ÁREA DE ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL
TEMAS P4 - 2017
DATA

TEMA

BIBLIOGRAFIA

SUGESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO

07/Jan

“Pai Nosso que
estás nos céus...”
Jesus, Mateus 6:9

PAI I
ESE XXVIII, item 3.1
CVV 167 – Na oração
FV 77 – Pai Nosso

Presença Divina
O Mestre queria dizer-nos que Deus, acima de tudo, é
nosso Pai. Criador dos homens, das estrelas e das
flores. Para Ele, todos somos filhos abençoados.
Somos no mundo uma só família. É necessário
começar e continuar em Deus, associando nossos
impulsos ao plano divino, a fim de que nossos trabalho
não se perca. O Espírito Universal do Pai há de
presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar
e falar, ensinar e fazer.

14/Jan

“... – Eis que o
Semeador saiu para
semear.”
Jesus, Mateus 13:3

HQJC – A Parábola do
Semeador
NPDM – Salvar é
educar
FV 64 - Semeadores
PVE 51 – No solo do
Espírito

Parábola do Semeador
O coração de uma criança é um bom terreno. Deseja
conhecer sempre mais, estando pronto para receber
os grãos de luz do Divino Semeador. Ser cristão não é
uma questão de modo de crer: é uma questão de
caráter. Não é a filiação a qualquer igreja que faz o
cristão. É o caráter íntegro e firme. É o exemplo. É do
lar convertido em templo de luz e de amor que surgirá
a aurora de uma nova vida para a Humanidade.

21/Jan

“Felizes os pobres
no Espírito, porque
deles é o Reino dos
Céus.”
Jesus, Mateus 5:3

VL 17 – Auxílio
eficiente
ESE cap. VII, item 2
CR – CristoHumildade
RRCX – A Pulga

Pobres em Espírito
Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos tolos,
mas aos humildes e diz que o Reino dos Céus é
destes e não dos orgulhosos. Ao dizer que o Reino dos
Céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém
será nele admitido sem a simplicidade de coração e a
humildade de espírito. Coloca a humildade entre as
virtudes que nos aproximam de Deus.

28/Jan

“... Eu vos verei de
novo e o vosso
coração se alegrará
e ninguém vos
tirará vossa
alegria.”
Jesus, João 16:22

CiM – Semear alegria
FV 9 – Estejamos
contentes
PDNF – Dia de
abandonar a tristeza

Semeando 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 o agasalho para cada dia,
cabe-nos viver e servir com contentamento. Até o
perdão fica mais fácil em um ambiente onde existe
alegria. Em um lar onde a alegria se faz presente, a
felicidade sempre bate à porta.

04/Fev

“Não desprezeis um
só destes
pequenos...”
Jesus, Mateus 18:10

FV 157 – Crianças
FV 49 – União
fraternal
UMDE 2 –
Aprendendo a nos
amar

Discernimento no amor
Quanto maior o discernimento no amor, maior será
nossa habilidade de amar. Quanto mais compartilhá-lo
com os outros, mais ampliaremos nossa visão e
compreensão a respeito dele. Lembremo-nos da
nutrição espiritual da criança, através das nossas
atitudes e exemplos. Quando nos colocamos a serviço
do amor verdadeiro, a autoestima nascerá como
valiosa aliada das dificuldades existenciais.
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11/Fev

“... santificado seja
o Teu nome...”
Jesus, Mateus 6:9

PAI II
ESE XXVIII, item 3.1
FV 74 – Quando há
luz
RMC – O desejo de
Jesus

18/Fev

“...Vai, e também tu,
faze a mesma
coisa.”
Jesus, Lucas 10:37

HQJC – A Parábola do
Bom Samaritano
RMC – O convite de
Jesus
PDNF – Dia de
Caridade

25/Fev

Então, abraçandoas, abençoou-as,
impondo as mãos
sobre elas.
Marcos 10:16

ESE cap. VIII, item 3
FV 157 – Crianças
UMDE 43 – Nossos
filhos

04/Mar

“Crê no Senhor
Jesus Cristo e
serás salvo, tu e a
tua casa.”
Atos 16:31

VL 88 – Tu e tua casa
ENL cap. XXVII – O
Evangelho no Lar para
Crianças
OCEN – O Lar

