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12/01/2021 TEMPO DE RENOVAÇÃO

Fazer a oposição: Aquisições passageiras X Aquisições eternas.

Delimitação: Se nos dizemos seguidores de Jesus, sigamos-lhe os passos, amparando, consolando, ajudando, instruindo, edificando 
e servindo a todas as criaturas.
Fundamentar o tema na mensagem contida no Cap. I, Item 9 – Instruções dos Espíritos: “A Era Nova”, In: ESE, de Allan Kardec. 
“Caráter da revelação espírita”, Cap. I, itens 11 a 30, In: A Gênese, de Allan Kardec; “Tempo de renovação”, In: Liberta-te do 
mal, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis; “No Rumo do Amanhã”, mens. 6, “Na Exaltação do Reino Divino”, mens. 17, In: 
Palavras de Vida Eterna, de
FC. Xavier/Emmanuel; “Cristo e Nós”, mens.17, “Na Obra Regenerativa”, mens. 37, “Renasce Agora”, mens. 61, In: Fonte Viva, 
FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história: “Hércules e a Decisão”, In: Histórias para pais, filhos e netos, Paulo Coelho. Edit. Globo/2001. E com: 
“Tempo de Renovação”, In: Liberta-te do mal, Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. E com: “A Inesperada Renovação”, de FC. 
Xavier/Meimei, In: Deus aguarda.  
Enfatizar que aquele que conquista a tranquilidade decorrente da fé religiosa edificante e saudável, vive em harmonia com tudo e 
com todos, não se alienando da sociedade a pretexto de encontrar a plenitude; tampouco mergulha na efervescência das futilidades, 
sob a justificativa de estar participando da vida mundana. Vive no mundo, mas não é do mundo das falsas apresentações e valores 
deturpados.

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: MiltesCEOSLocal:

2

Tarefa:

Tema:

09/02/2021 A PAZ

Fazer a oposição: Desassossego x Serenidade.

Delimitação: A paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos Divinos para a nossa vida, no lugar em 
que fomos situados pelo Criador. Não é um presente, mas uma conquista do espírito!
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. IX – Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Itens 2 e 10. “Bem-Aventurados os 
pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. (Mateus, V: 9). 
E no Evangelho de João, 14: 27 - “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se perturbem os 
vossos corações, nem se atemorizem...".
 “Luta pela conquista da paz” mens. 16, In: Desperte e seja feliz, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis. “Perante a paz” mens. 
37, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis. “Paz do mundo e paz do Cristo” mens. 105; “Cultiva a paz” mens. 65, 
In: Vinha de luz, de FC. Xavier/Emmanuel. “Sigamos a paz” mens. 79; “Refugia-te na paz” mens. 147, In: Fonte viva, de FC. 
Xavier/Emmanuel. “Sirvamos em paz” mens. 146; “Paz em nós” mens. 155, In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “Onde mora a Paz”, da redação do Momento Espírita.
Informar que paz não é indolência do corpo. É ação e conquista do espírito! Se é verdade que toda criatura a busca, a seu modo, é 
imperioso reconhecer no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos de Deus para a 
nossa vida, onde fomos situados pelo Criador. Relembrar a sábia frase de Mahatma Gandhi: “Não existe um caminho para a paz. A 
paz é o caminho”.

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: NairCEOSLocal:

6

Tarefa:

Tema:

02/03/2021 PESAR E REPARAÇÃO

Fazer a oposição: Condutas auto punitivas X Condutas auto libertadoras.

