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DEPEX-Depto de Exposição Interna

13/01/2021 TEMPO DE RENOVAÇÃO
Delimitação: Fazer a oposição: Aquisições passageiras X Aquisições eternas.
Delimitação: Se nos dizemos seguidores de Jesus, sigamos-lhe os passos, amparando, consolando, ajudando, instruindo, edificando
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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.
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: Lúcia Helena

Téc: Valdir

02/02/2021 RESPLANDEÇA A VOSSA LUZ!
Delimitação: Fazer a oposição: Viver em trevas X Viver em Luz.
Delimitação: Nos revela a Doutrina Espírita que a finalidade da reencarnação é a evolução das criaturas, através do aprendizado
5
do amor, ou seja: Extinguir a treva interior e fazer brilhar a própria luz, para glorificar à Deus, nosso Pai Celestial.
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. XXIV – Não pôr a candeia debaixo do alqueire. “Ninguém, pois, acende uma luzerna e a
cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama; põe-na, sim, sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram...”
Lucas, VIII: 16-17, e “Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens." Mateus, 5: 16.
“Quem são os regenerados” p. 73; “Velhos hábitos” p. 153, In: Renovando atitudes, de Francisco do E. Santo Neto/Hammed;
“Atitudes essenciais” cap. 18; “Em louvor do equilíbrio” cap. 59; “Estejamos atentos” cap. 105, In: Palavras de vida eterna, de
FC Xavier/Emmanuel. “Vitória final” cap. 43, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “Se faltar a luz do auto
amor, a sombra toma conta” cap. 28, In: Jesus, a inspiração das relações luminosas, de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux.
“Se você deseja” mens. 26; “Ajude a você mesmo” mens. 49, In: Agenda cristã, de FC. Xavier/André Luiz. “Façamos nossa luz”
cap. 180, In: Caminho, verdade e vida, de FC Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história: “A Menina da lanterna” retirada do acervo pedagógico da Filosofia Waldorf; e com os artigos:
“Derrotando o egoísmo”, e “Paradoxos do nosso tempo”, da redação do Momento Espírita.
Informar que, conforme nos revela a Doutrina Espírita, os espíritos são criados simples e ignorantes, para aprender e evoluir; e
que, ao criar-nos, Deus implantou a luz divina na intimidade de cada um de nós. A busca dessa dimensão divina nos impele a viver
para encontrar o Reino dos Céus, dentro de nós. Levar também à reflexão do público, que quando o Cristo afirmou que somos a
“luz do mundo”, nos fez um convite para trabalharmos para o bem comum, através da prática do amor a Deus, a si e ao próximo,
ou seja: Iluminarmo-nos para poder refletir a luz divina em nosso derredor. Glória a Deus!
Tarefa: A.E. 3ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: Evani

Téc: Osmar
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24/02/2021 VÍCIOS: CAUSAS E MEIOS DE COMBATER
Delimitação: Fazer a oposição: Vícios X Virtudes.
Delimitação: A boa estruturação familiar e a religiosidade são importantes fatores de proteção no combate aos vícios. O cultivo do
8
amor e o fortalecimento da autoestima, aliado à disciplina e à força do exemplo, criam um escudo de proteção em torno das
criaturas.
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. XVII – Sede Perfeitos, item 8 – A Virtude. “...Mas afastai de vossos corações o
sentimento do orgulho, da vaidade, do amor, próprio que deslustram sempre as mais belas qualidades...” E no item 5, Parábola do
semeador: Narrar e explicar a Parábola. Ler e comentar a Q 913 do LE, de A. Kardec.
“O Carrasco” mens. 20, In: A Religião dos espíritos, de FC. Xavier/Emmanuel. “No rumo do Amanhã” mens. 6, In: Palavras de
vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “E olhai por vós” mens. 23, In: Vinha de luz, de FC. Xavier/Emmanuel. “Amor fraternal”
mens. 141; “O Filho
Egoísta” mens. 157, In: Pão nosso, de FC. Xavier/Emmanuel. Yehuda Berg: Vícios invisíveis.
Disponível em: https://universonatural.wordpress.com/2013/02/21/vicios-invisiveis/ Mensagem “O alimento do amor”, In: jornal
Mundo Maior - Informativo da comunidade cristã Lar em Jesus, 02/09/15.
Ilustrar com a história: “Experimento na aula de filosofia”. Texto esparso.
Abordar que o orgulho é pai de muitos vícios e o egoísmo é a chaga da sociedade, de onde deriva todo o mal. Portanto, os pais
devem observar as tendências de seus filhos e se esforçarem em corrigir lhes o rumo, desde a mais tenra idade. Informar que o
amor verdadeiro e o fortalecimento da autoestima cultivados no ambiente doméstico, aliados à disciplina e à força do exemplo, são
remédios poderosos capazes de nos proteger dos vícios destruidores.
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: Lúcia Helena