Coração agradecido
O apostolado de Jesus foi uma constante santificação
do nome de Deus. Por isso, o Mestre não se limitou a
dizer “Santificado seja o Teu nome”. Ele mesmo
procurou louvar o Pai, distribuindo contentamento e a
paz conosco. Santificando as suas relações com Deus,
espalhou a esperança e a caridade na Terra,
enriquecendo os homens de fraternidade e alegria.
Estaremos santificando o nome de Deus sempre que
estivermos realizando o melhor que possamos fazer.
O convite de Jesus
O nosso próximo é qualquer pessoa que esteja no
nosso caminho. É qualquer alma necessitada de
auxílio: é aquele que tem fome, que tem sede, que
está desamparado... Estejamos sempre prontos para
socorrer quem sofre, sem qualquer indagação ao
necessitado. Imitemos o Bom Samaritano. Este é o
caminho da Vida Eterna com Jesus.
Pureza de coração
A pureza de coração é inseparável da simplicidade e
da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e
de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como
símbolo dessa pureza. Jesus não diz de maneira
absoluta que o Reino de Deus é para elas, mas para
aquelas a que se assemelham.
Ensinamento essencial
A finalidade do Evangelho no Lar é o aprendizado,
norteando o comportamento de todos, principalmente
das crianças. A fase infantil é o período mais
importante para a assimilação dos ensinamentos. A
responsabilidade dos pais perante Deus é bem grande.
O Evangelho é imprescindível na fase infantil, pois
facilita infiltrar nos pequeninos a ideia de disciplina.

11/Mar

“...Como o Senhor
vos perdoou, assim
também fazei vós.”
Paulo, Colossenses
3:13

RC 20 – Familiares e
amigos
RV 9 – Quanto aos
outros
RV 16 – Convivência
IE 20 – Donativos
menosprezados

18/Mar

...”Venha a nós o
Teu Reino...”
Jesus, Mateus 6:10

PAI III
ESE cap. XXVIII, item
3-II
CL 26 – Em nossas
mãos

Referência a0 do Evangelho no Lar (o primeiro)
A boa convivência
A vida vem de Deus, a convivência vem de nós. Os
companheiros que nos partilham a experiência do
cotidiano são os melhores que a Divina Sabedoria nos
concede, a favor de nós mesmos. Nos campos da
convivência é preciso saber suportar os outros para
que sejamos suportados. Os outros são as áreas
destinadas à complementação e melhoria dos nossos
próprios reflexos.
Verdadeira felicidade
Assim rogou Jesus ao Pai Celestial, sabendo que só o
Plano d Deus pode conceder-nos a verdadeira
felicidade. Mas, o Mestre não se limitou a pedir; ele
trabalhou e se esforçou para que o Reino do Céu
encontrasse as bases necessárias na Terra. Sem a
bondade em nós, não poderemos sentir a bondade de
Deus ou entender a bondade de nossos semelhantes.
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25/03

”Partiu, então, e foi
ao encontro de seu
pai.
Jesus, Lucas 15:20

HQJC – Parábola do
Filho Pródigo
APV 21 – Levante-se!
PDNF – Dia de
recomeçar

Processo de aprendizado
Deus é como o bondoso pai da história. Está sempre
disposto a receber seus filhos arrependidos. O erro faz
parte do nosso processo de aprendizado. Há um
gigante dentro de você, aguardando ser acordado. Se
permanecer no chão, você não vive. Se não aprender
com os erros, você não corrige. Se não seguir em
frente, a vida não anda.

01/Abr

“E tudo o que
fizerdes de palavra
ou ação, fazei-o em
nome do Senhor
Jesus, por ele
dando graças a
Deus, o Pai.”
Paulo, Colossenses
3:17

MCCX – Lei da
Cooperação
RMC – O salário de
Deus
VL 106 – Como
cooperas?
VL – 108 – Operemos
em Cristo

Operemos em Cristo
A cooperação é uma Lei Divina, conforme esclarece a
mensagem captada por Chico Xavier. Leis divinas não
se revogam, nem se descumprem por caprichos
humanos. A Lei de Cooperação é lei de merecimento.
Cada um de nós recebe aquilo que dá. Somos um elo
de uma grande corrente de ajuda mútua. Para que o
bem me encontre na vida, eu não posso quebrar a
corrente. A fraternidade é a solda que une os elos da
corrente.

