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02/Jan
04
06
07

“Jesus respondeu: As coisas
impossíveis aos
homens são
possíveis a Deus.”
Jesus, Lucas 18:27

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

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 os nossos
corações nas lutas de cada dia. Exporemos em prece
ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as
providências que se nos façam necessárias à paz e à
execução dos encargos que a vida nos delegou;
entretanto, suplicaremos também a ele nos ilumine o
entendimento, para que lhe saibamos receber
dignamente as decisões.

09/Jan
11
13
14

“Não vos esqueçais
da hospitalidade,
porque graças a ela
alguns, sem saber,
acolheram anjos.”
Paulo, Hebreus 13:2

CL 1 – Caridade do
entendimento
PN 141 – Amor
fraternal
SG – Fraternidade
FV15 – Fraternidade

Luz imperecível
Lembra-te de que a interdependência é o regime
instituído por Deus para a estabilidade de todo o
Universo e não olvides a compreensão que devemos a
todas as criaturas. Na teia das reencarnações, os
títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o
amor fraternal, sublime e puro, representando o
objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz
imperecível que sobreviverá no caminho eterno.

16/Jan
18
20
21

“...orai uns pelos
outros, para que
sejais curados. A
oração fervorosa do
justo tem grande
poder.”
Tiago5:16

PDNF – Um dia com
Jesus
TL 46 – Convite ao
Evangelho
MCCX – Visita de
Jesus
IE 98 – Oásis de luz

Visita de Jesus
Dentre as coisas que Jesus mais gostava de fazer, era
visitar os lares daqueles que simpatizavam com sua
mensagem de amor e paz. Jesus afirma que os
doentes é que precisam de médico. Onde houver um
coração sangrando, Jesus deseja curar as chagas
doridas com seu inesgotável amor. Reúna a família
para hospedar Jesus. Não feche a porta. O Mestre
estará presente, acendendo novas luzes em todos os
corações e amanhã será novo dia em seu caminho.
Referência ao Evangelho no Lar, o primeiro.

23/Jan
25
27
28

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

S – O Poder da
Alegria
A – Sempre Alegre
FE – Sem dramas na
mente, sem dramas
na vida
FV 178 – Reverência
e Piedade

Flor de luz
A alegria é uma flor de luz, presente em toda obra de
Deus, a nos falar de amor. É um dom por excelência
que coroa a alma com a expressão da divindade. Se já
conheces a alegria na Terra e compreendes o impulso
evolutivo das coisas e dos Espíritos, como imaginas
que ela seja nos planos da vida maior? A alegria
afrouxa os nervos e tonifica as correntes de vida que
visitam os centros de força: harmoniza os corpos e
purifica o ambiente em que respiras.
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30/Jan
01/Fev
03
04

“...e quem é o meu
próximo?”
Jesus, Lucas 10:29

FV 126 – Ajudemos
sempre
OMDM – A riqueza
do amor
SG – Mandato
pessoal
CR – Cristo-Próximo

Mandato pessoal
O próximo a quem podemos prestar imediata
assistência é sempre a pessoa que se encontra perto
de nós. Ninguém vive sem os outros, em parte alguma.
É bom que penses na água que bebes, no ar, no sol e
na chuva, nas árvores e nos frutos, nas flores e nos
animais. E notarás o próximo encarnado e
desencarnado trabalhando por ti em todos os ângulos
da vida. Jesus aproxima de nós todas as criaturas e
espera as nossas atitudes para com elas, porque,
depois de sentirmos a Sua presença em nossas vidas
todos os dias, não é preciso que Ele sopre em nossos
ouvidos o que devemos fazer das nossas existências.

06/Fev
08
10
11

“Todo dom precioso
e toda dádiva
perfeita vêm do Alto
e desce do Pai das
Luzes...”
Tiago 1:17

ETDM – Tudo é bom
CL 60 – Ilumina onde
estejas
RMC – Brilhe a
vossa luz
C 5 – Presença da
luz

Presença da luz
Toda criatura é uma fonte de luz por ser, em si, uma
fonte de amor. Quando nosso íntimo está iluminado
pela Graça Divina, da qual Jesus é portador, tudo, para
nós, será naturalmente bom. Relaciona os recintos da
vida onde as necessidades da alma nos obscurecem
os caminhos e estende auxílio e compreensão, paz e
esperança onde estiveres.

13/Fev
15
17
18

“...Sim! As coisas
antigas se foram!”
Apocalipse 21:4

CL 22 – Renovação
em amor
OPDA – Renovação
C 15 – Para renovarnos
C 47 – Renovação e
preparação

Experiência imprescindível
Não espere viver sem problemas, de vez que
problemas são ingredientes de evolução, necessários
ao caminho de todos. Deus não envia problemas de
que não estejamos necessitados. Os caminhos
renovadores quase sempre aparecem em nossa
jornada evolutiva como possíveis coincidências, ou
mesmo como acontecimentos ilógicos e enigmáticos.
Na realidade, são experiências imprescindíveis que
atraímos e que se encaixam perfeitamente nas nossas
necessidades de renovação interior.