Téc: Valdir

09/03/2021 COMPROMISSO AFETIVO (Hom. Dia Int da Mulher)
Delimitação: Fazer a oposição: Imaturidade X Maturidade afetiva.
Delimitação: Quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido, sem razão justa, lesa o outro na sustentação do equilíbrio
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emotivo, seja qual for o campo de circunstâncias em que esse compromisso venha a ser efetuado.
Embasar o tema no cap. XVII, item 7, do ESE, de A. Kardec – O Dever. “... O Dever começa precisamente no ponto em que
ameaçais a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos”.
“Compromisso afetivo” p. 29 a 31, In: Vida e sexo, de FC. Xavier/Emmanuel. “Apreço” mens. 91; “No campo do afeto” mens.
110, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “Em Matéria afetiva” mens. 37, In: Sinal verde, de FC. Xavier/André
Luiz. “Maturidade afetiva” cap. 5, “Educação do afeto” cap. 6, In: Laços de afeto, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance Dufaux.
“Desafio afetivo” cap. 22, In: Mereça ser feliz, de Wanderley S. de Oliveira/Emmanuel.
Ilustrar com: “Compromisso afetivo” p. 29 a 31, In: Vida e sexo, de FC. Xavier/Emmanuel. E com: “Definição de amor”. Autoria
desconhecida.
Informar/refletir que, para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo também. A guerra efetivamente
flagela a Humanidade, semeando terror e morticínio entre as nações. Entretanto, a afeição erradamente orientada, através do
compromisso escarnecido, cobre o mundo de vítimas.
Local: CEOS

Tarefa: A.E. 3ª Feira 14:00 h

Prep: 13:30h

Dir: Iracema

Téc: Emerson

07/04/2021 O VALOR DE SERVIR ( HOMENAGEM À CHICO XAVIER)
Delimitação: 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.
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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.
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: Vanda Scarpa

Téc: Valdir
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11/05/2021 OMISSÕES
Delimitação: Fazer a oposição: Omissão X Ação.
Delimitação: “O Silêncio dos chamados homens probos favorece a penetração e vitória das infelizes falcatruas e malversações
19
promovidas pelos aventureiros e maus...”
Embasar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. XV, item 2 – Parábola do bom samaritano; e na passagem evangélica de Mateus, 27:
24-26: “...Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão,
dizendo: Estou inocente do sangue deste justo...”
“Omissões” mens. 48, In: Celeiro de bênçãos, de FC. Xavier/Emmanuel. “Irmãos em perigo” mens. 8, In: Agenda cristã, de FC.
Xavier/A. Luiz. “De alma desperta” mens. 30; “De ânimo forte” mens. 31, In: Vinha de luz, de FC. Xavier/Emmanuel. “Amor e
temor” mens.4; “Estejamos atentos” mens. 105, In: Palavras de vida eterna”, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “Atitude é tudo”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qxDmFsSiHLQ
Esclarecer que os omissos esperam que o tempo tudo resolva, sem oferecerem a contribuição decisiva para apressar a chegada da
oportunidade promissora que fomenta o êxito das realizações. Em verdade, tornam-se frios, hipnotizados pela comodidade, após
perderem o calor do ideal e a vibração positiva da fé. Anseiam por melhores dias, mas nada fazem por produzi-los. Recordar a
famosa frase de Martin Luther King: “O que me preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons”.
Local: CEOS