08/Abr

”E sempre em todas
as minhas súplicas
oro por todos vós
com alegria.”
Paulo, Filipenses 1:4

PDNF – Dia de
sintonizar-se com o
bem
FE – Contágio mental
FV 68 – Sementeira e
construção

15/Abr

“...pomos a nossa
esperança no Deus
vivo, Salvador de
todos os homens...”
Paulo, I Timóteo 4:10

CR – Cristo-Fé
CV 22 – Convite à fé
MCCX – Cultive à
esperança
PDNF – Dia de
recomeçar

22/Abr

“Quanto a vós,
irmãos, não vos
canseis de fazer o
bem.”
Paulo,
II Tessalonicenses
3:13

PN 11 – O bem é
incansável
PDNF – Dia de
Caridade
FV 161 – No esforço
comum
PVE 115 – Com
firmeza

Referência a Chico Xavier (aniversário 02/Abril)
Em sintonia com o bem
Como é bom conseguirmos espalhar o bem pela vida!
Pensar no bem, falar no bem e agir no bem são
nossos escudos protetores. Se já recebemos a Boa
Nova, lâmpada acesa em nossa vida, somos
colaboradores de Jesus. O ensinamento do Evangelho
não deixa qualquer dúvida: o serviço é de plantação e
edificação. Avança na tarefa que te foi confiada e não
temas.
Flama divina
A fé é a flama divina que aquece o espírito e dá-lhe
forças para superar tudo, até mesmo a morte. É um
manancial de esperança em todas as direções do
entendimento. A fé evidencia a nossa marcha terrena
em caminhos divinos, porque com o Mestre Jesus
pisamos no chão do mundo, mas com a nossa mente e
o coração vibrando nos céus de Deus. A fé é Deus nos
dando as mãos e Cristo nos abençoando.
Referência à Páscoa
Fora da Caridade não há salvação
Na máxima “Fora da caridade, não há salvação” estão
contidos os destinos dos homens sobre a Terra e no
céu. Sobre a Terra, porque eles viverão em paz e no
céu, porque aqueles que a tiverem praticado,
encontrarão graça diante do Senhor. Examine as suas
possibilidades de ser aquele que é feliz pelo muito que
dá a seu próximo. “Procure enxugar as lágrimas do
próximo para que Deus enxugue as suas.”(Chico
Xavier)
Referência ao Livro dos Espíritos (18/abr)
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29/Abr

“Seja feita a tua
vontade, assim na
Terra como no céu.
Mateus 6:10

PAI IV
ESE cap. XXVIII, item
3-III
CR – Cristo-Fé
CR – Cristo-Confiança

Vontade da Eterna Sabedoria
Estejamos convictos de que se cada um de nós
cumprir a obrigação que lhe compete, no plano do
Eterno Bem, oferecendo a cada dia o melhor que
pudermos, estaremos atendendo às determinações do
nosso Pai Celestial. Podemos discernir a Vontade de
Deus em todas as situações. “Quem ajuda sem
cessar, cada hora, todo dia, está cumprindo a
Vontade da Eterna Sabedoria.” Meimei

06/Mai

“...Senhor, não
semeaste boa
semente no teu
campo? Como,
então, está cheio de
joio?”
Jesus, Mateus 13:27

HQJC – Parábola do
Joio e do Trigo
VL 107 – Joio
FV 64 – Semeadores

Crescendo sob as bênçãos de Deus
O Semeador é Jesus, que semeia a boa semente. O
campo é o mundo, a Terra onde vivemos. O trigo é a
boa semente: Almas que ouvem o Evangelho e fazem
todos os esforços para compreendê-lo e praticá-lo. O
joio é aquele que não consegue seguir as Leis Divinas.
A ceifa é a colheita: época da regeneração da Terra.
Seja no mundo a semente de trigo, crescendo sob as
bênçãos de Deus.

13/Mai

“...Não temas,
Maria! Encontraste
graça junto de
Deus.”
Lucas 1:30

PVE 180 – Deus te
abençoa
FV 105 - Sois a luz
UMDE 43 – Nossos
filhos
PAI – cap. V –
Mãezinha

Deus te abençoa
Os filhos não são nossos. São almas imortais que
passam momentaneamente pelo nosso lar, pelas
nossas vidas. São Espíritos que buscam paz e
felicidade pelos seus próprios caminhos. Não temas!
“Sois luz!” A missão da luz é clarear caminhos, varrer
sombras e salvar vidas. Em qualquer dificuldade,
arrima-te à confiança, trabalhando e servindo com
alegria, na certeza invariável de que Deus te abençoa
e te vê.

