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08/01/2017 O PERDÃO

Fazer as oposições: ressentimento X perdão.

Apoiar o tema nas palavras de Jesus anotadas em Mateus, 5: 7 – “Bem aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles 

próprios obterão misericórdia”, e na Parábola do Credor Incompassivo, em Mateus, 23: 35.

ESE. Cap. X, “Perdoai para que Deus vos Perdoe” itens 1 a 4. “Perdoados, mas não limpos”, p. 111 In: Justiça Divina, 

Emmanuel. “Convite ao perdão”,  mens. 38, In: Convites da Vida, Joanna de Ângelis.

Ilustrar com: “Perdão e Liberdade”, Redação do Momento Espírita, com base no cap. 10 do

livro “A roda da Vida”, de Elisabeth Kübler-Ross, m.d., Ed.

Sextante, e no cap. 24 do livro “Rumos libertadores”, Joanna de Angelis/Divaldo Franco. Ed. Leal.

Reforçar que devemos perdoar sempre, seja o que for, e a quem for, porque o perdão beneficia principalmente àquele que perdoa, 

por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental.

Téc: ROSEPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: IRACEMACEOSLocal:

2

Tarefa:

Delimitação:

4368-3113

04/03/2017 REENCARNAÇÃO

Fazer as oposições: rebeldia X submissão.

Apoiar o tema no cap. IV do ESE - Ninguém pode ver o Reino de Deus se não nascer de novo, item 25 - Necessidade da encarnação.

"Através da Reencarnação" In: Instrumentos do Tempo, Emmanuel. "O irresistível impulso da evolução", In: Deus e Universo, 

Pietro Ubaldi. "Renasce agora" mens. 56 In: Fonte Viva, Emmanuel. "Na esfera do reajuste" mens. 177, In: Palavras de Vida 

Eterna, Emmanuel.

Ilustrar com a história: "As últimas palavras de Steve Jobs pouco antes de falecer" Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=MzGGM-WCSqk

Reforçar que a reencarnação é oportunidade sublime de redenção e crescimento espiritual para todas as criaturas. Precisamos 

entender que existe uma Lei Universal que tudo dirige, à qual todos estamos submetidos, indistintamente. Portanto, precisamos 

procurar conhecê-la e aprender a nos movimentar dentro dos seus limites, procurando agir com respeito, dignidade e sabedoria, 

evitando a transgressão e a rebeldia aos seus ditames, o que só nos traz dor e sofrimento. Confiemos em Deus!

Téc: ----Prep: 15:45hDESADEF - Sábado  16:00 h Dir: ETELVONECEOSLocal:

9

Tarefa:

Delimitação:

4368-9940

16/03/2017 DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA. (CAIR EM SI)

Fazer as oposições: alheamento X vida consciente.

Apoiar o tema na Parábola do Filho Pródigo - Lucas, 15: 11-32.

"A rota dos Filhos Pródigos", introdução - In: Escutando Sentimentos, Ermance Dufaux. "Certamente cedo venho" mens. 10; "Por 

um pouco" mens. 42, "Devagar, mas sempre", mens. 62, "Caindo em si", mens. 88, In: Fonte Viva. Emmanuel

Ilustrar com: Paciência tem recompensa. (texto esparso).

Destacar que precisamos aprender a valorizar o nosso tempo, a nossa vida, que é o bem mais precioso que possuímos, pois  a 

grande maioria de nós,  desperdiçamos muito tempo com futilidades, enquanto não despertamos para os reais valores da vida: A 

família, os relacionamentos, a evolução do espírito! Quando se nos desperta a consciência, vem o arrependimento, “o cair em si”, 

aí então reformulamos os nossos propósitos e planejamos o nosso futuro, priorizando assim o que realmente importa  para a vida 

do espírito, e passamos a olhar a vida com um novo olhar para as relações afetivas, o amor a si e ao próximo; recuperando por fim 

a simplicidade, a paz de espírito e a verdadeira alegria de viver.

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

11

Tarefa:

Delimitação:

04/04/2017 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: SOLANGEPrep: 13:30hA.E. 3ª Feira 14:00 h Dir: CELIACEOSLocal:

14

Tarefa:

Delimitação:
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11/04/2017 AMAR AO PRÓXIMO E A SI

Fazer as oposições: egoísmo X altruísmo.

Apoiar o tema no cap. XI do ESE - Instruções dos Espíritos, itens 8, 9 e 10 e no cap. XV - O maior mandamento, itens 4 e 5.

