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08/01/2017 Tema: 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
2
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.
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: FATIMA

Exp: MILTES
2677-3804

26/02/2017 Tema: 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.
9
"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!
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: ELOISA

Exp: WAGNER
2564-8455

09/04/2017 Tema: 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.
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“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!
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: LUZIA
4438-2033

Exp: EDSON SARDANO
99917-8211

14/05/2017 Tema: ESCOLA DE MÃES
Fazer as oposições: amor condicional X amor incondicional.
"No lar da bênção" cap. 9, “Preciosa conversação", cap. 10, In: Entre a Terra e o Céu, esp. André Luiz. “Reencarnação”, cap. 13,
20
In: Missionários da Luz, esp. André Luiz. Citar a preparação de Raquel para Ra reencarnação de Segismundo.
Ilustrar com a mensagem "No lar da bênção". In: Meimei, Vida e mensagem.
Abordar a preocupação da Espiritualidade com a preparação dos corações que se dedicarão à tarefa da maternidade com Jesus.
Abordar a grandeza do amor de Maria de Nazaré, que acolheu a toda a humanidade como filhos. Comentar o trabalho socorrista
por Ela desenvolvido no vale do suicídio, por sua escolha, junto aos sofredores que lá chegam pelas portas da dor e do desespero.
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: ELOISA

Exp: VALTENO
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25/06/2017 Tema: NÃO JULGUEIS
Fazer as oposições: julgamento X aceitação.
Apoiar o tema no evangelho de Mateus 7: 1-2 "Não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os
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outros, sereis julgados; e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós." ESE, itens 9 a 13.
"Discernir faz bem, mas julgamento é peso energético" cap. 3, In: Jesus, a inspiração das relações luminosas, Ermance Dufaux.
"Modelos mentais de julgamentos" cap. 10, In: Diferenças não são Defeitos, Ermance Dufaux. "Observemos amando" mens. 35;
"Enquanto podes" mens. 40, In: Palavras de vida eterna. Emmanuel.
Ilustrar com a história: Julgamento. Texto esparso.
Esclarecer que tudo aquilo que censuramos, julgamos, criticamos e recriminamos no outro com muita persistência, provavelmente
fazemos ou fizemos igual ou parecido em algum momento de nossas vidas. Devemos discernir, Julgar, não! Julgamento é doença
emocional. Observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de treva dos nossos olhos, para que os
outros nos apareçam na Benção de Deus que, invariavelmente, trazem consigo.
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: ANTONIO ADAO

Exp: FATIMA

13/08/2017 Tema: FORA DA EDUCAÇÃO NÃO HÁ SALVAÇÃO
Fazer as oposições: negligência X responsabilidade.
Apoiar o tema nos capítulos V, item 4 e VIII, item 4 do EE. “... Quantos pais infelizes com os filhos, por não terem combatido as
33
suas más tendências desde o princípio...”.
“Deveres dos pais”, mens. 16, In: Leis morais da vida, de Joanna de Angelis. “Três estilos de agir”, cap. 3, In: Quem ama educa,
de Içami Tiba. Edit. Gente / SP. 2002. Idem, mens.”Felicidade”, na introdução. “Galho verde”, mens. 25. In: Renovando atitudes,
espírito Hammed.
Ilustrar com: “Proteção ou Educação?” In: 100 Estórias de vida e sabedoria”, de Osvino Toillier, Edit. Sinodal. 2007.
Esclarecer que a educação dos filhos é oportunidade sublime de redenção espiritual para pais e filhos, e, portanto, não deve ser
descuidada ou malbaratada. “Educa o homem e não será preciso punir o homem”, “Constrói escolas e não será preciso construir
presídios”.
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: JURACY

