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17/01/2021 Tema: PROPÓSITO DE VIDA
Fazer a oposição: Desatino X Propósito de vida.
Delimitação: Para descobrir o propósito de Deus para a nossa existência, é necessário apurar a nossa sensibilidade e a prática do
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amor; que nos permitirão ouvir a voz d’Ele na intimidade da nossa consciência. (O Reino de Deus está dentro de vós!).
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. XVI: Servir a Deus e a Mamon, Item 6: Parábola dos talentos; e item 9: A Verdadeira
propriedade. LE, de A. Kardec. Q. 115 e 919, e cap. VII, 3ª parte, Da lei de sociedade, Q. 766 a 768. E na Epístola de Paulo aos
Romanos, 12: 2 – “E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que
experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus”.
“Como conhecer a si mesmo” mens. 3; “Tudo o que faças” mens. 11, In: Cirurgia moral, de João Nunes Maia/Lancelin.
“Sirvamos” mens. 29; “Na esfera íntima” mens. 130, In: Fonte viva, de FC. Xavier/ Emmanuel. “Ação e trabalho” mens. 54, In:
Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “Antes de servir” mens. 04, In: Pão nosso, de FC. Xavier/Emmanuel.
“Pedagogia da felicidade” Cap. 17, In: Escutando sentimentos, de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux. “Propósito de vida”
Cap. 7, In: As sete leis espirituais do sucesso, de Deepak Chopra, Edit. Best Seller, Círculo do Livro. /1994. Também disponível em:
https://historiaquecura.blogspot.com/2020/04/proposito-de-vida.html
Ilustrar com: “A Lição do jardineiro” Texto esparso; e com: “Deus responde sempre” da redação do Momento Espírita.
Informar que reencarnamos para cumprir um propósito Divino. Para isso, é essencial descobrir quem somos verdadeiramente
(autoconhecimento), identificar nossos talentos, pois há em cada um de nós um talento singular (Vós sois deuses...) uma coisa que
só nós podemos fazer de um jeito melhor do que qualquer outra pessoa sobre a Terra! Quando se combina a capacidade de
expressar esse talento único e a criatividade, com um serviço de benefícios à humanidade (Caridade), entramos em “estado de
graça”! Experimentamos a verdadeira alegria, o verdadeiro sucesso, o êxtase e a exultação do Espírito.
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Exp: Wagner

Téc: André Luiz

28/03/2021 Tema: O SENTIDO DA DOR
Fazer a oposição: Mal sofrer X Bem sofrer.
Delimitação: A Dor surge para crescermos. Este é o seu objetivo! O que faremos com a sua visita, corre por nossa conta. Podemos
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refletir sobre o que nos cabe aprender com ela, ou nos revoltarmos e cairmos em sentimentos de desvalia, desamor e vitimização. A
escolha é nossa.
Apoiar o tema no ESE, de A Kardec, cap. V (todo) - “Bem-Aventurados os aflitos”, e no evangelho de Mateus, cap. V, 4, 6 e 10:
“Bem-Aventurados os que choram, porque serão consolados...”
LE, de A. Kardec, Q. 132 e 133. “O Sentido da dor” cap. 20, In: Para sentir Deus, de
Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux. “Silenciosa expiação” cap. 24, In: Mereça ser feliz, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance
Dufaux. “Nos momentos graves” mens 10, In: Agenda cristã, de F.C. Xavier/André Luiz. “Melhor sofrer no bem” mens. 64; “Lugar
deserto”, mens. 34, In: Pão nosso de FC. Xavier/Emmanuel. “Considerando o sofrimento e a aflição” p. 126, In: Espírito e vida, de
Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “Nem todos consolados” mens. 27, In: Alerta, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis.
“Vitória final” mens. 43, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “Diante de problemas” mens. 10, In: Sementeira
da fraternidade, de Divaldo P. Franco/Espíritos Diversos.
Ilustrar com o texto: “Há males que vem para o bem” sobre a vida do maestro João Carlos Martins; e com: “Ferro velho das
almas” In: 100 Estórias de vida e sabedoria, de Osvino Toillier (Org.), Edit. Sinodal 2007.
Destacar que todos enfrentamos dificuldades neste mundo, já que são naturais em nosso atual estágio evolutivo. Felizes aqueles que
compreendem que estas dificuldades e obstáculos fazem parte da vida, e que surgem para mudarmos o rumo das nossas vidas e
provarmos se já conseguimos desenvolver as virtudes do perdão, da tolerância, da perseverança, do amor e da caridade. Vale
lembrar que: Se a dor é obrigatória, o sofrimento porém, é opcional!
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Exp: Wagner

