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03/01/2019 O SER COLETIVO

Fazer a oposição: individualidade x coletividade.

Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de João 13: 34 - “Um novo
Mandamento eu vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei”.
 “Amizade”, In: Semanário das reflexões, p. 33, de Albino Santa Cruz; “Disponibilidade”, p.  45-48, idem; “Convite ao amor”, In: 
Convites da Vida”, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; “No bem de todos”, mens. 142, In: Palavras de vida eterna, de FC 
Xavier/Emmanuel; “Contribuir”, mens. 58, In: Pão nosso, de FC Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “Correndo juntos”, p. 80, In: A Arte de contar histórias, de Irmão José Geraldo Teófilo da Silva. NDS.
Abordar que o importante da vida é mais do que ganhar sozinho, mas sim ajudar, bem como ensinar o outro a vencer. A vitória, 
não apenas de alguns, mas de todos. Este é o ideal da coletividade.

Téc: JuraciPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: RosáriaCEOSLocal:

1

Tarefa:

Tema:

28/03/2019 POR QUE NÃO FAÇO O BEM QUE QUERO

Fazer oposição: inércia x ação

Apoiar o tema na epístola de Paulo aos romanos, 7: 19 – “Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse 
faço?”, e no evangelho de Lucas, 17: 20 21 – “... O reino de Deus não vem com a aparência exterior ...”.  “Questão de escolha”, 
mens. 19, “Defenda-se” mens. 41, in: Agenda cristã, de FC Xavier/André Luiz; “Parecem, mas não são”, mens. 168, “Amanhã”, 
mens. 170, In: Vinha de luz, de FC Xavier/ Emmanuel; “Divinos dons”, mens. 84, “Em constante renovação”, mens. 90, In: 
Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com: “Liames retentores”, In: Celeiro de Bênçãos, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis.
Enfocar que pelos mecanismos do orgulho procuramos esconder de nós e dos outros nossos traços e tendências indesejáveis, 
sustentando uma fachada que nos mostre com características que sejam aceitas e admiradas por todos. Todavia, a fim de conseguir 
alcançar a nossa evolução precisamos aprender a analisar o que se esconde por detrás de nossos comportamentos

Téc: ArnaldoPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: GabrielCEOSLocal:

13

Tarefa:

Tema:

4368-3113 2331-6678

02/05/2019 IMPERFEIÇÃO E UTILIDADE

Fazer a oposição: atividade x inatividade

Embasar o tema na passagem anotada por Lucas, 14:21 - "... Disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e 
traze os pobres, os aleijados, mancos e cegos" – Jesus  "Embora imperfeito", mens. 5, In: Messe de amor, de Divaldo p. 
Franco/Joanna de Angelis; "Chamamento divino", mens. 127, "Compreendendo", mens. 21, "Vasos de barro", mens. 88, In: 
Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel; "No reino interior", mens. 24, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com "O Pote trincado", In: Sabedoria em parábolas, p. 48, do prof. Felipe Aquino
(Coletânea)
Abordar o chamamento de Deus a todas as pessoas para a edificação de uma nova era, que deverá ser executada pelos espíritos 
ainda imperfeitos que, ao apelo do Senhor, fazem-se colaboradores fiéis da causa do Evangelho

Téc: ArnaldoPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: Sebastião SimõesCEOSLocal:

18

Tarefa:

Tema:

2331-6678

13/06/2019 O TÉDIO NA VIDA CONJUGAL

Fazer as oposições: improdutividade x produtividade

Apoiar o tema na asserção de Joanna de Angelis - "Floresça onde for plantado, semente de luz que és", bem como na epístola de 
Paulo aos coríntios - "Aprendi a viver contente, na dificuldade e na alegria, aprendendo sempre a me voltar ao Senhor" Q. 939, In: 
O livro dos espíritos, de A. Kardec; "Tédio no lar", pág. 58, In: Vida e sexo, FC Xavier/Emmanuel; "Responsabilidade no 
matrimônio", mens. 60, In: S.O.S. família, Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; pág. 30-33. Idem. "Matrimônio e amor", pág. 
183/188, In: Jesus e o evangelho, Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis
Ilustrar com: "O tédio na vida conjugal", In: Para sempre em nossos corações, pág. 47-52. Minas Cultura. Coletânea de Maria 
Anita Rosas Batista.
Abordar a importância de sabermos florescer onde quer que a Divindade nos tenha colocado

Téc: ArnaldoPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: ArleteCEOSLocal:

24

Tarefa:

Tema:

97037-9225 2331-6678

Que nenhuma palavra seja dita ou ação cometida que fuja aos princípios de Jesus!

As Atitudes de Amor deixam rastros de luz...

