ÁREA DE ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL
TEMAS A2 – 2017
DATA

TEMA

02/jan
04
06
07

“Portanto, se
alguém está em
Cristo, é criatura
nova. O que era
antigo passou;
agora tudo é novo.”
Paulo, II Coríntios
5:17
“... e ninguém
poderá tirar a vossa
alegria.
Jesus, João 16:22

09/jan
11
13
14

16/jan
18
20
21

“...Senhor, ensinanos a orar.”
Lucas 11:1

BIBLIOGRAFIA

SUGESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO

CVV 7 – Tudo novo
UMDE 1 –
Reprogramação
PDNF – Dia de
recomeçar

Tudo novo
Dê um novo significado ao seus insucessos. Aprenda
com os erros cometidos. Mude de tática. Refaça
planos, estratégias e recomece o dia convicto de que é
merecedor de novas oportunidades. Você escolhe,
recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo
aquilo que rodeia a sua existência.

CiM 24 – Semear
alegria
A – Sempre alegre
A – Sentir-se feliz
A – Libertar a alegria

Libertar a alegria
A alegria é uma semente de luz que Deus depositou
nos sentimentos dos seres humanos. Se possuímos a
graça de contar com o pão e com o agasalho para cada
dia, cabe-nos viver e servir com contentamento. Até o
perdão fica mais fácil em um ambiente onde existe
alegria.
Fonte de Luz
Conseguimos, por nós mesmos, transformar o mundo
em clima de compreensão, paz e entendimento? Não.
Nada somos sem Deus. É hora de voltarmos a Ele
através de Jesus. Evangelização é renovação íntima.
Na casa onde reina o Evangelho, moram a justiça, o
amor e a sabedoria. Ela se torna uma Fonte de Luz.
Quando e onde nasceu o culto do Evangelho no Lar?
Quem iniciou?

CVV 167 – Na oração
PAI – Meimei
JNL 1 – O culto cristão
no lar
JNL 2 – A escola das
almas

23/jan
25
27
28

“...por meio da
perseverança e do
bom ânimo
procedentes das
Escrituras,
mantenhamos a
nossa esperança.”
Paulo, Romanos
15:4

VL 75 – Esperança
CV 18 – Convite à
esperança
E e V 34 –
Semeadores de
Esperança
MCCX – Profilaxia
contra a tristeza

30/Jan
01/Fev
03
04

“Não nos deixemos
possuir de
vanglória,
provocando uns
aos outros...”
Paulo, Gálatas 5:26

OMDM – Como
combater
CVV 3 Examina-te
SG – Luz em nossas
mãos

Referência ao Evangelho no Lar – o primeiro
Profilaxia contra a tristeza
A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem,
ainda, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é
tesouro comum. Espera, diz o Evangelho, e ama.
Espera, responde a vida, e serve. Espera, proclamam
os justos, e perdoa. Levantemo-nos e prossigamos,
certos de que o Senhor nos oferece a luz da
esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz
da santificação espiritual.
Vencendo conflitos
Não existe evolução sem conflitos: conflitos íntimos e
conflitos externos. É imprescindível que o homem
espiritualizado prefira a luta interna, obedecendo à
advertência evangélica: cumpra as Leis de Deus e sua
justiça, que o resto vem por misericórdia. O Cristo é
o Grande General Cósmico, que nos ensina como
combater, através do Evangelho, os conflitos íntimos e
a sanar os ataques exteriores.
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06/fev
08
10
11

“Quanto ao
vencedor, farei dele
uma coluna no
templo do meu
Deus, e daí nunca
mais sairá...”
Apocalipse 3:12
“A sabedoria que
vem do Alto é,
antes de tudo,
pura...”
Tiago 3:17
“Nesse dia
compreendereis
que estou em meu
Pai e vós em mim e
eu em vós.”
Jesus, João 14:20

CVV 124 – Firmeza de
fé
VO 2 – Luz acesa
FV 111 – Fortaleçamonos

01/mar
03
04

“Eis que o
semeador saiu a
semear.”
Mateus 13:3

06/mar
08
10
11

“Falai uns aos
outros com salmos,
hinos e cânticos
espirituais,
cantando e
louvando ao
Senhor em vossos
corações.”
Paulo, Efésios 5:19

Mateus 13:3 -Parábola
do Semeador
FV 64 – Semeadores
FV 68 – Sementeira e
construção
CR – Cristo-Semente
CV 1 – Convite à
Alegria
MDS 269
PVE 113 –
Agradeçamos sempre
PDNF – Dia de
gratidão