Delimitação: A Cura da alma atormentada pela culpa, só pode ser conseguida após a reparação da falta cometida.
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec. cap. XXVII, item 21 – Pedi e obtereis - “O homem sofre sempre a consequência de suas 
faltas...” LE, de A. Kardec.  Q. 992 e 1000.
“Traços do arrependimento” cap. 26; “Os responsáveis são felizes”, cap. 27, In: Mereça ser feliz, de Wanderley S. de 
Oliveira/Ermance Dufaux. "Arrependimento e reparação" mens. 9, In: Desperte e seja feliz, de Divaldo P. Franco/Joanna de 
Angelis. "Culpa e consciência" mens. 6, In: Momentos de saúde e consciência, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis. "O 
remédio salutar" mens. 157, In: Vinha de luz, de FC. Xavier/Emmanuel. "Pecado e pecador" mens. 122, In: Pão nosso, de FC. 
Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história “Pétalas arrancadas”, da redação de Momento Espírita. Disponível em: 
https://historiaquecura.blogspot.com/2020/03/petalas-arrancadas.html; e com: “A folha amassada”, texto esparso.
Esclarecer que a conduta autopunitiva não soluciona as questões de consciência pesada. O cansaço de sofrer acaba, por fim, 
levando a criatura a nutrir o desejo de reparação para encontrar a paz e o crescimento espiritual. Destacar que o homem pode 
abreviar ou prolongar a sua dor, dependendo da sua vontade em reparar o mal que tenha praticado. Informar também que há três 
traços que caracterizam o processo reparador: O desejo de melhora, O sentimento de arrependimento, e O esforço de superação, 
através da reparação! Portanto, só o arrependimento não basta. É preciso reparar o mal praticado, para que haja a pacificação 
interior e a verdadeira cura da alma atormentada pela culpa!

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: Sebastião LimaCEOSLocal:

9

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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16/03/2021 CONDUTA CRISTÃ

Fazer a oposição: Conduta mundana x Conduta cristã.

Delimitação: “...Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim”. Paulo, Gálatas, 2: 20. Refletir sobre a identificação de 
Paulo com Jesus, como o modelo sublime de conduta para aqueles que desejam seguir os passos do Mestre.  
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. XVII – Sede perfeitos - Caracteres da perfeição. E na epístola de Paulo aos Filipenses 2: 
5 - “De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus”.
“Modo de fazer” mens. 2; “Com Jesus e por Jesus - Introdução, In: Fonte viva, de F.C. Xavier/Emmanuel. “A mensagem cristã” 
cap. 13, In: Roteiro, de F.C. Xavier/Emmanuel. “Imperativos cristãos” mens. 1; “Privilégios cristãos” mens. 3, In: Agenda cristã, 
de F.C. Xavier/ André Luiz. “Corrosivos da sensibilidade” cap. 7; “Desenvolvimento da sensibilidade” cap. 8, In: Laços de afeto, 
de Wanderley S. de Oliveira/Ermance Dufaux. "O Mar egoísta”. Texto esparso.
Ilustrar com: “O Principal dom que temos é o amor”. Autor desconhecido; e com: “Palavra que Salva”, da redação do Momento 
Espírita.
Ressaltar que Jesus espera de nós atitudes de amor, em conformidade com os seus sublimes ensinamentos. Essas atitudes devem 
permear todas as esferas de nossas vidas: Individual, familiar, profissional e social. Enfatizar que, se cada um de nós fizer a sua 
parte no melhor que souber e puder, certamente haveremos de ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada e mais humana; e o 
mundo passará a ser, com certeza, muito melhor para todos!

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: MiltesCEOSLocal:

11

Tarefa:

Tema:

06/04/2021 O VALOR DE SERVIR ( HOMENAGEM À CHICO XAVIER)

Fazer as oposições: Egoísmo x Altruísmo

Delimitação: Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido.
Fundamentar o tema na afirmativa de Jesus em Marcos 10: 45 - "O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir". E 
no cap. XVII, item 10 do EE, de A. Kardec - O homem no Mundo.
"Quem serve, prossegue" mens. 82, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel. "Auxiliar" mens. 52, In: Livro da esperança de FC. 
Xavier/Emmanuel. "Ajudemos também" mens. 11, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: "A Panela de sopa", texto esparso. Citar o trabalho e a obra de Chico Xavier, o homem ternura.
Levar à reflexão que servir tem a ver com atitudes. Significa colocar-se no lugar das pessoas, demonstrar interesse por elas, estar 
pronto a ajudá-las, a identificar suas reais necessidades e atendê-las quanto possível.
Abordar ainda que a criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre, e encontra mil recursos dentro de si mesma na 
solução de todos os problemas.

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: Sebastião LimaCEOSLocal:

14

Tarefa:

Tema:

27/04/2021 O VERDADEIRO TESOURO

Fazer as oposições: Riqueza material X Riqueza espiritual.