Para representar o Cristo não basta somente proferir a palavra é 
preciso vivencia-la!
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25/07/2019 ALEGRIA

Fazer a oposição: pessimismo x otimismo

Apoiar o tema no capítulo 5, itens 12 e 13 do ESE, de A. Kardec. – Motivos de Resignação  “Psicologia da alegria na 
transformação interior”, cap. 9, In: Emoções que curam, de Wanderlei S. Oliveira/Ermance Dufaux; “Ser feliz”, p. 122, In: 
Renovando atitudes, de Francisco do E. Santo Neto/Hammed; “Alegria cristã”, mens. 93, In: Caminho, verdade e vida, de FC 
Xavier/Emmanuel; “Convite à alegria”, mens. 1, In: Convites da vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; Narrar frases 
sobre alegria
Ilustrar com: “A história do Zé Alegria”, Texto esparso
Enfocar que alegria não é ausência de dor, nem de deslizes morais. A verdadeira alegria consiste em aprender a driblar a dor e a 
ter paciência construtiva com nossas imperfeições. É compreender o sentido terapêutico das provas, sem desânimo

Téc: AndersonPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: RosáriaCEOSLocal:

30

Tarefa:

Tema:

05/09/2019 A LIBERTAÇÃO DA ALMA

Fazer oposição: aprisionamento x libertação

Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de Lucas, 21: 34 – “E olhai por vós, não aconteça que os vossos 
corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia”. “E 
olhai vós”, cap. 23; “Indicações de Pedro”, cap. 27; “De alma desperta”, cap. 30; “De Ânimo forte”, cap. 31, In: Vinha de luz, de 
FC Xavier/Emmanuel; “Examina-te”, cap. 3; “Purificação intima”, cap. 18; “Endireitai os caminhos do senhor”, cap. 16, In: 
Caminho, verdade e vida, de FC Xavier/Emmanuel; “Perdoe-se por não ser quem gostaria de ser”, mens. 1, “Severidade consigo 
mesmo”, mens. 21, “Acredite em sua luz”, mens. 35, In: Lições para o auto amor, de Wanderlei S. Oliveira/Ermance Dufaux. 
Ilustrar com: “Uma Lenda Indiana”, In: Histórias maravilhosas para ler e pensar, p. 103-104. Seleção, interpretação e notas de 
Neila Tavares. Edit. Nova Era, Rio de Janeiro, 2002
Esclarecer ser indispensável muito esforço de vontade para não nos prendermos indefinidamente na sombra dos impulsos 
primitivistas. Enfocar ainda o trabalho contínuo de reacender a nossa própria luz depois das quedas

Téc: Sebastião SimõesPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: Márcia ChiurcoCEOSLocal:

36

Tarefa:

Tema:

03/10/2019 O SOCORRO ESPIRITUAL DURANTE O SONO FÍSICO

Fazer a oposição: amparo x abandono

Correlacionar o tema ao ESE, de A. Kardec, cap.VI - O Cristo consolador, item 8 - "Em toda parte, onde haja uma lágrima, Deus 
colocou um bálsamo que alivia  " ESE, de A. Kardec, cap. VI – itens 5 a 8 e cap. XXVIII, Itens 38 e 39; "Mediunidade curativa", 
cap. 33, In: Mecanismos da mediunidade, de FC Xavier/A. Luiz; “Oração", cap. 25,  "Jesus e a mediunidade", cap. 26, 
"Regressando a casa", cap. 49, In: Nosso lar,  de FC Xavier/ Emmanuel; "Auxílios do invisível", mens. 100, In: Caminho, verdade e 
vida, de FC Xavier/Emmanuel; "Que tendes”, mens. 133, In: Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel; "A Cura própria", p. 51, "A 
água fluída", p. 129, "O passe", mens. 131, In: Segue-me Divaldo P. Franco/Joana de Angelis; Poder da fé, p. 165, 
"Psicoterapeuta", p. 131, In: Jesus e o evangelho, FC Xavier/André Luiz; Curas espirituais, In: O Espírito da verdade, mens. 53, de 
FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com: "Cidadão de nosso lar, Cap. 50, In: Nosso lar, de FC Xavier/A. Luiz
Abordar o socorro permanente de Deus que se estende inclusive durante o sono físico. Salientar a necessidade do preparo para o 
sono físico

Téc: AndersonPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: Eduardo MarigoCEOSLocal:

40

Tarefa:

Tema:

28/11/2019 A GRATIDÃO À DEUS

Fazer a oposição: ingratidão X gratidão.

Apoiar o tema na passagem evangélica anotada por Mateus - “... - Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: “- 
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, este é o maior e o primeiro 
mandamento... Mt. XXII: 34-40 e “Dando graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo”, Epístola de Paulo aos Efésios 5: 
20.  Cap. XI, do ESE, de A. Kardec – O Maior mandamento; “Sentimentos de mágoa e de desencanto”, Cap. 8, Item 3, In: 
Psicologia da gratidão, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis; “Exaltação do reino divino", mens. 17; "Ação de graças", mens. 
19, In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel; "A presença de Deus", mens. 1, In: Momentos de iluminação, de Divaldo 
P. Franco/Joanna de Angelis; “Somos de Deus”, mens. 84, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel.
 Ilustrar com a história: Agradecendo os espinhos (texto esparso). Levar à compreensão do público que as dores e sofrimentos que 
enfrentamos, fazem parte do nosso crescimento espiritual e não são castigos de Deus, mas o resultado de nossas escolhas através 
do nosso livre arbítrio. A semente, para tornar-se árvore, enfrenta a aflição de arrebentar-se na terra escura. Assim também, o ser 
humano necessita experimentar as transformações naturais que o arrancam do estágio de criança iludida para a maturidade do 
adulto realizado. Neste processo, está compreendida a gratidão à vida e à oportunidade de evolução espiritual

Téc: Adriana CollaPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: Márcia ChiurcoCEOSLocal:

48

Tarefa:

Tema:

Que nenhuma palavra seja dita ou ação cometida que fuja aos princípios de Jesus!

As Atitudes de Amor deixam rastros de luz...

Para representar o Cristo não basta somente proferir a palavra é 
preciso vivencia-la!
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preciso vivencia-la!