Firmeza de fé
A oração é luz acesa na alma. A prece é um vínculo
com os Planos Superiores. Confia na intercessão
divina, mas não pares de trabalhar. Tudo convida o
homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e
iluminação. Faze o teu próprio caminho. Fortaleça-te e
siga de alma erguida na execução da tarefa.
Alimento verbal
A inspiração do Alto nasce na fonte dos sentimentos
puros. Não te enganes com discursos preciosos
desprovidos de qualquer sinal construtivo. Examina o
que dizes. Coloca o coração nas palavras.
Conscientização
Todas as experiências nos ensinam algo; basta
estarmos dispostos a aprender. A vida é um processo
evolutivo, no qual todos somos criaturas caminhantes.
A Consciência Divina espera nosso despertar: que
saiamos do sono da inconsciência de nós mesmos. O
ser consciente é uma criatura renovada pela
consciência interior.
Sementes
O ensinamento do Evangelho não deixa margem à
dúvida. Cristo-Semente é qualificado como o gérmen
divino de Amor. Se já conheces os benefícios de Jesus,
és colaborador Dele na vinha do mundo. Agricultores
de Deus na Terra, preparai o terreno!
Estado de alma
Alegria não é barulho: é um estado de alma de quem
sente em si a plenitude da vida. A alegria provém de
dentro de nós mesmos, da consciência tranquila, do
cumprimento exato de nossos deveres e vibra em nós
apesar de todos os sofrimentos, calúnias e injustiças.
Seja alegre sempre e, quando a tristeza quiser encobrir
o sol de sua vida, entoe um cântico de louvor ao Pai e a
luz brilhará novamente em você.

13/mar
15
17
18

“Pai, salva-me
desta hora; mas
para isto vim a esta
hora.
Jesus, João 12:27

13/fev
15
17
18
20/fev
22
24
25

PN 14 – Páginas
PVE 87 – Alimento
verbal
SeM 95 – Não pensas
UMDE 6 –
Conscientização
CR - CristoConsciência
ETDM – A palavra de
Jesus

VL 58 - Crises
VL 75 – Esperança
PN 133 – O grande
futuro

Segurança
A lição de Jesus é das mais expressivas. Pede a
proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel.
Examina a gravidade da hora, mas reconhece a
necessidade do testemunho. Todos experimentamos os
mesmos desafios na escala infinita da experiência. A
força da esperança é tesouro comum. Imensas têm
sido, até hoje, as nossas quedas, mas a confiança do
Cristo é sempre maior. Levantemo-nos e prossigamos.
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20/mar
22
24
25

“Mas, se
esperamos o que
não vemos, com
paciência o
aguardamos.”
Paulo, Romanos
8:25

CR – Cristo-Paciência
MU 7 – Paciência
sempre
MU 31 – Paciência e
trabalho
MU 41 – Paciência e
vida

Paciência
A paciência é um estado superior da alma, geradora de
esperança, que cria em torno de nós uma atmosfera de
alegria espiritual. Lembremo-nos disto: sem paciência
com o trabalho, nenhuma obra de elevação se
consolida. Com a paciência conjugada ao trabalho,
oferecerás constantemente o melhor de ti mesmo em
louvor do próximo, para receber o melhor dos outros,
sem nunca atrapalhar o concurso de Deus.

27/mar
29
31
01/abr

“...quem me segue
não andará em
trevas, mas terá a
luz da vida.”
Jesus, João 8:12

FV 105 – Sois a luz
MCCX – Iluminação
CR – Cristo-Luz
EMPC – O amor
renova

Iluminação
O homem dotado da luz da vida é afável em todos os
seus gestos, é sereno em todas as suas atividades e a
sua boca jamais fere alguém. Livra-se, com facilidade,
da tristeza quando esta tenta invadir seu coração. Sua
maior força está na humildade e no amor. O Espírito
tem ânsia de luz. Não basta admirarmos os que já
encontraram o caminho da luz. Façamos também luz
em nós.
Referência a Chico Xavier (aniversário 02/abril)

03/abr
05
07
08

“Porque o que
duvida é
semelhante à onda
do mar, que é
levada pelo vento e
lançada de uma
para outra parte.”
Tiago 1:6

PN 22 - Inconstantes
APV 1 – Atitude: a
diferença que faz a
diferença
FE – Mude para
vencer

Mude para vencer
Não resista à necessidade de estabelecer mudanças
em sua vida. Observe a natureza e note que tudo
sempre está em processo de renovação constante.
Esteja desperto para perceber quando um ciclo está se
encerrando para que um novo tenha início. O melhor
tempo para agir se chama “hoje”. E a melhor hora para
realizar se chama “agora”. Quem deixa a mudança para
mais tarde, deixa também a felicidade para depois.

