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27/02/2021 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: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Dir: Assís

Téc: --

18/03/2021 CONDUTA CRISTÃ
Delimitação: 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
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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!
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

Local: IAM

Prep: 19:30h

Dir: Marilda

Téc: --

15/05/2021 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
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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”.
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Dir: Neuza Zenaide

Téc: --
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10/06/2021 PEQUENINOS ESFORÇOS NO BEM
Delimitação: 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: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

Local: IAM

Prep: 19:30h

Dir: Marilda

Téc: --

24/07/2021 REVIDES
Delimitação: Fazer a oposição: Revidar X Perdoar.
Delimitação: “Diante de qualquer situação, procuremos imitar a conduta do Sublime Benfeitor: Ajudando sempre para o bem de
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todos, entre o perdão e a bondade”.
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. XII - Amai os vossos inimigos, itens 7 e 8: “... Se alguém te ferir na face direita, oferecelhe também a outra” ... Mateus 5: 38-42.
“Tua medida” mens. 1, In: Renovando atitudes, de Francisco E.S. Neto/Hammed. “Os outros” mens. 13, In: Cirurgia moral, de
João Nunes Maia /Lancelin. “Granjeai amigos” mens. 111; “Revides” mens. 142, In: Pão nosso, de FC. Xavier/Emmanuel. “Na
palavra e na ação” mens. 22, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “Viver melhor” da redação do Momento Espírita; e com: “A justiça” p. 59-60, In: Para o resto da vida... de Wallace
Leal V. Rodrigues.
Levar à reflexão que, se buscamos o Cristo, é necessário refleti-lo em nós próprios. Diante de ofensas inesperadas, preterições,
calúnias, perseguições, desgostos e angústias familiares, lembremo-nos da conduta do Cristo: Ajudando para o bem de todos, entre
o perdão e a bondade.
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Dir: Neuza Zenaide

Téc: --
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02/09/2021 A FORÇA DO QUERER
Delimitação: Fazer a oposição: Desistência X Persistência.
Delimitação: “Informar que em uma guerra perdem-se muitas batalhas, como é natural ocorrer. O que não se pode jamais é
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desistir de vencê-la!”
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. XIX, itens 1, 2 e 3 – Poder da Fé; e nas palavras de Paulo aos Coríntios: “Portanto,
meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho
não é em vão.” Paulo - I Coríntios, l5: 58.
“Fé nas vitórias” cap. 18, In: Reforma íntima sem martírio, de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux. “Com firmeza” mens. 115,
In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “Nunca desfalecer” mens. 61, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel.
“Vontade” mens. 2, In: Pensamento e vida, de FC. Xavier/Emmanuel. “Desejos” mens. 24, In: Sinal verde, de FC. Xavier/A. Luiz.
Texto: “O Poder da Vontade”, de Léon Denis, encontrado em http://www.oespiritismo.com.br. “Intentar e agir” cap. 86;
“Pensamentos”, mens. 15, In: Pão nosso, de FC. Xavier/Emmanuel. “Podes, se queres” mens. 11, In: Otimismo, de Divaldo P.
Franco/Joanna de Ângelis. “Construa um novo olhar sobre a vida” cap. 21, In: Jesus, A Inspiração das relações luminosas, de
Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux. “Ante a vida mental” mens. 25, In: Roteiro, de FC. Xavier/Emmanuel. Artigo: “Educação
da vontade” de Geziel Andrade, encontrado em http://gezielandrade-espiritismo.blogspot.com.br.
Ilustrar com a trajetória e exemplo de força de vontade e perseverança da Dra. Nise da Silveira, encontrada na Internet. Fornecer
alguns dados biográficos, mas focalizar mais a sua obra. (Sugestão ao expositor: assistir previamente ao filme “Nise, o coração da
loucura”, disponível na Net Flix, como fonte de inspiração e emoção).
Destacar que a vontade é o principal atributo do Espírito. Informar/refletir também que, nesta vida, somos colocados frente a
obstáculos de mil natureza para que, aceitando o desafio e lutando para superá-los, nos fortaleçamos espiritualmente, o que é o
desejo do nosso Pai Celestial.
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

Local: IAM

Prep: 19:30h

Dir: Marilda

Téc: --

13/11/2021 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: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Dir: Eloísa

Téc: --
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23/12/2021 SOLIDARIEDADE
Delimitação: Fazer as oposições: Indiferença X Comiseração.
Delimitação: A solidariedade exorta-nos a atitudes de apoio e cuidados uns para com os outros. Pede-nos: Diálogo e tolerância,
51
afetividade e disponibilidade, perdão e fraternidade!
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. I - Não vim destruir a lei, Item 9: A Nova era, mensagem de um espírito israelita. “... O
Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os
homens e torná-los irmãos; que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os
humanos uma solidariedade comum...”.
“Tua cooperação” mens. 8, In: Alerta, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “A Beneficência” mens. 60, In: Terapêutica de
emergência, de Divaldo Pereira Franco/Espíritos Diversos. “Porto de segurança” mens. 36, In: Otimismo, de Divaldo Pereira
Franco/Joanna de Ângelis. “Sempre chamados” mens. 45, In: Agenda cristã, de FC. Xavier/André Luiz. “Evangelho e caridade”
mens. 16, In: Roteiro, de FC. Xavier/Emmanuel. “Solidariedade e bondade” cap. 1, In: Estamos prontos, de Francisco do E. Santo
Neto/Hammed. “Solidariedade” mens. 92, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “Entendamos servindo”, mens.
179, In: Pão nosso, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história/letra da música “He Ain't Heavy, He's My Brother” (Ele não é pesado, ele é meu irmão) disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=Pquk6ZsL96Q; e com: “A Ratoeira”. Autoria desconhecida.
Informar que pessoas solidárias expressam satisfação pela vida e desenvolvem uma maior capacidade para lidar com as
dificuldades (resiliência) e, em geral, se tornam mais felizes. Reforçar que: Ninguém é solitário, se for Solidário!
“Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que Ele não funcionou em promotoria de acusação e, sim, na
tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro”.
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

Local: IAM

Prep: 19:30h

Dir: José Fragata

Téc: --
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