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DEPEX-Depto de Exposição Interna

CEOS - Centro Espírita Obreiros do Senhor Programação anual de Palestras 2011

Expositor: BEATRIZ

08/02/2011
A CONFORMAÇÂO

Fazer a oposição: conformação x inconformação

Correlacionar com a passagem de Jesus em Mateus, 5:9-13. "Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu". Bem como 
com o EE, cap. 3 - III. EE. V. 18 / XXIII. 12 / XXVIII. 30 a 33.
André Luis. "Se você quiser". In: O Espírito da Verdade", mens. 95. Emmanuel. "Prometer", mens. 99 Um desafio, mens. 147. In: 
Caminho, Verdade e Vida. "Persiste e segue". In: Fonte viva, mens. 99. Idem, "Saibamos confiar". In: Vinha de luz, mens. 86. 
Joanna de Angelis. "Convite à resignação". In: Convite da Vida, mens. 51. Idem, "Cruzes". In: Jesus e o Evangelho, p. 195. 
Lameira de Andrade. "Provas decisivas". In: O Espírito da Verdade, mens. 68.

Téc: ----Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Dir: CATARINACEOSLocal:

05

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O carneiro revoltado". In: Alvorada cristã, de Néio Lúcio.
Abordar a virtude da conformação diante de problemas que, no momento, não podem ser resolvidos e  salientar que os 
padecimentos e ingratidões aparentemente injustos procedem do nosso passado e que estão em regime de acerto para melhor 
estabilidade do amanhã. Salientar também a  importância da submissão às situações atuais, a insistência dos bons propósitos para 
o porvir de bênçãos que agora não possamos fruir.

4362-2279

15/03/2011
O DEVER

Fazer a oposição: incumbência x incúria

Correlacionar o tema à parábola de Jesus - "O administrador infiel", anotada por Lucas, 16:1-11
Emmanuel. "Guardar". In: Harmonização, p. 60/64. Idem "Administração". In: Fonte viva, mens. 75. Idem "Maus obreiros". In: 
Vinha de luz, mens. 71. Idem, ibidem, "Aproveitamento", mens. 14. Idem "Aperfeiçoamento". In: Intervalos, p. 79.

Téc: ----Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Dir: CATARINACEOSLocal:

10

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O dever esquecido". Extraído do livro "Antologia da criança", de Meimei.
Abordar o dever do homem em dar conta das incumbências determinadas por Deus. Mostrar que cada inteligência na Terra tem um 
tarefa a cumprir, desde as menores manifestações da vida até o homem - criação por excelência - que deverá desincumbir-se desse 
mister no trabalho que Deus lhe confiou, pois chegará o momento  d'Ele pedir conta dos talentos que confiou. Devemos, pois, dar 
conta da nossa administração.

4362-2279

03/05/2011
OS TRABALHOS HUMILDES

Fazer a oposição: valorização x desvalorização

Correlacionar o tema à passagem evangélica em Lucas, 9:48 - "Aquele que dentre vós for o menor de todos, esse é que é o grande".
Emmanuel. "Últimos". In: harmonização, p. 13/7. Idem, "Aprimoremos". In: Palavras de vida eterna, mens. 5/4. Idem, "Para o 
alvo". In: Vinha de luz, mens. 50.

Téc: ----Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Dir: CATARINACEOSLocal:

17

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A história de uma princesa". In: Contando histórias,  p. 63, de  Celso Martins e outros
Enfocar a grandeza dos trabalhos  dos auxiliares domésticos, dos garis, dos coletores de material reciclável, dos vendedores 
ambulantes, dos  motoristas e cobradores de ônibus ..., merecedores todos do nosso respeito e consideração. Mencionar ainda o 
que é importante para Deus não é o tipo de profissão, mas como se executa o trabalho

4362-2279

07/06/2011
A PROVEDORIA

Fazer a oposição: provimento x desprovimento

Correlacionar o tema à I epístola de Pedro, 2:17 "Honrai a todos. Amai a fraternidade".
André Luiz. "Neste exato momento", mens. 14. Batuíra. "Anda quando", mens. 33. Albino Teixeira. "Nota Espírita", mens. 38. 
Emmanuel. "Passo de luz", mens. 42. In: Coragem. Kalvin Van Dine. "Você e seus clientes", mens. 28. "Ao encontro dos outros", 
mens. 23. "A quem se aproxima", mens. 33. Ins: Técnica de viver

