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04/01/2021 O RECOMEÇO
Delimitação: Fazer a oposição: Desistência X Persistência.
Delimitação: Recomeçar é benção na lei de Deus. Recomecemos, pois, lembrando-nos, porém, que tudo volta, menos a
1
oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real.
Apoiar o tema nas passagens de Jesus, conforme as anotações de Lucas, 5: 17 – 26. “Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua
casa”; e em Lucas 15: 27. “Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo".
“Recomecemos” mens. 1; “Socorro e concurso” mens. 9; “Atitudes essenciais” mens. 18, In: Palavras de vida eterna, de FC.
Xavier/Emmanuel. “O Senhor dá sempre” mens. 63; “Até ao fim” mens. 36, In: Pão nosso, de FC. Xavier/Emmanuel. “Persistir um
pouco mais” mens. 28; “Aferições” mens. 29, In: Lições para o auto amor, de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux.
Ilustrar com: “A Vaca no precipício”. Texto esparso.
Esclarecer que o aprendizado da vida alicerça-se sobre contínuas situações difíceis que nos induzem a sábias experiências, capazes
de conduzir-nos por caminhos seguros que nos levam à maturidade espiritual.
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Oswaldo

Téc: Douglas

24/01/2021 O TEMPO PRESENTE
Delimitação: Fazer a oposição: Estagnar X Avançar.
Delimitação: Para o bom aproveitamento do tempo presente, devemos trabalhar a nossa renovação espiritual, compreendendo que,
4
para isso, somente podemos atuar no presente: Ontem é passado, e o futuro à Deus pertence!
Apoiar o tema no Evangelho de Marcos, 2: 21-22 - “Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha... Ninguém lança vinho
novo em odres velhos... e em Paulo aos Filipenses, 3, 13-14 “Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa
faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo...”. E no alerta
de Jesus: “Buscai primeiramente as coisas de Deus e de seu reino e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo”. Jesus,
em Mateus, 6, 33.
“O melhor possível” poesia de Douglas Malloch, disponível na internet. “Não estrague o seu dia”, mens. 38, In: Agenda cristã, de
FC. Xavier/André Luiz. “Aprendizado valioso” mens. 21, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “Tempo certo” p.
63, In: Renovando atitudes, de Francisco do E. Santo Neto/Hammed. “Ansiedades” mens. 8; “Trabalhos imediatos” mens. 26, In:
Pão nosso, de FC. Xavier/Emmanuel. “Pedagogia da felicidade” cap. 17, In: Escutando sentimentos, de Wanderley S.
Oliveira/Ermance Dufaux. “Este dia” mens. 1, In: Respostas da vida, de FC. Xavier/André Luiz. “Aos obreiros da boa vontade”,
In: Através do tempo, de FC. Xavier/A. Luiz.
Ilustrar com: “O Presente precioso”, de Spencer Johnson; e com: “E se não houver amanhã?”, da redação do Momento Espírita,
de 10/11/2020.
Abordar o momento presente – atual reencarnação, como sendo uma benção, a maior oportunidade que recebemos de Deus para o
nosso crescimento espiritual! Para tal desiderato, não devemos malbaratar ou negligenciar o tesouro do tempo, vivendo apegados a
situações pretéritas - remoendo culpas ou mágoas - nem deixar que a ansiedade pelo amanhã venha a destruir o trabalho que nos
compete executar no presente. Destacar que devemos sim, utilizar o passado, para corrigir os erros no presente, e, assim, preparar
o nosso futuro.
"Não podemos nos banhar duas vezes no mesmo rio, porque as águas nunca são as mesmas e nós nunca somos os mesmos."
Heráclito.
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Luiz Henrique

Téc: Celso
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06/02/2021 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
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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: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Dir: Neuza Zenaide

