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02/Jan
04
06
07

“Eis que faço novas
todas as coisas.”
Apocalipse 21:5

LNT – Impulsos para
a frente
FV 107 – Renovemonos dia a dia
C 15 – Para renovarnos

09/Jan
11
13
14

“...sirvamos a Deus,
alegremente, com
reverência e
piedade.”
Paulo, Hebreus 12:28

FV 178 – Reverência
e piedade
CR – Cristo-Alegria
LNT – Trabalho no
bem
MDS 110

16/Jan
18
20
21

“...o Pai sabe do que
tendes
necessidade...”
Jesus, Mateus 6:8

JNL 1 – O culto
cristão no lar
JNL 2 – A escola das
almas
ENL XV – A
importância do
Evangelho no lar
TL –Convite ao
Evangelho

Impulsos para a frente
Deus não nos quer estagnados, pois todos nós fomos
criados com o objetivo de evoluir constantemente, de
progredirmos dia a dia, rumo à perfeição. E, para que
não fiquemos estagnados e não acumulemos mais
tempo sobre o tempo perdido, algumas situações
surgem, nos compelindo à mudança e à renovação de
nossas vidas, de nosso comportamento, de nosso
destino. Aceitemos esses incentivos da vida!
Antenas vivas
O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em
todos os recantos do Globo. O coração inspira. O
cérebro pensa. As mãos realizam. Mãos que dirigem,
que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam
e que ensinam. Todos possuímos nas mãos antenas
vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Faça
o bem, sem pensar na recompensa, porque só assim
você demonstrará amor para com todos.
A escola das almas
O culto cristão no lar não é uma inovação. É uma
necessidade. Quando os Ensinamentos do Mestre
vibram entre as quatro paredes de um templo
doméstico, os pequenos sacrifícios tecem a felicidade
comum; a observação insensata é ouvida sem revolta;
o erro alheio encontra compaixão. O lar é o ninho onde
o espírito humano cria em si mesmo, com o auxílio do
Pai Celestial, as asas da sabedoria e do amor.

23/Jan
25
27
28

“...Passaram-se as
coisas antigas; eis
que se fez realidade
nova.”
Paulo, II Coríntios 5:17

FV 7 – Tudo novo
PVE 118 – Ante a
palavra do Cristo
PVE 125 – No
convívio do Cristo
A – A semente
interna

30/Jan
01/Fev
03
04

“... Mostre pelo bom
comportamento suas
obras repassadas de
docilidade e
sabedoria.”
Tiago 3:13

SG – A sabedoria do
Alto
PN – Páginas
PVE 87 – Alimento
verbal

Referência ao Evangelho no Lar – o primeiro
A semente interna
O exemplo de Jesus representa lição demasiado
profunda. Em Cristo tudo deve ser renovado. Quando a
nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós
se faz novo. Há uma boa semente dentro de ti. Ela é
Deus, pedindo que O deixes mostrar luz, exemplo,
alegria, progresso e aumentar o que tens de bom.
Acredita nessa semente.
A sabedoria do Alto
Examina o campo que te fornece alimento verbal. Seja
na escrita de mãos hábeis ou na fala de pessoas
distintas, assinala o que recolhes. A inspiração do Alto
nasce na fonte dos sentimentos puros, busca a
edificação da paz e produz bons frutos onde esteja. Se
desejas conservar contigo a riqueza espiritual que
desce do Plano Superior, caminha entre os homens
aplicando as lições de Jesus.
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06/Fev
08
10
11

“A piedade é de fato
grande fonte de
lucro, mas para
quem sabe se
contentar.
Paulo, I Timóteo 6:6

PVE 69 – Na luz da
compaixão
PN 107 – Piedade
VO 76 – O bom
samaritano
ESE XIII, item 17

A caridade do tempo
Todos somos alunos do educandário da vida e todos
somos suscetíveis de queda moral no erro. Deixa que
a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra
não te envolva. Diante de todos os desajustamentos
alheios, compadece-te e ampara sempre. A verdadeira
piedade é filha legítima do amor. Semeia o bem,
fortifica-lhe os germens, cultiva-lhe os rebentos e
espera a frutificação.

13/Fev
15
17
18

“...Tende fé em
Deus.”
Jesus, Marcos 11:22

CV 22 – Convite à fé
PN 113 – Tua fé
UMDE 51 – Fé

Flama Divina
A fé à qual se refere Jesus Cristo é aquela que vibra no
coração das criaturas que acreditam que Deus tudo vê
e provê. Fé não é uma questão de conveniência, nem
muleta milagrosa. É um meio de demonstrar as
realidades que não se veem. A fé é a Flama Divina que
aquece o espírito e dá-lhe forças para superar tudo.
Enfim, ter fé é compreender que Deus está em tudo e
tudo está em Deus.