20/Mai

“Felizes os
misericordiosos,
porque alcançarão
misericórdia.”
Jesus, Mateus 5:7

27/Mai

“...eis que pus à tua
frente uma porta
aberta...”
Apocalipse 3:8

PVE 69 – Na luz da
compaixão
PVE 61 – Perdão –
remédio santo
MCCX – Misericórdia
Divina
MCCX – Nosso
advogado
MCCX – Visita de
Jesus
SV 6 – Experiência
doméstica
CVV 157 – Faze isso
e viverás

Referência ao Dia das Mães
Na luz da compaixão
Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota. Todos
somos alunos do educandário da vida e todos somos
suscetíveis de queda moral no erro. Usa a misericórdia
com os outros e acharás nos outros a misericórdia
para contigo.
Presença de Jesus
Ordem, trabalho, caridade, benevolência,
compreensão começam dentro de casa. O lar é um
ponto de repouso e refazimento. Aconselha a criança e
ajude a criança na formação espiritual. É no ninho
doméstico que se começa a cumprir os ideais e
compromissos de elevação. Reúna a família para
hospedar Jesus. Não feche a porta. Abra o Evangelho.
O Mestre estará presente.
Referência ao Evangelho no Lar (benefícios)
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03/Jun

“... - Segue-me. E,
levantando-se o
seguiu.”
Marcos 2:14

SG – Segue-me! E ele
o seguiu...
CVV 2 – Segue-me tu
RA – Quem são os
regenerados

A tarefa do discípulo
Numerosos discípulos acordaram de sua noite de
ilusões terrestres e ergueram-se para o serviço de
redenção. Aprenderam que não vale a pena
representar inúmeros papéis, como se a vida fosse um
grande teatro, mas sobretudo assumir sua própria
missão na Terra. Pergunta a ti mesmo se estás
seguindo a Jesus ou apenas às normas do culto
externo do teu modo de filiação ao Evangelho. Isso é
muito importante, porque levantar e renovar-se ainda é
o nosso lema.
Terra proveitosa
Quem não se importa com o que acontece à sua volta,
não se importa com o que acontece dentro de si.
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. No planeta terreno, Jesus é
o Sublime Cultivador. O coração humano é a terra.

10/Jun

“Pois, a terra que
bebe a chuva que
lhe vem abundante
e produz vegetação
útil aos
cultivadores,
receberá a bênção
de Deus.”
Paulo, Hebreus 6:7

CVV 117 – Terra
proveitosa
VO 16 – Defende a
natureza
PN 171 – Lei do uso

17/Jun

“O pão nosso de
cada dia dá-nos
hoje.
Jesus, Mateus 6: 11

PAI V
ESE – cap. XXVIII,
item 4
CODC – Oração em
família
CVV 174 – Pão de
cada dia

24/Jun

“... Filho, vai
trabalhar hoje na
vinha.”
Jesus, Mateus 21:28

HQJC – Parábola dos
dois filhos
CR – Cristo-Verdade
PDNF – Dia da
verdade
MDS 265

01/Jul

“Felizes os aflitos,
porque serão
consolados.”
Jesus, Mateus 5:4

APV 2 – Superando
desafios
FE – Sem dramas na
mente, sem dramas
na vida
FV 107 – Renovemonos dia a dia

Referência ao Dia do Meio Ambiente (05/Junho)
Pão espiritual
O pão nosso de cada dia não é somente o almoço e o
jantar. É também a ideia e o sentimento, a palavra e a
ação. Nossos atos influenciam os que nos cercam,
segundo as nossas intenções. Procuremos o pão
espiritual que nos garanta a harmonia interior, que
conserve nosso caráter firme sobre os alicerces do
bem, que nos guarde contra a maldade e que nos
ajude a ser exemplos de compreensão e fraternidade.
Caminho de justiça
A verdade é força poderosa que não precisa da nossa
cooperação; nós é que precisamos da sua ajuda
gradativa, para que um dia possamos sentir a
libertação interna pela suas mãos de luz. Quem se
esforça para alcançar a Verdade não ficará enfastiado
da luz espiritual. Que você diga sempre a Deus: “EU
VOU, MEU PAI”... e vá mesmo. Colherás as lindas
uvas da paz e da sabedoria do Alto, da bondade e da
verdade eternas. E pelo amor que obedece, você
estará com Deus para sempre...
Renovação
Renovemo-nos por dentro. Aceitar os problemas do
mundo e superá-los, à força de nosso trabalho e de
nossa serenidade, é a fórmula adequada para o
discernimento. Superando os desafios de hoje,
amanhã você estará mais fortalecido e preparado para
subir os degraus da ascensão material e espiritual.
Você é o dono da sua vida. Se não está gostando do
que vê, mude de cena, mudando a sua atitude. Tudo
está em você.
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08/Jul

