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04/01/2016 O HOMEM NOVO – O RECOMEÇO

Fazer a oposição: modificação x transformação.

Apoiar o tema na assertiva de Jesus: - “Ninguém põe remendo novo em pano velho”, conforme anotações de Mt. 9: 16 ss... 
“Feliz Ano Novo”, In: Feliz Ano Novo, de Frei Beto. “Oração no Ano Novo”, mens. 60, In: Florações Evangélicas, esp. Joanna de 
Ângelis. “Desafios”, p. 140/42. “Produze tu”, p. 96/98, “Escândalos”, p. 137/39, In: Dimensões da Verdade. Humberto Rhoden. 
“Remendo novo em roupa velha...”, p. 52/56, In: Sabedoria das Parábolas. Apud. “A Palavra é sua”, p. 89, de Maria Helena Luft, 
8ª Série. Edit. Scipione.
Explicar que a mensagem de Jesus é algo como “veste nova”, que precisamos incorporar no nosso cotidiano. Salientar ainda, que 
as frases-feitas de fim de ano são apenas pálidos esboços que deverão atingir contornos mais precisos no comportamento e na ação 
do amor universal.

Exp: UrbanoPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: RosemaraCEOSLocal:

1

Tarefa:

2356-6122 4229-1522

Tema:

29/02/2016 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.

Exp: Miguel de JesusPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: MiltesCEOSLocal:

9

Tarefa:

2677-3804 4436-9335

Tema:

18/04/2016 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.

Exp: Hilda ReginaPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: AdíliaCEOSLocal:

16

Tarefa:

4317-1727 4343-4957

Tema:

09/05/2016 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.

Exp: Edson SardanoPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: MiltesCEOSLocal:

19

Tarefa:

2677-3804 99917-8211

Tema:
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13/06/2016 OUVIR O CORAÇÃO DAS PESSOAS

Fazer a oposição: insensibilidade x sensibilidade.

Apoiar o tema na passagem evangélica de Isaias, 44: 18 - “Eles nada sabem nem entendem, porque os seus olhos são incapazes de 
ver e os seus corações não conseguem compreender.”
“Festival de amor”, p.137, In: Espírito e Vida, esp. Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco, 2ª edição; “Compreensão fraternal”, 
mens.39, In: Otimismo, esp. Joanna de Angelis/Divaldo P. Franco; “Ouvir com o coração”, mens.12, In: Diretrizes para o êxito, 
esp. Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco.
Ilustrar com: “Sons inaudíveis”, texto esparso, encontrado em   http://sabedoriauniversal.wordpress.com
Destacar que saber ouvir com o coração àqueles que buscam nosso auxílio é uma arte valiosa! Muitos corações angustiados se 
recompõem, quando explicam as suas dores a alguém compadecido. Se alguém nos busca, honrando-nos com o tesouro de sua 
confiança, detenhamo-nos a ouvir para atender, sem pré-julgamentos ou preconceitos, com atenção e afeto, procurando “ouvir as 
palavras não ditas” e oferecendo sempre o melhor de nós.

Exp: Hilda ReginaPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: AdíliaCEOSLocal:

24

Tarefa:

4317-1727 4343-4957

Tema:

25/07/2016 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.

Exp: Edson SardanoPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: RosemaraCEOSLocal:

30

Tarefa:

2356-6122 99917-8211

Tema:

08/08/2016 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.

Exp: Anna HelenaPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: OswaldoCEOSLocal:

32

Tarefa:

4362-5122 4436-3866

Tema:

19/09/2016 VÍCIOS: CAUSAS E MEIOS DE COMBATER

Fazer a oposição: vício x virtude.

Apoiar o tema no Capítulo XVII do EE. “Sede perfeitos”. Narrar e explicar a Parábola do Semeador. 
 Ler e comentar a pergunta. 913 do LE.  “O Carrasco”, mens. 20, In: A Religião dos Espíritos, esp. Emmanuel. “No rumo do 
amanhã”, mens.6, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. “E olhai por vós”, mens.23, In: Vinha de Luz, Esp. Emmanuel. 
“Amor fraternal”, mens.141, ”O filho egoísta”, mens. 157, In: Pão Nosso, esp. Emmanuel. Yehuda Berg: Vícios invisíveis. 
Disponível em: https://universonatural.wordpress.com/2013/02/21/vicios-invisiveis/ Mensagem “O Alimento do Amor”, In: 
JORNAL MUNDO MAIOR - Informativo da Comunidade Cristã Lar em Jesus, 02/09/15.
Ilustrar com a história: Experimento na aula de filosofia (texto esparso).
Abordar que o orgulho é o pai de muitos vícios e o egoísmo é a chaga da sociedade de onde deriva todo mal. Portanto, os pais 
devem observar as tendências inatas dos filhos e corrigir-lhes o rumo, desde a mais tenra idade. Enfatizar ainda que a boa 
estruturação familiar e a religiosidade são fatores de proteção no combate aos vícios. O amor verdadeiro cultivado no ambiente 
doméstico, aliado à disciplina e à força do exemplo, ilumina, fortalece, esclarece, constrói, abençoa e direciona para o bem.

Exp: EduardoPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: AdíliaCEOSLocal:

38

Tarefa:

4317-1727 99581-9582

Tema:
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17/10/2016 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!

Exp: Sônia TorresPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: RosemaraCEOSLocal:

42

Tarefa:

2356-6122 4341-4711

Tema:

14/11/2016 A LEI DO AMOR

Fazer a oposição: indiferença x bem querer.

Apoiar o tema no EE – Cap. XI - Amar ao próximo como a si mesmo. itens 8 a 10 – “A lei do amor”.
“Amor e temor”, mens. 4, “O Amor tudo sofre”, mens. 32, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. ”O bem é incansável” 
mens. 11, “Com caridade”, mens. 31, “Com ardente amor”, mens.99, In: Pão Nosso, esp. Emmanuel. “Com amor”; mens.5, 
“Cooperemos fielmente”, mens. 48, “Obra individual”, mens. 178, In: Vinha de Luz, esp. Emmanuel.
Ilustrar com a história: “Quanto custa um milagre?” (texto esparso).
Abordar que não há situação, por pior que seja, que resista ao poder do amor! Quando o amor entra em ação, Tudo vence! Tudo 
acalma! Onde o amor se apresenta, foge a dor, se afastam o sofrimento e o egoísmo.

Exp: SebastiãoPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: OswaldoCEOSLocal:

46

Tarefa:

4362-5122 4125-1520

Tema:

12/12/2016 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.

Exp: Edson SardanoPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: OswaldoCEOSLocal:

50

Tarefa:

4362-5122 99917-8211

Tema:
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