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11/01/2021 Tema: TEMPO DE RENOVAÇÃO
Fazer a oposição: Aquisições passageiras X Aquisições eternas.
Delimitação: Se nos dizemos seguidores de Jesus, sigamos-lhe os passos, amparando, consolando, ajudando, instruindo, edificando
2
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: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Marcelo Silva

Exp: Oswaldo

08/02/2021 Tema: A PAZ
Fazer a oposição: Desassossego x Serenidade.
Delimitação: A paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos Divinos para a nossa vida, no lugar em
6
que fomos situados pelo Criador. Não é um presente, mas uma conquista do espírito!
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. IX – Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Itens 2 e 10. “Bem-Aventurados os
pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. (Mateus, V: 9).
E no Evangelho de João, 14: 27 - “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se perturbem os
vossos corações, nem se atemorizem...".
“Luta pela conquista da paz” mens. 16, In: Desperte e seja feliz, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis. “Perante a paz” mens.
37, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis. “Paz do mundo e paz do Cristo” mens. 105; “Cultiva a paz” mens. 65,
In: Vinha de luz, de FC. Xavier/Emmanuel. “Sigamos a paz” mens. 79; “Refugia-te na paz” mens. 147, In: Fonte viva, de FC.
Xavier/Emmanuel. “Sirvamos em paz” mens. 146; “Paz em nós” mens. 155, In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “Onde mora a Paz”, da redação do Momento Espírita.
Informar que paz não é indolência do corpo. É ação e conquista do espírito! Se é verdade que toda criatura a busca, a seu modo, é
imperioso reconhecer no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos de Deus para a
nossa vida, onde fomos situados pelo Criador. Relembrar a sábia frase de Mahatma Gandhi: “Não existe um caminho para a paz. A
paz é o caminho”.
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Marcelo Silva

Exp: Miltes
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01/03/2021 Tema: PESAR E REPARAÇÃO
Fazer a oposição: Condutas auto punitivas X Condutas auto libertadoras.
Delimitação: A Cura da alma atormentada pela culpa, só pode ser conseguida após a reparação da falta cometida.
9
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec. cap. XXVII, item 21 – Pedi e obtereis - “O homem sofre sempre a consequência de suas
faltas...” LE, de A. Kardec. Q. 992 e 1000.
“Traços do arrependimento” cap. 26; “Os responsáveis são felizes”, cap. 27, In: Mereça ser feliz, de Wanderley S. de
Oliveira/Ermance Dufaux. "Arrependimento e reparação" mens. 9, In: Desperte e seja feliz, de Divaldo P. Franco/Joanna de
Angelis. "Culpa e consciência" mens. 6, In: Momentos de saúde e consciência, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis. "O
remédio salutar" mens. 157, In: Vinha de luz, de FC. Xavier/Emmanuel. "Pecado e pecador" mens. 122, In: Pão nosso, de FC.
Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história “Pétalas arrancadas”, da redação de Momento Espírita. Disponível em:
https://historiaquecura.blogspot.com/2020/03/petalas-arrancadas.html; e com: “A folha amassada”, texto esparso.
Esclarecer que a conduta autopunitiva não soluciona as questões de consciência pesada. O cansaço de sofrer acaba, por fim,
levando a criatura a nutrir o desejo de reparação para encontrar a paz e o crescimento espiritual. Destacar que o homem pode
abreviar ou prolongar a sua dor, dependendo da sua vontade em reparar o mal que tenha praticado. Informar também que há três
traços que caracterizam o processo reparador: O desejo de melhora, O sentimento de arrependimento, e O esforço de superação,
através da reparação! Portanto, só o arrependimento não basta. É preciso reparar o mal praticado, para que haja a pacificação
interior e a verdadeira cura da alma atormentada pela culpa!
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Marcelo Silva

Exp: Elenice Cav.