20/Fev
22
24
25

“...Desatai-o e deixaio ir.”
Jesus, João 11:44

PVE 75 – Libertemos
PVE 24 – Liberdade
em Cristo
PVE 27 – Liberdade
em Jesus
A – Andar e alcançar
a paz
PDNF – Dia da
libertação

Alcançando a paz
A 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. Aqueles que libertamos de qualquer obrigação
para conosco, entregando-os à bondade de Deus, mais
cedo regressam à luz da compreensão. Podemos
mudar nossa vida, mudando nossa atitude mental,
deixando partir todos os padrões negativos que nos
aprisionam, libertando-nos do medo de viver.
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01/Mar
03
04

“...se o grão de trigo
que cai na terra não
morrer, permanecerá
só; mas se morrer,
produzirá muito
fruto.”
Jesus, João 12:24

IE 35 – Mensagem
do Semeador
CL 13 – Na gleba do
mundo
VL 64 – Semeadores
CVV 35 –
Semeadura
VL 68 – No campo

06/Mar
08
10
11

“Vigiai, permanecei
firmes na fé, sede
corajosos, sede
fortes!”
Paulo, I Coríntios
16:13

FV 90 Varonilmente
MU 43 – Sem
esmorecer
MU 9 – Fé e
coragem
FE – Siga em frente
PDNF – Dia de se
dar força
CV 9 – Convite à
coragem

13/Mar
15
17
19

“Entende o que eu
digo; e o Senhor te
dará compreensão
em todas as coisas.”
Paulo, II Timóteo 2:7

CiM 40 –
Compreende melhor
CL 29 –
Compreensão
CL 43 – No exame
recíproco
OPDA –
Compreensão
IE 53 – Em casa

20/Mar
22
24
25

“Sejam
completamente
humildes e dóceis, e
sejam pacientes,
suportando uns aos
outros com amor.”
Paulo, Efésios 4:2

PN 130 – Onde
estão?
IE 82 – O fio
esquecido
SA 8 – Tua hora de
humildade
CV 28 – Convite à
humildade

Campo de serviço
É razoável que todos os homens procurem
compreender a substância dos atos que praticam.
Ampara o teu campo de serviço, a fim de que esse
mesmo campo de serviço possa te auxiliar. A
sementeira é a empreitada, o dever a cumprir, o
compromisso de que te incumbes. O terreno é o
próximo que te propicia colheita. Trabalha e confia, na
certeza de que o Senhor da Obra te observa e segue
vigilante. Dá o melhor de ti mesmo à Seara da Vida, e o
Divino Lavrador, sem que percebas, pendurará nas
frontes do teu ideal a floração da esperança e a messe
do triunfo.
Movimento constante
Não permita que os revezes da vida o impeçam de
marchar adiante. A vida exige movimento constante. A
vitória não pertence aos que jamais caíram, mas os
que logo se levantaram depois de suas quedas.
Concorda com os desígnios de Deus, que colocou a
flor na erva com o mesmo amor com que acendeu a
estrela no firmamento e segue adiante, em teu
apostolado renovador, na certeza de que não há lugar
e nem dificuldade que o Todo-Misericordioso
desconheça.
Dom espiritual
A compreensão é um dom espiritual que todos temos e
que varia muito em função do modo como assimilamos
as coisas. Varia em razão da evolução espiritual de
cada criatura. Compete a cada um conquistar o seu
próprio ambiente e a sua própria projeção entre os que
viajam ao seu lado. Aquele que compreende melhor o
futuro da alma vive no mundo, mas não se esquece de
viver com Jesus no coração. O Evangelho nos ajuda a
compreender melhor os nossos irmãos, para que
possamos viver na eterna paz de consciência.
Tua hora de construir
Se ainda te observas distante de viver a humildade
continuamente em todas as horas do dia, podes vivê-la
uma hora diária pelo menos. Será essa a tua hora de
procurar o último lugar, a hora de te apagares para que
se eleve o brilho dos outros. Em tua hora de humildade,
irás te constituir em médium do amor de Cristo entre os
homens. Nessa hora, sê bom acima de ti, acima de
tudo, para que tua vontade de acertar alicie outras
vontades para a renovação maior.
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27/Mar
29
31
01/Abr

“... Escutai: - Eis que
o semeador saiu a
semear.”
Jesus, Marcos 4:3

CL 13 - Na gleba do
mundo
IE 35 – Mensagem
do Semeador
A – A semente
interna

A semente interna
A vida é comparável ao trato do solo que nos é
concedido cultivar. A sementeira é a empreitada, o
dever a cumprir, o compromisso. O terreno é o próximo
que te propicia colheita. Basta plantes o bem para que
o bem te responda. Se tempestades sempre novas te
vergastam a alma, continua semeando. Recorda o
Divino Semeador que, embora piedoso e justo, preferiu
a cruz por amor à verdade e prossegue semeando,
mesmo assim, na certeza de que Deus te basta,
porque tudo passa no mundo, menos Deus.
Referência a Chico Xavier (aniversário 02/abril)

03/Abr
05
07
08

“...desejo que em
tudo prosperes e que
tua saúde seja tão
boa como a da tua
alma.”
III João 1:2

S – Saúde
SeM 11 – O teu
corpo
NSDM – Os
problemas da vida
RMC – Saúde e
obsessão
CL 31 – Aflição

Construção do Espírito
O teu corpo é uma construção do teu espírito. Se algo
nele não te agrada, modifica a essência. A dor é o
prenúncio da verdadeira saúde. É a mensageira do
equilíbrio orgânico, bastando que venhamos a entendêla na sua profundidade. Tudo está certo com os planos
de Deus. A saúde é um estado de graça, quando a
consciência corresponde à tranquilidade dos anjos. O
primeiro passo para a libertação é querer! O segundo é
agir! Dentro desses dois ditames, não faltarão as
bênçãos de Deus e a presença do Cristo,
estabelecendo uma sinfonia espiritual em todos os
nossos corpos, presença esta que conhecemos pelo
nome de Saúde.