20/Fev
22
24
25

“A cidade não
precisa do sol ou da
lua para a iluminar,
pois a glória de Deus
a ilumina e Sua
lâmpada é o
Cordeiro.”
Apocalipse 21:23
“Dando graças ao
Pai, que vos fez
capazes de participar
da herança dos
santos na luz.”
Paulo, Colossenses
1:12

RA – Grau de
sensibilidade
NPDM – Surge et
ambula!
ETDM – A luz do
mundo

O lume do Espírito
Iluminar o interior não será um problema mais sério e
mais importante que iluminar o exterior? O sol que
ilumina, aquece e vivifica as almas não será mais
majestoso que o sol que ilumina, aquece e vivifica o
corpo? Há uma luz que nos revela as maravilhas da
vida espiritual. Essa luz é o Cristo.

PN 163 – Agradecer
APV 12 – Seja grato
RDMC – Resposta a
Jesus
PDNF – Dia de
gratidão

Resposta a Jesus
Procuremos diariamente um instante de recolhimento
interior. A pessoa agradecida está com os canais
abertos às bênçãos divinas. Quanto mais agradece,
reconhecendo quanto já foi abençoada por Deus, mais
a vida lhe retribui com novas bênçãos, pois sua mente
vive na abundância. Agradecer é sentir a grandeza dos
gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da
confiança, estendendo aos outros os tesouros da vida.

“Tudo desculpa,
tudo crê, tudo
espera, tudo
suporta.”
Paulo, I Coríntios 13:7

PVE 32 – O amor
tudo sofre
VL 162 – A luz
inextinguível
VL 163 – O irmão
RMC – Libertação do
sofrimento

A luz inextinguível
Somente de Deus pode vir a solução para os
intrincados problemas que nos envolvem, em
decorrência da Justiça Divina atuando em nossa
consciência. Como Deus é amor, é forçoso concluir que
somente o amor tem o poder de nos libertar do
sofrimento. O amor é luz inextinguível. “O amor cobre a
multidão de pecados.” “A caridade é o amor em
movimento.”

01/Mar
03
04

06/Mar
08
10
11

BIBLIOGRAFIA

SUGESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO
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13/Mar
15
17
18

“...mas transformaivos, renovando a
vossa mente, a fim
de poderdes
discernir qual é a
vontade de Deus, o
que é bom, agradável
e perfeito.”
Paulo, Romanos 12:2
“Quem nos separará
do amor de Cristo?
Paulo, Romanos 8:35

FV 107 – Renovemonos dia a dia
PN 167 –
Entendimento
PVE 31 –
Combatendo a
sombra
PVE 131 – Diante do
conformismo
ETDM – Suprema
Lei
ETDM – O homem
FV 17 – Cristo e nós
CVV 101 – Tudo em
Deus

27/Mar
29
31
01/Abr

“Desses dons, não
falamos segundo a
linguagem ensinada
pela sabedoria
humana, mas
segundo aquela que
o Espírito ensina...”
Paulo, I Coríntios 2:13

MCCX – Lei da
Cooperação
MCCX – Como
enxergamos?
VL 106 – Como
cooperas?

03/Abr
05
07
08

“Que diremos então?
Que há injustiça por
parte de Deus?”
Paulo, Romanos 9:14

CR – Cristo-Justiça
VL 22 – Corrigendas
VL 166 – Respostas
do Alto

10/Abr
12
14
15

“...Eis o Cordeiro de
Deus, aquele que tira
o pecado do
mundo.”
João 1:29

AMT – Até o fim dos
tempos
PDNF – Um dia com
Jesus
PVE 83 – Presença
Divina
PVE 149 – Todos os
dias

Entendimento
O apóstolo, divinamente inspirado, adverte-nos de que,
em verdade, não nos será possível a tácita
conformação com os enganos do mundo, tanta vez
abraçados espontaneamente pela maioria dos homens,
no entanto, não nos induz a qualquer atitude de
violência. Não nos pede rebelião e gritaria. A palavra
da Boa Nova solicita-nos simplesmente a nossa
transformação.
Tudo em Deus
O homem é uma obra perfeita, criado à imagem e
semelhança de Deus, mas o homem nada pode sem
Deus. Jesus nos traz essa verdade. Há uma lei
suprema que tudo abrange, que tudo rege, que tudo
domina. Ela governa o equilíbrio do Universo. Onde
estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um
mensageiro do Amigo Celestial para a obra incessante
do bem. Cristianismo significa Cristo e nós.
Prazer de servir
A cooperação é uma Lei Divina e leis divinas não se
revogam. A Lei de Cooperação é lei de merecimento.
Somos um elo de uma grande corrente de ajuda mútua.
Quem vai na direção ao próximo, liberta-se no apoio da
cooperação de Deus. Cumpramos, assim, nossa tarefa,
por mais alta ou mais humilde, operando em nome de
Jesus. Junto Dele, sejam para nós a glória de amar e o
prazer de servir.
Referência a Chico Xavier (aniversário 02/abril)
Respostas do Alto
Nos caminhos do espírito não existe injustiça, pois
somente recebemos o que nos compete. É de
competência da lei de Deus entregar a cada um o que
melhor lhe convém. Se te demoras no seio das
inibições provisórias, permanece convicto de que todos
os impedimentos e dores te foram concedidos por
respostas do Alto aos teus pedidos de socorro, amparo
e lição, com vistas à vida eterna.
Presença constante
O Mestre está e estará com toda a Humanidade. Isso
quer dizer que todos os dias Cristo está conosco, olha
para nós, pensa em nós, preocupa-se com a nossa
vida. A presença dele não é por alguns dias, por
alguma temporada. Ele disse que estaria conosco até o
fim dos tempos, isto é, para sempre, por toda a
eternidade. Que força estranha tem Jesus!