“Alegrai-vos
sempre no Senhor!
Repito: Alegraivos!”
Paulo, Filipenses 4:4

15/Jul

“Portanto, se me
consideras teu
amigo, recebe-o
como se fosse a
mim mesmo.”
Paulo, Filêmon 17

BIBLIOGRAFIA
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MCCX – Você
conhece a sua
felicidade?
VO 29 – Com alegria
MDS 203
FE – Seja feliz hoje

Medicamento divino
Mantenha seu bom humor em todas as circunstâncias.
A alegria é um medicamento divino. Executa com
alegria todas as tuas tarefas. As pessoas
verdadeiramente felizes são otimistas, gratas, alegres,
dinâmicas, toleram as suas e as imperfeições do outro.
Amam a vida. Você já reparou que a felicidade gosta
das pessoas felizes?

SV 12 – Perante os
amigos
MDS 47
PVE 91 – Apreço
MCCX – Fonte da
Felicidade

Fonte de energias
Chico Xavier explica que ao fazermos os outros felizes,
encontraremos uma fonte de energias que sustentará
a nossa própria felicidade. O amigo é uma bênção que
nos cabe cultivar no clima da gratidão. Quanto mais
amizade você der, mais amizade receberá. O amor e a
alegria são os elementos básicos para conquistarmos
amizades e as conservarmos.
Referência ao Dia do Amigo (20/Julho)

22/Jul

“É pelos seus
frutos, portanto,
que os
reconhecereis.”
Jesus, Mateus 7:20

SG – Nas diretrizes do
Evangelho
CR – Cristo-Equilíbrio
CVV 122 – Frutos
IE – Amando sempre

Construção do bem
Minuto marcado é valor que não torna. Aproveita o dia
e faze o melhor, amando sempre. Plasma a obra que
vieste realizar entre os homens, enquanto o apoio do
tempo te favorece. A vida terrestre representa
oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes
para a eterna luz.
Referência ao Dia dos Avós

29/Jul

“E perdoa-nos as
nossas dívidas,
como também nós
perdoamos aos
nossos devedores.”
Jesus, Mateus 6:12

PAI VI
ESE cap. XXVIII, item
V
CV – Convite ao
perdão
PDNF – Dia de
perdoar
PDNF – Dia de
perdoar-se

Compromisso
Quando pronunciamos as palavras “perdoa as nossas
dívidas, assim como perdoamos aos nossos
devedores”, não apenas estamos à espera do
benefício para o nosso coração e para a nossa
consciência, mas estamos igualmente assumindo o
compromisso de desculpar os que nos ofendem.
Quando pedirmos a tolerância do Pai Celeste em
nosso favor, lembremo-nos também de ajudar aos
outros com a nossa tolerância. Auxiliemos sempre.

05/Ago

“Eu sou a videira e
vós os ramos...”
Jesus, João 15:5

CVV 54 – A videira
CVV 55 – As varas da
videira
CVV 117 – Terra
proveitosa

Árvore gloriosa
Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes
lições em contato com o livro da Natureza. O Altíssimo
é o Senhor do Universo, sumo dispensador de
bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno,
Jesus é o Sublime Cultivador. O coração humano é a
terra. Somente a terra tratada produzirá erva
proveitosa.
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12/Ago

Assim, irmãos bemamados, sede
firmes,
inabaláveis...cientes
de que a vossa
fadiga não é vã no
Senhor.”
Paulo, I Coríntios
15:58

CODC – Educar é
preciso
CODC – Corrigir com
amor
SV 4 – No recinto
doméstico

Corrigir com amor
Há alguém na vida que pode tudo? Óbvio que não!
Temos limites, regras de convivência que precisam ser
observadas. O tempo de plantar sementes no terreno
das emoções inicia-se na concepção, aprimora-se na
primeira infância para dar flores e frutos na
maturidade. Esse plantio envolve paciência, dedicação
e afeto.

