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27/03/2019 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: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: Maria ElisaCEOSLocal:

13

Tarefa:

Delimitação:

99914-3447 2331-6678

03/04/2019 A CARIDADE CRISTÃ

Fazer a oposição: caridade com ostentação x caridade cristã.

Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. XIII -  Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, Itens 3, 4, 7, 8, 9 e 14 "... O 

benefício sem ostentação tem duplo mérito: além da caridade material, constitui caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do 

beneficiado, fazendo-o aceitar o obséquio sem lhe ferir o amor próprio e salvaguardando sua dignidade humana...". 

"Generosidade" p. 199, In: Os prazeres da alma - Uma reflexão sobre os potenciais humanos, de   Francisco do E.S. 

Neto/Hammed; "Servir, sem especular", mens. 31, In: Cirurgia moral, de João Nunes Maia/Lancelin; "O Bem é incansável, mens. 

11, "Com caridade", mens. 31, "Com ardente amor", mens. 99, In: Pão nosso, FC Xavier/Emmanuel; "Caridade essencial", mens. 

110, "Luz inextinguível", mens. 162, In: Vinha de luz, FC Xavier/Emmanuel. Como apoio, sugerimos assistir ao vídeo: Seja a 

mudança que você quer no mundo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Be99A_w2kts – Ilustrar com a história: 

Caridade com dignidade (disponível em: https://www.nossagente.net/caridade-embrulhada-com-dignidade/). Enfocar que vivemos 

tão atribuladamente centrados em nossos afazeres, focados em nossas próprias necessidades e preocupações pessoais e familiares, 

que não percebemos a necessidade dos outros! Dizermo-nos caridosos é bem diferente de sermos caridosos!  Reforçar que o modo 

como seja praticada a caridade, evidencia a intenção oculta daquele que a está realizando. A caridade verdadeira não envergonha, 

não exige, não cria expectativas de retorno, ao contrário, cuida para que aquele que necessita do auxílio, não se sinta jamais 

humilhado. Daí com ternura, juntando ao benefício material o mais precioso de todos: Uma boa palavra, uma carícia, um sorriso 

amigo

Téc: MarilenePrep: 19:25hDesobsessão 4ª Feira 20:00 h Dir: AdíliaCEOSLocal:

14

Tarefa:

Delimitação:

4367-2525

28/08/2019 O PERDÃO

Fazer a oposição: julgamento X perdão

Apoiar o tema na passagem evangélica anotada por Mateus, - “Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar 

aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e 

depois virás fazer a tua oferta.” (Mateus, V: 23-24)  ESE, de A. Kardec, cap. X - Bem aventurados os misericordiosos, Itens 3 a 7 e 

14; “Perdão”, p. 173 – 177, In: Prazeres da alma, de Francisco do E. Santo Neto/Hammed; “Não te desfaças do teu 

companheiro”, mens. 34, In: Cirurgia moral, de João Nunes Maia/Lancelin; “Perdão – santo remédio”, mens. 61, In: Palavras de 

vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel; “Evita contender”, mens. 98, “Crê e segue”, mens. 180, In: Pão nosso, de FC 

Xavier/Emmanuel

Ilustrar com a história “Perdão libertador”, In: Jornal Mundo Maior – Informativo da comunidade cristã Lar em Jesus, de 

06/06/2017 Levar à reflexão que, assim como o remédio é necessário à cura dos males do corpo, o perdão é o remédio santo para a 

sanidade mental, na luta cotidiana. Devemos recordar que todas as criaturas trazem consigo   imperfeições e fraquezas que lhes são 

peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazemos nós também as nossas. Portanto, perdoemos a quantos nos aborreçam, 

perdoemos a quantos nos firam. Perdoemos agora, hoje, amanhã e sempre, incondicionalmente! Recordemos as palavras do mestre 

Jesus, respondendo à Pedro: “Perdoar não até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes”

Téc: HélioPrep: 19:25hDesobsessão 4ª Feira 20:00 h Dir: Gilberto QuartarolloCEOSLocal:

35

Tarefa:

Delimitação:

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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28/08/2019 O PERDÃO

Fazer a oposição: julgamento X perdão

Apoiar o tema na passagem evangélica anotada por Mateus, - “Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar 

aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e 

depois virás fazer a tua oferta.” (Mateus, V: 23-24)  ESE, de A. Kardec, cap. X - Bem aventurados os misericordiosos, Itens 3 a 7 e 

14; “Perdão”, p. 173 – 177, In: Prazeres da alma, de Francisco do E. Santo Neto/Hammed; “Não te desfaças do teu 

companheiro”, mens. 34, In: Cirurgia moral, de João Nunes Maia/Lancelin; “Perdão – santo remédio”, mens. 61, In: Palavras de 

vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel; “Evita contender”, mens. 98, “Crê e segue”, mens. 180, In: Pão nosso, de FC 

Xavier/Emmanuel

Ilustrar com a história “Perdão libertador”, In: Jornal Mundo Maior – Informativo da comunidade cristã Lar em Jesus, de 

06/06/2017 Levar à reflexão que, assim como o remédio é necessário à cura dos males do corpo, o perdão é o remédio santo para a 

sanidade mental, na luta cotidiana. Devemos recordar que todas as criaturas trazem consigo   imperfeições e fraquezas que lhes são 

peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazemos nós também as nossas. Portanto, perdoemos a quantos nos aborreçam, 

perdoemos a quantos nos firam. Perdoemos agora, hoje, amanhã e sempre, incondicionalmente! Recordemos as palavras do mestre 

Jesus, respondendo à Pedro: “Perdoar não até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes”

Téc: ArnaldoPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: Vanda ScarpaCEOSLocal:

35

Tarefa:

Delimitação:

4436-2041 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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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!