10/abr
12
14
15

“Jesus perguntoulhe: Mulher, por
que choras? Quem
procuras?...”
João 20:15

CVV 92 - Madalena
PVE 47 – Estejamos
em paz
PVE 57 – Jesus e paz

Jesus e paz
O gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua
essência divina. Sua primeira visita na ressurreição nos
convida à meditação profunda. É razoável
reconhecermos que, com o seu gesto inesquecível,
Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para
todos o código de ouro das vidas transformadas para a
glória do bem. A paz do Cristo é o serviço do bem
eterno, em permanente ascensão.
Referência à Páscoa (opcional)
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17/abr
19
21
22

“Portanto, ide e
ensinai...”
Jesus, Mateus 28:19

FV 116 - Ir e ensinar
FV 64 – Semeadores
FV 68 – Sementeira e
construção
A- A semente interna

O verdadeiro discípulo
Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a
nossa jornada, somos compulsoriamente considerados
colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos
a sementeira e a construção dele em todas as criaturas
que nos partilham a estrada. Avança na tarefa que te
foi confiada e não temas. “Ide e ensinai”, na palavra do
Cristo, quer dizer “ide e exemplificai” para que os outros
aprendam como é preciso fazer.
Referência ao Livro dos Espíritos (18/abril)

24/abr
26
28
29

“... a cada dia
bastam suas
próprias
dificuldades.”
Jesus, Mateus 6:34

VL 152 – Cuidados
PVE 176 - No dia da
incerteza
UMDE 53 – Só hoje
MCCX – Em busca da
paz

Cuidados
A cada dia a vida te pede cooperação e desempenho,
para que faças tudo o que estiver ao teu alcance.
Aquilo que não te for possível fazer, deixa por conta de
Deus. A hora da incerteza é, sobretudo, a hora da
prece. Quando a sombra chega é o momento de fazer
luz. O homem deve viver confiante, sempre atento e
crescer na sabedoria e no amor para a Obra Divina da
perfeição.

01/mai
03
05
06

“Não vos enganeis:
de Deus não se
zomba: o que o
homem tiver
semeado, é isso
que vai colher.”
Paulo, Gálatas 6:7

OMDM 3 – A Ceifa
CVV 4 – O trabalho
Mateus 25:14-30 Parábola dos Talentos

Trabalho
Esta é Lei para todos os Espíritos, em todos os
mundos. O Cristo nos convida para o bom plantio e nos
ajuda, mas a maior parte cabe a nós, esforçando-nos
para aceitar, entender, trabalhar. Quando nos
sentirmos cansados, lembremos que Jesus está
trabalhando.
Referência ao Dia do Trabalho (01/maio – opcional)

08/mai
10
12
13

“...procura a
justiça, a piedade, a
fé, a caridade, a
constância, a
mansidão.”
Paulo, I Timóteo 6:11

MDS 121
UMDE 43 – Nossos
Filhos
CODC - Educar é
preciso
RMC – Nossa mãe
Maria Santíssima

Educar é preciso
Nossos filhos não são “fitas virgens” ou “livros em
branco”, mas almas antigas em busca da evolução
espiritual. Você que é mãe, que recebeu uma linda flor
do Céu para cultivar no jardim da Terra, mantenha sua
mente ligada ao Pai Celeste, que Ele a sustentará
sempre em suas lutas. Olhe para seu filho com carinho.
Lembre-se da nutrição espiritual, através de atitudes e
exemplos. Recorda que todos nos achamos em
processo de educação e reeducação, diante do Divino
Mestre.
Referência ao Dia das Mães (opcional)
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15/mai
17
19
20

“De maneira que
andem na
prudência dos
justos.”
Lucas 1:17

22/mai
24
26
27

“... se alguém ouvir
a minha voz e abrir
a porta, entrarei em
sua casa e com ele
cearei e ele
comigo...”
Apocalipse 3:20

BIBLIOGRAFIA

SUGESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO

CV 43 – Convite à
prudência
LU 11 – Buscando a
prudência
IE 27 – Sinais de
alarme

Prudência
A prudência é atitude de sabedoria. Prudência no falar;
prudência no agir; prudência quando pensar. É atitude
refletida, através da ponderação. Com prudência Jesus
pensou, falou e agiu. Toda vez que um sinal de alerta
surgir, a Lei Divina está presente, recomendando-nos a
prudência.