Delimitação: O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o 
que deixa ao partir, goza apenas durante a sua permanência na Terra. É, pois, usufrutuário e não dono dos bens materiais.
Embasar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. XVI – Servir a Deus e a Mamon, item 9: A verdadeira propriedade; e no cap. XXV – 
Buscai e Achareis, itens 8 e 9.   
"Propriedade" mens. 149; "Posses definitivas" mens. 166; "O Tesouro maior" mens. 64, In: Caminho, verdade e vida, de FC. 
Xavier/Emmanuel.  "Autolibertação" mens. 47; "Assim será" mens. 120, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel. "Mudança e 
proveito" mens. 5; "Na senda de todos" mens. 52, In: Bênçãos de paz, de FC Xavier/Emmanuel. "Ante o reino dos céus" mens. 17, 
In: Instrumentos do tempo, de FC. Xavier/Emmanuel. "Avareza", mens. 52, In: Vinha de luz, de FC. Xavier/Emmanuel. "Moeda e 
moenda", mens. 63; "Riqueza e felicidade" mens. 69, In: O Espírito da verdade, de FC. Xavier/Emmanuel. "A Boa parte", In: Na 
Seara do Mestre, de Vinicius.
Ilustrar com: "O Colar de pérolas", In: A vida escreve, de FC. Xavier e Waldo Vieira, esp. Hilário Silva; e com: “O Valor do 
tempo” da redação do Momento Espírita.
Informar/refletir que Jesus repartiu com a multidão os tesouros do seu amor, e que estimulava os homens a buscarem a verdadeira 
riqueza, que são os dons espirituais, os quais nem a traça e nem a ferrugem os conseguem alcançar, e nem os ladrões os podem 
roubar...  “Buscai, primeiramente, as coisas de Deus e de Seu Reino, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo”. 
Jesus.

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: Márcia ChiurcoCEOSLocal:

17

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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18/05/2021 ANJO GUARDIÃO – ESPÍRITOS PROTETORES

Fazer a oposição: Desamparo X Proteção.

Delimitação: A tarefa do Espírito Protetor é como a de um pai com relação aos seus filhos, ou seja: Guiar o seu protegido pela 
senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, e confortá-lo em suas aflições.
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. XXV, item 6 – Olhai as aves do céu; e no cap. XXVIII, item 11 - “Todos nós temos um 
bom Espírito, ligado a nós desde o nascimento...” e no LE, de A. Kardec, Q. 489 a 522.
“Companheiros invisíveis” p. 47, In: Receitas para a alma, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance Dufaux. “Coisas invisíveis” 
mens. 55; “Deus não desampara” mens. 92, In: Pão nosso, de FC. Xavier/Emmanuel. “Proteção da vida superior” mens. 24; 
“Embaixadores divinos” mens. 54, In: Opinião espírita, de FC. Xavier/Waldo Viera/Emmanuel-André Luiz. “Presença divina” 
mens. 83, In: Palavras de vida eterna”, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “A Razão da dor” cap. 31, In: Jesus no Lar, FC. Xavier/Neio Lúcio; e com “A aranha”, texto esparso.
Abordar que a Doutrina Espírita nos ensina que todos contamos com a ajuda de Espíritos voltados ao bem, os quais, pela intuição, 
buscam nos orientar e auxiliar. Dentre esses espíritos, destacamos os chamados Espíritos Protetores que se vinculam 
particularmente a um indivíduo para protegê-lo, ampará-lo e guia-lo pela senda do bem.

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: Sônia MaraCEOSLocal:

20

Tarefa:

Tema:

08/06/2021 PEQUENINOS ESFORÇOS NO BEM

Fazer a oposição: Irritação X Afabilidade.