20/Mar
22
24
25

Referência à Páscoa (opcional)
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17/Abr
19
21
22

“... Antes de mais
nada, sabei isto: que
nenhuma profecia da
Escritura resulta de
interpretação
particular.”
II Pedro:1:20

BIBLIOGRAFIA
RA – O Espiritismo
ETDM – A realeza
da Lei
ETDM – A Lei
ETDM – Justiça
ETDM – Suprema
Lei

SUGESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO
Perenidade da Lei
A Lei Divina funda-se na mais perfeita justiça. É a
mesma para todos, não admite privilégios. Para
consolidar-se a lei, só há um meio: implantar o
sentimento de justiça nos corações. E semelhante
resultado, obteremos unicamente pela educação, em
sentido amplo. A Doutrina Espírita é um método
extraordinário de educação. O Espiritismo fez renascer
nas almas a compreensão da verdadeira natureza do
homem e a percepção de que seu destino é fruto de
suas escolhas.
Referência ao Livro dos Espíritos (18/Abril)

24/Abr
26
28
29

“... Caminhai
enquanto tendes
luz...”
Jesus, João 12:35

01/Mai
03
05
06

“Vós bem sabeis que
estas minhas mãos
providenciaram o
que era necessário
para mim e para os
que estavam
comigo.”
Atos 20:34

08/Mai
10
12
13

“Sua mãe disse aos
serventes: Fazei tudo
o que Ele vos
disser.”
João 2:5

LDE 67 – Tempo de
hoje
CVV 1 – O tempo
TL 36 – Pelas mãos
do tempo
TL 41 – O capital dos
minutos
SeM 49 – Doação
mais importante

Formação do futuro
Hoje é o tema fundamental nas proposições do tempo.
Ontem, retaguarda. Amanhã, porvir. Hoje consegues
agir e pensar, comandar e seguir, sem obstáculos. Se
te empenhas no aproveitamento do corpo terrestre
como instrumento necessário à formação do futuro,
reflete na bênção do dia e vale-te dela na própria
renovação. Quanta felicidade poderemos plantar com a
bênção de meia hora!

PDNF – Dia de
trabalhar
TL 34 – Se semeias
IE 63 – Lei do
trabalho

Mensagem de vida
Tudo age. Tudo obedece. Tudo evolui. Tudo responde.
Tudo serve. Sabendo que cada criatura deve ser útil,
conforme as faculdades de que disponha, observa o
que fazes. Consagra-te ao esforço do bem. O mundo
de hoje procura pessoas que querem trabalho, vê-lo
como oportunidade de progresso, de crescimento
interior, de cooperação com o bem-estar geral. O
trabalho é mensagem de vida, colocada na direção da
criatura para construir a felicidade.

CVV 171 – Palavras
de mãe
VO 17 – Filhos
VO 10 – Convivência
familiar
OPDA – Amor

Referência ao Dia do Trabalho (01/maio – opcional)
Mãe
Mãe, educa os teus filhos e orienta-os, mas não te
esqueças de que cada espírito tem seu próprio
caminho. Cada qual deve aprender à custa do próprio
esforço e interesse. Conversa com os teus filhos e
procura, desde cedo, iniciá-los na prática do bem. A
família é o teu primeiro compromisso com Deus.
Referência ao Dia das Mães (opcional)
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15/Mai
17
19
20

“A esperança, com
efeito, é para nós
qual âncora da
alma...”
Paulo, Hebreus 6:19

RMC – A chama da
esperança
SeM 41 – Esperança
VO 97 – Força de
atração
CV 18 – Convite à
esperança
FV 103 – Esperar e
alcançar

Âncora da alma
Quando mantemos viva a chama da esperança, ela
guia nossos passos durante a noite escura e
tempestuosa das expiações dolorosas. Sob a luz da
esperança é que muitos logram conduzir-se adiante,
varando espessa cortina de sombras. A esperança é o
alento da vida. Creiamos que não tardará o amanhecer
de um novo dia em que tudo se acalmará. Espera, diz o
Evangelho, e ama. Espera, responde a vida, e serve.

22/Mai
24
26
27

“Tendo-as
despedido, subiu ao
monte, a fim de orar
a sós. Ao chegar a
tarde, estava ali
sozinho.”
Mateus 14:23

CVV 6 – Esforço e
oração
OMDM – Felicidade
no lar
A – Um banho
reconfortante
ENL cap. XV – A
importância do
Evangelho no lar

Fonte de conforto
Os alicerces de uma sociedade elevada estão nos lares
bem formados. A espiritualização mais rápida da
Humanidade depende dos pequenos agrupamentos
familiares, pois aí residem as células que compõem o
grande complexo Humanidade. O ensinamento de
Jesus é vibração. É vida. Jesus é a fonte do conforto e
da doçura supremos. A mensagem do Cristo precisa
ser conhecida, meditada, sentida e vivida.