ENL XIV – Por que o
Evangelho no Lar?
IE 98 – Oásis de luz
SV 50 – Ante a oração
OMDM – Felicidade no
Lar

Oásis de luz
O Culto Evangélico no lar, pelo menos uma vez por
semana, será uma fonte de alegria e bênçãos. O
contato com as Letras Sagradas trará paz ao nosso
ambiente e mudará o rumo de nossas vidas, porque
estaremos entregando o leme ao Grande Condutor que
é Jesus. Evangelização é renovação íntima. Na casa
onde reina o Evangelho, moram a justiça, o amor e a
sabedoria. O Culto Cristão no lar não é uma inovação,
é uma necessidade.
Referência ao Evangelho no Lar (benefícios)

29/mai
31
02/jun
03

“Se
compreenderdes
isso e o
praticardes, felizes
sereis."
Jesus, João 13:17

CLCF – Um caminho e
um lugar chamado
Felicidade
ETDM – Felicidade
CR – Cristo-Alegria
PDNF – Dia de
felicidade

Felicidade
Felicidade é algo que todos buscamos. Mas, onde ela
está? Existe a felicidade? Inúmeros caminhos e
fórmulas já foram indicados. O anseio da felicidade que
todos nós sentimos vem do Espírito. São protestos de
uma voz interior. Ao Espírito cumpre alcançar a
felicidade que está, como a imortalidade, em si mesmo,
na trama da própria vida, dessa vida que não começa
no berço, nem termina no túmulo. Para a felicidade
fomos todos criados. Vencer é alcançar a felicidade.

05/jun
07
09
10

“Não faças tu
comum o que Deus
purificou.”
Atos 10:15

FV 23 – Ante o
sublime
RA – Belo Planeta
Terra
VO 16 – Defende a
Natureza

Integração natural
O mundo moderno coloca o pensamento ecológico
como um dos meios para que os homens possam
sobreviver no planeta, inter-relacionando perfeitamente
animais, flora e fauna. Tudo está integrado em tudo: as
águas necessitam das plantas, os animais das florestas
e os homens fazem parte deste elo ecológico, não
como parte imprescindível, mas sim, como parte
integradora. A preocupação ecológica é própria dos
que estão aprendendo a reverenciar o Poder Superior.
Referência ao Dia do Meio Ambiente (05/junho opcional)
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12/jun
14
16
17

“...Pai, perdoa-lhes!
Eles não sabem o
que fazem!”
Jesus, Lucas 23:34

PVE 61 – Perdão.
remédio santo
SeM 5 – Perdoa
OPDA – Perdão

19/jun
21
23
24

“Não cuideis que
vim trazer a paz à
Terra; não vim
trazer a paz, mas a
espada.”
Jesus, Mateus 10:34

CVV 104 – A espada
simbólica
ESE cap. XXIII, item
18/de 9 a 18
ENL cap. XV –
Inspiração Divina

SUGESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO
Remédio santo
Toda criatura deseja a paz e a felicidade e quer afastar
de si o sofrimento e a amargura. Essa é a “meta de
excelência” de todos os seres humanos. O perdão é
remédio santo para a euforia da mente na luta
cotidiana. Quem pede desculpa quer dizer: retira a
culpa que há em mim, pois me sinto responsável pelo mal
que te causei. Perdoa agora, hoje e amanhã,
incondicionalmente.
Verdadeira mensagem
O Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da
guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina
fonte de repouso aos corações que se unem ao seu
amor. 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.
26/jun
28
30
01/jul

“Isto vos mando,
que vos ameis uns
aos outros.”
Jesus, João 15:17

UMDE 2 –
Aprendendo a nos
amar
CR – Cristo-Próximo
ETDM – A soberania
da Lei

A soberania da Lei
Amai-vos uns aos outros – tal a lei soberana. A
Providência Divina faz que os homens, mesmo
infringindo a lei, venham a respeitá-la e cumpri-la. Deus
tira dos próprios erros dos homens o meio de corrigi-los
e regenerá-los. Cristo-Próximo é a lembrança do valor
dos outros no nosso caminho; é o respeito que
deveremos ter com aqueles que nos servem e nos
ajudam a viver melhor.

03/jul
05
07
08

“Aquele que faz
caso do dia, para o
Senhor o faz...”
Paulo, Romanos
14:6

CVV 1 – O Tempo
C 27 – Ajuda-te hoje
FE – Não lhe falta
tempo
VO 18 – Tempo e
oportunidade

Descruzando os braços
Não deixe que as horas e os minutos do seu dia
passem sem um real proveito de sua parte. Tempo não
aproveitado é tempo que não volta mais. Aproveitar o
tempo será dar importância às coisas que são
importantes. Não menosprezes o valor dos minutos.
Comece com disciplina. Disciplina pede ordem. Ordem
pede atenção. Quem é disciplinado encontra sempre
tempo para fazer tudo que deseja.