Delimitação: No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas: Um gesto, uma 
palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações importais. Imprescindível, pois, jamais 
desprezá-las.
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. XIII: Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, e no Evangelho 
de Mateus, 10: 42: “E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em 
verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão.”
ESE, de A. Kardec, cap. XIII, itens 13, 14, 15 e cap. XVII, item 3: O Homem de bem. “Pequeninos Esforços no bem” cap.11, In: 
Para sentir Deus, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance Dufaux. “A semente” cap.7, In: Pão nosso, de FC. Xavier/Emmanuel. 
“Lucrará fazendo assim” cap.15, In: Agenda cristã, de FC. Xavier/André Luiz. “Coisas mínimas” cap. 31, In: Caminho, verdade e 
vida, de F.C. Xavier/Emmanuel. “Apelo da migalha” cap. 58, In: Terapêutica de emergência, de Divaldo Pereira Franco/Diversos 
espíritos.
Ilustrar com: “Pensar nos outros” In: www.momento.com.br/textos. E com: “Estrelas ao mar”, autoria desconhecida.
Esclarecer que para bem aproveitar a encarnação não é necessário fazermos grandes feitos! O livro é escrito letra por letra; a 
praia é formada por milhões e milhões de grãos de areia; as canções são compostas por simples notas. A vida no bem é feita 
também de pequenas atitudes, acessíveis a todos nós: um sorriso, um olhar afetuoso, a afabilidade e a cortesia para com todos, etc.
Destacar que para a construção de um mundo melhor e o bem tomar conta da humanidade, Jesus conta com nossos pequeninos 
esforços e que já somos perfeitamente capazes de aceitar este convite do Mestre...

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: Adriana VoltolinCEOSLocal:

23

Tarefa:

Tema:

29/06/2021 GENEROSIDADE

Fazer a oposição: Mesquinhez X Generosidade.

Delimitação: Se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo para conosco, saibamos igualmente distribuí-
los com todos aqueles que nos partilham a marcha.
Fundamentar o tema nas anotações de Lucas - 10: 25-37 "- ... Cuida bem dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei na 
volta". (A Parábola do Bom Samaritano).
ESE, de A. Kardec, cap. XV – Fora da caridade não há salvação, itens 1 a 3. “Luz da caridade” In: Jesus e o evangelho, de 
Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis. “Generosidade” artigo da redação do Momento Espírita. “Beneficência e paciência” mens. 
94; “No campo do afeto” mens. 110, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “Modo de fazer” mens. 2, In: Fonte 
viva, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “De mão em mão”, texto esparso, adaptado, de Paulo Coelho.
Ressaltar que, se a gentileza e a educação nascem do respeito ao próximo e se desenvolvem no espírito de cidadania e convivência, 
a generosidade nasce no coração de quem já está pronto para amar fraternalmente!

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: NairCEOSLocal:

26

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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13/07/2021 O QUE MOTIVA AS NOSSAS ESCOLHAS?

Fazer a oposição: Escolhas equivocadas X Escolhas inteligentes.

Delimitação: A Vida é feita de escolhas. Nem a omissão, nem as muitas certezas são bons caminhos para a paz nas relações, nem 
tampouco consigo próprio. “O maior fracasso na vida não é escolher. É passar a vida sem existir...”. 
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. XXV -  Buscai e achareis, item 1: Ajuda-te e o céu te ajudará; e na epístola de Paulo aos 
Gálatas, 6: 7 - "Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará”.
“O Que buscamos na vida?” epílogo, In: Escutando sentimentos, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance Dufaux. “Na luta vulgar” 
p. 45, In: Segue-me, de FC. Xavier/ Emmanuel. “Educa” mens.30; “Enxertia divina” mens. 78, In: Fonte viva, de FC. Xavier/. 
Emmanuel. “Que fazeis de especial?” mens. 60, In: Vinha de luz, de FC. Xavier/Emmanuel. Mensagem: “Um dia”, In: Jornal 
Mundo Maior- Informativo da comunidade cristã: "Lar em Jesus" de 19/08/2015.
Ilustrar com: “Plantando e colhendo”; e com: “O Macaco e a banana”. Esparsos.
Abordar que o amanhã dependerá de como estivermos trabalhando e projetando o nosso hoje. Alcançaremos sempre o melhor, 
desde que o façamos com firme vontade e dedicação, colocando nisso o nosso coração; e empenhando todos os esforços na 
aquisição do autoconhecimento que nos ajudará na superação das dificuldades. “Devemos orar, como se tudo dependesse de Deus; 
e trabalhar, como se tudo dependesse de nós!”