29/Mai
31
02/Jun
03

“Quem estiver puro
dessas faltas será
um vaso nobre,
santificado, útil ao
Senhor e apropriado
para toda a boa
obra.”
Paulo, II Timóteo 2:21

PN 145 – Obreiros
NPDM – O bom
senso
AeS – Ao prato da
balança
VL 132 – Vigilância

05/Jun
07
09
10

“Quem é este a quem
até o vento e o mar
obedecem?”
Marcos 4:41

PVE 60 – Terra –
Bênção Divina
RMC – Mãe Terra
VO 16 – Defende a
Natureza

Referência ao Evangelho no Lar (benefícios)
Vaso nobre
Conscientiza-te de que, ao lidar com as pessoas, estás
lidando com espíritos que se te apresentam com o
somatório de suas vitórias e insucessos. Todos, sem
exceção, são portadores de erros e acertos. Tudo o
que é em demasia, sobra; tudo o que é de menos, falta.
Como achar o justo peso, a justa medida, a retidão?
Com o bom senso. Age sempre com cautela. Levado
ao prato da balança da Justiça Divina, o mesmo defeito
em duas ou mais pessoas nunca revela peso
exatamente igual.
Bênção Divina
Quem não se importa com o que acontece à sua volta,
não se importa com o que acontece dentro de si. A
sensibilidade espiritual se revela nos menores gestos.
A indiferença pela Natureza é do espírito que ainda não
entrou em sintonia com a Vida. Quem lida com a
Natureza está mais perto da paz, despoluindo o
pensamento. Não olvides que, sobre a Terra,
representas Deus para os que vivem na expectativa de
tuas mãos.
Referência ao Dia do Meio-Ambiente (05/Junho –
opcional)
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12/Jun
14
16
17

“Santifica-os na
verdade; Tua palavra
é verdade.”
Jesus, João 17:17

PVE 52 – Palavra
falada
CiM 02 – Autoanálise
CR – Cristo-Verdade

19/Jun
21
23
24

“...Deus, porém, nos
educa para nosso
bem..”
Paulo, Hebreus 12:10

26/Jun
28
30
01/Jul

“Vede, pois,
cuidadosamente
como andais: não
como tolos, mas
como sábios.”
Paulo, Efésios 5:15

FV 6 – Aceita a
correção
UMDE 1 –
Reprogramação
VO 97 – Força de
atração
RMC – Vivenciar o
amor
OCEN – Prudência
PN 66 – Boa vontade
CVV 134 – Basta
pouco

Educação individual
Gostas de falar o que te vem à mente? Vê o que
pensas e analisa o que falas, para que não entres em
dificuldades maiores que aquelas com as quais já lutas
para vencer no dia-a-dia. Todas as leis de Deus estão
guardadas na nossa consciência, a refletir
permanentemente, e todos nós reconhecemos essa
verdade. Compete a cada criatura fazer a sua parte na
educação individual e crescer com Jesus em busca de
Deus.
Reprogramação
Tenhamos sempre presente em nossos pensamentos o
motivo pelo qual estamos jornadeando no bendito
planeta Terra. Que cada um se conscientize que está
numa excursão de aprendizado espiritual, passando
por estágios práticos das lições que já conhecemos
intelectualmente.

03/Jul
05
07
08

“...depois que fostes
iluminados,
suportastes grande
combate de
aflições.”
Paulo, Hebreus 10:32

PN 60 – Lógica da
Providência
FV 128 – Não
rejeiteis a confiança
FV 129 – Guarda a
paciência

10/Jul
12
14
15

“Jesus Cristo é o
mesmo, ontem e
hoje; Ele o será para
sempre.”
Paulo, Hebreus 13:8

ETDM – Jesus, o
Mestre
PN 61 – O homem
com Jesus
NSDM – No princípio
era o Verbo

Basta pouco
O ser espiritual tem de cuidar da prudência,
verificando-a a cada passo. Todos os cuidados são
poucos no roteiro que empreendemos. Por isso, a
necessidade de procurarmos o Cristo. O Cristo é como
fonte de água viva para os sedentos. Estamos em uma
época em que devemos redobrar nossos esforços
quando ouvimos o Evangelho, para colocarmos tudo
em prática, porquanto já fazemos parte dos Espíritos
que se iniciam na senda com o Mensageiro da Luz.
Lógica da Providência
A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus
transcende à compreensão humana. O Pai confere aos
filhos ignorantes o direito às experiências mais fortes
somente depois de serem iluminados. Só após
aprenderem a ver com o espírito eterno é que a vida
lhes oferece valores diferentes. Lembra-te da
imortalidade – nossa divina herança! Luta e aprimorate, trabalha e realiza com o Cristo, e aguarda confiante
o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera,
sempre justiceira, amanhã.
Jesus, o Mestre
Jesus rejeitou o cetro, o trono, a realeza, alegando que
o seu reino não é deste mundo. Dispensou, igualmente,
a glória e as honras terrenas; um só brasão fez questão
de ostentar: ser mestre, ser educador. “Eu sou a luz do
mundo, sou a verdade, sou o pão que desceu do céu”.
Que dúvida poderá restar a nós outros sobre o rumo
que deve tomar a nossa atividade?
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17/Jul
19
21
22

“Quem é fiel nas
pequenas coisas,
será fiel também nas
grandes; e quem é
injusto nas
pequenas, será
injusto também nas
grandes.”
Jesus, Lucas 16:10

PN 111 – Granjeai
amigos
PN 112 –
Tabernáculos
eternos
CV 24 – Convite à
fidelidade
VO 98 – Não te
seriam difíceis

Fidelidade
Nos nossos dias, quando pequenas coisas exigem de
nós toda a energia, paciência e coragem, somos
provados na resistência e na fidelidade. Uma das
grandes atitudes que a vida espera de nós é a arte de
continuarmos fieis aos ideais do amor, princípios e
valores que motivam o nosso viver.