Referência ao Dia Mundial da Saúde – 7 de abril
10/Abr
12
14
15

“e a renovar-vos pela
transformação
espiritual da vossa
mente.”
Paulo, Efésios 4:23

PVE 90 – Em
constante renovação
CL 22 – Renovação
em amor
C 47 – Renovação e
preparação

Renovação em amor
Aperfeiçoar para o bem é impositivo da Lei. É certo que
a reencarnação te conduzirá para novas lutas e novos
ensinamentos; entretanto permanece convicto de que
toda lição nobre, aprendida hoje, por mais obscura e
mais simples, será sempre facilidade a sorrir-te
amanhã. Compreendamos que as nossas telas de
serviço se modificam, de maneira constante, e
atendamos as transformações da existência com
espírito de aceitação e serenidade.

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

“Quando vier o
Espírito da verdade,
ele vos guiará na
verdade plena...”
Jesus, João 16:13

SG – Ao clarão da
verdade
RMC – A tarefa do
Espiritismo
RMC – Espiritismo
sentido
PN 146 – Seguir a
verdade

24/Abr
26
28
29

“Alguém entre vós
está doente?...”
Tiago 5:14

S – Saúde
CL 31 – Aflição
OMJ – Socorro de
Deus

01/Mai
03
05
06

“ Disse-lhes Jesus: Meu tempo ainda não
chegou; o vosso,
porém, sempre está
preparado.”
Jesus, João 7:6

08/Mai
10
12
13

“Amados, amemonos uns aos outros,
pois o amor vem de
Deus ...”
I João 4:7

BIBLIOGRAFIA

CVV 73 –
Oportunidade
CTM – Trabalho
SA 16 – Servir sem
exigir
RMC – Colaboração
ativa
OMJ – Sem
preocupação

CL 30 – A esmola
maior
NEDM – Evolução e
educação
RMC – Palavras às
mães
RMC – Nossa Mãe
Maria Santíssima
MDS 55

SUGESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO
Verdade plena
Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos
todos chamados pela Bênção do Cristo a fazer luz no mundo
das consciências – a começar de nós mesmos, dissipando as
trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo
espírito da força, mas pela força do espírito, a expressar-se
em serviço, fraternidade, entendimento e educação.
Espiritismo não é apenas uma porta que se abre para o além,
é também, e principalmente, a estrada que se abre para o
nosso progresso e felicidade aqui na Terra mesmo.

Referência ao Livro dos Espíritos (18/abril)
Socorro de Deus
O primeiro dos Dez Mandamentos proclama que Deus
libertou seu povo da escravidão. Deus continua com o
mesmo propósito para nós e tem um plano perfeito
para nos curar. Para tanto, precisamos nos render a
Ele e isso significa que, seja qual for a dificuldade
presente, temos a certeza de que, por meios que
desconhecemos, o socorro de Deus virá na hora certa.
É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a
em roteiro de luz.
Colaboração ativa
Busquemos todos os dias acertar nossa vida,
aprimorando nossas ideias e consertando nossas
atitudes, para que possamos alcançar a harmonia,
passando a vivê-la. Juntemo-nos ao Cristo no trabalho
com Deus, porque Ele nos diz que o Pai trabalha
sempre. Por que pensar no pior se você pode pensar
no melhor? Por que acreditar na doença e não na
saúde? Por que não deixar que a sabedoria divina que
habita em você realize o trabalho de cura? Por que
você não dá uma chance a Deus?
Referência ao Dia do Trabalho (01/maio - opcional)
Força sublime
Você, que é mãe, lembre-se de que o seu exemplo é a
lição mais forte para seu filho. A força das forças,
porém, aquela que sublima os astros e alimenta
motores para o bem, que encaminha a autoridade para
a misericórdia e aciona os braços no serviço aos
semelhantes – a única que penetra a alma e lhe orienta
os impulsos na direção da felicidade e da paz, da
elevação e do entendimento – é a força do amor. Com
fé em Deus, jamais lhe faltarão o pão que alimenta o
corpo e a esperança que sacia a alma de luz e
entendimento, paciência e resignação.
Referência ao Dia das Mães (opcional)
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15/Mai
17
19
20

“... para que Deus
nos abra uma porta à
Palavra ...”
Paulo, Colossenses
4:3

SG – A porta da
Palavra
OMJ – Palavras que
curam
CTM – Respeito
S - Conversando

22/Mai
24
26
27

“Se me pedirdes algo
em meu nome, eu o
farei.”
Jesus, João 14:14

NSDM – A Igreja
Viva
CODC– Oração em
família
TL 46 – Convite ao
Evangelho
PDNF – Dia de
receber Jesus em
casa