19/Ago

“Não te deixes
vencer pelo mal,
mas vence o mal
com o bem.”
Paulo, Romanos
12:21

FV 35 – Entendamos
o bem
PVE 10 – Vencer o
mal
PVE 30 – Para vencer
o mal

26/Ago

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

S – Usina Humana
PDNF – Dia de saúde
MDS 51

02/Set

“Não precisamos
vos escrever sobre
o amor fraterno,
pois aprendestes
pessoalmente de
Deus a amar-vos
mutuamente.”
Paulo,
I Tessalonicenses
4:9
“Não nos deixeis
cair em tentação...”
Jesus, Mateus 6:13

PN 10 – Sentimentos
fraternos
FV 33 – Erguer e
ajudar
VO 100 – Ecoará para
sempre

“Quem vos recebe,
a mim recebe, e
quem me recebe,
recebe o que me
enviou.”
Jesus, Mateus 10:40

CODC – Oração em
família
MCCX – Visita de
Jesus
SG – A água fluída

09/Set

16/Set

PAI VII
ESE cap. XXVIII, item
VI
LU 22 – Pedindo luz
PDNF – Dia de falar
com Deus

Referência ao Dia dos Pais (13/agosto)
Estendendo o bem
A terra sofre a chuva de granizos e o banho de lodo,
mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada
vez mais. Por que conservaremos o fel no coração?
Aprendamos a receber a adversidade, educando-lhe
as energias para proveito da vida. Usemos o tesouro
do amor em todas as direções e estendamos o bem
por toda parte. É preciso acender uma luz.
Usina humana
O corpo é um acervo de vidas que se manifesta como
um todo, na organização de um instrumento para o
Espírito imortal. O corpo físico é uma usina humana,
com expressão divina, na divina sequência do
progresso. Cuida do corpo, que ele corresponderá aos
teus esforços, te doando meios de cumprir a tua
missão nos roteiros do mundo.
Esforço dos braços
É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem.
Esforço dos braços significa atividade pessoal. Toda
obra honesta e generosa repercute nos planos mais
altos, conquistando cooperadores abnegados. As tuas
boas obras hão de sobreviver contigo, nas vibrações
de simpatia e de fraternidade que espalharão,
eternidade afora, o sinal de tua passagem pela Terra.
Referência a Bezerra de Menezes (29/agosto)
Auxílio incessante
A Bondade Infinita de Deus não permitirá que
venhamos a cair em tentação, mas, para isso, é
necessário que nos esforcemos, colaborando, de
algum modo, com o auxílio incessante de nosso Pai.
Certamente, devemos esperar que Deus nos conceda
o muito de seu amor, mas não olvidemos dar alguma
coisa do nosso esforço. Orar é sentir. E nós sentimos
com a alma.
Oração em família
A prece em conjunto no recanto doméstico saneia a
sua atmosfera psíquica, facilitando a aproximação dos
Espíritos Benfeitores. Jesus afirmou que estaria
presente quando duas ou mais pessoas estivessem
reunidas em seu nome. Que tal convidá-lo para estar
em sua casa ainda hoje?
Referência ao Evangelho no Lar ( como fazer)
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DATA

TEMA

23/Set

“Eis como meu Pai
celeste agirá
convosco, se cada
um de vós não
perdoar, de
coração, ao seu
irmão.”
Jesus, Mateus 18:35
“Toda a Escritura é
inspirada por Deus
e útil para o ensino,
para a repreensão,
para a correção e
para a instrução na
justiça.”