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: Sônia MaraCEOSLocal:

28

Tarefa:

Tema:

27/07/2021 EGOÍSMO

Fazer a oposição: Egoísmo X Altruísmo.

Delimitação: “O egoísmo é a fonte de todos os vícios, assim como a caridade é a fonte de todas as virtudes...”
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. XI – Amar o próximo como a si mesmo, itens 11, 12 e 13. LE, de A. Kardec, Q. 913 a 
917. E na mens. do Espírito Fénelon, no final da Q. 917.
“Altruísmo e reciprocidade” mens. 3, In: Estamos prontos, de Francisco do E. Santo Neto/Hammed. “Lucrará fazendo assim” 
mens. 15, In: Agenda cristã, de FC. Xavier/A. Luiz. “Egoísmo” p. 119 a 127, In:  As dores da alma, de Francisco do E. Santo 
Neto/Hammed. “Dá de ti mesmo” mens. 30, In: Alvorada cristã, de FC. Xavier/Neio Lúcio. “Auto amor e egoísmo” cap. 5, In: Para 
sentir Deus, de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux.  “Adoração e fraternidade” mens. 23; “Nos problemas da posse”, mens. 
119, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “A Parábola dos poços”, texto esparso; e com: “Derrotando o egoísmo” da redação do Momento Espírita.
Levar à reflexão do público a frase de Fénelon, e de como podemos e devemos combater em nós a chaga do egoísmo. “... O 
egoísmo é a fonte de todos os vícios, assim como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Portanto, destruir um e desenvolver a 
outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro” 
(Fénelon, em nota na questão 917 do LE).

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: Márcia ChiurcoCEOSLocal:

30

Tarefa:

Tema:

17/08/2021 PATERNIDADE E MATERNIDADE RESPONSÁVEIS

Fazer a oposição: Criar X Educar.

Delimitação: “Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em 
angelitude. Educa e edificarás o paraíso na Terra”.
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. XIV – Honra a teu pai e a tua mãe, item 9 – A ingratidão dos filhos e os laços de família. 
“...Oh, Espíritas! Compreendei neste momento o grande papel da Humanidade! Compreendei que quando gerais um corpo, a alma 
que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres, e ponde todo o vosso amor em aproximar 
essa alma de Deus! ...  
Q. 383 e 385, In: LE, de A. Kardec. “Compaixão em família” mens.107, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. 
“Pais e filhos” mens. 2, In: Divaldo Franco responde, volume 2, organizado por Cláudia Saegusa. “Deveres dos pais” mens. 16, 
In: Leis morais da vida, de Divaldo P. Franco/Joana de Angelis. “Súplica da criança ao homem” mens. 6, In: Nós, de FC. Xavier/ 
Emmanuel. “Parentes” mens. 156; “Educa” mens. 30, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “Proteção ou educação?” In: 100 Estórias de vida e sabedoria, de Osvino Toillier, (Org.) Edit. Sinodal/2007; e 
“História sobre pai e filho”. Esparso.
Esclarecer que o compromisso de sermos pais ou mães foi assumido na Pátria Espiritual, e reafirmado por ocasião da união e 
formação da nova família. A responsabilidade dos pais é imensa na educação dos filhos! Não somente na preocupação material de 
fornecer-lhes o alimento, o vestuário, brinquedos, lazer, conforto, escola, etc. mas, principalmente, na sementeira do bem, em 
desenvolver-lhes no coração sentimentos nobres e virtudes santificantes, que orientarão e iluminarão os seus caminhos.

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: NairCEOSLocal:

33

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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14/09/2021 IDOLATRIA