“Eu vos digo isso
para que a minha
alegria esteja em vós
e vossa alegria seja
plena.”
Jesus, João 15:11

TL 36 – Pelas mãos
do tempo
CLCF – Um caminho
e um lugar chamado
Felicidade
F 26 – Encontre a
sua pérola

Pelas mãos do tempo
Nem sempre o homem culto, bem informado é sábio. O
verdadeiro sábio é aquele que, com os outros,
aprendeu a pensar por si. Sabemos que as respostas
vêm do Alto. Se ouvirmos com atenção, nós as
perceberemos claramente. Uma das grandes fontes da
felicidade está em podermos dizer coisas como: “eu
fiz”, “eu consegui”, “eu venci”, “eu realizei”. E isso nada
mais é do que a descoberta da Natureza Divina de
cada um de nós.

24/Jul
26
28
29

BIBLIOGRAFIA

SUGESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO

Referência ao Dia do Amigo (20/Julho - opcional)

Referência ao Dia dos Avós (26/Julho – opcional)
31/Jul
02/Ago
04
05

“...mas obtive a
misericórdia, porque
agi por ignorância...”
Paulo, I Timóteo 1:13

UMDE 28 – Tuas
dores
APV 2 – Superando
desafios
FE – Mais
consciência
CiM 7 – Salvação

Mais consciência
Não vejas a dor como castigo divino, mas como lição a
ser aprendida. Deus sabe da infância espiritual das
criaturas humanas. As Leis Divinas não são de
reprimenda e condenação; ao contrário, agem de forma
amorosa e instrutiva. Renova tuas ideias. Reeduca-te
na cartilha dos valores universais. Você é o jardineiro
da sua vida. É sempre melhor agir do que reagir. Quem
age, prepara e constrói.

07/Ago
09
11
12

“...Pois qual é o filho
a quem o pai não
corrige?”
Paulo, Hebreus 12:7

ETDM – O lar
SV 14 – Ante os
pequeninos
CODC – A
convivência entre
pais e filhos
MCCX – Missão dos
pais

Zeladores de almas
“Os pais da Terra não são criadores e sim zeladores
das almas que Deus lhes confia no sagrado instituto
da família.” (Chico Xavier, Maria João de Deus) Isso
não diminui a importância dos genitores, ao contrário,
revela que Deus lhes confiou uma tarefa toda especial,
que é a de zelar pela vida do outro. Os pais assumiram
perante Deus uma das tarefas mais importantes de
suas vidas, que é a de levar um ser da completa
dependência à mais completa liberdade.
Referência ao Dia dos Pais
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14/Ago
16
18
19

“Nós somos de
Deus. Quem conhece
a Deus nos ouve,
quem não é de Deus
não nos ouve. Nisto
reconhecemos o
espírito da verdade e
o espírito do erro.
I João 4:6

VL 84 – Somos de
Deus
VL 109 – Nisto
conheceremos
PVE 4 – Amor e
temor

21/Ago
23
25
26

“... Se nos amarmos
uns aos outros, Deus
permanece em nós e
o Seu amor em nós é
realizado.”
I João 4:12

ETDM – A soberania
da Lei
UMDE 2 –
Aprendendo a nos
amar
PDNF – Dia de
aceitar-se
PDNF – Dia de amar
a si mesmo

28/Ago
30
01/Set
02

“... o amor edifica.”
Paulo, I Coríntios 8:1

CV 15 – Convite à
edificação
RMC – Trabalhemos
mais
AC 6 – Dar
TL 38 – Que fazes?
Que produzes?

04/Set
06
08
09

“Mas, pela graça de
Deus, sou o que
sou...não eu, mas a
graça de Deus que
está comigo.
Paulo, I Coríntios
15:10

BIBLIOGRAFIA

MU 27 – Autoaceitação
MU 41 – Paciência e
vida
MU 44 – Uma só luz
SV 26 – Em torno da
felicidade
RA – Auto-perdão

SUGESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO
Somos de Deus
Quando sabemos conservar a ligação com a Paz
Divina, guardando a fé no Supremo Poder como luz
inapagável no coração, bendizendo as lutas que nos
aperfeiçoam a alma, à frente da Esfera Maior, amando
os nossos semelhantes qual temos sido amados pelo
Senhor, conheceremos o espírito da verdade em nós,
iluminando-nos a estrada para a redenção divina. É
necessário rendamos culto ao perfeito amor que tudo
ilumina e a todos se estende sem distinção.
Aprendendo a nos amar
Amai-vos uns aos outros – tal a lei soberana. O
exercício da aprendizagem do amor inicia-se pelo amor
a si mesmo e, consequentemente pelo amor ao
próximo, chegando ao final à plenitude do amor a
Deus. À medida que aprendemos a nos amar,
adquirimos uma lucidez que nos proporciona identificar
nos conflitos um alerta de que estamos indo na direção
contrária à nossa maneira de sentir e de pensar. A
Justiça e a Misericórdia Divinas levam o homem a
reconhecer a soberania da Lei. O amor é eterno. O
amor vence e permanece.
Investimento
A vida nunca deixará sem contas o tempo que nos
empresta. Todos podemos oferecer consolação,
entusiasmo, gentileza, encorajamento. Às vezes, basta
um sorriso para varrer a solidão. Em qualquer soma de
prosperidade e paz, realização e plenitude, o serviço ao
próximo é a parcela mais importante. Dá do que possas
e tenhas, do que sejas e representes, na convicção de
que a tua dádiva é investimento na organização
crediária da vida, afiançando os saques de recursos e
forças dos quais necessites para o caminho.
Referência ao Dr. Bezerra de Menezes (aniversário
29.Agosto)
Luz e mais luz
Ante as provas e tribulações que nos cerquem,
aceitemo-nos como somos, a fim de extrairmos de nós
o máximo de bem de que sejamos capazes na
ampliação do bem geral, porque a vida é um parque de
promoções permanente para quem trabalha e serve e
todo espírito que se aceita qual é, de modo a fazer de
si o melhor que pode, a fim de engajar-se na jornada
bendita do próprio burilamento, partilhando a conquista
incessante de luz e mais luz.
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SUGESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO

11/Set
13
15
16

“E quem der, nem
que seja um copo
d’água fria a um
destes pequeninos,
por ser meu
discípulo, em
verdade vos digo
que não perderá sua
recompensa.”
Jesus, Mateus 10:42

SG – A água fluida
A – Um banho
reconfortante
ENL XIX – Como
fazer o Evangelho no
Lar
FE – Luz no lar

Presença de Jesus
A criatura que ora ou medita exterioriza poderes,
emanações e fluidos. A fonte que procede do coração
da Terra e a rogativa que flui no imo da alma, quando
se unem, operam milagres. Assim, tornamos nosso lar
um pequenino templo de Jesus. O lar que cultiva a
prece transforma-se em fortaleza. Quando o Evangelho
é aberto em casa, a luz se faz e as trevas batem em
retirada.
Referência ao Evangelho no Lar (como fazer)

18/Set
20
22
23

“Como podeis crer,
vós que recebeis
glória uns dos
outros, mas não
procurais a glória
que vem de Deus?
Jesus, João 5:44

NPDM – A Lei e a
graça
NPDM – A letra e o
espírito
AMT – Entrar na
Festa
FV 36 – Afirmação
Esclarecedora

A Lei e a Graça
A Lei está personificada em Moisés, a Graça em Jesus
Cristo. A Lei é manifestação da justiça, a Graça é ação
da misericórdia. A Lei prepara o homem para bem viver
na Terra. A Graça ensina-lhe a alcançar o céu. Não
basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas
também a vontade perseverante de quem aprendeu a
trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer, sem esquecer
que a Lei desliga o homem do mundo, mas a Graça o
arrebata para a Vida Eterna.

25/Set
27
29
30

“Fortalecidos por tal
esperança, temos
plena confiança.”
Paulo, II Coríntios,
3:12

FV 94 – Capacete da
esperança
FV 103 – Esperar e
alcançar
VL 140 – O capacete
VL 141 – O Escudo

Aparelhamento necessário
É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome
o capacete da salvação, simbolizado na cobertura
mental de ideias sólidas e atitudes cristãs, estruturadas
nas concepções do bem, da confiança e do otimismo
sincero. O capacete é a defesa da cabeça em que a
vida situa a sede de manifestação do pensamento.
Resguardemos o nosso pensamento com o capacete
da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema
no bem.

02/Out
04
06
07

“...Do meio das
trevas brilhe a luz...”
Paulo, II Coríntios 4:6

CE 11 – Kardec
CE 35 – Prática
espírita
RA – O Espiritismo
F 30 – A maior
missão da nossa
vida

Prática Espírita
O Espiritismo fez renascer nas almas a compreensão
da verdadeira natureza do homem e a percepção de
que seu destino é fruto de suas escolhas. Somos
espíritos eternos. Nossa verdadeira natureza é
espiritual. Não somos o nosso corpo. A Doutrina
Espírita é um método extraordinário de educação.
Estamos numa jornada para aprender a amar. Essa é a
nossa mais importante missão de vida!
Referência a Kardec (aniversário 03/outubro –
opcional)
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09/Out
11
13
14

“Toda casa, com
efeito, , tem o seu
arquiteto; mas o
arquiteto de tudo é
Deus.”
Paulo, Hebreus 3:4

VL 71 – Em nosso
trabalho
FV 30 – Educa
CODC – Com os
olhos do coração
TL 26 – Educação
NSDM – Evolução e
educação

Educar é construir
Educar é tirar do interior. Educar é evolver de dentro
para fora, revelando a verdade, a luz e a vida
imperecíveis e eternas, por isso que são as
características de Deus a cuja imagem e semelhança
fomos criados. A Terra é nossa escola sublime. Jesus é
o nosso Divino Mestre. Façamos da educação com o
Cristo o culto de nossa vida, para que a nossa vida
possa educar-se e educar com o Senhor, hoje e
sempre. Educa e edificarás o paraíso na Terra.