Tarefa: A.E. 3ª Feira 14:00 h

Prep: 13:30h

Dir: Evani

Téc: Emerson

26/05/2021 TESTEMUNHOS E AFLIÇÕES
Delimitação: Fazer a oposição: Rebeldia X Aceitação.
Delimitação: “Todas as provações são tempestades passageiras. A bonança é a eterna condição do espírito imortal”.
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Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. V – Bem-aventurados os aflitos, item 1: Bem aventurados os que choram, porque serão
consolados... LE, de A. Kardec, Livro 4, cap. 2 - Penas e gozos futuros, Q. 1012, 1017: “... Pode-se assim dizer que trazemos em
nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso.”
“Cruzes” p. 195, In: Jesus e o evangelho à luz da psicologia profunda, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis. “Aceita o
inevitável” mens. 48, In: Cirurgia moral, de João Nunes Maia/Lancelin. “Na luz da verdade” mens. 130, In: Palavras de vida
eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “O tesouro maior” mens. 64, In: Caminho, verdade e vida, de FC. Xavier/Emmanuel. “Guarda a
paciência” mens. 129, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com o artigo: “O Amor nos tempos do cólera”, de Gabriel Garcia Marques. Disponível em:
https://historiaquecura.blogspot.com/2020/04/o-amor-nos-tempo-do-colera.html e com: “Agradeça sempre” de Lindsay Holmes.
Revista Exame. Disponível em: www.exame.abril.com.br/estio-de-vida/noticias/10-coisas-que-pessoas-gratas-fazem-diferente?
Destacar que nos momentos de testemunho, em que a nossa capacidade de resiliência é posta à prova, saber lidar com as nossas
perdas, desilusões, frustrações e conflitos e nos adaptar à situação momentânea, é oportunidade preciosa de aprendizado e
evolução para o Espírito. Reforçar ainda que aprender a vencer as nossas limitações e dificuldades, com confiança e fé em Deus e
em nós próprios, com serenidade e dedicação ao trabalho de autotransformação, amenizam as dificuldades e tornam a nossa vida
mais produtiva e prazerosa.
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: Vanda Scarpa

Téc: Arnaldo
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22/06/2021 3ª IDADE - TEMPO DE COLHEITA E REFLEXÃO
Delimitação: Fazer as oposições: Transitoriedade física x Perenidade espiritual.
Delimitação: Não há limite de idade para se realizar a tarefa de iluminação interior. O último período de vida na Terra deve se
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tornar uma valiosa oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual.
Apoiar o tema no cap. II - “Meu Reino não é deste mundo, “itens, 1, 2 e 5 do EE, de A. Kardec e na epístola de Paulo aos
Filipenses 3: 13-14: "Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das
coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de
Deus em Cristo Jesus."
"Iluminação" cap. IV, questão 223, In: O consolador, de FC. Xavier/ Emmanuel.
"Velhos e moços" cap. IX, In: Boa nova, de FC. Xavier/ Humberto de Campos (Irmão X). "Prosseguindo" mens. 81; "No bem de
todos" mens. 142, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “Levantai os olhos”, mens. 10, In: Vinha de luz, de FC.
Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com o resumo do Livro: "O Velho e o mar" de Ernest Hemingway. Disponível em:
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2106507196975369769#editor/target=post;postID=472937699384583472;onPublishe
dMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname e com artigo: “Dia mundial dos avós”, esparso.
Levar à reflexão que: Não há limite de idade para se realizar a tarefa de iluminação interior. O último período de vida na Terra
deve se tornar uma valiosa oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual, porque sempre é tempo de desenvolver ou
fortalecer as virtudes, educar os sentimentos, libertar-se de um defeito, perdoar, aprender a conviver com as perdas, e a
compreender a transitoriedade do corpo e a perenidade do espírito. Enfatizar que o conhecimento e a prática do Espiritismo
fortalece o sentido existencial das criaturas, e conclama o idoso à gratidão pela vida, para que possa ser um cristão mais dedicado
e ativo no bem, até o final de sua existência terrena.
Local: CEOS

Tarefa: A.E. 3ª Feira 14:00 h

Prep: 13:30h

Dir: Iracema

Téc: Emerson

14/07/2021 O QUE MOTIVA AS NOSSAS ESCOLHAS?
Delimitação: 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
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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!”
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: Lúcia Helena

Téc: Valdir
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03/08/2021 RECONCILIAÇÃO
Delimitação: 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. 3ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: Suely Margot

Téc: Emerson

18/08/2021 PATERNIDADE E MATERNIDADE RESPONSÁVEIS
Delimitação: 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: Desobsessão 4ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: Vanda Scarpa

Téc: Arnaldo

Para representar o Cristo não basta somente proferir a palavra é
preciso vivencia-la.
Que nenhuma palavra seja dita ou ação cometida que fuja aos princípios de Jesus!
As Atitudes de Amor deixam rastros de luz...