Fazer a oposição: Bajular X Elogiar

Delimitação: “...A lisonja é campo aberto para o orgulho e a vaidade. Temos outros recursos para incentivar os companheiros de 
trabalho, livrando-os dos perigos ocasionados pela bajulação...”.
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. XXI – Falsos cristos e falsos profetas, itens 1 e 8 – “...Mas desconfiai das palavras 
melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que pregam nas praças públicas, vestidos de longas vestes. Desconfiai dos que 
pretendem estar na posse da exclusiva e única verdade!”
E no cap. VII, item 11 – O Orgulho e a humildade – “... Fazei o bem com humildade. Que cada um vá demolindo aos poucos os 
altares elevados ao orgulho... 
“Sem idolatria” mens. 72, In: O Espírito da verdade, de FC. Xavier/Waldo Vieira/esp. Diversos. “Não adules tanto” In: Cirurgia 
moral, de João nunes Maia/Lancellin. “Vício de prestígio” cap. 18, In: Mereça ser feliz, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance 
Dufaux. “Compreendendo” mens. 21, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “Obreiros atentos” mens. 8, In: Fonte 
viva, de FC. Xavier/Emmanuel. “Na pregação” mens. 53, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel.” Qual o meio de destruir-se o 
egoísmo?” In: Q. 917 do LE, de A. Kardec. Comentar. 
Ilustrar com: “O homem que perdoava”. Texto esparso.
Informar/refletir que assim como existe a dependência química de tóxicos, existe a dependência psíquica de evidência e 
reconhecimento individual. Esse tipo de viciado é escravo da autoimagem exacerbada que faz de si mesmo. Destacar que o 
trabalhador em busca de reconhecimento pessoal efetivamente não serve à causa de Jesus.
“Não vos façais pois idólatras...” – Paulo, I Coríntios, 10: 7.

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: Márcia ChiurcoCEOSLocal:

37

Tarefa:

Tema:

05/10/2021 CONTRIBUIÇÃO INDISPENSÁVEL

Fazer a oposição: Individualismo X Coletivismo.

Delimitação: Deus não nos fez perfeitos, fez-nos perfectíveis! Assim, para atingirmos a perfeição a que estamos destinados, todos 
nós precisamos uns dos outros, pois não há como desenvolver e burilar as nossas faculdades intelectuais e morais, senão através do 
convívio social.
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. VII – Bem-Aventurados os pobres de espírito, item 13 - Missão do homem inteligente na 
Terra; e na passagem de Jesus, conforme as anotações de João, 13: 34 - “Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos 
outros como eu vos amei”.
“Amizade” p. 33, In: Semanário das reflexões, de Albino Santa Cruz. “Disponibilidade” Idem p. 45-48. “Convite ao amor” In: 
Convites da vida, Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “Adoração e fraternidade” mens. 23, In: Palavras de vida eterna, de FC. 
Xavier/Emmanuel. “Sirvamos” mens. 29, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a História da colheita de uvas, da redação do Momento Espírita, de 15.07.2009. E com: “Derrotando o egoísmo” da 
redação do Momento Espírita.
Abordar que o importante na vida, mais que ganhar sozinho, é ajudar, bem como ensinar o outro a vencer também! A vitória não 
apenas de alguns, mas de todos. Este o ideal de sociedade e de coletividade cristãs. Enfatizar a responsabilidade que nos compete 
como co- criadores na obra de Deus, de multiplicar os nossos talentos em nosso benefício e em benefício de todos.

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: NairCEOSLocal:

40

Tarefa:

Tema:

19/10/2021 O DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA

Fazer as oposições: Alheamento X Consciência.

Delimitação: Aprendamos a viver com sabedoria e simplicidade, que nos traz a paz de espírito e nos propicia a verdadeira alegria 
de viver. “...Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam...”  Meditemos no alerta do Mestre Jesus e 
prossigamos.
Apoiar o tema na “Parábola do filho pródigo” - Lucas, 15: 11-32.
"A rota dos filhos pródigos", introdução - In: Escutando sentimentos, de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux. "Certamente" 
mens. 10; "Por um pouco" mens. 42; "Devagar, mas sempre" mens. 62; "Caindo em si" mens. 88, In: Fonte viva, de FC. 
Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com o texto: “Paciência tem recompensa”. Esparso.
Destacar a importância de valorizar o nosso tempo e a nossa vida, que são os bens mais preciosos que possuímos. Informar que a 
grande maioria de nós desperdiça muito tempo com banalidades e futilidades, como a excessiva preocupação consigo próprio e 
com as coisas materiais, enquanto não despertamos para os reais valores da vida que são: A família, os amigos, o trabalho e os 
relacionamentos sociais. Aprendamos a viver com sabedoria e simplicidade, que nos traz a paz de espírito e nos propicia a 
verdadeira alegria de viver.