22/03/2021 Tema: CONVIVÊNCIA
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. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Miltes

Exp: Urbano

05/04/2021 Tema: O VALOR DE SERVIR ( HOMENAGEM À CHICO XAVIER)
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.
14
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. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Miltes

Exp: Oswaldo
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12/04/2021 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. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Miltes

Exp: Eduardo Andrecta

03/05/2021 Tema: TRABALHO, A FERRAMENTA DIVINA DO PROGRESSO
Fazer as oposições: Ser servido x Servir.
Delimitação: “...É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais
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Valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas em verdade somente serás
Efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor”.
Apoiar o tema no EE, de A. Kardec - Missão do homem inteligente na Terra, cap. VII, item 13 e no cap. XXV, item 2 a 9. Digno é o
trabalhador do seu salário, Lucas 10: 7 “... Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. João 5:17. Q. 893 do LE, de A.
Kardec (...) A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo.
Mensagem “Auto doação” In: Espírito e vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. Disponível em:
http://www.vademecumespirita.com.br/auto+doação.aspx Mensagem “O desastre” In: Depoimentos vivos, de Divaldo P. Franco/espíritos diversos. Organizado por Nilson de Souza Pereira.
Disponível em: http://www.vademecumespirita.com.br/o+desastre.aspx - Mensagem 4 “Trabalho”; mensagem 31 “Coisas
mínimas”; Mensagem 97 “Amas o bastante?” In: Caminho, verdade e vida. FC. Xavier/Emmanuel. - Ilustrar com a história:
Profissão honrada. Disponível em: https://historiaquecura.blogspot.com/2019/09/profissaohonrada-certa-vez-um-homem.html
Levar ao entendimento que qualquer que seja a atividade exercida pelo homem, ele deve considerar-se, antes de tudo, como um
servidor de Deus. Por mais importante ou humilde que seja a profissão exercida, ela é por demais valiosa no conjunto social em
que nos encontramos, pois contribui tanto para o desenvolvimento individual, quanto com o progresso coletivo, devido à
interdependência que existe entre todas as criaturas, já que ninguém é auto suficiente. Benditos sejam todos aqueles que, na
qualidade de dignos profissionais, honram os seus deveres, como legítimos cooperadores do Criador.
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Marcelo Silva

Exp: Urbano
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24/05/2021 Tema: TESTEMUNHOS E AFLIÇÕES
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: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Oswaldo

Exp: Luiz Antonio

26/07/2021 Tema: EGOÍSMO
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...”
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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. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Marcelo Silva

Exp: Sebastião Lima

23/08/2021 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. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Miltes

Exp: Jahilda
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13/09/2021 Tema: IDOLATRIA
Fazer a oposição: Bajular X Elogiar
Delimitação: “...A lisonja é campo aberto para o orgulho e a vaidade. Temos outros recursos para incentivar os companheiros de
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trabalho, livrando-os dos perigos ocasionados pela bajulação...”.
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. XXI – Falsos cristos e falsos profetas, itens 1 e 8 – “...Mas desconfiai das palavras
melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que pregam nas praças públicas, vestidos de longas vestes. Desconfiai dos que
pretendem estar na posse da exclusiva e única verdade!”
E no cap. VII, item 11 – O Orgulho e a humildade – “... Fazei o bem com humildade. Que cada um vá demolindo aos poucos os
altares elevados ao orgulho...
“Sem idolatria” mens. 72, In: O Espírito da verdade, de FC. Xavier/Waldo Vieira/esp. Diversos. “Não adules tanto” In: Cirurgia
moral, de João nunes Maia/Lancellin. “Vício de prestígio” cap. 18, In: Mereça ser feliz, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance
Dufaux. “Compreendendo” mens. 21, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “Obreiros atentos” mens. 8, In: Fonte
viva, de FC. Xavier/Emmanuel. “Na pregação” mens. 53, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel.” Qual o meio de destruir-se o
egoísmo?” In: Q. 917 do LE, de A. Kardec. Comentar.
Ilustrar com: “O homem que perdoava”. Texto esparso.
Informar/refletir que assim como existe a dependência química de tóxicos, existe a dependência psíquica de evidência e
reconhecimento individual. Esse tipo de viciado é escravo da autoimagem exacerbada que faz de si mesmo. Destacar que o
trabalhador em busca de reconhecimento pessoal efetivamente não serve à causa de Jesus.
“Não vos façais pois idólatras...” – Paulo, I Coríntios, 10: 7.
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Marcelo Silva