Exp: JAHILDA
95907-0954

10/09/2017 Tema: O OUTRO LADO DAS PESSOAS
Fazer as oposições: irredutibilidade X reconciliação.
Apoiar o tema no cap. XII do ESSE - Amai os Vossos Inimigos, itens 1 e 2 – Mateus, 20: 43-47 e Lucas, 6: 32-36.
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“Viver em paz” mens. 123; “Diferenças” mens. 63, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. “Inimigos” mens. 137, “Revides” mens. 142,
In: Pão Nosso, de Emmanuel.
Ilustrar com: “O outro lado das pessoas”. In: Histórias para aquecer o coração 2, p. 32-35 Jack Canfield e Mark Victor Hansen,
Edit. Sextante / RJ. 2001.
Abordar que, por maiores que sejam os motivos de divergências ou desentendimentos, as criaturas não devem permitir a criação de
fosso de separação entre elas. Ao contrário, devem esforçar-se em criar ocasiões propícias para a construção de pontes que
eliminem distâncias e facilitem a aproximação.
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: FATIMA

Exp: VALTENO

05/11/2017 Tema: AS TENTAÇÕES DE JESUS E AS NOSSAS
Fazer as oposições: matéria X espírito, poder/orgulho X humildade, irresponsabilidade X proteção de Deus.
Apoiar o tema nas passagens evangélicas: “... Nem só de pão viverá o homem” Lucas: 4: 4, “... Vai-te satanás, porque está escrito:
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Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás” Lucas: 4: 1-2 “Dito está: Não tentarás o Senhor teu Deus” Lucas: 4: 12 e
“Entrai pela porta estreita...” Mateus: 7: 13-14.
Explicar cada tentação ao público, correlacionando-as com a nossa vida atual.
“Diante das Tentações” p. 191-193, In: Religião dos Espíritos, espírito Emmanuel. Idem “O
Guia Real” p.91-92, “Entre o Bem e o Mal” mens. 38, In: Luz Acima, p.163-165, espírito Irmão X.
Ilustrar com: “O Tesouro mais Precioso” In: Histórias para Aquecer o Coração 2, p.59, Jack Canfield e Mark Victor Hansen, Edit.
Sextante / RJ/ 2002.
Enfocar que nossa conduta perante as tentações em nossas vidas nos levam a valorizar mais a matéria do que o espírito, e, com
isso, desperdiçamos nosso tempo, e nossa existência passa a girar em torno dos interesses materiais. Porém, como a matéria é
inconstante, nossa vida também assim o será, e o equilíbrio fica então difícil de se alcançar.
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: FATIMA

Exp: MARILENA
4330-1010
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17/12/2017 Tema: O PRECONCEITO
Fazer as oposições: aceitação das diferenças X rejeição.
Correlacionar o tema à parábola do bom samaritano, em Lucas 10: 25-37.
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Apoiar-se também na passagem do LE, questão 803 - IX - 3ª parte: "Perante Deus todos os homens são iguais", bem como nos
dizeres de Irmão Felinto a Manoel Philolomeno de Miranda (ambos Espíritos): "O amor de Deus não é partidarista, abençoando
uns, em detrimento de outros filhos". (cap. 21, Comentários preciosos, In: Loucura e obsessão) ESE. Introdução - III Samaritanos.
André Luiz. "Realidade" In: Agenda cristã, mens. 23. Emmanuel. "Em serviço do mundo" In: Bênçãos de paz. Mens. 45. Idem,
ibidem, "Qualificação Espírita" Mens. 47, Idem, "O banquete dos publicanos" In: Caminho, verdade e vida, mens. 137, Idem. "O
varão da Macedônia", mens. 160, Idem. "Autolibertação, In: Vinha de Luz, mens. 47. Idem, ibidem, "Em nosso trabalho", mens. 11,
Lancellin. "Servir sem especular" mens. 31, In: Cirurgia moral. Idem, ibidem, "Limpando ideia", mens. 42. Idem, ibidem, "A
ninguém desprezes", mens. 28, Miranda, Manoel Philomeno. "Reflexões salutares", In: Loucura e obsessão, mens. 22. "Guerra ao
preconceito", Suplemento feminino da /folha, 17/03/2002.
Ilustrar com: "A dignidade da diferença”. Texto esparso.
Considerar que Jesus, o enviado de Deus, abraça a todos, sem distinção. Para ele a única diferença entre os homens é a que se
mede pelo esforço nobre de cada um. Esclarecer que o Mestre Jesus emprega a figura do samaritano na parábola com o propósito
de mostrar que o homem considerado abjeto foi capaz de socorrer, o que não aconteceu com o sacerdote e nem com o levita.
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: JURACY

Exp: SEBASTIAO
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