29/Mai
31
02/Jun
03

“Examinai-vos a vós
mesmos e vede se
estais na fé...”
Paulo, II Coríntios 13:5

FE – quem é você?
OMJ –
Autoconhecimento
MU 44 – Uma só luz
UMDE 24 –
Aceitação

Palavras que curam
Todos nós carecemos de alívio, na hora da angústia ou
de apoio, em momentos difíceis e, para isso, contamos
receber daqueles que nos rodeiam a frase
compreensiva e conveniente. Meditemos, pois, na
importância do verbo e roguemos a Deus, a fim de
encontrarmos a porta adequada à palavra certa e
sermos úteis aos outros, tanto quanto esperamos que
os outros sejam úteis a nós.
Igreja Viva
Que felicidade ver a família reunida no lar para orar
com Jesus. É uma ocasião das mais ditosas para o
grupo, porque os familiares se reúnem, dialogam
fraternalmente, meditam e oram com o Mestre do
Amor. Não tem chefe na Terra, visto como esse chefe é
Jesus mesmo, cuja presença é implorada do Céu. É
Igreja Viva, porquanto resulta da comunhão espiritual
dos crentes irmanados na mesma fé. Sua influência
reformadora verifica-se no indivíduo. Seu culto é
interno, de natureza espiritual. Sua obra é silenciosa e
construtiva. Remodela, transforma e aperfeiçoa o
Espírito.
Referência aos benefícios do Evangelho no Lar
Individualidade

05/Jun
07
09
10

“Pois Deus quis
fazer habitar nele
toda a plenitude...”
Paulo, Colossenses
1:19

UMDE 22 – A rede
da vida
OMJ – Receita
simples
CTM – Certeza
CTM – Silêncio
S – Estuda a
Natureza

Se ainda não sabe quem é, como você poderá saber para
onde vai e o que quer de fato da vida? Se ainda não
consegue identificar seus pontos fortes e fracos, como
almejar a vitória sobre qualquer coisa? Muitas pessoas não
sabem as reais necessidades do seu espírito. Cada espírito é
uma individualidade, nem melhor, nem pior; simplesmente
diferente. Não tenha medo dessa viagem interior. Consultar a
consciência é ouvir a voz de Deus falando dentro de nós.

Laboratório de Deus
A natureza é o laboratório de Deus, local onde
podemos sorver as energias mais adequadas em favor
do nosso equilíbrio e serenidade. A Natureza é, por
excelência, divina e dotada de todos os poderes
curativos. Pensa na grandeza que é a água e abençoa
o que estás vendo na natureza, lembrando-te da sua
utilidade benfeitora no mundo inteiro! A água é para
nós, a coagulação de fluidos sublimados, é a luz que se
tornou amor. Você poderá achar que tudo isso seja
muito simples para beneficiar a saúde, mas tenha
certeza de que você está precisando mesmo é de
simplicidade. A Mãe Natureza está aguardando sua
visita.
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12/Jun
14
16
17

“Afaste-se do mal e
pratique o bem,
busque a paz e sigaa.”
I Pedro 3:11

CTM – Sabedoria
FE – Você é quem
pensa que é
C 10 – Nossa casa
PeV 1 – O espelho
da vida

Espelho da vida
A mente é o espelho da vida em toda parte.
Respiramos no mundo das imagens que projetamos e
recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação
dos elementos que provisoriamente nos escravizam e,
através delas, incorporamos o influxo renovador dos
poderes que nos induzem à purificação e ao progresso.
O reflexo mental mora no alicerce da vida. Não dê valor
a imagens falsas, pois do contrário você apenas agirá
para confirmar o que pensa que é. Não acredite em
ideias que limitam a sua capacidade, que diminuem o
seu valor e que apagam a sua luz. Você é filho de
Deus, portanto, herdou do seu Pai o que há de melhor
na criação. Todos os talentos e oportunidades lhe
pertencem por herança natural.

19/Jun
21
23
24

“Empenhai a vossa
honra em levar vida
tranquila...”
Paulo,
I Tessalonicenses
4:11

CTM – Serenidade
S – Serenidade
CiM 23 – Serenidade
RMC – Cura
espiritual

Dínamo poderoso
A mente é um dínamo poderoso. O Espírito
desconhece os seus próprios valores. Ele é um mundo
cheio de talentos espirituais capazes de iluminar toda a
constelação da consciência. A vida pede para não nos
alimentarmos do imprestável. A serenidade verdadeira
nasce da limpeza profunda da consciência. Aprende a
discernir o que vem por trás das ofensas e as lições
que poderás receber delas. Se compreendidas, é Deus
que Se faz presente e mais visível em teu coração.

26/Jun
28
30
01/Jul

“Senhor, quantas
vezes devo
perdoar?...”
Mateus 18:21

CeL – Terapia
mental
RMC –
Reconciliação com
os adversários
PDNF – Dia de
perdoar-se
MDS 45

Terapia mental
As mágoas nos fazem adoecer. Quem deseja cura e
libertação para sua vida precisa fazer do perdão uma
prática diária e permanente. Perdoar é soltar, libertarse de algo que nos amarra ao sofrimento, deixar ir o
que nos machuca. O perdão é o mais eficiente remédio
para a cura e libertação dos nossos males. Mas, a
decisão é de cada um de nós. Não demore nem mais
um minuto de sua vida sem esse dissolvente de culpas.