10/jul
12
14
15

“Permaneça o amor
fraternal.”
Paulo, Hebreus 13:1

PN 141 – Amor
fraternal
PN 10 – Sentimentos
fraternos
SG – De mãos no bem
AGC 7 – Solicitação
fraterna

Luz imperecível
A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de
relações entre as almas. Os que amam fraternalmente
alegram-se com o júbilo dos companheiros. O amor
fraternal sublime e puro, representando o objetivo
supremo do esforço e compreensão, é a luz
imperecível que sobreviverá no caminho eterno.
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17/jul
19
21
22

“...chamei-vos
amigos, porque
tudo quanto ouvi
de meu Pai, vos dei
a conhecer.”
Jesus, João 15:15

OAJ – Meus Amigos
PVE 174 – Amigos de
Jesus
PDNF – Dia da
Amizade
LU 28 –
Agradecimento pelo
amigo

24/jul
26
28
29

“...Quando me
tornei homem,
deixei para trás as
coisas de menino.”
Paulo, I Coríntios
13:11

VO 46 – conhecimento
e sabedoria
SeM 99 – Enganas-te
MDS 58
TL 36 - Pelas mãos do
tempo

31/jul
02/ago
04
05

“Um pouco de
fermento leveda
toda a massa.”
Paulo, Gálatas 5:9

CR – Cristo-Vigilância
PVE 20 – Vigiando
RMC – Bons
pensamentos
VO 1 – Caminha e
chegarás

07/ago
09
11
12

“Quanto a vós, não
foi assim que o
Cristo vos foi
ensinado.”
Paulo, Efésios 4:20

CR – Cristo-Educador
JNL 2 – A escola das
almas
RDMC – A melhor
escola

14/ago
16
18
19

“...Ficareis tristes,
mas a vossa
tristeza se
transformará em
alegria.”
Jesus, João 16:20

CV 1 – Convite à
alegria
S – O poder da alegria
SV 30 – Auxílios
sempre possíveis

Vínculo estreito
O laço de amizade é sintonia. Em muitas
circunstâncias, os vínculos de amizade são mais
estreitos dos que os de sangue e da família. Um amigo
é uma pessoa com quem nos abrimos como se
estivéssemos falando com nós mesmos, conversamos
com o olha. Um amigo nos aceita como somos. Jesus é
o nosso melhor amigo.
Referência ao Dia do Amigo (20/julho opcional)
Maturidade
Crescer e amadurecer são coisas que se esperam
naturalmente do homem. Não dê importância à idade
do corpo físico. Seja sempre jovem e bem disposto
espiritualmente. A alma não tem idade. A mente não
envelhece. Faça que a juventude de seu espírito se
irradie através de seu corpo, tenha ele a idade que
tiver.
Referência ao Dia dos Avós (26/julho - opcional)
Prevenção
Não dê guarida a maus pensamentos. A ideia
acalentada tende a se expressar em ação. A vigilância
se equipara a uma espécie de alarme que nos avisa
sobre a necessidade de mudar a sintonia. Jesus nos
pede para vigiar e orar: a oração nos dá uma
disposição grandiosa para o trabalho no bem e a
vigilância nos orienta como deve ser feita a caridade,
na sua mais alta expressão de amor.
A melhor escola
Cristo-Educador é o mesmo Mestre de sempre, que
nos ensina e instrui desde a formação da Terra.
Procuremos nos instruir desde que o bom senso faça
sua escolha ao lado de Jesus. Eduquemos os nossos
filhos na base da disciplina amorosa. Conjugando
disciplina e amor, os pais terão a melhor pedagogia em
suas mãos.
Referência ao Dia dos Pais (opcional)
Seja feliz hoje
O poder da alegria é ilimitado. Nunca existiram curas e
jamais existirão sem a participação da alegria. Ela
representa a nossa gratidão a Deus pela misericórdia
que Seu amor nos trouxe. A alegria afrouxa os nervos e
tonifica as correntes de vida que visitam os centros de
força: harmoniza os corpos e purifica o ambiente. A
alegria é uma flor de luz presente em toda obra de
Deus a nos falar de amor.
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21/ago
23
25
26

“...se um membro
sofre, todos sofrem
com ele; e, se um
deles é honrado,
com ele todos se
regozijam.”
Paulo, I Coríntios
12:26

OCEN – Valor da
unidade
A – Um banho
reconfortante
C 43 – Corpo e Alma

Corpo e Alma
O corpo físico é um exemplo de unidade. Como
teríamos um corpo material para cumprimento de
certos deveres na Terra, sem a unidade dos órgãos
para formá-lo? Olha com simpatia a tua pessoa integral
e dispõe-te a usar o tanto de bom que és, a alegria que
carregas no coração e as possibilidades de amplo
progresso.

