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02/02/2017 O ARREPENDIMENTO

Fazer as oposições: persistência no erro X arrependimento.

Correlacionar o tema à expressão de Allan Kardec : “- O arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento ... mas somente 

a reparação pode anular o efeito ao destruir a causa.” – Código  Penal  da Vida Futura  In: “Céu e Inferno”, 1ª parte, itens 16º e 

17º In: “O Céu e o Inferno”.  “Bom combate” p.15, In: Justiça Divina, Emmanuel.  “Arrependimento e Ação” Redação do 

Momento Espírita, com base no cap. Arrependimento, do livro Heranças de amor, pelo Espírito Eros, psicografia de Divaldo 

Pereira Franco, ed. Leal. Disponível no livro Momento Espírita, v. 3 ed. Fep.

“Mudança de Estratégia”  redação do Momento Espírita, com base em história de autoria ignorada.

“A Parábola dos dois filhos” Cap. VI , In: Crônicas Evangélicas, de Paulo Alves de Godoy.

Ilustrar com "Renovando os ares espirituais”, In: Redação do Momento Espírita.

Destacar que: devemos considerar o fato de que chega um dia em que o homem, antes indiferente aos ideais superiores, “cai em 

si”, renega os falsos prazeres, e, arrependido, trava combates consigo mesmo e começa a trilhar um caminho de regeneração.  

Portanto, façamos as pazes com os nossos adversários prontamente, não dando margens a ressentimentos perturbadores. “Concerta

-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele...”. (Mateus, V: 25e 26).

Téc: SERGIOPrep: 19:30hA.E. 5ª Feira 20:00 h Dir: MARCIOCEOSLocal:

5

Tarefa:

Delimitação:

04/05/2017 A LEI DO TRABALHO

Fazer as oposições: ociosidade X diligência.

Apoiar o tema no Livro dos Espíritos, cap. III - Da Lei do Trabalho, Necessidade do trabalho - perg. 674-681 "... Sem o trabalho, o 

homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar 

dependem do seu trabalho e da sua atividade", e no evangelho de Mateus, 20: 28 - “Bem como o Filho do homem não veio para ser 

servido, mas para servir”.

"Que sentimos sobre nós?" cap. 19, In: Escutando os sentimentos, Ermance Dufaux. "Antes de servir" mens.4; "Perante Jesus" 

mens. 57; "Não tropecemos" mens. 153, In: Pão Nosso, Emmanuel.

Ilustrar com a história: Eu era feliz e não sabia. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6y9WIThQzI8

Enfocar que a vida está repleta de gente que é feliz, mas que ainda não descobriu e, por isto, vivem entediados e insatisfeitos... 

Assim, de reencarnação em reencarnação, vamos procurando o nosso jeito de ser feliz, até descobrirmos verdadeiramente quem 

somos, o que viemos fazer aqui e  qual a finalidade da vida! Aí então, atingido este grau de maturidade espiritual, conseguiremos 

finalmente ser felizes, em qualquer lugar que a vida nos colocar, encontrando a alegria em qualquer tipo de trabalho, pelo simples 

prazer de servir e ser útil.

Téc: ANTONIO SILVAPrep: 19:30hA.E. 5ª Feira 20:00 h Dir: MARCIOCEOSLocal:

18

Tarefa:

Delimitação:

01/06/2017 CAUSAS DA OBSESSÃO, MEIOS DE COMBATER

Fazer as oposições: displicência X vigilância.

Apoiar o tema no cap. XII, do ESE – Amai os vossos inimigos, itens 1 a 5, e no cap. IX, parte segunda, do LE - Intervenção dos 

Espíritos no Mundo Corporal. perg. 459 a 472, 478, 479.

"Sentimento e Obsessão" cap. 18, In: Escutando Sentimentos, Ermance Dufaux. "Obsessores" mens. 23, "Obsessão e Evangelho" 

mens. 66, "Obsessão e cura" mens. 77, In: Seara dos Médiuns, Emmanuel; "Cadáveres" mens. 32, "Tratamento de obsessões" mens. 

175, In: Pão Nosso, Emmanuel. 

Ilustrar com a história: “Solução Natural” In: Caminho Espírita, pelo espírito Hilário Silva.