30/Set

BIBLIOGRAFIA

SUGESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO

HQJC – Parábola do
credor incompassivo
CVV 20 – O
companheiro
FV 135 – Desculpa
sempre
RA – Aprendendo a
perdoar
PVE 164 – Asseio
Verbal
PVE 87 – Alimento
verbal
LDE 24 – Verbo nosso
SG – A porta da
palavra

Aprendendo a perdoar
Observa em cada companheiro uma bênção e uma
oportunidade de atender ao programa divino. Há
dificuldades e desafios, desentendimentos? Usa a
misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova
ocasião de santificar e de aprender. Perdoemos
sempre, nunca esquecendo a misericórdia de Deus.
Imitemos o nosso Pai do céu.
Asseio verbal
Palavras são agentes na construção de todos os
edifícios da vida. Devem ser ditas com equilíbrio e a
tolerância com que desejamos venham até nós. Nossa
conversação, sem que percebamos, age por nós em
todos aqueles que nos escutam. Controlemos o verbo.
A Luz da vida
Sabedoria é luz. Educação é luz. Quem já sentiu as
claridades do saber e a libertação pelo amor, nunca
mais tornará às trevas. Jesus é verdadeiramente a Luz
de três mundos: luz física, espiritual e íntima de todos
os que vivem na Terra. Quem tem o Senhor como guia
recebe a Sua luz. Estende os pensamentos às
estrelas, buscando Deus, buscando Cristo, buscando
Luz.

Paulo, II Timóteo 3:16

07/Out

“... – Eu sou a luz
do mundo.”
Jesus, João 8:12

CR – Cristo-Luz
VL 146 – Quem segue
FV 166 – Sigamo-lo

14/Out

“E vós, pais, não
deis a vossos filhos
motivo de revolta
contra vós, mas
educai-os com
correções e
advertências que se
inspiram no
Senhor.”
Paulo, Efésios 6:4

ETDM – O Mestre e o
discípulo
ETDM - Educar
VL 135 – Pais
LDE 39 – Familiares
FV 30 - Educa

21/Out

“Livra-nos do mal.”
Jesus, Mateus 6:13

PAI VIII
ESE cap. XXVIII, item
VI
VL 57 – Não te afastes
MCCX – Use o
extintor em caso de
incêndio

28/Out

“... e isso será para
ti uma honra em
presença de todos
os convidados.
Lucas 14:10

PEJ - Parábola dos
primeiros lugares
PN 43 – Boas
maneiras
NSDM – Vaidade
EV 64 – O primeiro

Referência a Kardec ( nascimento 03/outubro)
Rumo a seguir
Na maneira de conduzir a obra da educação está a
chave do problema, cuja solução o momento atual da
Humanidade reclama. O ensino que se funda no
processo de despertar os poderes latentes do Espírito
é o único que realmente encerra e resolve o problema
da educação. Educar: eis o rumo a seguir: o programa
do momento.
Referência ao Dia da Criança (12/outubro) e ao Dia
do Professor (15/outubro)
O caminho do bem
Todo o poder e toda a glória do Universo, todos os
recursos e todas as possibilidades da existência são
da Providência Divina, mas, em nosso círculo de ação,
a vontade é nossa. Saibamos conservar a nossa
vontade à luz da consciência reta, porque, rogando a
Deus nos liberte do mal, é preciso, por nossa vez,
procurar o caminho do bem.
Boas maneiras
Nenhum valor tem para Jesus os que se salientam nos
primeiros lugares e praticam todas as obras que,
aparentemente são boas, para serem vistos pelos
homens. Os primeiros lugares espirituais não são
aqueles em que somos honrados, mas aqueles em
que nos colocamos para honrar; não são aqueles em
que somos servidos, mas os que nos permitem servir.
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DATA

TEMA

04/Nov

“... A que é
semelhante o Reino
de Deus e a que hei
de compará-lo?
Jesus, Lucas 13:18

BIBLIOGRAFIA

SUGESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO

PN 7 – A semente
FV 62 – Devagar, mas
sempre
SG – Luz em nossas
mãos

Luz em nossas mãos
Nos serviços da Natureza, a semente reveste-se do
sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da Vida.
Saber começar constitui serviço muito importante. No
esforço redentor, é indispensável que não se percam
de vista as possibilidades pequeninas: um gesto, uma
palestra, uma hora, uma frase podem representar
sementes gloriosas para edificações imortais.