28/ago
30
01/set
02

“Se caminhamos
na luz, como Ele
está na luz, então
estamos em
comunhão uns com
os outros...”
I João, 1:7

FV 105 – Sois a luz
SeM 6 - Ilumina
FV 121 – Busquemos
a luz
PVE 94 – Beneficência
e paciência

Em comunhão com a luz
A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e
salvar vidas. Acende no caminho ainda que seja a luz
de uma vela. Em meio a grande escuridão, diminuta
claridade é suficiente para mostrar o rumo a quem se
encontra perdido. Onde estarias hoje, sem a renúncia
dos que se apagaram para que brilhasses? Busca a luz
onde se encontre e a treva não te alcançará.

04/set
06
08
09

“E a luz brilha nas
trevas, mas as
trevas não a
apreenderam.”
João 1:5

UMDE 47 – Filhos da
Luz
UMDE 37 –
Analfabetos do sentir
UMDE 32 – O
despertar da
consciência

11/set
13
15
16

“Pois onde dois ou
três estiverem
reunidos em meu
nome, eu estou ali,
no meio deles.”
Jesus, Mateus 18:20

MCCX – Visita de
Jesus
ENL XVI – O culto
cristão no lar...
RMC – Evangelho no
lar (final do livro)

18/set
20
22
23

“... porque sem
mim nada podeis
fazer.”
Jesus, João 15:5

FV 146 – Saibamos
cooperar
MCCX – Lei da
Cooperação
CVV 61 – Ministérios
CVV 175 –
Cooperação

SUGESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO

Referência Dr. Bezerra de Menezes (aniversário
29/08)
O despertar da consciência
A vida exterior é o retrato do reino interior. Nós criamos,
com nossas convicções, ideias e pensamentos o
mundo em que vivemos. Quando tomarmos
consciência da capacidade de materializarmos fora o
que somos por dentro, compreenderemos que cada um
de nós vive no mundo de luz ou trevas que criou para
si. Nossos sentimentos e emoções são tudo o que
temos para perceber a “luz da vida”.
Luz acesa
O lar, onde se cultiva o Evangelho, torna-se protegido.
Toda vez que se ora, prepara-se a melhoria do
ambiente doméstico que vai dar sustentação a todos.
Quem ora recebe uma cúpula de proteção e o Lar que
cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Quando o
Evangelho se abre em casa, a luz se faz.
Referência ao Evangelho no Lar – como fazer
Assistência sempre útil
Não somos seres onipotentes. Somente Deus o é. Em
quase tudo dependemos da cooperação de alguém.
Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de
servir como um ministério essencialmente divino.
Temos a oportunidade de cooperar nos trabalhos da
Terra, transformando-nos em despenseiros da graça de
Deus. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai,
na sua própria esfera de ação.
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25/set
27
29
30

“É na vossa
paciência que
ganhareis as
vossas almas.”
Jesus, Lucas 21:19

PVE 171 – Paciência
em estudo
CV 34 – Convite à
paciência
SG – Na escola diária

Conquista benéfica
A paciência é o fator que representa, de maneira mais
eficiente, o equilíbrio do homem. É a medida metódica
e eficaz que ensina a produzir, no momento exato, a
tarefa correta. Significa autoconfiança. O tempo é
mestre eficiente que a todos ensina. O que hoje não
conseguimos, perseverando com dignidade e
paciência, lograremos amanhã.

02/out
04
06
07

“Mas, um
samaritano que ia
de viagem, chegou
ao pé dele e,
vendo-o, moveu-se
de íntima
compaixão.”
Jesus, Lucas, 10:33

CR – Cristo-Caridade
RMC – Caridade
sempre
ETDM – Fé,
esperança e caridade
CE – Caridade – a
nossa bandeira

A nossa bandeira
No lema “fora da caridade, não há salvação”
encontraremos a diretriz segura para todos os instantes
em que a dúvida e a incerteza se abaterem sobre
nosso espírito. Caridade no olhar, caridade no ouvir,
caridade na palavra, caridade nos gestos. A caridade
deve ser o esporte preferido do cristão. Que em tudo, a
caridade, por presença de Cristo, resplandeça de nós
para com os outros.

