
03-jan-11
DEPEX-Depto de Exposição Interna

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

Expositor: JOSÉ MARIA

04/02/2011
A PRECAUÇÃO

Fazer a oposição: precaução x descuido

Correlacionar o tema ao episódio de Jesus no Horto das oliveiras, em Mateus 26:36-4. "Vigiai e orai para não cairdes em 

tentação".

Emmanuel, "Vigilância". In: Vinha de luz, mens. 13. Idem, "Guardemos o cuidado". In: Fonte Viva, mens. 34. Idem, ibidem, 

"Vigiemos e oremos", mens. 110. Joanna de Angelis. "Convite à vigilância". In: Convites da vida, mens. 60.

Téc: GERALDOPrep: 19:30hA.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h Dir: MARIA HELENA R.CEOSLocal:

04

Tarefa:

Delimitação:

Abordar a vigilância no serviço ativo, na luta do bem contra o mal para que a nossa consciência não se contamine pelo mal, 

porque as tentações decorrem da individualidade.

4330-2421

05/02/2011
A PRECAUÇÃO

Fazer a oposição: precaução x descuido

Correlacionar o tema ao episódio de Jesus no Horto das oliveiras, em Mateus 26:36-4. "Vigiai e orai para não cairdes em 

tentação".

Emmanuel, "Vigilância". In: Vinha de luz, mens. 13. Idem, "Guardemos o cuidado". In: Fonte Viva, mens. 34. Idem, ibidem, 

"Vigiemos e oremos", mens. 110. Joanna de Angelis. "Convite à vigilância". In: Convites da vida, mens. 60.

Téc: EDSONPrep: 19:15hA.E. Sábado 19:30 h Dir: SEVERIANOCEOSLocal:

04

Tarefa:

Delimitação:

Abordar a vigilância no serviço ativo, na luta do bem contra o mal para que a nossa consciência não se contamine pelo mal, 

porque as tentações decorrem da individualidade.

4121-4377

25/02/2011
O ESFORÇO PESSOAL

Fazer a oposição: acomodação x esforço

Correlacionar o tema à passagem evangélica.

Joanna de Angelis. "Desafios". In: Demissões da Verdade, mens. 140/142. Idem "Reclamação e esforço". In: Messe de amor, p. 

69/71. Emmanuel, "Ajuda-te hoje". In: Coragem, p. 87/88. Idem, "De ânimo forte". In: Vinha de luz, mens. 31. Idem, ibidem "Em 

combate", mens. 79. Idem, ibidem "Fortaleza", mens 119.

Téc: GERALDOPrep: 19:30hA.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h Dir: ELISACEOSLocal:

07

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A glória do esforço". In: Jesus no lar, p. 183/185, de Néio Lúcio.

Abordar que a sabedoria do homem de valor é fruto de sua continua renovação de sentimentos. Mostrar que o esforço é responsável 

pela construção do homem de valor e pela anulação de suas inclinações negativas. Salientar a firme contenção do espírito e a sua 

persistência de propósito. Esclarecer ainda que a recuperação do homem deve dar-se pelo esforço e não pela dor.

4421-9538

13/03/2011
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: PEDROPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: WALTERCEOSLocal:

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.

4178-7756

26/05/2011
OS FORMADORES DE OPINIÃO

Fazer a oposição: boa influência x má influência

Correlacionar o tema à primeira epistola de Paulo aos Coríntios, 5:6 - "Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa 

toda?".

Emmanuel. "Fermento espiritual". In: Fonte viva, mens. 76. Idem, ibidem, "Na instrumentabilidade", mens. 108. Idem, ibidem, 

"Ninguém vive para si", mens. 154. Idem, "Que fazer de especial". In: Vinha de luz, mens. 60. Idem, ibidem, "Multidões", mens. 6. 

Joanna de Angelis. "Obreiros da vida". In: Florações evangélicas, p. 24/27.

Téc: MANOELPrep: 19:30hA.E. 5ª Feira 20:00 h Dir: ELISACEOSLocal:

20

Tarefa:

Delimitação:

Abordar a nossa influência nos outros, quais sejam modos, hábitos, palavras que estabelecem vínculos que podem determinar 

diferentes formas de comportamento, boas  ou más.

4421-9538 4178-2382

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: JOSÉ MARIA

11/06/2011
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: PEDROPrep: 19:15hA.E. Sábado 19:30 h Dir: ELISACEOSLocal:

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.

4421-9538

15/07/2011
TEMPO DE MATURIDADE

Fazer a oposição: crescimento x decaída

Girom Gomide. "Vencido pela idade". In: Revista Espírita, nº 7. Fernando Worn. "A arte de não envelhecer", março de 1994. D. 