Téc: ----Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Dir: CATARINACEOSLocal:

22

Tarefa:

Delimitação:

Abordar a nossa contribuição na manutenção da harmonia e da paz. Salientar que Deus permitiu a multiplicação dos nosso 
talentos para que os colocássemos à disposição do bem geral.
Ilustrar com "A lição da natureza". In 100 estórias de vida e sabedoria, de Osvino Toillier, pág. 104/105, (coletânea).
Abordar também que a provedoria não se dá apenas de pais para filho, mas também e principalmente, devemos ser capazes de 
servir quando as circunstâncias nos solicitarem.

4362-2279

MensagemReunião para preparação de palestras Última 2ª- feira do mês as 13:30h na IAM Todos precisam participar!



03-jan-11
DEPEX-Depto de Exposição Interna

CEOS - Centro Espírita Obreiros do Senhor Programação anual de Palestras 2011

Expositor: BEATRIZ

05/07/2011
A TOLERÂNCIA

Fazer a oposição: tolerância x conivência

Fundamentando-se nas palavras de Jesus - "Mas para que não os escandalizemos ... Paga o tributo", evangelho de Mateus, 17:27.
AT - PV 26:4. LE, 3ª parte- X, questões 825 a 828 e 833 a 842. EE, cap. X, item 16 a21. Carlos (Espírito). "Autodomínio". In: Tuas 
mãos, mens. 2. Emmanuel. "No crediário da vida". In: Alma e coração. Idem, "Necessitados".  In: Bênção de paz, mens. 32. Idem, 
ibidem, "Qualificação Espírita", mens. 47. Idem, "Que temos com o Cristo?". In: Caminho , verdade e vida, mens. 144. Idem, 
ibidem, "Esperemos", mens.  162. Idem, ibidem, "Opiniões convencionais", mens. 177. Idem, "Fraternidade". In: Fonte viva, mens. 
15. Idem, ibidem, "Rotulagem", mens. 170. Idem, "Em oração e serviço". In: Justiça divina, p. 59. Idem, "Saber como convém". In: 
Vinha de Luz, mens. 44

Téc: ----Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Dir: ROSA MARIACEOSLocal:

26

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O servo inconstante", de Néio Lúcio. In: Jesus no lar, mens, 5.
Abordar a tolerância como a condescendência para com a maneira de pensar, sentir e agir de outrem. Descendendo da 
compreensão, a  tolerância se distingue da conivência, que compactua com os atos menos dignos do outro

09/08/2011
A DUPLA RESPONSABILIDADE (SER PAI E MÃE AO MESMO TEMPO)

Fazer a oposição: assunção x abandono

Correlacionar o tema ao EE, cap 15, item 9 - "Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: Que fizeste do filho 
confiado à vossa guarda?" (Santo Agostinho).
Provérbios (AT) 13:1, 24:14e25. Emmanuel. "Educação no lar", mens. 12. In: Caminho, verdade e vida. Idem., "Educa", mens. 30 e 
"Crianças", mens 157. In: Fonte viva. Idem, "Bem-aventurados". In: Justiça divina, mens. 177. Idem, "O não e a luta", mens. 80. 
Idem, ibidem, "É o mesmo", mens.  150. Idem, "Tu e tua casa". In: Vinha de luz, mens. 88. Idem, ibidem, "Pais", mens. 135. Idem, 
ibidem, "Filhos", mens. 136

Téc: ----Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Dir: MILTESCEOSLocal:

31

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Palavras de filho", de  Carlos Queiroz Telles.
Abordar a sensibilidade de o homem que, às vezes, é pai e mãe ao mesmo tempo. Considerar sua responsabilidade perante o 
Espírito reencarnado que Deus lhe confiou.