Téc: Marcelo Silva
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25/04/2021 Tema: 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
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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.
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Exp: Eduardo Andrecta

Téc: André Luiz

06/06/2021 Tema: 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
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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...
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Exp: Marilena

Téc: Celso
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01/08/2021 Tema: RECONCILIAÇÃO
Fazer a oposição: Cindir X Reconciliar.
Delimitação: “O esforço para encurtar o caminho entre a ofensa e a reconciliação, representa enorme ganho de energia e
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oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual”.
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec. cap. X – Bem-aventurados os misericordiosos, item 5: Reconciliar-se com os adversários: “Reconcilia-te, sem demora, com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele...” Mateus, 5: 25-26.
“Eu não merecia” p. 45, In: Renovando atitudes, de Francisco do E. S. Neto/Hammed. “Litígios” mens. 2; “Mecanismos da
evolução” mens. 28, In: Desperte e seja feliz, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis. “Podes, se queres” mens 11;
“Agastamento” mens. 46, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis. “Cura do ódio” mens. 166, In: Pão nosso, de
FC. Xavier/ Emmanuel. “Enquanto podes” mens. 40; “Perante os inimigos” mens. 111, In: Palavras de vida eterna, de FC.
Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com o artigo: “Verdadeira conciliação”, com base em relato do desembargador Jorge de Oliveira Vargas. Disponível em:
https://historiaquecura.blogspot.com/2020/04/verdadeira-conciliacao.html
Levar à reflexão que, por vezes, criamos verdadeiros pesadelos de sofrimento, que poderiam ser evitados se desistíssemos de iniciar
uma peleja pela posse da razão numa desavença qualquer; para ao final observarmos que não valeu a pena tanto tempo perdido e
tanto desgaste em vão... Destacar que precisamos aprender a construir pontes e a destruir barreiras de separação entre as
criaturas! “Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens”. Jesus em Lucas 2: 14.
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Exp: Roberto Bezerra

Téc: Marcelo Silva

15/08/2021 Tema: 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
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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.
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Exp: Ana Zani

Téc: Andrade

24/10/2021 Tema: A MULTIPLICAÇÃO DOS TALENTOS
Fazer a oposição: Dissipação X Aproveitamento.
Delimitação: Para atingir o Objetivo Divino de ascensão espiritual, é necessário multiplicarmos os recursos recebidos de Deus, em
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nosso benefício e de todos.
Apoiar o tema no cap. XVI, item 6, do ESE, de A. Kardec - Parábola dos Talentos.
"Melhorar para progredir" mens. 7, "Divinos dons" mens. 84, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. "Tendo
medo" mens. 132, In: Fonte viva, de FC. Xavier/ Emmanuel. "O proveito de todos" p. 28, In: Segue-me, de FC. Xavier/Emmanuel.
"Lembrando a parábola" mens. 33, In: Luz acima, de FC. Xavier/Humberto de Campos (espírito).
Ilustrar com as histórias: "O Presente das rosas" – jornal Mundo Maior - Informativo da comunidade cristã "Lar em Jesus", de
03/08/2016; e com: “A Loja de Deus”, autoria desconhecida.
Esclarecer que os talentos da parábola simbolizam os infinitos recursos disponibilizados pelo Criador em favor do crescimento
espiritual das suas criaturas. Enfatizar que: “Deus não nos dá árvores, oferece-nos sementes”. Por isso, devemos procurar
expandir os recursos recebidos, por pequeninos que sejam, multiplicando-os em nosso benefício e de todos. Somente assim,
lograremos atingir o objetivo Divino de ascensão espiritual, a que todos estamos destinados.
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Exp: Ana Zani

Téc: Andrade
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