03/Jul
05
07
08

“A lâmpada do corpo
é o teu olho. Se teu
olho estiver são,
todo o teu corpo
ficará também
iluminado.”
Jesus, Lucas 11:34

S – A luz
CL 60 – Ilumina onde
estejas
ETDM – Tudo é bom
RMC – Brilhe a
vossa luz

Constelações
Quem tiver olhos para ver o corpo humano com os
olhos da alma, irá certificar-se de constelações e
constelações a brilharem nos céus da carne com
projeções de luzes indescritíveis. A luz é um prodígio
da natureza. Quem conhece o seu labor no tear divino
da criação, alimenta-se de uma esperança indizível. A
chave de todas essas ciências que surgem e existem
na Terra é o Cristo. Quem não passar por Ele, não
acertará o caminho.

ÁREA DE ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL
TEMAS P1 / P2 / P3A - 2017
DATA

TEMA

BIBLIOGRAFIA

SUGESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO

10/Jul
12
14
15

“Quanto a nós,
amemos, porque Ele
nos amou primeiro.”
I João 4:19

S – O amor, dom
divino
ETDM – Amor e
amores
CTM – Amor
PDNF – Dia de amar
a si mesmo

Cura verdadeira
O amor nos faz lembrar da fonte verdadeira de onde
ele dimana com todo o seu esplendor. Esse afeto
divino desce até nós na expressão mais rudimentar que
se possa entender, para que compreendamos o
Criador, sem nos esquecermos do Cristo no nosso
aprendizado. A cura verdadeira vem pelos fios do amor
em todas as suas ramificações do saber. Se nós
desejamos a cura das nossas enfermidades, o primeiro
passo é amar, o segundo é amar e o terceiro, amar.
Mas, se você não se amar, não conseguirá amar a
quem quer que seja. Amar-se é maneira de aprimorarse em espírito, em emoção e em corpo.

17/Jul
19
21
22

“Ninguém tem maior
amor do que aquele
que dá a vida por
seus amigos.”
Jesus, João 15:13

S – O poder da
amizade
PVE 174 – Amigos
de Jesus
MCCX – Lei da
cooperação

O poder da amizade
A amizade converge de pontos afins, onde os corações
se unem em plena fraternidade. A afeição mútua é
garantia para o amor e o desencanto dos sentimentos é
falta do Cristo no coração. Jesus nos induz, a cada
segundo, para a conjunção dos nossos ideais na
amplitude de todos os nossos sentimentos, para a
grandeza da amizade. Cada passo que dermos no
caminho do bem para granjear amizades, é luz que
acendemos em nossa subida para a libertação
espiritual.
Referência ao Dia do Amigo (20/julho - opcional)

24/Jul
26
28
29

“...nem como
senhores daqueles
que vos couberam
por sorte, mas,
antes, como modelos
do rebanho.”
I Pedro 5:3

CVV 19 – Na
Propaganda
CVV 61 – Ministérios
CVV 159 – A quem
segues?
UMDE 13 Simplicidade

Modelo do rebanho
As exortações do Mestre aos discípulos são muito
precisas para provocarem qualquer incerteza ou
indecisão. Não basta dizer onde está o Senhor.
Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação.
Os discípulos sinceros compreendem a necessidade de
sua centralização em Jesus Cristo. Sabem que dizer é
fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor
na existência própria. É imprescindível fazer o bem,
antes de ensiná-lo aos outros, porque Jesus
recomendou ninguém seguisse os pregoeiros que
somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho
de Deus.
Referência ao Dia dos Avós (26/julho - opcional)
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31/Jul
02/Ago
04
05

“Quem é o vencedor
do mundo, senão
aquele que crê que
Jesus é o Filho de
Deus?”
I João 5:5

CL 44 – Oraremos
CL 56 – Temas da
prece
RMC – A prece
protege
PDNF – Dia de falar
com Deus

Dia de falar com Deus
Vamos nos dedicar mais à oração, assim como nos
preocupamos com a higiene corporal diariamente.
Façamos da prece o nosso escudo protetor. A oração
sincera proporciona o alimento espiritual que nos
robustece as forças para a vitória que nos aguarda.
Afirma-nos o Evangelho que para Deus nada existe
impossível, mas decerto que Deus espera que cada um
de nós faça o possível a nosso próprio favor.

07/Ago
09
11
12

“Vede que
manifestação de
amor nos deu o Pai:
sermos chamados
filhos de Deus. E nós
o somos!”
I João 3:1

MDS 73
MDS 83
CR – Cristo-Filho
CODC – Corrigir com
amor
UMDE 17 – Pais

Manifestação de amor
Os pais têm o desejo de fazer o melhor por seus filhos;
a dificuldade é saber como atingir essa meta. Dos
homens mais rudes até os angelicais, todos aspiram à
felicidade dos filhos. Deus nos guia sempre, dando-nos
orientação de nossa vida. Precisamos, apenas, ser
receptivos, para ouvir Sua voz. Jesus desata do
coração uma ternura incomparável aos pais do mundo
inteiro, atingindo a juventude como força dinâmica para
o futuro dos povos. O Mestre toma a forma de filho,
para educar e instruir os filhos dos homens.

