos amando”, mens.35, In: Palavras de Vida Eterna, esp. 
Emmanuel/FC. Xavier.
Ilustrar com: “Dar e deixar”, mens. 27, In: Contos e Apólogos, esp. Irmão X/FC. Xavier.
Reforçar a necessidade de procurarmos vivenciar o Evangelho de Jesus, num exercício diário de elevação de sentimentos, 
pensamentos e atitudes, segundo o que ensinou Jesus, para que alcancemos o crescimento espiritual verdadeiro e santificante.

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

25

Tarefa:

Delimitação:

4438-2033

03/08/2016 A AUTO-ACEITAÇÃO

Fazer a oposição: martírio x auto-aceitação.

Apoiar o tema no Evangelho de Mt. XXII: 34 – 40 “... Amarás ao teu próximo, como a ti mesmo.” e no cap. XI do EE – Amar o 
próximo como a si mesmo, itens: 1 e  8 : A Lei de Amor, mensagem do espírito Lázaro.
“Na esfera íntima”, mens.130, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel/FCXavier; “A Valiosa experiência de Santo Agostinho”, p.138, In: A 
constituição divina, Richard Simonetti;  “Auto-amor”, mens. 28 In: Laços de afeto, esp. Ermance Dufaux/Wanderley S. de Oliveira; 
questões 919 e 919-a In: LE, A.Kardec; “Severos, porém, sem culpa”, cap. 31,  “Opiniões e auto-estima”, cap.10, In: Mereça ser 
feliz, esp. Ermance Dufaux/Wanderley, C.Oliveira; Poesia: “É Proibido” de Pablo Neruda, “Faleceu ontem a pessoa que 
atrapalhava sua vida” de Luiz Fernando Veríssimo.
Ilustrar com a leitura do poema “Faxina na alma” de Paulo Roberto Gaefke.
“Sem amor por si mesmo, o amor pelos outros também não é possível. O ódio por si mesmo é exatamente idêntico ao flagrante 
egoísmo e, no final, conduz ao mesmo isolamento cruel e ao mesmo desespero.” – Hermann Hesse.
Enfatizar que devemos nos aceitar tais quais somos: com defeitos e qualidades, lembrando que somos todos seres inacabados, 
ainda em construção,  e que o amor ao próximo só é possível quando há  aceitação de si mesmo, do outro e do mundo.

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

31

Tarefa:

Delimitação:

4317-1727 4367-2525
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01/09/2016 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: --Prep: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: LuziaIAMLocal:

35

Tarefa:

Delimitação:

4438-2033

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

36

Tarefa:

Delimitação:

2356-6122 4367-2525

10/11/2016 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: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: LuziaIAMLocal:

45

Tarefa:

Delimitação:

4438-2033

07/12/2016 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: HélioPrep: 19:25hDesobsessão 4ª Feira 20:00 h Dir: MarileneCEOSLocal:

49

Tarefa:

Delimitação:

4367-2525 4232-3252
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