16/Out
18
20
21

“...que a liberdade
não sirva de pretexto
para os desejos
humanos, mas, pela
caridade, colocai-vos
a serviço uns dos
outros.”
Paulo, Gálatas 5:13

A – Liberdade
OPDA – Liberdade
PVE 24 – Liberdade
em Cristo
CiM 42 – Limpando
ideias

23/Out
25
27
28

“A quem compararei
esta geração? Elas
são como crianças
sentadas nas
praças...”
Jesus, Mateus 11:16

FE – Você tem
demonstrado amor?
LDE 40 – Na
intimidade doméstica
UMDE 2 –
Aprendendo a nos
amar
ETDM - Educar

30/Out
01/Nov
03
04

“...animem os
vossos corações ...”
Paulo,
II Tessalonicenses
2:17

CR – Cristo-Fonte
CR – Cristo-Imortal
CR – CristoConsolador
AeS – Recorda
FE – Na hora da dor

Referência ao Dia da Criança (12/Outubro - opcional)
Referência ao Dia do Professor (15/Outubro - opcional)
Limpando ideias
Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou
das algemas da ignorância. Não lhe enxergamos
qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através
de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da
própria fé, submete-se, valoroso ao arbítrio de nosso
Pai. Liberdade, segundo o Cristo, não é o abuso da
faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a
felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de
todos.
Alerta
O exercício da aprendizagem do amor inicia-se pelo
amor a si mesmo e, consequentemente, pelo amor ao
próximo, chegando ao final à plenitude do amor a
Deus. À medida que aprendemos a nos amar,
adquirimos uma lucidez que nos proporciona identificar
nos conflitos um alerta de que estamos indo na direção
contrária à nossa maneira de sentir e de pensar. É
preciso salvar o mundo, apontando os meios
conducentes à realização desse ideal de amor.
Néctar dos céus
O Mestre é o espigão divino do qual se flui o néctar dos
céus para os viventes da Terra. Faz nascer em nossos
corações uma força singular, capaz de nos levar a uma
transcendental alegria de viver, por sabermos que não
existe morte. Nada morre na extensão infinita da
criação de Deus; tudo vive na atmosfera divina e física
do Grande Arquiteto do Universo. A consolação está às
portas de todas as criaturas, no entanto, é preciso que
se abra o entendimento para o amor verdadeiro.
Referência ao Dia dos Finados (02/Novembro - opcional)
Referência ao aniversário da Seara Bendita (03/Novembro)
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06/Nov
08
10
11

“...eis que o Reino de
Deus está dentro de
vós.”
Jesus, Lucas 17:21

AMT – Entrar na
festa
SG – Força
PVE 84 – Divinos
dons

Gloriosa elevação
Jesus situa o Reino como algo imaterial, não palpável
aos olhos humanos. Jesus deu o endereço virtual do
Reino de Deus: está no coração do homem e pode ser
acessado a qualquer instante. Portanto, o Reino
Celestial é um estado de espírito que se acessa
mediante o cultivo das virtudes que abrem as portas
desse Reino em nós.

13/Nov
15
17
18

“Tu, pois, meu filho,
fortifica-te na graça
que está em Cristo
Jesus.”
Paulo, II Timóteo 2:1

EM 57 – Problemas
OMJ – O poder da
vontade
FE – Siga em frente
CiM 18 – Alimenta a
esperança

O poder da vontade
Há dentro de nós uma força grandiosa, capaz de nos
impulsionar para a superação de quaisquer desafios. À
frente de qualquer desafio, recordemos que todo
problema é um convite da vida, em nome de Deus,
para que venhamos a compreender mais amplamente,
melhorar sempre e servir mais. Seguir em frente,
apesar das dificuldades, é a maneira mais eficiente de
se desvincular das quedas.

20/Nov
22
24
25

“Jesus disse a
Pedro: - Embainha
tua espada. Deixarei
eu de beber o cálice
que o Pai me deu?”
Jesus, João 18:11

FV 114 – Embainha
tua espada
EM 22 – A face
oculta
EM 45 – Excelência
da compaixão
AMT – Sem pedras
na mão

Excelência da compaixão
Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra
as sombras que ainda perturbam a existência, para que
se faça em nós o reinado da luz. Em toda parte, e
acima de tudo, pensemos sempre na infinita
Misericórdia de Deus, que reserva apenas um Sol para
garantir a face clara da Terra, durante as horas de luz,
em louvor do dia, mas acende milhares de sóis em
forma de estrelas, para guardar a face obscura do
planeta, durante as horas de sombra, em auxílio da
noite, para que ela jamais se renda ao poder das
trevas.