14/Ago
16
18
19

“Tornai-vos, pois,
imitadores de Deus,
como filhos
amados.”
Paulo, Efésios 5:1

CV 48 – Convite à
regeneração
UMDE 1 –
Reprogramação
FV 69 – Firmeza e
constância
VO 1 – Caminha e
chegarás

21/Ago
23
25
26

“Entre vós há
alguém que está
sofrendo? Que ore.
Há alguém que se
sente feliz? Que
cante louvores.”
Tiago, 5:13

CLCF – Um caminho
e um lugar chamado
Felicidade
F 19 – Pequenas
felicidades
F 28 – O que você
faz para ser feliz?
OCEN - Felicidade

Referência ao Dia dos Pais (13/agosto - opcional)
Oportunidade abençoada
Não amanhã ou mais tarde. Programas adiados,
dificuldades aumentadas. A obra em prol da
regeneração da Terra deve ter início no próprio
homem, imediatamente. Reorganiza a paisagem
espiritual, sob a ação evangélica. Hoje fulgura tua
oportunidade abençoada de regeneração espiritual.
Inicia-se e avança na direção do sem-fim da perfeição
que pretendes atingir, tornando-te “imitador de Deus
como filho bem amado.”

Felicidade
Felicidade é construção, habilidade que se aprende,
atitude que se toma, caminho que se escolhe.
Felicidade é jeito. É escolha, e não destino. É fruto do
ângulo pelo qual preferimos ver os fatos, de saber dar
importância às coisas certas e aprender o desapego ao
que nos faz sofrer. Felicidade é devolução, resposta e
colheita das sementes que andamos plantando pela
vida!
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28/Ago
30
01/Set
02

“Nisto reconhecerão
todos que sois meus
discípulos se
tiverdes amor uns
pelos outros.”
Jesus, João 13:35

FV 15 – Fraternidade
PN 16 – A quem
obedeces?
PN 39 – Convite ao
bem
C 29 – Jesus e o
mundo
IE 31 – Única
medida

Única medida
Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho,
cultivando o Reino de Deus que começa na vida íntima.
Estendamos a fraternidade pura e simples, amparandonos mutuamente... Fraternidade que trabalha e ajuda,
compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço
que asseguram a vitória do bem. Não se esqueça de
que o serviço ao próximo é a única medida que fornece
exata notícia do seu merecimento espiritual.
Referência ao Dr. Bezerra de Menezes (nascimento
29/agosto)

04/Set
06
08
09

“É para a liberdade
que Cristo nos
libertou....”
Paulo, Gálatas 5:1

11/Set
13
15
16

“E eis que estou
convosco todos os
dias, até a
consumação dos
séculos!”
Jesus, Mateus 28:20

18/Set
20
22
23

“Esforçai-vos por
entrar pela porta
estreita...”
Jesus, Lucas 13:24

PVE 27 – Liberdade
em Jesus
PVE 128 –
Desculpismo
A – Vencer as
dúvidas
A – Reconhecer-se
com poder
IE 2 – Avise você
SeS 10 – O Amigo
Jesus
MCCX – Visita de
Jesus
CODC – Oração em
Família
RMC – Culto do
Evangelho no Lar
ENL cap. XIX –
Como fazer o
Evangelho no Lar

CL 12 – A senda
estreita
SG – A porta divina
PN 115 – A porta

Liberdade em Jesus
Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer.
Apenas através do dever retamente cumprido,
permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da
escravidão a que, muitas vezes, somos constrangidos
pela inconsequência de nossos próprios desejos. Na
luz do Cristo, a liberdade do “devo servir” gera o
progresso e a sublimação.
Oração em família
A prece em conjunto no recanto doméstico saneia a
sua atmosfera psíquica, facilitando a aproximação dos
Espíritos Benfeitores. Deus nos ouve pelos sentimentos
que conseguimos expressar. É isso o que define a
nossa comunicação com o Criador. É preciso tirar a
oração dos lábios e coloca-la no coração. A oração tem
também a propriedade de sanear o ambiente psíquico
do lar, desintegrando vibrações menos felizes e ainda
promovendo o contato com Espíritos de Luz. Jesus tem
especial interesse em estar em nosso lar. É a partir
dele que começa nossa missão no mundo.
Referência ao Evangelho no Lar – como fazer
A Porta Divina
Examina onde entras, com o sagado depósito da
confiança. Não nos esqueçamos de que Jesus é a
única porta de verdadeira libertação. Através de muitas
estações, no campo da Humanidade, é provável
recebamos proveitosas experiências, mas só em
Cristo, no clima sagrada de aplicação dos seus
princípios, é possível encontrar a passagem abençoada
de definitiva salvação.
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25/Set
27
29
30

“Vós sois o corpo de
Cristo e sois os seus
membros, cada um
por sua parte.”
Paulo, I Coríntios
12:27

CL 33 – Ante a
bênção do corpo
A – Cuidar da saúde
A – Um banho
reconfortante
MDS 51, 58, 151

02/Out
04
06
07

“E eu rogarei ao Pai
e Ele vos dará outro
Consolador para que
fique convosco para
sempre.”
Jesus, João 14:16

SG – Na difusão do
Espiritismo
RMC - A tarefa do
Espiritismo
RMC – Espiritismo
sentido

