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09/03/2017 NÃO EXISTEM MÃES PERFEITAS

Fazer as oposições: perfeccionismo X autoamor.

Apoiar o tema no evangelho de Lucas 2: 49 "E Ele lhes disse: - Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar 

dos negócios de meu pai?".

"Não existem mães perfeitas", cap. 30, In: Jesus, a inspiração das relações luminosas, Ermance Dufaux. "Perfeccionismo" mens. 

34, In: Lições para o autoamor, Ermance Dufaux. "Perfeição versus perfeccionismo" cap. 51, In: Renovando Atitudes, Hammed.

Ilustrar com: O que dirão os outros? Redação do Momento Espírita, com base no cap.“Jantar de família”, de Shari Cohen, In: 

Histórias para aquecer o coração das mães, de Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Jennifer Read Hawthorne e Marci Shimoff, ed. 

Sextante/2014.

Levar ao conhecimento do púbico que os papeis sociais têm sofrido enormes mudanças em nossa sociedade, inclusive o papel da 

mulher e da mãe 100% disponível e servil ao grupo familiar, do passado. Muitas mães se tornaram vítimas do estereótipo imposto 

pela cultura machista da época, que as conduziu a pesarosos conflitos existenciais e aflitivos sentimentos de culpa, controle 

implacável e cobranças insensatas. Urge, portanto, compreender o seu novo papel na sociedade moderna, onde as 

responsabilidades são compartilhadas. A mulher e a mãe devem exercitar o autoamor e compreender que amar não significa se 

anular pelas pessoas que ama!

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

10

Tarefa:

Delimitação:

06/04/2017 CHICO XAVIER: O HOMEM E A OBRA  - (homenagem de aniversário)

Fazer as oposições: mediunidade acomodada X mediunidade de renúncia.

Apoiar o tema no cap. XXVI, itens 7 e 10, do ESE - “A mediunidade é coisa sagrada, que deve ser praticada santamente, 

religiosamente”.

 “Dai de graça, o que de graça recebestes” cap. XXVI, itens 1 a 10, do ESE..  “Mãos em serviço”, mens.147, In: Palavras de Vida 

Eterna, F.C. Xavier, esp. Emmanuel, “Em torno da Mediunidade”, Emmanuel /F.C. Xavier, “Mediunidade e Testemunho” Joanna 

de Ângelis/Divaldo P. Franco. 

Ilustrar com casos da vida de Chico Xavier, sua obra, e, principalmente, seu exemplo como ser humano e médium. (pesquisa livre). 

Citar alguns dados biográficos.

Enfatizar que mediunidade é labor de renúncia, devotamento e abnegação; que o médium deve esforçar-se para ser um exemplo 

vivo de paz e de esperança, de trabalho, dedicação e transformação moral. Esclarecer também que um médium não é um ser 

especial: nem melhor, nem pior que ninguém, mas que deve servir ao próximo na medida de suas forças e, se desejar andar com 

Jesus, não deverá se esquecer de que tudo o que fizer, deve fazê-lo por amor, santamente e gratuitamente.

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

14

Tarefa:

Delimitação:

4390-9885

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

22

Tarefa:

Delimitação:
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15/06/2017 O PESO DAS PALAVRAS

Fazer as oposições: falar sem proveito X falar com proveito.

Apoiar o tema nas frases de Jesus em Lucas 8: 17- 18, “- Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida 

que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis”. “Passarão o céu e a Terra, porém, as minhas palavras não 

passarão" -  Marcos 13: 31.

"Comunhão das ideias" mens. 6, In: Horizontes da Fala, Miramez. "Palavra falada" mens. 52, "No campo do verbo" mens. 62, In: 

Palavras de Vida Eterna, Emmanuel. "Palavras de vida Eterna" mens. 59, In: Fonte Viva, Emmanuel. "Conversar" mens. 45, In: 

Caminho Verdade e Vida, Emmanuel. “Não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, isso é o que 

faz imundo o homem...” – Jesus.

Ilustrar com a parábola: Esopo e a língua. Redação do Momento Espírita, com base em texto de Apostila. 

Esclarecer ao público que devemos procurar esquecer as palavras que nos incitam à inutilidade e aproveitarmos quantas nos 

mostram as obrigações justas e nos ensinam a engrandecer a nossa existência. Não devemos olvidar as frases que nos acordam 

para a luz e para o bem; elas podem penetrar o nosso coração, através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro, 

mas, no fundo, procedem sempre de Jesus, o Divino amigo das criaturas. Destacar que devemos procurar Comungar o nosso verbo 

com os ensinos de Jesus e falarmos da vida, do amor, da alegria e da esperança, para que os nossos corações possam pulsar ao 

ritmo da luz.

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

24

Tarefa:

Delimitação:

22/06/2017 A MULTIPLICACÃO DOS TALENTOS

Fazer as oposições: oportunidade X aproveitamento.

Apoiar o tema no cap. XVI, item 6, do ESE - Parábola dos Talentos. 

"Melhorar para progredir" mens. 7, "Divinos dons" mens. 84, In: Palavras de Vida Eterna, Emmanuel.  "Tendo medo" mens. 132, 

In: Fonte Viva. Emmanuel. "O proveito de todos" pag. 28 In: Segue-me, Emmanuel. "Lembrando a parábola" mens. 33, In: Luz 

acima, Humberto de Campos.

Ilustrar com a história: "O presente das rosas" – Jornal Mundo Maior - Informativo da Comunidade Cristã: "Lar em Jesus", de 

03/08/2016.

Esclarecer que os talentos da parábola simbolizam os infinitos recursos disponibilizados pelo Criador Supremo em prol do nosso 

crescimento espiritual. Enfatizar que “Deus não nos dá árvores, oferece-nos sementes”. Portanto, devemos procurar multiplicar os 

recursos recebidos, por pequeninos que sejam, multiplicando-os em nosso benefício e dos nossos semelhantes. Somente assim, 

lograremos atingir o objetivo divino de ascensão e crescimento a que todos estamos destinados.

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

25

Tarefa:

Delimitação:

4390-9885

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

42

Tarefa:

Delimitação:
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