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: Sônia MaraCEOSLocal:

42

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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09/11/2021 MÁGOA: O INIMIGO VIVE DENTRO DE VOCÊ

Fazer a oposição: Mágoa X Apaziguamento.

Delimitação: Esclarecer que a mágoa tem duas principais funções na vida emocional e psíquica: Revelar algo sobre nós que está 
difícil de aceitar, e desiludir-nos sobre o que pensamos a respeito de quem nos ofendeu.
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. X - Bem-aventurados os misericordiosos, item 14 – Perdão das Ofensas. “...Bem 
aventurados aqueles que são misericordiosos...” Mateus, V: 7.
“Faça uma limpeza no lixo da mágoa” mens. 15, In: Jesus, A inspiração das relações luminosas, de Wanderley S. 
Oliveira/Ermance Dufaux. “Perdão - Santo remédio” mens. 61; “No convívio do Cristo” mens. 125, In: Palavras de vida eterna, de 
FC. Xavier/Emmanuel. “Oposições” p. 77, In: Segue-me, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “Mágoa”. Texto esparso.
Levar à reflexão que, quando reconhecemos a nossa parcela de culpa na falta praticada e que permanecemos remoendo ao longo 
do tempo, este comportamento corajoso, por si só, já ajuda a amenizar o nosso sofrimento, quase que instantaneamente! Este é o 
verdadeiro sentido de perdoar! “...Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto, mais que perda de tempo, é perda de 
vida”. Chico Xavier.

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: Márcia ChiurcoCEOSLocal:

45

Tarefa:

Tema:

29/11/2021 A ESPERANÇA

Fazer a oposição: Desesperar x Confiar.

Delimitação: A Esperança não pode desaparecer dos nossos ideais. Ela é uma flor que devemos cultivar, pois que nos predispõe ao 
despertar espiritual, para a capacidade de prosseguir em nosso caminho, mesmo diante das dificuldades da jornada.
Apoiar o tema em Salmos 42: 11 “- Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de 
mim? Ponha a sua esperança em Deus! pois ainda o louvarei; ele é o meu Salvador e o meu Deus”; E na epístola de Paulo aos 
Filipenses, 4: 19 - “O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus”.
“A Brisa da esperança” cap. 25, In: Lindas mensagens, de Miltes C. Bonna/Meimei. “Mensagem de esperança” p. 103, In: Espírito 
e vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis. 2ª edição. “Diretriz” mens.1, In: Amizade, esp. Meimei/FC. Xavier/Meimei. 
“Alimenta a esperança” mens.18, In: Cirurgia moral, de João Nunes Maia/Lancellin. “Nunca desfalecer” mens. 61; “Estímulo 
fraternal” mens. 73, In: In: Fonte vida, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “A História da esperança”. Autoria desconhecida. Encontrado em: 
mensagenseimagenspositivas.blogspot.com/2012/09/esperanca.html).
Informar que, para a nossa paz interior, em tudo o que fizermos, não deveremos esquecer a esperança, porque esse anseio de 
encontrar o melhor nos leva à alegria e ao bem-estar indizível. Devemos alimentar a esperança, para nos libertarmos das sombras 
do desinteresse. “Confiemos no Senhor que os caminhos se nos abrirão, mostrando-nos as portas onde encontraremos a paz do 
coração”.

Téc: Wagner ReisPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Exp: Antonio CarlosCEOSLocal:

48

Tarefa:

Tema:

30/11/2021 A ESPERANÇA

Fazer a oposição: Desesperar x Confiar.