4368-3804

13/09/2011
A MENTIRA

Fazer a oposição: verdade x mentira

Apoiar-se na passagem de Jesus, anotada por Lucas, 8:17-18 - "Não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida 
que não haja de saber se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis".
Emmanuel. "Não vos enganeis". In: Harmonização, p. 106/110. Idem, "Maledicência". In: Fonte viva,  mens. 151. Idem, "Palavra 
falada". In: Palavras de vida eterna, mens. 52

Téc: ----Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Dir: AIDÉECEOSLocal:

36

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O velho samurai". In: Sabedoria em parábolas, de Felipe R. Queiroz, p. 152/153
Abordar a necessidade de se aplicar o discernimento e de se educar o ouvido em questões de falatórios, porquanto, segundo 
ouvimos, nossa frase semeará o bem ou o mal.

4362-2858

25/10/2011
O DOM SUPREMO

Fazer a oposição:

Apoiar o tema na passagem de Jesus, em João, 16:33. "Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz; no mundo só tereis 
aflições, mas tende bom ânimo em vencer o mundo".
Joanna de Angelis. "Opção pela vida". In: Momentos de iluminação. Idem, "Fé e vida. Pág. 63/66. In: Desperte e seja feliz. Idem. 
Erro e reabilitação, mens. 15. In: Viver e amar. Idem. "Os que não esperaram". Pág. 23/6. In: Convivência.

Téc: ----Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Dir: CATARINACEOSLocal:

42

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Doze pratos" (texto esparso).
Abordar a vida física como o mais excelente dos dons. Salientar também serem as situações de crises. Momentos de reflexão e 
cautela a fim de que as decisões não sejam tomadas na base da insegurança.

4362-2279

29/11/2011
A ESPERANÇA

Fazer a oposição: esperança x desesperança

Apoiar-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, cap 13:7 - "Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre". Citar ainda o 
Eclesiastes, IX, 4 - "Porque, enquanto um homem permanece entre vivos, há esperança"
Joanna de Angelis. "Convite à esperança". In: Convite da vida. Mens. 18. Idem, "Tranquiliza-te em Deus". In: Responsabilidade, p. 
58/59. Idem. "Prossegue lutando". In: Messe de amor, mens. 21. Meimei. "Nunca sem esperança". In: Coragem, p. 25/26. Fromm, 
Erich. "A esperança". In: A revolução da esperança, p. 24/31

Téc: ----Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Dir: ROSA MARIACEOSLocal:

47

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Estrela verde". In: 100 Estórias de vida e sabedoria", p. 21, coletânea de Osvino Toillier. Editora Sinodal.
Abordar o que a esperança não é e contrapor com a esperança empreendedora. O futuro se consolida mediante as realizações do 
presente... (Joanna de Angelis)

MensagemReunião para preparação de palestras Última 2ª- feira do mês as 13:30h na IAM Todos precisam participar!
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Expositor: BEATRIZ

03/01/2012
O DESPERTAMENTO DA CONSCIÊNCIA

Fazer a oposição: atenção x desatenção

Correlacionar com os dizeres de Emmanuel em "Pão Nosso", Prólogo - Espiritismo não expressa simples convicção de 
imortalidade: é clima de serviço e edificação.
EE, VI, 1a8 ; XVII, 1a11; XXI, 10 e11. Emmanuel. "Mudança e proveito", mens. 5. "Palavra e vida", mens. 6. "Verbo e caminho", 
mens. 24. "Criação verbal", mens. 38. In: Bênção de paz. Idem, "Conversai", mens. 45. "Um desafio", mens. 147. In: Caminho, 
Verdade e Vida. Idem, "Pelos frutos", mens. 27. "Elucidações", mens. 55. "Que farei", mens. 112. In: Fonte Viva.

Téc: ----Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Dir: AIDÉECEOSLocal:

52

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O incentivo santo". In: Jesus no lar, de Néio Lucio.
Considerar que as palestras vão - pouco a pouco mercê da nossa perseverança em ouvi-los - destruindo a barreira que colocamos 
entre nós e os ensinos de Jesus. Elas nos despertam, fazendo-nos ver a luz, reconhecendo a verdade e assim tentando mudanças de 
comportamento.

4362-2858

MensagemReunião para preparação de palestras Última 2ª- feira do mês as 13:30h na IAM Todos precisam participar!