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor

Programação anual de Palestras 2021

02-jan-2021

Expositor Célia Zanini

DEPEX-Depto de Exposição Interna

21/09/2021 DEPRESSÃO
Delimitação: Fazer as oposições: Aflição x Serenidade.
Delimitação: “...Em tese, depressão é a reação da alma que não aceitou sua realidade pessoal como ela é, estabelecendo um
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desajuste interior que a incapacita para viver plenamente...”
Apoiar o tema no capítulo V, itens 1 a 5 do ESE, de A. Kardec “... A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si
mesmos? O homem é, assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios”.
“O Recado das depressões” cap. 47, In: Para sentir Deus, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance Dufaux. “Educação para o auto
amor” cap. 3; “Estufas psíquicas da depressão” cap. 5, In: Escutando sentimentos, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance Dufaux.
“Depressão” p. 187/198, In: As Dores da alma, de Francisco do E. S. Neto/Hammed; “Auto perdão” p. 229, In: Renovando
atitudes, de Francisco do E. S.
Neto/Hammed. “Coração puro “cap. 36, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “Socorre a ti mesmo”, cap. 51, In:
Pão nosso, de FC. Xavier /Emmanuel. Texto “Nostalgia e depressão” de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis, encontrado em
http://www.oespiritismo.com.br/mensagens. “Texto Antidepressivo” p. 22, In: Busca e acharás de FC. Xavier/André Luiz. “O
Sentido espiritual da crise” cap. 11, In: O caminho da autotransformação, de Eva Pierrakos.
Ilustrar com: “Olhar para dentro de si”, de Osvino Toillier; e com: “Palavra que Salva”, da redação do Momento Espírita.
Informar que a depressão é um dos maiores males que a humanidade está enfrentando nos dias atuais, e que, segundo a
Organização Mundial de Saúde (OMS), até o ano 2020 será a segunda doença de maior ocorrência no mundo, perdendo apenas
para as cardíacas. Abordar o tema, de modo a levar consolo e esperança, apontando caminhos através da medicina terrena e do
tratamento espiritual. Destacar a importância de se estudar e trabalhar o autoconhecimento, o auto amor, o auto perdão, a
confiança e a fé;
Bem como buscar o apoio indispensável da família.
Local: CEOS

Tarefa: A.E. 3ª Feira 14:00 h

Prep: 13:30h

Dir: Evani

Téc: Osmar

29/09/2021 O PERDÃO
Delimitação: Fazer a oposição: Ressentimento X Perdão.
Delimitação: Devemos perdoar sempre, seja o que for, e a quem for. Porque o perdão beneficia principalmente àquele que perdoa,
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por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental!
Apoiar o tema nas palavras de Jesus anotadas em Mateus, 5: 7 – “Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles
próprios obterão misericórdia”, e na parábola do credor incompassivo, em Mateus, 23: 35.
ESE, de A. Kardec, cap. X - “Perdoai para que Deus vos Perdoe”, itens 1 a 4. “Perdoados, mas não limpos” p. 111, In: Justiça
divina, de FC. Xavier/Emmanuel. “Convite ao perdão” mens. 38, In: Convites da vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis.
“Enquanto podes”, mens. 40, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “Embainha a tua espada” mens. 114, In:
Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “Perdão e liberdade”, da redação do Momento Espírita, com base no cap. 10 do livro “A roda da vida”, de Elisabeth
Kübler-Ross, m.d., Ed. Sextante; e com: “Trezentos e sessenta e cinco dias”, In: Histórias para aquecer o coração – 2, de Jack
Canfield e Mark Victor Hansen. Editora Sextante. – Rio.
Informar/refletir que, assim como o remédio é necessário à cura dos males do corpo, o perdão é o remédio santo para a sanidade
mental das criaturas na luta cotidiana. Devemos ponderar que todas as criaturas trazem consigo imperfeições e fraquezas que lhe
são peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazemos nós também as nossas. Portanto, 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”.
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: Lúcia Helena