11/Nov

“Jesus, fitando-os,
disse: - Ao homem
isso é impossível,
mas a Deus tudo é
possível.”
Jesus, Mateus 19:26

PVE 33 – Acalma-te
FV 22 – A retribuição
FV 111 –
Fortaleçamo-nos
FV 47 – Autolibertação

18/Nov

“Porque aquele que
fizer a vontade de
meu Pai que está
nos céus, esse é
meu irmão, irmã e
mãe.”
Jesus, Mateus 12:50
“...enquanto temos
tempo, pratiquemos
o bem com todos...”
Paulo, Gálatas 6:10

AC 12 – Para o Reino
de Deus
SG – Serviço
CVV 11 – Ajudemos
também

02/Dez

“...porque Teu é o
Reino, o Poder e a
Glória para sempre.
Assim seja!
Jesus, Mateus 6:15

09/Dez

“Nem se acende
uma lâmpada
debaixo do alqueire,
mas na luminária e,
assim, ela brilha
para todos os que
estão na casa.”
Jesus, Mateus 5:15

PAI VIII
ESE cap. XXVIII, item
VI
VL 57 – Não te afastes
AC 12 – Para o Reino
de Deus
R – Evangelho e
trabalho
FV 105 – Sois a luz
NPDM – Surge et
ambula
RA – Grau de
sensibilidade
ENL XVII – Evangelho
no Lar para crianças

25/Nov

PVE 129 – Na fonte
do bem
PVE 145 – Enquanto
temos tempo
PVE 169 –
Testemunho
doméstico

Referência ao aniversário da Seara Bendita
(03/novembro)
Ação regeneradora
Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e
espera, fazendo o melhor que possas. Conserva-te
confiante. Não esqueças a palavra do Mestre.
Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo,
mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Não se
formam Cristãos para adornos vivos do mundo e sim
para a ação regeneradora e santificante da existência.
O sonho de servir
Servir é o sonho de quem vê o mundo como um lugar
de paz para toda a Criação. Conviver com os seres
como irmãos e irmãs é passar do sonho à realidade. É
sintonizar o coração e a vida com o mesmo sonho. A
mesma vontade de Jesus e de Deus Pai.
Fonte do bem
As ocasiões de construir o bem se destacam às
dezenas, nas horas do dia-a-dia. A paz e o concurso
fraterno, a expiação e o contentamento são obras
morais que pedem serviço edificante como as
realizações da esfera física. Mesmo nas circunstâncias
difíceis, podemos endereçar aos outros o melhor ao
nosso alcance.
Evangelho e trabalho
Se quiseres servir com Jesus, pede a Ele te liberte do
mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim
de que aprendas em companhia D’Ele a cooperar com
a Vontade Celeste, quando, como e onde for
necessário.
Proteção e reforço
A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e
salvar vidas. E a claridade é sempre mensagem de
segurança e discernimento, reconforto e alegria,
tranquilizando aqueles em torno dos quais
resplandece. A responsabilidade dos pais, perante
Deus, é bem grande, em virtude da grandiosidade da
tarefa, pois requer espírito de tolerância, abnegação,
renúncia, no mais alto grau, coroada de muito amor,
carinho e compreensão.
Referência ao Evangelho no Lar para crianças

9

ÁREA DE ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL
TEMAS P4 - 2017
DATA

TEMA

BIBLIOGRAFIA

SUGESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO

16/Dez

“Eu sou a porta...”
Jesus, João 10:9

PN 115 – A porta
UMDE 41 – escolhas
UMDE 42 – Escolhas
precipitadas
OSDM – Os dois
caminhos

23/Dez

“...encontrareis um
recém-nascido
envolto em faixas,
deitado numa
manjedoura.”
Lucas 2:12

ETDM – Cristo
nasceu? Onde?
Quando?
SG – Natal
SG – Mensagem do
Natal

Os dois caminhos
As nossas escolhas, adequadas ou não, devem ser
por nós exercitadas, devem ocorrer por nossa livre
escolha. A Espiritualidade Superior não deseja fazernos seus dependentes ou indivíduos inconscientes do
processo da vida, que pedem e esperam eternas
orientações. Há em nós uma orientação divina, um
rumo certo que, se ouvidos humildemente, nos levam a
tomar a atitude correta no momento exato.
Natal
O menino que Maria enfaixou, deitando-o, em seguida,
numa manjedoura, é a figura desse Jesus que é força,
que é poder, que é vida e verdade, atuando no interior
do homem. Natal! Glória a Deus! Paz na Terra! Boa
vontade para todos os homens! O Cristão, no mundo,
é Cristo dentro da vida.

30/Dez

“... E sede
agradecidos.”
Paulo, Colossenses
3:15

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

Referência ao Natal
Reconhecimento
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. 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.
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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