09/Out
11
13
14

“Um só é vosso
mestre, a saber – O
Cristo. Portanto, a
ninguém mais
chameis mestre
senão a mim.”
Jesus, Mateus 23:8

ETDM – Jesus, o
Mestre
ETDM – Educar
NSDM – Evolução e
educação
MDS 31
CVV 12 – Educação
no lar

Cuidar da saúde
O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a
máquina preciosa, capaz de ofertar-lhe às mãos de
operário da Vida Imperecível o rendimento da
evolução. Preserva o teu corpo à feição do trabalhador
responsável e consciente que protege o instrumento de
serviço que a vida lhe confiou. Bendizendo o templo de
recursos físicos em que te situas passarás sobre a
Terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas
da tua alma em harpa divina para que o Senhor,
através delas, possa desferir para o mundo as
melodias da beleza, os cânticos do progresso e os
poemas do amor.
Espiritismo sentido
O século XX surgiu no horizonte do Globo terrestre
qual arena ampla de lutas renovadoras, preludiando
Paz e Luz de uma nova Era. Toda a realidade é a do
Espírito e toda a Paz é a do entendimento do Reino de
Deus e de Sua justiça. Espiritismo não é apenas uma
porta que se abre para o além, é também, e
principalmente, a estrada que se abre para o nosso
progresso e felicidade aqui na Terra mesmo.
Referência ao Allan Kardec (nascimento 03/outubro
- opcional)
O futuro da Humanidade
Veja na criança o futuro da humanidade. Mantenha-se
solidário com os trabalhos que visem a beneficiá-las.
Em todos os setores, a criança é sempre o futuro e, por
isso, precisa ser atentamente ajudada em suas
necessidades. Trabalhemos, pois, com ardor e
entusiasmo pela causa da educação da Humanidade,
começando pela infância e pela juventude. Educar é
tirar do interior. É evolver de dentro para fora, revelando a
verdade, a luz e a vida imperecíveis e eternas.

16/Out
18
20
21

“E ele lhes disse: Lançai a rede à
direita do barco e
achareis...”
Jesus, João 21:6

CVV 21 – Caminhos
retos
MCCX – Em busca
da paz
CTM – Dedicação
IE 13 – Barragem

Referência ao Dia da Criança (12/outubro opcional)
Referência ao Dia do Professor(15/outubro-opcional)
Em busca da paz
O mundo espiritual nos brinda com precioso
ensinamento: estamos todos em busca da paz. Mas,
onde encontrá-la? A paz não vem do comodismo, da
inércia, da inatividade. A paz nasce do equilíbrio e
equilíbrio pressupõe a ideia de movimento ordenado de
nossas forças. Estudemos o Evangelho com amor, que
Ele nos ajuda a nos comunicarmos com a luz e
entender de que precisamos para nosso equilíbrio , na
pauta da vida.
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23/Out
25
27
28

“Não julgueis pela
aparência, mas julgai
conforme a justiça.”
Jesus, João 7:24

UMDE 25 – Segundo
a aparência
CL 47 –
Autoproteção
SeS 20 – Pare de
criticar o mundo
CTM – Justiça

30/Out
01/Nov
03
04

“... e reconciliar por
ele e para ele todos
os seres, os da Terra
e os dos céus.”
Paulo, Colossenses
1:20

UMDE 22 – A rede
da vida
CR – CristoConsolador
CR – CristoPromessa
CR – Cristo-Imortal

Autoproteção
Há pessoas que passam a vida toda criticando o
mundo, responsabilizando-o por todo o mal que lhes
acontece. O mundo se torna bom para quem fala bem
do mundo. Quando dizemos, com fé, que o mundo é
bom, a vida se abre em bondade para nós. Nas
questões da alma, igualmente, os reflexos da bondade
e as respostas da simpatia hão de ser plantados por
nós, se aspiramos à paz em nós.
A rede da vida
Um relógio de corda constitui um sistema integrado por
um conjunto de peças. A remoção de qualquer uma
dessas peças pode ocasionar desequilíbrio ou
paralisação. Assim também, nós fazemos parte de um
sistema integrado – nós, os outros e o Universo. As
criaturas e as criações representam parcela de um
todo. Somos como um relógio de cordas, integramos
essa maravilhosa engrenagem, somos peças
importantes no mecanismo da Vida Excelsa;
interdependentes, promovemos nosso crescimento por
meio do auxílio mútuo para, juntos, chegarmos à
unidade absoluta com Deus.

06/Nov
08
10
11

“Pois Deus não nos
deu espírito de
medo, mas um
espírito de força, de
amor e de
sobriedade.”
Paulo, II Timóteo 1:7

APV 2 – Superando
desafios
PDNF – Dia de
vencer o medo
MCCX – A força do
ideal
S – Prece às estrelas

13/Nov
15
17
18

“...Basta-te a minha
graça, pois é na
fraqueza que a força
manifesta todo o seu
poder.”
Paulo, II Coríntios 12:9

MCCX – Cair e
levantar
UMDE 26 – O triunfo
e o reverso
CR – Cristo-Gratidão
OMJ – Terapia da
Gratidão