Téc: --

18/02/2021 ALEGRIA
Delimitação: Fazer as oposições: Enfado X Bom ânimo.
Delimitação: Devemos cultivar alegria e otimismo sempre, pois um coração alegre e intimorato é mais forte e preparado para
7
enfrentar os desafios da vida, e encontra sempre uma razão para esperar pelo melhor.
Apoiar o tema no capítulo 5, item 13, do ESE, de Allan Kardec – Motivos de resignação;
E em Filipenses, 4: 4 – “Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se!”.
“Psicologia da alegria na transformação interior” cap. 9, In: Emoções que curam, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance Dufaux.
“Ser feliz” mens. 2, 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. “Estímulo fraternal” mens. 73, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “Uma história sobre alegria”. Texto esparso.
Enfocar que um coração alegre e otimista é mais forte e mais preparado para enfrentar os desafios da vida. Mesmo que passemos
por momentos difíceis, o que é natural, podemos experimentar os benefícios da alegria, do bom ânimo, da serenidade e da gratidão
à Deus. Destacar a importância de sorrirmos. Um sorriso significa muito: Enriquece quem o recebe, sem empobrecer quem o
oferece. Dura apenas um segundo, mas sua recordação, por vezes, nunca se apaga!
“Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa”. Jesus, em João 15: 11
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Augusto

Téc: Antonio Felic

04/04/2021 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: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Luiz Henrique

Téc: André Luiz
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16/04/2021 CARIDADE
Delimitação: Fazer a oposição: Fé inoperante X Fé com obras.
Delimitação: Estejamos alegres e auxiliemos sempre a todos os que nos partilham a marcha, porque se possuímos a benção de
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contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento.
Apoiar o tema no cap. XV do ESE, de A. Kardec - Fora da Caridade não há salvação, itens 1 a 6.
"Caridade e riqueza" mens. 49, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. "Estejamos contentes" mens. 9; "Fé
inoperante" mens. 39; "Esmola" mens. 60; "Além dos outros” mens. 96, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel. "Com caridade"
mens. 31, In: Pão nosso, de FC. Xavier/ Emmanuel. “A Petição de Jesus” p. 17 a 19, In: Cartas e crônicas, de FC. Xavier/esp.
Irmão X.
Ilustrar com a história "A Menina do chocolate - Entrevista com Francine Christophe, em 11 de setembro de 2015. Human the
movie. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gXGfngjmwLA; e com: “A Multa maior”, Esparso.
Levar à reflexão que não se pode amar a Deus sem praticar a caridade! Destacar que uma doação mínima, por menor que seja,
pode fazer muito por alguém que necessita: Pode reacender a chama da esperança e fazer brotar a autoestima nos corações
tombados pelas dores e sofrimentos; pode sugerir que nem tudo está perdido, e pode reaquecer um coração enregelado pelo
descaso e indiferença do mundo!
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Valdir

Téc: Geraldo

29/04/2021 O VERDADEIRO TESOURO
Delimitação: 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. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Augusto

Téc: Antonio Felic

22/05/2021 ANJO GUARDIÃO – ESPÍRITOS PROTETORES
Delimitação: 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
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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.
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: Severiano

Téc: Ivonete
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28/06/2021 GENEROSIDADE
Delimitação: Fazer a oposição: Mesquinhez X Generosidade.
Delimitação: Se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo para conosco, saibamos igualmente distribuí26
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!
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Miltes

Téc: Domenico

25/07/2021 EGOÍSMO
Delimitação: 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...”
30
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).
Local: CEOS

Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Prep: 18:30h

Dir: Wagner

Téc: Moacyr

30/07/2021 EGOÍSMO
Delimitação: 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...”
30
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).
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Maria Luiza

Téc: José Silvio
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27/09/2021 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,
39
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”.
Local: CEOS

Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Prep: 19:30h

Dir: Adília

Téc: Wagner Reis

09/10/2021 CONTRIBUIÇÃO INDISPENSÁVEL
Delimitação: 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
40
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.
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Dir: Eloísa

Téc: --

28/10/2021 A MULTIPLICAÇÃO DOS TALENTOS
Delimitação: 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. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Márcio

Téc: Antonio Felic
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12/11/2021 MÁGOA: O INIMIGO VIVE DENTRO DE VOCÊ
Delimitação: 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
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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.
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Gracinda

Téc: Geraldo

18/12/2021 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: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Dir: Eloísa

Téc: --
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