09/out
11
13
14

16/out
18
20
21

“Ele as ensinava
como quem tem
autoridade e não
como os mestres
da lei.”
Mateus 7:29

“E não quereis vir a
mim para terdes
vida.”
Jesus, João 5:40

UMDE 43 – Nossos
Filhos
FV 30 – Educa
ETDM - Educar

FV 36 – Afirmação
esclarecedora
PVE 85 – Se aspiras a
servir
PVE 5 – Fé e obras
APV 15 – Trabalhe
com o que Deus lhe
deu

SUGESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO

Referência a Kardec (aniversário 03/outubro opcional)
Edificação
Nossos filhos não são fitas virgens ou livros em branco,
mas almas antigas em busca da evolução espiritual.
São Espíritos que buscam paz e felicidade pelos seus
próprios caminhos. Na maneira de conduzir a obra da
educação está a chave do problema, cuja solução o
momento atual da Humanidade reclama. Educa e
transformarás a irracionalidade em inteligência, a
inteligência em humanidade e a humanidade em
angelitude. Educa e edificarás o paraíso na Terra.
Referência ao Dia da Criança (12/outubro - opcional)
Referência ao Dia do Professor (15/outubro - opcional)
Condição essencial
É imprescindível que saibamos agir como
representantes fieis do Cristo, no caminho em que
estagiamos. Não basta declarar a nossa condição de
aprendizes do Mestre dos mestres. É indispensável
estejamos realmente com Ele, para com Ele colaborar
na construção da Vida Melhor. 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. A vida não é o que vem depois, é
o que você tem agora.
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23/out
25
27
28

“...Ele nos fez
nascer de novo,
para uma
esperança viva.”
I Pedro 1:3

CR – CristoEsperança
APV 2 – Superando
Desafios
CVV 40 – Tempo de
Confiança
VO 97 – Força de
Atração

Esperança viva
Esperança é aquela força grandiosa que não deixa a
alma esmorecer. Gera o otimismo e clareia a vida com
alegria. A confiança atrai vibrações positivas. Quem
confia mobiliza os mecanismos da Lei, desencadeando
acontecimentos que lhe sejam favoráveis. Mesmo na
adversidade, quem confia anula sobre si os efeitos da
dor.

30/out
01/nov
03
04

“Eu sou o Alfa e o
Ômega, o princípio
e o fim. A quem
quer que tiver sede,
darei de graça da
fonte da água da
vida.”
Apocalipse 21:6

CR – Cristo-Fonte
CR – CristoConsolador
CR – Cristo-Imortal

Fonte da Vida
Cristo é a Fonte da Vida, onde todos beberemos a
seiva nutriente do existir. Faz nascer em nossos
corações uma força singular, capaz de nos levar a uma
transcendental alegria de viver, por sabermos que a
morte não existe. Cristo é uma dádiva direta de Deus à
Humanidade. É a nossa luz desde o princípio das
coisas. Ele nos foi dado como exemplo. Em imitá-lo
resume-se o supremo ideal da vida humana.

06/nov
08
10
11

“... pois julgando
os outros,
condenas a ti
mesmo, já que
fazes as mesmas
coisas...”
Paulo, Romanos 2:1

UMDE 19 – O aspecto
mutante dos
julgamentos
UMDE 25 – Segundo
a aparência
ETDM – Não julgueis
SMSF 6 – Você é juiz?
JNL 10 – O juiz
reformado

13/nov
15
17
18

“... rejeitem o
orgulho...”
Paulo, I Timóteo 6:17

ETDM – A grande
lição
IE – Em silêncio
MDS 271
CV 28 – Convite à
humildade

SUGESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO

Referência ao Dia dos Finados (02/novembro
opcional)
Referência à Seara Bendita (03/novembro)
Você é juiz?
Em todo comportamento humano existe uma lógica,
uma maneira particular de vivenciar e entender a
verdade: julgar, medir e sentenciar os outros, não se
levando em conta sua realidade existencial, é não ter
bom senso crítico, flexibilidade e imparcialidade.
Quando julgamos ou avaliamos, quase sempre o
fazemos com nossos sentidos estreitos e visão
diminuta, sem conhecer toda a extensão dos fatos.
Busquemos o exemplo de Jesus para criticar menos e
ajudar mais. Afinal, alguém pode atirar a primeira
pedra?
A grande lição
Jesus veio ensinar aos homens a ciência do bem.
Assim como a alfabetização é a primeira etapa de toda
a instrução, a ciência do bem tem o seu ponto inicial,
sem cujo conhecimento não se pode prosseguir. Esse
primeiro passo chama-se humildade. Entre a
manjedoura e a cruz – alfa e ômega do Cristianismo –
vemos refulgir, em caracteres indeléveis, a grande lição
que ainda não aprendemos: Humildade!
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20/nov
22
24
25

“E percorria Jesus
todas as cidades e
aldeias...curando
todas as
enfermidades e
moléstias...”
Mateus 4:23

OMJ – O médico
Jesus
OMJ – Para melhorar
agora
OM 9 – Olhe o
sofrimento com outras
lentes
A – Elevar-se

A cura real
Se você está abatido, faça alguma coisa para sair
desse estado de prostração íntima. Interrompa o
quanto antes o circuito da melancolia, fazendo algo de
bom por si mesmo. Não somos apenas corpo. Somos
Espíritos, em caminho para a eterna luz, sabedoria e
felicidade. Jesus é o nosso socorro incessante. É o
nosso Divino Médico, receitando o amor por solução
das nossas dores. Deus tem estradas para nós onde os
médicos não encontram mais caminhos.