Esclarecer que o conceito de vigilância vai muito além de disciplinar os pensamentos! É no campo do sentimento que nasce a 

esmagadora maioria das obsessões. Enfatizar que vivemos em regime de contínuo intercâmbio entre encarnados e desencarnados e 

que, portanto, influenciamos e somos por eles influenciados pelos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes.  Reforçar que 

somente a oração ungida pelos sentimentos elevados, a intenção nobre e a conduta reta, poderão nos defender da dominação dos 

interesses inferiores à nossa volta.

Téc: SERGIOPrep: 19:30hA.E. 5ª Feira 20:00 h Dir: ODAIRCEOSLocal:

22

Tarefa:

Delimitação:

4229-0342
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11/07/2017 O VALOR DE SERVIR

Fazer as oposições: egoísmo X altruísmo.

Fundamentar o tema na afirmativa de Jesus em Marcos. 10: 45: “O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir” e 

no cap. XVII, item 10, do ESSE - O homem no Mundo.

“Quem serve, prossegue” mens. 82, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. “Auxiliar” mens. 52, In: Livro da Esperança, esp. Emmanuel. 

“Ajudemos Também” mens. 11, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel.

Ilustrar com: “A Panela de Sopa”, texto esparso. Citar o trabalho realizado pelos grandes vultos do cristianismo em prol da 

humanidade. 

Abordar que aquele que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre e encontra mil recursos dentro de si mesmo na solução de 

todos os problemas. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido.

 Servir tem a ver com atitudes: significa colocar-se no lugar das pessoas, demonstrar interesse por elas, estar pronto para ajudá-

las, identificar suas reais necessidades e atendê-las o quanto possível.

Téc: SEBASTIAOPrep: 13:30hA.E. 3ª Feira 14:00 h Dir: CELIACEOSLocal:

28

Tarefa:

Delimitação:

01/08/2017 A RETIFICAÇÃO DO CARÁTER

Fazer as oposições: frouxidão X retidão de caráter.

Apoiar o tema nas palavras de Jesus, em Mateus, 3: 3 - “Preparai o Caminho do Senhor, endireitai as suas veredas”.

“Endireitai os Caminhos” mens. 16, “Caminhos Retos” mens. 21, “Ministérios” mens. 61, In: Caminho, Verdade e Vida, 

Emmanuel. “Em Relação a Ti” mens. 4, “Nascer de novo” mens. 5, “Liames Retentores” mens. 22, In: Celeiros de Bênçãos, esp. 

Joanna de Angelis. 

Ilustrar com: “A Lição Inesquecível”, p. 86-89, In: Antologia da Criança, de Neio Lúcio.

Abordar a premência da retificação do caráter, no que tange à aceitação das pessoas, reconhecendo que a nossa estatura espiritual 

procede do respeito que devotemos ao próximo.

Téc: ANTONIOPrep: 13:30hA.E. 3ª Feira 14:00 h Dir: CELIACEOSLocal:

31

Tarefa:

Delimitação:

29/08/2017 PODER - QUERER – FAZER: A FÉ COM OBRAS

Fazer as oposições: fé passiva X fé ativa.

Fundamentar o tema na passagem de Tiago, 2: 26: "A Fé sem obras é morta".

Cap. XIX, do ESE, Allan Kardec, Carlos. “Fé” mens. 43, In: Tuas Mãos, Emmanuel.

"Ora e serve" pág. 95, In: Justiça Divina. "Tua fé", mens. 113, In: Pão Nosso. "Cada hora", pág. 239, In: Religião dos Espíritos. 

"Fidelidade e fé" mens. 19, In: Messe de Amor, Joanna de Angelis.  "De alma confiante" mens. 38, In: Cirurgia Moral, esp. 

Lancellin. "A confiança" mens. 14, In: O Espírito da Verdade, espíritos diversos. "Os outros" mens. 7 (Meimei). "Rogativa das 

mãos", mens. 103 (André Luiz).

Ilustrar com: "A Fé vitoriosa", mens. 32, In: Jesus no lar, de Neio Lúcio.

Abordar a verdadeira fé como virtude produtiva que desperta todas as faculdades nobres do homem, encaminhando-o para a 

prática do bem, tal como a árvore, coberta de folhas, flores e frutos, a serviço da Terra.

Téc: AIRTONPrep: 13:30hA.E. 3ª Feira 14:00 h Dir: ARLETECEOSLocal:

35

Tarefa:

Delimitação:

97037-9225

19/10/2017 AMAI-VOS E INSTRUÍ-VOS

Fazer as oposições: ignorância X sabedoria.