Exp: Ana Zani

20/09/2021 Tema: DEPRESSÃO
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.
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Marcelo Silva

Exp: Miltes
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27/09/2021 Tema: O PERDÃO
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: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Adília

Exp: Marcelo Silva

11/10/2021 Tema: REENCARNAÇÃO, A JUSTIÇA DIVINA (HOMENAGEM A. KARDEC)
Fazer as oposições: Rebeldia X Submissão.
Delimitação: A misericórdia Divina nos concede a bendita oportunidade da reencarnação, para que nos empenhemos a trabalhar e
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aprender, com devotamento, atenção e sinceridade, para que, assim, venhamos a acertar em definitivo e construirmos um futuro de
Luz!
Apoiar o tema no cap. IV do ESE, de A. Kardec - Ninguém pode ver o Reino de Deus se não nascer de novo - item 25 - Necessidade
da encarnação.
"Através da reencarnação" In: Instrumentos do tempo, de FC. Xavier/Emmanuel. "O irresistível impulso da evolução" In: Deus e
universo, de Pietro Ubaldi. "Renasce agora" mens. 56, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel. “Terra – Benção divina”, mens.
60; "Na esfera do reajuste" mens. 177, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com o artigo: "As últimas palavras de Steve Jobs pouco antes de falecer". Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=MzGGM-WCSqk
Reforçar que a reencarnação é oportunidade sublime de redenção e crescimento espiritual para todas as criaturas. Necessário
compreender que existe uma lei universal que tudo dirige, e à qual todos estamos submetidos, indistintamente. Portanto,
maravilhoso é conhecê-la e aprender a nos movimentar dentro dos seus limites, procurando agir sempre com respeito, dignidade e
sabedoria, evitando a transgressão e a rebeldia aos seus ditames, que só nos traz dor e sofrimento. Confiemos em Deus!
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Marcelo Silva

Exp: Eduardo Andrecta

01/11/2021 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”.
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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. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Marcelo Silva

Exp: Elenice Cav.
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29/11/2021 Tema: A ESPERANÇA
Fazer a oposição: Desesperar x Confiar.
Delimitação: A Esperança não pode desaparecer dos nossos ideais. Ela é uma flor que devemos cultivar, pois que nos predispõe ao
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despertar espiritual, para a capacidade de prosseguir em nosso caminho, mesmo diante das dificuldades da jornada.
Apoiar o tema em Salmos 42: 11 “- Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de
mim? Ponha a sua esperança em Deus! pois ainda o louvarei; ele é o meu Salvador e o meu Deus”; E na epístola de Paulo aos
Filipenses, 4: 19 - “O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus”.
“A Brisa da esperança” cap. 25, In: Lindas mensagens, de Miltes C. Bonna/Meimei. “Mensagem de esperança” p. 103, In: Espírito
e vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis. 2ª edição. “Diretriz” mens.1, In: Amizade, esp. Meimei/FC. Xavier/Meimei.
“Alimenta a esperança” mens.18, In: Cirurgia moral, de João Nunes Maia/Lancellin. “Nunca desfalecer” mens. 61; “Estímulo
fraternal” mens. 73, In: In: Fonte vida, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “A História da esperança”. Autoria desconhecida. Encontrado em:
mensagenseimagenspositivas.blogspot.com/2012/09/esperanca.html).
Informar que, para a nossa paz interior, em tudo o que fizermos, não deveremos esquecer a esperança, porque esse anseio de
encontrar o melhor nos leva à alegria e ao bem-estar indizível. Devemos alimentar a esperança, para nos libertarmos das sombras
do desinteresse. “Confiemos no Senhor que os caminhos se nos abrirão, mostrando-nos as portas onde encontraremos a paz do
coração”.
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Rosemara

Exp: Antonio Carlos

27/12/2021 Tema: O CRISTO CONSOLADOR
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
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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: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Marcelo Silva

Exp: Sebastião Lima
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