Jaime Luiz Coelho (tradutor) "Cântico de um ancião". Orações 33. Ed. Paulinas. Joanna de Angelis. "Idade não cronológica". In: 

Momentos de iluminação, p. 37/41.

Téc: GERALDOPrep: 19:30hA.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h Dir: ELISACEOSLocal:

27

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "De árvores e de cidades". In: História para pais, filhos e netos. Paulo Coelho. Ed. Globo, p, 272.

Abordar ser a senectude a continuidade dos momentos de realização e de auto-iluminação. Salientar igualmente o respeito e a 

reverência devidos aos anciães.

4421-9538

01/08/2011
A TRANSCENDÊNCIA

Fazer a oposição: transcendência x imanência

Apoiar-se no evangelho de Jesus, anotado por João, 4:35 - "Eis que vos digo: Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão 

brancas para a ceifa."

Emmanuel. "Enxertia divina". In: Fonte viva, mens. 78. Idem, "Abre a porta". In: Vinha de Luz, mens 11. Idem, ibidem, "Levantai 

os olhos", mens. 10. Idem, ibidem, "Manjares", mens. 172. Joanna de Angelis, Triunfo, sobre o ego". In: Autodescobrimento, p. 

159/171. Boff, Leonardo. "Transcendência e imanência: Expressões do Patriarcado?".

Téc: TONINHAPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: ELISACEOSLocal:

30

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O canto das areias". In: Sabedoria em parábolas, p. 132/134, de Felipe Aquino (coletâneas)

Abordar a finalidade da vida que não se resume aos fenômenos de nutrição e divertimento. O homem há de se compenetrar da 

necessidade da iluminação espiritual e de novas realizações com Deus.

4421-9538

17/09/2011
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: JOSE GOMESPrep: 19:15hA.E. Sábado 19:30 h Dir: ELISACEOSLocal:

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.

4421-9538 4177-4410

18/09/2011
O AMBIENTE ESPIRITUAL DO LAR

Fazer a oposição: harmonia x desarmonia

Correlacionar o tema com o EE, cap. 9, item 6, bem como com o cap. 27, item 11.

André Luiz. Conduta espírita (pesquisa livre). Emmanuel. "Padrão espírita". In: Bênção de paz, mens. 55. Idem, "Viver em paz". In: 

Fonte viva, mens. 123. Idem, "Virtude solitária". In: Justiça divina, p. 23. Idem. "Com amor". In: Vinha de luz, mens. 5. Idem, 

ibidem, "A prece recompõe", mens. 98. Joanna de Angelis. "Convite ao Evangelho". In: Convites da Vida, mens. 20. Idem, ibidem, 

"Convite à  harmonia", mens. 27. Miramez. "Felicidade no lar". In: O Mestre dos mestres, mens. 30. Meimei. "O duelo". In: 

Evangelho no lar, mens. 38.

Téc: PEDROPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: WALTERCEOSLocal:

37

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com o "O ensino da luz". In: A vida escreve, mens. 28, de Hilário Silva.

Abordar a participação e interesse de todos na manutenção do ambiente espírital saudável do lar. Salientar a responsabilidade de 

todos para esse desiderato.

4178-7756

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: JOSÉ MARIA

09/12/2011
A BOA-VONTADE

Fazer a oposição: desculpa x boa vontade

Correlacionar o tema com a passagem evangélica anotada por Lucas, 14:18 - "E todos a uma vez começaram a escusar-se. Disse o 

primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo; rogo-te que me haveis por escusado". Jesus.

Emmanuel. "Na presença do amor", mens. 159. "Modo de fazer", mens. 2. "União fraternal", mens. 49. "Diferença", mens. 20. In: 

Fonte viva. Joanna de Angelis. "Com regozijo". In: Florações Evangélicas, mens. 11. Emmanuel. "Na hora de auxiliar". In: Monte 

acima, p. 49. Idem, "Desculpismo". In: Palavras de vida eterna, mens. 128.

Téc: GERALDOPrep: 19:30hA.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h Dir: ELISACEOSLocal:

48

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar  com "A história do faquir". Extraído da Revista Espírita, nº 16.

Abordar a exortação dos Anjos - Emissários de Deus - na noite de Natal, a boa-vontade dos homens, virtude capaz de desenvolver 

todas as potencialidades do Espírito eterno e que deverá concretizar-se não só na elevação pessoal, mas também no auxílio aos 

outros.

4421-9538

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