Referência ao Dia dos Finados (02/novembro opcional)
Referência ao aniversário da Seara (03/novembro)
Superando desafios
Superando os desafios de hoje, amanhã você estará
mais fortalecido e preparado para subir os degraus da
ascensão material e espiritual. Para vencer os desafios
do caminho, precisamos de muita força interior.
Coragem, otimismo, paciência, perseverança,
dinamismo são armaduras que nos ajudam a vencer as
batalhas da vida. A pessoa dotada de um ideal superior
suporta as mais duras provas.
Gratidão permanente
O momento da queda não simboliza o que somos.
Jesus está com as mãos estendidas para nós,
convidando-nos a levantar. O Mestre lê os corações e
sabe entender as intenções das criaturas. Ao estudante
da verdade compete abrir os ouvidos para ouvir o
Cristo, acendendo a chama do entusiasmo no bem, em
todas as almas dispostas a valorizar os mensageiros
encarregados de transformar o reino da Terra em reino
dos Céus. E aquele que está acostumado à gratidão
permanente é certo que não se esquecerá de enxugar
as lágrimas dos que choram.
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20/Nov
22
24
25

“Não há judeu nem
grego, não há
escravo nem livre,
não há homem nem
mulher, pois todos
vós sois um em
Cristo Jesus.”
Paulo, Gálatas 3:28

OPDA - Respeito
RA – Preconceito
UMDE 3 – Máscaras
F 22 – Qual é o
nosso tamanho?

Qual é o nosso tamanho?
Nossas ações não são efetivadas sem razões
anteriores. Toda atuação de hoje é influenciada por
crenças, preconceitos, valores éticos, convenções
sociais. Deus não julga os atos em si, mas as reais
intenções que antecedem estes atos. Qual é o ideal da
nossa sensibilidade em relação ao próximo? Pensar
sobre o nosso tamanho é vital para a felicidade que
tanto almejamos.

27/Nov
29
01/Dez
02

“Que a vossa
moderação se torne
conhecida de todos
os homens. O
Senhor está
próximo!”
Paulo, Filipenses 4:5

OMDM –
Ponderação
CTM – Ponderação
PN 9 – Homens de
fé
S – Saudável é o
caminho do meio

O caminho do meio
A ponderação, até nos pensamentos, é fator
preponderante. O homem moderado é o mais
inteligente. Ponderando e moderando, acerta mais. O
caminho do meio, em quase todas as circunstâncias, é
a melhor direção. A alma moderada é mensageira da
simpatia e doadora da esperança. A melhor religião do
mundo é o Amor; a melhor filosofia, a Caridade e a
melhor ciência, o Discernimento.

04/Dez
06
08
09

“...Tende confiança,
sou eu, não tenhais
medo.”
Jesus, Mateus 14:27

PDNF – Um dia com
Jesus
SeS 10 – O amigo
Jesus
SV 6 – Experiência
doméstica
ENL cap XVII –
Evangelho no Lar
para crianças

O Amigo Jesus
Jesus Cristo não nos abandona. De tempos em
tempos, envia os seus Mensageiros à Terra, mas Ele
mesmo continua conosco. Ele nos conhece pelo nome,
sabe quem somos e quais são os nossos propósitos. O
Senhor não está fora do mundo! Cada criatura poderá
senti-lo próximo de si. O Evangelho de Jesus é o mais
belo poema de esperanças e consolações de que se
tem notícia. Quando o Cristo está vivo em nosso
coração, somos despertados para o amor em sua
completa extensão.
Referência à importância do Evangelho no Lar para
crianças.

11/Dez
13
15
16

14:27“... porque para
isto fostes
chamados, isto é,
para serdes
herdeiros da
bênção.”
I Pedro 3:9

CL 58 – Das
nascentes do
coração
IE 5 – Espera e ama
sempre
SA 36 - Piedade

Piedade
De todos os tesouros que a Divina Providência nos
confiou, um deles é a piedade. Piedade é caridade e
caridade é amor. O amor coloca-se à disposição dos
que sofrem para servir. Jesus, o Amigo silencioso, sem
reivindicações e sem ruído, escreveu os poemas
imortais do perdão e do amor, da esperança e da
alegria no coração da Terra. Busquemos n’Ele o nosso
exemplo.
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18/Dez
20
22
23

“Gloria a Deus no
mais alto dos céus e
paz na Terra aos
homens por Ele
amados.”
Lucas 2:14

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

27/Dez
29
30

“Jesus lhes disse: Meu alimento é fazer
a vontade daquele
que me enviou e
consumar a Sua
obra.”
Jesus, João 4:34

CR – Cristo-Reforma
PVE 90 – Em
constante renovação
PVE 161 – Nos
padrões de Jesus
FV 67 – Modo de
sentir

SUGESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO
Expoente máximo
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!
Referência ao Natal
Em constante renovação
Chega o momento de o Cristo reformar o nosso modo
de ser, aproveitando alguns instantes que cedemos ao
amor, para falar conosco no silêncio da alma. E Suas
palavras se acomodam em nós como ondas divinas, a
nos preparar para o grande futuro, como sementes de
Deus no solo humano. Não fiquemos alheios a essa
verdade; apeguemo-nos ao Cristo; deixemos que Ele
invada a nossa consciência, a semear o trigo da Vida,
enriquecendo a nossa vida da vida do Pai Celestial.
Referência ao Ano Novo

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