Delimitação: A Esperança não pode desaparecer dos nossos ideais. Ela é uma flor que devemos cultivar, pois que nos predispõe ao 
despertar espiritual, para a capacidade de prosseguir em nosso caminho, mesmo diante das dificuldades da jornada.
Apoiar o tema em Salmos 42: 11 “- Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de 
mim? Ponha a sua esperança em Deus! pois ainda o louvarei; ele é o meu Salvador e o meu Deus”; E na epístola de Paulo aos 
Filipenses, 4: 19 - “O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus”.
“A Brisa da esperança” cap. 25, In: Lindas mensagens, de Miltes C. Bonna/Meimei. “Mensagem de esperança” p. 103, In: Espírito 
e vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis. 2ª edição. “Diretriz” mens.1, In: Amizade, esp. Meimei/FC. Xavier/Meimei. 
“Alimenta a esperança” mens.18, In: Cirurgia moral, de João Nunes Maia/Lancellin. “Nunca desfalecer” mens. 61; “Estímulo 
fraternal” mens. 73, In: In: Fonte vida, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “A História da esperança”. Autoria desconhecida. Encontrado em: 
mensagenseimagenspositivas.blogspot.com/2012/09/esperanca.html).
Informar que, para a nossa paz interior, em tudo o que fizermos, não deveremos esquecer a esperança, porque esse anseio de 
encontrar o melhor nos leva à alegria e ao bem-estar indizível. Devemos alimentar a esperança, para nos libertarmos das sombras 
do desinteresse. “Confiemos no Senhor que os caminhos se nos abrirão, mostrando-nos as portas onde encontraremos a paz do 
coração”.

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: Rosa MariaCEOSLocal:

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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14/12/2021 A VIDA EM FAMÍLIA

Fazer a oposição: Uniões de prova X Uniões felizes.

Delimitação: “O destino da sociedade está indissoluvelmente ligado ao destino da família, pois esta constitui a base, o alicerce, 
onde se inicia a experiência da fraternidade universal". (Joanna de Angelis).
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. XIV – Honrai a vosso pai e a vossa mãe; e na frase de Paulo: “Se alguém não cuida de 
seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente “. (1, Timóteo 5: 8).
“Laços de família”, p. 774 e 775, In: LE, de A. Kardec (comentar). “Deveres dos pais” mens. 16; “Deveres dos filhos”, mens. 17, 
In: Leis morais da vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “Compaixão em família”, mens. 107; “Paz em casa”, mens. 108, 
In: Palavras de vida eterna, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “Vida em família”, mens. 57, In: Otimismo, de Divaldo P. 
Franco/Joanna de Angelis. “Na convivência” cap. 4, In: Para sentir Deus, de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux. 
“Constelação familiar” de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. (Pesquisa Geral).
Ilustrar com: “Família – Usina de amor” da redação do Momento Espírita.
Abordar que família perfeita não existe, isto é um mito! Não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com uma 
pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros. Decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há 
casamento saudável e nem família feliz, sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde e equilíbrio emocional e 
espiritual. Sem o perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas.

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: Sônia MaraCEOSLocal:

50

Tarefa:

Tema:

28/12/2021 O CRISTO CONSOLADOR

Fazer a oposição: Desalento X Confiança.

Delimitação: “O Cultivo da paixão ao adiantamento espiritual é a solução para todos os problemas da humanidade, e o único 
caminho para um mundo melhor.”
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. VI – O Cristo consolador, itens 6 e 7. “Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e 
vos achais carregados, e eu vos aliviarei...”. Jesus, Mateus, XI: 28-30. “Das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se 
perderá”. Jesus, o bom pastor.
“O Consolador” p. 122/7, In: Luz do mundo, de Divaldo P. Franco/Amélia Rodrigues (espírito). “Acalma-te” mens. 33; “Espera 
por Deus” mens. 117, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “Obreiros atentos” mens. 8; “Ergamo-nos” mens. 13; 
“Apascenta”, mens. 19, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel. 
Ilustrar com a mensagem: “Vivemos um momento histórico da transição para a luz”, datada de 18/11/2016, recebida do espírito 
Bezerra de Menezes, através da psicofonia do médium Divaldo P. Franco, extraída da Internet.
Enfocar que devemos permanecer como fiéis servidores do bem, na certeza de que nunca nos faltará o indispensável concurso do 
Mundo Maior. “Buscai conectar-vos com as esferas da vida e recebereis as diretrizes traçadas para o bom combate, que deve 
iniciar-se no ádito do coração”. Destacar que, se aspiramos ao clima da vida superior, devemos nos adiantar, caminhando com os 
padrões de Jesus, desde já.

Téc: --Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Exp: Rosa MariaCEOSLocal:

52

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.