27/Nov
29
01/Dez
02

“... mas, se alguém
pecar, temos como
advogado, junto do
Pai, Jesus Cristo, o
Justo.”
I João 2:1

UMDE 31 – As duas
faces da culpa
ADA – Culpa (03
lições)
RA – Auto-perdão

Faces da culpa
A culpa nos paralisa no tempo e ficamos soterrados
sob os escombros de nossos desacertos. Ela
interrompe nossas oportunidades de crescimento. A
culpa se estrutura nas crenças antigas do pecado
irreparável e nos alicerces do perfeccionismo. Perdoarse resulta no amor a si mesmo. Quem se arrepende
abandona a culpa, pois não mais aprova os velhos
comportamentos e atos imaturos. Use os erros e
desacertos para seu crescimento interior. A falta é
sempre proporcional a cada consciência.
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04/Dez
06
08
09

“Porei as minhas leis
no seu entendimento
e em seu coração as
escreverei; e eu lhes
serei por Deus e eles
me serão por povo.”
Paulo, Hebreus 8:10

UMDE 35 – Paraíso
Perdido
MU 36 –
Entendimento com
Jesus
MCCX – Visita de
Jesus
ENL – Evangelho no
Lar para crianças

11/Dez
13
15
16

“Esta é a confiança
que temos em Deus:
se lhe pedimos
alguma coisa,
segundo Sua
vontade, Ele nos
ouve.”
I João 5:14

CL 44 – Oraremos
CL 53 – Confiando
CiM 14 – A confiança

18/Dez
20
22
23

“Quando os anjos os
deixaram, em direção
ao céu, os pastores
disseram entre si: Vamos já a Belém e
vejamos o que
aconteceu e que o
Senhor nos deu a
conhecer.”
Lucas 2:15

CR – Prece ao
Mestre
ETDM – Jesus e o
seu Natal
NSDM –
Considerações sobre
o Natal

27/Dez
29
30

“Graças sejam dadas
a Deus, que por
Cristo nos carrega
sempre em seu
triunfo e, por nós,
expande em toda
parte o perfume do
seu conhecimento.”
Paulo, II Coríntios 2:14

UMDE 26 – O triunfo
e o reverso
CR – Cristo-Gratidão
CV 26 – Convite à
gratidão
PDNF – Dia de
gratidão

SUGESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO
Entendimento com Jesus
Dentre as coisas que Jesus mais gostava de fazer,
uma era visitar os lares daqueles que simpatizavam
com sua mensagem de amor e paz. Virá o momento
em que a Boa Nova deve ser impressa em nós
mesmos, porque se o Céu nos permite espalhar-lhe a
Divina Mensagem no mundo, um dia exigirá nos
convertamos em traduções vivas do Evangelho na
Terra. Basta que nos afinemos com os propósitos do
Senhor, nas lições do Evangelho e saberemos tudo
aquilo de justo e certo que nos cabe a cada um.
Referência ao Evangelho no Lar para crianças
Confiança
Não há criatura alguma que possa viver sem confiança.
Ela marca a certeza naquilo que deveremos alcançar.
A confiança nasce da fé que tranquiliza nossos
corações. A conquista da fé não é tão fácil como se
pensa. Ela vibra no seio de muitas virtudes e esplende
nos sentimentos de quem ama o próximo como a si
mesmo, sem esquecer de amar a Deus sobre todas as
coisas. Confiemos muito, mas eduquemo-nos mais,
que o Cristo fará o resto por nós.
Cristo nasceu
“Eis que vos trago uma Boa Nova de grande alegria: na
cidade de Davi acaba de vos nascer, hoje, o Salvador,
que é Cristo, Senhor... Glória a Deus nas alturas, paz
na Terra aos homens de boa vontade.” Nasceu o
Redentor da Humanidade. É preciso que o Redentor
impere na Terra, firmando nela o reinado divino, isto é,
que o Cristo habite em cada um de nós, conquistando
completamente o coração humano. Jesus nasceu!
Abriu-se o dique da divina graça!
Referência ao Natal.
Gratidão
Desperte todos os dias com pensamentos positivos.
Procure fazer um inventário da sua vida. É quase certo
que a contabilidade divina nos honrou com mais
benefícios do que problemas. Concentre-se no que
você tem e não no que lhe falta. Quanto mais
agradecer, do fundo da sua alma, mais receberá.
Demonstrar gratidão por algo que está por vir é a maior
demonstração de fé que uma pessoa pode ter.
Referência ao Ano Novo
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Observações

COMEMORAÇÕES

NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO NOS DIAS

Dia 18 de abril - Dia oficial de KARDEC

27 e 28 de fevereiro (Carnaval)
25 de dezembro (Natal)
01 de janeiro de 2018 (Ano Novo)

Dia 02 de abril – Homenagem a Chico Xavier
Dia 29 de agosto - Homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes
Dia 03 de novembro - Aniversário da SEARA BENDITA

Nota: Este trabalho foi realizado com a colaboração dos expositores da Seara Bendita.

Angelo Henrique Mariante
Diretor da Área de Assistência Espiritual

Vilma André Bacchi
Vice-diretora da Área de Assistência Espiritual
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