Apoiar o tema no ESE cap. VI “O Cristo Consolador”, item 5 - Advento do Espírito da Verdade. "Espíritas: Amai-vos, eis o 

primeiro ensinamento, Instruí-vos, eis o segundo."

"Convite ao estudo" mens. 122; "Mãos em serviço" mens. 147, In: Palavras de vida eterna, Emmanuel. "Manjares" mens. 172, In: 

Vinha de Luz, Emmanuel. "O Ponto certo" In: Segue-me. Emmanuel. "Estás doente?" mens. 87, In: Fonte Viva. Emmanuel.

Ilustrar com a história: O tesouro de Bresa e Harbatol, do livro "Os melhores contos", de Malba Tahan.

Explicar a frase do Espírito Verdade e esclarecer que muitos buscam nos templos religiosos a solução “pronta” para seus 

problemas e a cura milagrosa de suas doenças e aflições; e, na persistência deste objetivo acabam descobrindo por fim, que 

somente através do estudo, do trabalho e da disciplina é que atingirão o equilíbrio e o alívio de seus sofrimentos! Enfatizar que o 

saber é um tesouro fabuloso! Nossa alma precisa estudar e conhecer, tanto quanto nosso corpo necessita respirar e nutrir-se.

Téc: ANTONIO SILVAPrep: 19:30hA.E. 5ª Feira 20:00 h Dir: ODAIRCEOSLocal:

42

Tarefa:

Delimitação:

4229-0342
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02/11/2017 O DESENCARNE

Fazer as oposições: inconformismo X resignação.

Apoiar o tema no cap. V, item 21 do ESE - Perda de pessoas amadas e mortes prematuras, e no Evangelho de João 11: 25 – “Disse-

lhe Jesus: ... Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; E todo aquele que vive, e crê em 

mim, nunca morrerá...”.

"Pesos Inúteis" p. 179, In: Renovando Atitudes, Hammed. "Morrer é voltar pra casa", Redação do Momento Espírita. "Hoje, onde 

estivermos" mens. 122, In: Vinha de Luz, Emmanuel. “O problema do destino” cap. XIII – Segunda parte: As vidas sucessivas - A 

reencarnação e suas leis, p. 163 a 166, In: O problema do Ser, do Destino e da Dor, Léon Denis.

Ilustrar com a história: Saudade é o amor que fica, de Rogério Brandão. Disponível em: http://pt.aleteia.org/2015/02/27/a-morte-

explicada-por-uma-crianca-com-cancer-terminal/

Esclarecer que nascimento e morte são etapas naturais na vida de todas as criaturas a caminho da evolução. “Nascer, morrer, 

renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei” - Allan Kardec.

Portanto, afastemos de nós os "pesos inúteis" do inconformismo diante da perda de entes queridos, substituindo-os pelas "brisas 

suaves" dos ensinos da Vida Eterna. Agindo assim, veremos abrandar o nosso coração turvado e pesaroso, que depois se tornará 

aliviado e translúcido.

Téc: MARCIOPrep: 19:30hA.E. 5ª Feira 20:00 h Dir: ANTONIO CARLOSCEOSLocal:

44

Tarefa:

Delimitação:

4390-9885

14/11/2017 SUPERFICIALIDADES

Fazer as oposições: superficialidade X concretude.

Embasar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de Lucas 14: 18 - "E todos a uma vez começaram a escusar-se. 

Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa vê-lo; rogo-te que me hajas por escusado...".

Emmanuel. Palavras de vida eterna. "Amor e temor" mens. 4, "Desculpismo" mens. 128,

Religião dos Espíritos. "Alienação mental" pág. 25-6, Vinha de luz. "Joio" mens. 107, Pão

Nosso, "A quem obedeces?" mens. 16, "Provas de fogo" mens. 18, "A marcha" mens. 20.

Ilustrar com "Pérolas de vidro". In: Histórias maravilhosas para ler e pensar, pág. 67. Coletânea de Neila Tavares. Editora Nova 

Era – Rio/ 2002.

Destacar a impropriedade de uma vida consubstanciada nas superficialidades, nas conquistas efêmeras, na posse dos bens 

materiais e no abandono das próprias obrigações. Tais escolhas refletem o desinteresse, cujos resultados ficam debitados na conta 

daqueles que assim agem.

Téc: ANTONIOPrep: 13:30hA.E. 3ª Feira 14:00 h Dir: ANA CLAUDIACEOSLocal:

46

Tarefa:

Delimitação:
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