“Em função do amor” mens.13, In: Otimismo, Divaldo P. Franco, esp. Joanna de Angelis; “A causa do amor” cap.8, In: Seara 

Bendita, Maria José S. de Oliveira e Wanderley S. de Oliveira, esp. Diversos; “A força do Amor” mens.46, In: Lindas Mensagens 

de Meimei, Miltes C. Bonna, esp. Meimei; “O próximo” disponível na internet:http://www.mensagemespirita.com.br/ Francisco 

Candido Xavier, esp. Emmanuel.

Ilustrar com o texto “Ubuntu”, disponível na internet.

Enfocar que o amor ao próximo, a bondade e a fraternidade, são agentes transformadores do nosso mundo; que a vida plena só se 

concretiza no amor ao próximo. (ninguém é feliz sozinho!). Enfatizar que o amor deve ser pró-ativo, abrangente e demonstrado em 

atitudes de respeito e carinho, para com todos, indistintamente. Quem ama é mais feliz.  Para amar ao próximo, primeiramente 

necessitamos aprender a exercitar o autoamor, pois ninguém dá o que não tem!

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

15

Tarefa:

Delimitação:

97037-9225

06/05/2017 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: ----Prep: 15:45hDESADEF - Sábado  16:00 h Dir: ELOISACEOSLocal:

18

Tarefa:

Delimitação:

08/06/2017 A IMPERFEIÇÃO HUMANA

Fazer as oposições: imperfeição X utilidade.

Apoiar o tema no capítulo XVII do ESE – Sede Perfeitos, itens 1 a 11.

“Angústia da Melhora” cap.19, In: Reforma Íntima sem Martírio, Wanderley S. Oliveira, esp. Ermance Dufaux; “A coroa 

incorruptível” mens. 6, “Podes, se queres”mens.11, In: Otimismo, Divaldo P. Franco, esp. Joanna de Angelis; “Momento de 

decisão” mens.35, In: Lindas Mensagens de Meimei, Miltes C. Bonna, esp. Meimei; “Indagações no Cotidiano” mens. 35, In: Sinal 

Verde, F.C. Xavier, esp. André Luiz; “Faze o melhor” mens. 21, In: Cirurgia Moral, João Nunes Maia, esp. Lancellin, “Virtudes e 

Defeitos” In: jornal Momento Espírita.

Ilustrar com a história: “O pote rachado” disponível na internet. 

Esclarecer que somos todos seres em construção, a caminho da Luz, habitando um mundo de provas e expiações.  Deus nos criou 

para a perfeição, porém, cumpre-nos escolher, através das sucessivas reencarnações, os caminhos que a ela nos conduz. Jesus é o 

nosso guia e modelo! Seu evangelho nos apresenta o roteiro seguro a seguir: O bem, o perdão, a fraternidade, a oração, a 

simplicidade e, principalmente, o amor puro e verdadeiro. Informar que, segundo Léon Denis, a superação dos defeitos supõe: 

conhecer, querer e amar! Portanto, a perfeição está intimamente ligada ao autoconhecimento, à vontade e ao amor.

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

23

Tarefa:

Delimitação:
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20/06/2017 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: AIRTONPrep: 13:30hA.E. 3ª Feira 14:00 h Dir: CELIACEOSLocal:

25

Tarefa:

Delimitação:

08/07/2017 INICIATIVA E LIDERANÇA

Fazer as oposições: dependência x independência.

Correlacionar o tema à passagem evangélica citada por Mateus, 5: 13 - "Vós sois o sal da Terra".

 "Você mesmo" mens. 42, In: Agenda Cristã, André Luiz. "Lembranças úteis" mens. 18, In: Conduta espírita. "Perante nós mesmos" 

mens. 18, In: Pão Nosso, Emmanuel. "Convite ao bem", mens. 39, "Boas maneiras", mens. 43, "O 'mas' e os discípulos" mens. 79, 

In: Quando voltar a primavera, Amélia Rodrigues. "A entrevista" pág. 59. ESE, Allan Kardec. cap. 24, itens 13 a 16. "Ação e valor" 

mens. 10, In: Momentos de decisão Marco Prisco. "Custódia do amor" mens. 29, In: Ideal Espírita, espíritos diversos. "Única 

medida" mens. 31, "O fio esquecido" mens. 82, In: O Espírito da Verdade. Emmanuel. "O primeiro", mens. 64.

Ilustrar com: "Candidato impedido" mens. 37, In Luz acima, de Irmão X.

Salientar que o Senhor escolhe aquele cuja construção íntima tem alicerces na iniciativa própria, esclarecendo o exposto no LM, 

questão 291, item 19, nota: “Os nossos Espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, 

contudo, conduzirem -nos pela mão, porque se o fizessem, perderíamos o mérito da iniciativa".

Téc: ----Prep: 15:45hDESADEF - Sábado  16:00 h Dir: ASSISCEOSLocal:

27

Tarefa:

Delimitação:
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