Téc: Arnaldo
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02/11/2021 TEMOR DA MORTE
Delimitação: Fazer as oposições: Descrença X Fé.
Delimitação: “Imprescindível entender a morte, não por cessação e sim por atividade transformadora da vida”.
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Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. IV – Ninguém pode ver o Reino de Deus, se não nascer de novo, itens 12 a 17. “...Os teus
mortos viverão. Os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão...” E no evangelho de João, 11, 25-26: “Disse-lhe Jesus: Eu sou a
ressurreição e a vida; Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá...”
Cap. II – Das penas e gozos futuros – Q. 958 a 962, In: LE, de A. Kardec. “Receio da morte” cap. 2 (todo), In: Céu e inferno, de A.
Kardec. “Pesos inúteis” In: Renovando atitudes, de Francisco do E. Santo/Hammed. "Hoje, onde estivermos" mens. 122, In: Vinha
de luz, de FC. Xavier/Emmanuel. “No rumo do amanhã” mens. 6, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel. “Sempre vivos” mens.
42, In: Pão nosso, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história: “Subindo nas alturas” In: Histórias para o coração da mulher, de Rochelle M. Pennington; e com: “O
Garfo e a morte” In: Histórias para aquecer o coração – 2, de Roger William Thomas.
Levar à reflexão que o temor da morte diminui à medida que o homem compreende melhor a vida futura e a sua missão aqui na
Terra. Dessa forma, passa a viver com mais serenidade e destemor, e enfrenta o inevitável com mais coragem e resignação. A
certeza da vida futura lhe dá um outro curso à sua vida, um outro objetivo aos seus trabalhos. Assim, a morte nada tem de
apavorante, e é encarada como libertação e porta aberta para a verdadeira vida.
Tarefa: A.E. 3ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: Suely Margot

Téc: Osmar

17/11/2021 A CURA VERDADEIRA
Delimitação: Fazer a oposição: Cura física X Cura espiritual.
Delimitação: Para a cura da alma, necessário se faz que a mente doente se transforme e se purifique, para que a vontade própria
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passe a comandar o barco do organismo para o bem, guardando a mente no idealismo superior.
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. I, item 8 – Aliança da Ciência com a Religião. “...São chegados os tempos em que os
ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento...”
E no cap. XVII – Sede perfeitos, item 11 – Cuidar do corpo e do espírito – “... Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do
corpo, instrumento da alma.”.
“No Laboratório do mundo invisível” cap. VIII, item 131, In: LE, de A. Kardec. “Curas” cap. XV, itens 10 e 11, In: A Gênese, de A.
Kardec. “A Benção da saúde” mens. 18; “Saúde e consciência” segunda parte, mens. 5, in: Momentos de saúde e de consciência,
de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “Curas” mens. 23, In: Desperte e seja feliz, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “A
Cura própria” p. 19; “Água fluida” p. 59, In: Segue-me, de FC. Xavier/Emmanuel. “Imposição de mãos” mens. 3, In: Otimismo, de
Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “Estás doente” mens. 86, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel. “Por amor”, mens. 139,
In: Caminho, verdade e vida, de FC. Xavier/ Emmanuel. “Curas”, mens. 44, In: Pão nosso, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “Clarividência e Clariaudiência” cap. 12, In: Nos domínios da mediunidade, de FC. Xavier/ André Luiz.
Esclarecer que o passe magnético e a água fluidificada são recursos preciosos àqueles que padecem dos males do corpo e da alma,
já que o plano espiritual magnetizará as energias fluídicas do passe e do líquido da vida, com raios de amor em forma de bênçãos
dos Céus.
Destacar porém que, não basta apenas a regeneração do corpo físico, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual, que demanda
esforço próprio para a necessária reforma interior e auto iluminação dos pensamentos. A conjugação de todas essas ações é que
resultará na cura verdadeira, que é a harmonização do corpo, mente e espírito!
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: Iracema

Téc: Valdir
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14/12/2021 A VIDA EM FAMÍLIA
Delimitação: 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,
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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.
Tarefa: A.E. 3ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: Iracema

Téc: Osmar

29/12/2021 O CRISTO CONSOLADOR
Delimitação: 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
52
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.
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: Madalena

Téc: Valdir
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