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Celso

24/01/2021 Tema: O TEMPO PRESENTE
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

Exp: Marcelo Silva

14/03/2021 Tema: CONDUTA CRISTÃ
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: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Beatriz

Exp: Walter

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...
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11/04/2021 Tema: CARIDADE
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. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Marcelo Silva

Exp: Sebastião Lima

06/06/2021 Tema: PEQUENINOS ESFORÇOS NO BEM
Fazer a oposição: Irritação X Afabilidade.
Delimitação: No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas: Um gesto, uma
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palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações importais. Imprescindível, pois, jamais
desprezá-las.
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. XIII: Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, e no Evangelho
de Mateus, 10: 42: “E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em
verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão.”
ESE, de A. Kardec, cap. XIII, itens 13, 14, 15 e cap. XVII, item 3: O Homem de bem. “Pequeninos Esforços no bem” cap.11, In:
Para sentir Deus, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance Dufaux. “A semente” cap.7, In: Pão nosso, de FC. Xavier/Emmanuel.
“Lucrará fazendo assim” cap.15, In: Agenda cristã, de FC. Xavier/André Luiz. “Coisas mínimas” cap. 31, In: Caminho, verdade e
vida, de F.C. Xavier/Emmanuel. “Apelo da migalha” cap. 58, In: Terapêutica de emergência, de Divaldo Pereira Franco/Diversos
espíritos.
Ilustrar com: “Pensar nos outros” In: www.momento.com.br/textos. E com: “Estrelas ao mar”, autoria desconhecida.
Esclarecer que para bem aproveitar a encarnação não é necessário fazermos grandes feitos! O livro é escrito letra por letra; a
praia é formada por milhões e milhões de grãos de areia; as canções são compostas por simples notas. A vida no bem é feita
também de pequenas atitudes, acessíveis a todos nós: um sorriso, um olhar afetuoso, a afabilidade e a cortesia para com todos, etc.
Destacar que para a construção de um mundo melhor e o bem tomar conta da humanidade, Jesus conta com nossos pequeninos
esforços e que já somos perfeitamente capazes de aceitar este convite do Mestre...
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Vanessa

Exp: Marilena

04/07/2021 Tema: INTEGRIDADE
Fazer a oposição: Corruptibilidade X Integridade.
Delimitação: O uso de recursos desonestos, mesmo que imperceptíveis ou não condenáveis aos olhos do mundo, geram dívidas na
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“contabilidade da vida”, e terão que ser resgatadas, um dia, pelo espírito em busca de ascensão.
Apoiar o tema no cap. XVII – Sede perfeitos – itens 3 e 8, In: ESE, de Allan Kardec.
Cap. XXVIII, item 15, In: ESE, de Allan Kardec. Cap. III, 2ª parte – Espíritos em Condições Medianas - Mensagem do espírito
Joseph Bré, In: O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. "Inteireza moral" mens. 24, In: Desperte e seja feliz, de Divaldo P.
Franco/Joanna de Angelis. "O Dever" cap. XLIII, In: Depois da morte, de Leon Denis. “Verdades e fantasias” mens. 78, In:
Caminho, verdade e vida, de FC. Xavier/Emmanuel. “Corrupção é um mal social”. Vídeo disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=Jv6F1tJ-8C4
Ilustrar com os textos: "A Mentira”, “O Rei e o Arminho”, Esparsos; e com: “A Pescaria inesquecível” de James P. Lenfetey, In:
Histórias para aquecer o coração dos pais.
Destacar que, nem sempre os “amigos da verdade” são aceitos pelos homens. Geralmente são considerados fanáticos ou
mistificadores, mas... apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se necessário buscar a “verdade” sempre, e, em quaisquer
circunstâncias. A pessoa que desdenha a integridade moral, sofre ou sofrerá: Instabilidade emocional, insegurança e receios
contínuos, ante a expectativa de ver-se um dia desmascarada.
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Moacyr

Exp: Walter
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22/08/2021 Tema: RUMO AO MUNDO DE REGENERAÇÃO
Fazer a oposição: Distração X Despertamento.
Delimitação: “...Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração (que habitará a Terra) se distingue por inteligência
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e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e as crenças espiritualistas...Não se comporá exclusivamente de
Espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias
progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração...”
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. III – Há muitas moradas na casa de meu Pai (todo), foco nos itens 16 A 18. “...Os
mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz
e o descanso, acabando por se purificar...”
“A Geração nova” cap. 18, itens 27 a 35, In: A Gênese, de A. Kardec. “Diante da Terra” mens. 39; “Ante o infinito” mens. 40, In:
Roteiro, de FC Xavier/Emmanuel. “Moradas” mens. 30, In: Sementeira da fraternidade, de Divaldo P. Franco/Espíritos diversos.
“Sem fadiga nem desânimo” mens. 45, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “Alimenta a esperança” cap. 18,
In: Cirurgia moral, de João Nunes Maia/Lancellin. “Oração de Francisco de Assis” disponível na Internet.
Ilustrar com a história retratada no filme: “A corrente do bem”.
Enfatizar que a Terra vem se transformando, lentamente, conforme nos relata a Doutrina Espírita, rumo a um mundo de
regeneração! E o momento atual - de transição - é um campo fértil para a renovação espiritual das criaturas que a habitam, e,
assim, venham a conquistar o direito de nela permanecer e desfrutar das benesses que nela reinará. Urge pois trabalhar, sem
esmorecer a necessária “reforma interior”, para fazer jus pertencer à nova geração de espíritos que habitarão a Terra regenerada.
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Luiz Henrique

Exp: Marilena

31/10/2021 Tema: TEMOR DA MORTE
Fazer as oposições: Descrença X Fé.
Delimitação: “Imprescindível entender a morte, não por cessação e sim por atividade transformadora da vida”.
44
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. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Luiz Henrique

Exp: Marilena

05/12/2021 Tema: A GRATIDÃO À DEUS
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. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Beatriz

Exp: Wagner
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