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07/01/2021 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.
Local: CEOS

Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

Prep: 13:30h

Dir: Adriana Colla

Téc: Juraci

04/02/2021 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. 5ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: Bernadete

Téc: Arnaldo

23/02/2021 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: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Dir: Márcia Chiurco

Téc: --
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25/03/2021 CONVIVÊNCIA
Delimitação: Fazer a oposição: Antagonismo X Companheirismo.
Delimitação: O Respeito às diferenças é a base da boa convivência, pois as pessoas mais felizes são aquelas que aprenderam a
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perdoar e a conviver.
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, Cap. XVII - Sede perfeitos, item 3: O Homem de bem; e item 10: O Homem no mundo:
“Fostes chamados a estar em contato com Espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos: não choqueis a nenhum
daqueles com quem estiverdes”. LE, de A. Kardec, Livro terceiro, Cap. VII - Leis morais, item VI: Lei de sociedade, p. 766 a 768.
“Diferenças não são defeitos” cap.1, In: Diferenças não são defeitos, de Wanderley S. de Oliveira/ Ermance Dufaux. “Sociedade”
mens. 18, In: Pensamento e vida, de FC. Xavier/Emmanuel. “Na esfera do reajuste” mens. 177, In: Palavras de vida eterna. FC.
Xavier/Emmanuel. “Parentes difíceis” mens. 7; “Antagonistas” mens. 13, In: Sinal verde, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história: “A Dignidade da diferença”, Autoria desconhecida, e “O que fica, é o afeto”, contada por Leila Ferreira.
Disponível em: https://historiaquecura.blogspot.com/2020/04/o-que-fica-e-o-afeto.html
Levar à reflexão que a melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecendo que também somos humanos,
capazes de errar talvez ainda mais desastradamente que os outros! Enfocar que a beleza da vida está justamente no fato de todos
sermos diferentes e termos sempre algo novo a aprender e a ensinar uns aos outros. Destacar que é no desafio de conviver com a
particularidade alheia, sem querer, arrogantemente, adaptá-la à nossa visão pessoal, que alcançaremos a verdadeira felicidade,
pois as pessoas mais felizes são aquelas que aprenderam a perdoar e a conviver!
Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: Anderson

Téc: Juraci

20/04/2021 A BUSCA DE DEUS
Delimitação: Fazer a oposição: Trivialidade X Transcendência.
Delimitação: Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras! (A Gênese). O conhecimento dos seus atributos, permite-nos ter
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uma melhor noção de Sua sabedoria, Bondade e Misericórdia.
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. III – Há muitas moradas na casa de meu Pai, itens 1 e 2; E em A Gênese, de A. Kardec,
cap. II - A existência de Deus - “Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras.”
“Provas da existência de Deus” cap. I, livro primeiro, Q. 4 a 13, In: LE, de A. Kardec. “Religião e Deus” In: Jornal Mundo
Maior - Informativo da Comunidade Lar em Jesus de 11/05/2016. “Ao lado de Deus” In: Segue-me, de FC. Xavier/Emmanuel.
“Somos de Deus” mens. 84, In: Vinha de luz, de FC. Xavier/Emmanuel. “Espera por Deus” mens. 117, In: Palavras de vida Eterna,
de FC. Xavier/ Emmanuel.
Ilustrar com: “A Existência de Deus”. Texto esparso. E com: “Religião e Deus”, In: Jornal Mundo Maior – Informativo da
Comunidade Lar em Jesus de 11/05/2016
Informar/refletir que precisamos aprender a buscar e a sentir a presença divina, presente em toda a natureza, em todas as formas
de vida, trabalhando incessantemente na construção e manutenção da vida, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem
tisnados pela sombra do mal. Reforçar que não adianta buscar Deus fora de nós, porque Ele está dentro do coração de cada
criatura e em toda parte, pois Ele é Onipresente. Nós, porém, é que, infelizmente, nem sempre estamos com Ele...
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Dir: Sônia Mara

Téc: --

20/05/2021 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. 5ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: Adriana Colla

Téc: Juraci
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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.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Dir: Sônia Mara

Téc: --

22/07/2021 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: A.E. 5ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: Iracema

Téc: Anderson
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30/09/2021 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”.
Local: CEOS

Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

Prep: 13:30h

Dir: Bernadete

Téc: Anderson

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: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Dir: Sônia Mara

Téc: --

09/12/2021 A GRATIDÃO À DEUS
Delimitação: Fazer a oposição: Ingratidão x Gratidão.
Delimitação: “Estejamos atentos às lições de afeto de todo instante, a fim de aprendermos a sublime lição da gratidão, mantendo49
nos em constante estado de satisfação e alegria com as experiências da vida”.
Apoiar o tema na passagem Evangélica: “Darei graças ao Senhor por sua justiça; ao nome do Senhor, cantarei louvores.”
(Salmos, 7: 17); E na epístola de Paulo aos Efésios, 5: 20 – “Dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor
Jesus Cristo...”
“Agradeçamos sempre” mens. 113, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/ Emmanuel. “Plenitude na gratidão” cap. 20, In:
Laços de afeto, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance Dufaux. “Rendamos graças” mens.100, In: Pão nosso, de FC. Xavier/
Emmanuel. “Gratidão à vida” mens.15, In: Lindas mensagens de Meimei, de Miltes C.S. Bonna/Meimei. “Além da cerca” p. 77, In:
A presença de Deus, de Richard Simonetti, 1ª. Edição. “Petição” mens. 28, In: Amizade, de FC. Xavier/Meimei.
Ilustrar com a mensagem: “A Salvação Inesperada” de FC. Xavier/Meimei, In: O mensageiro (revista); E com: “Oremos Sempre”
da redação do Momento Espírita, postado 13/10/2020.
Levar o público a refletir na mensagem de Emmanuel: - “Quem agradece a Deus a vida que recebe, o corpo em que se exprime, o
tempo que desfruta, a luz do entendimento e o poder de servir, as afeições queridas e os bens de que dispõe; não procura examinar
os defeitos alheios e nem encontra ensejo para se lastimar.”
Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: Iracema

Téc: Anderson
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