27/nov
29
01/dez
02

“No amor não
existe medo, antes,
o perfeito amor
afasta o medo...”
I João 4:18

PVE 162 – Tende fé
em Deus
C 20 – Esmorecer
nunca
C 11 – Confiança
recíproca
PVE 161 – Nos
padrões de Jesus

Indicação de Jesus
Tudo, aparentemente, é obstáculo instransponível.
Mas, Deus intervém e uma porta aparece. As
obscuridades crescem por sombras indevassáveis. Mas
Deus interfere e desponta uma luz. Por mais áspera a
crise, por maior a consternação, não percas o otimismo
e trabalha, confiante. Ouçamos a indicação de Jesus:
“Tende fé em Deus.” Sempre que te refiras aos
problemas da fé, não te fixes somente na fé que
depositas em Deus. Recorda que Deus, igualmente,
confia em ti.

04/dez
06
08
09

“E abraçava as
crianças e,
impondo as mãos
sobre elas, as
abençoava.”
Marcos 10:16

SV 14 – Ante os
pequeninos
TL 37 – A criança
ENL XVII – Evangelho
no Lar para crianças
CoE 21 – Perante a
criança

Ascensão à luz
A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis
por ela. Não existe criança – nenhuma só – que não
solicite amor e auxílio, educação e entendimento. O
Evangelho é imprescindível na fase infantil, pois nos
facilita infiltrar nos pequeninos a ideia de disciplina,
fraternidade e amor. Não olvides que, ao pé de cada
berço, Deus nos permite encontrar o próprio futuro. De
nós depende fazê-lo trilho perigoso para a descida à
sombra ou estrada sublime para a ascensão à luz.

11/dez
13
15
16

“Sempre e por tudo
dando graças a
Deus, o Pai, em
nome de nosso
Senhor Jesus
Cristo.”
Paulo, Efésios 5:20

PVE 91 – Apreço
PVE 113 –
Agradeçamos sempre
PN 163 – Agradecer
APV 12 – Seja grato

Referência ao Evangelho no Lar para crianças
Gratidão
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 e
corresponder, espontaneamente, estendendo aos
outros os tesouros da vida.
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18/dez
20
22
23

“... Eu sou o
rebento e a raiz de
Davi. Eu sou a
brilhante estrela da
manhã.”
Jesus, Apocalipse
22:16

ETDM – Jesus e o seu
Natal
ETDM – Cristianização
do mundo
SG – Mensagem do
Natal
SG – Natal
SG – Página do Natal

Graça Divina
O Cristianismo é a doutrina da moralização dos hábitos
e costumes. Seu objetivo é o bem da Humanidade sem
nenhuma exceção. Aos homens de todos os credos,
aos adeptos de todas as escolas, aos partidários de
todas as doutrinas, aos filhos de todas as raças e
nações, a data de 25 de dezembro vem rememorar a
Boa Nova: Jesus nasceu! Soou a hora da justiça! Raiou
a aurora da liberdade! Abriu-se o dique da Divina
Graça! Estendamos a simpatia a todos e comecemos a
viver, realmente, com Jesus, sob os esplendores de um
novo dia!

27/dez
29
30

“... deixemos todo
impedimento... e
corramos com
perseverança a
carreira que nos
está proposta.”
Paulo, Hebreus 12:1

FV 85 – Impedimentos
VL 5 – Com amor
APV 1 – Atitude: a
diferença que faz a
diferença
APV 9 – Hora de
mudar
C 47 – Renovação e
Preparação

Referência ao Natal
Hora de mudar
A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o
esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida;
todavia, o amor é a raiz eterna. Renovemo-nos no
espírito do Senhor e compreendamos os nossos
semelhantes. Atendamos as transformações da
existência com espírito de aceitação e serenidade. A
Boa Nova oferece ao cristão a conquista da glória
divina. Se quisermos alcançar a meta, ponhamos de
lado todo impedimento e corramos, com perseverança,
na prova de amor e luz que nos está proposta.
Referência ao Ano Novo

OBSERVAÇÕES: As referências bibliográficas vêm através do número da lição ou capítulo, colocado
após a sigla do livro, de modo a tornar a indicação independente de sua edição.

Observações

COMEMORAÇÕES

NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO NOS DIAS

Dia 02 de abril – Homenagem a Chico Xavier

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

Dia 18 de abril - Dia oficial de KARDEC
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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