
03-jan-11
DEPEX-Depto de Exposição Interna

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

Expositor: MADALENA

19/01/2011
O ZELO E A FIRMEZA

Fazer a oposição: negligência x zelo

Correlacionar o tema à passagem - Jesus expulsa os vendilhões do templo - Mateus 21:12 - 13; Marcos 11:15-17. Lucas 19:45-47; 

João 2:13-17.

Emmanuel. "Autoridade". In: Harmonização, p. 22/26. Batuíra. "Disciplina e firmeza". In: Mais luz, p. 113/4.

Téc: JOSE ROBERTOPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: CATARINACEOSLocal:

02

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O vigia e o farol", de Luís Loureiro (texto esparso)

Abordar a firmeza e o zelo como medidas cautelares para instaurar a ordem e o respeito nas instituições sociais, bem como no lar.

4362-2279

09/02/2011
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: JOSE ROBERTOPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: ERICACEOSLocal:

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.

4330-5574

06/04/2011
A VERDADE

Fazer a oposição: verdade x mentira

Correlacionar o tema ao evangelho de Jesus anotado por João, 18:37/38 - "Tu o dizes, eu sou rei". Apresentar a passagem de Jesus 

ante o tribunal de Pilatos, em João, 18:28-32.

Correa, Avelino A et col. "Viver a verdade".

Téc: JOSE ROBERTOPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: IRACEMACEOSLocal:

13

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A Verdade, a mentira, o fogo e a água". Lenda etíope. In: De mãos dadas, de Avelino Correa et col. (8ª série) Editora 

Scipione.

Abordar que devemos ser dirigidos pela verdade e que precisamos ser verdadeiros em quaisquer situação.

4367-4812

01/06/2011
A PROTEÇÃO DO MESTRE

Fazer a oposição: desamparo x proteção

Correlacionar o tema à passagem de Jesus, anotada por Mateus, 28:20 - "... E eis que estou convosco todos os dias, até a 

consumação dos séculos."

Relatar o episódio completo da ressurreição e das circunstância em que ocorreu esse episódio, em Mateus, 28:1-20.

Emmanuel. "Tende fé em Deus". In: Palavras de vida eterna, mens. 162. Idem, "Na senda escabrosa". In: Fonte viva, mens. 41. 

Meimei. "Jornada acima". In: Deus aguarda, p. 21/24. Idem, ibidem, "Carta íntima", p. 40/42. Joanna de Angelis. "Desgraça 

terrena". In: Florações envangélicas, p. 65/67.

Téc: JOSE ROBERTOPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: IRACEMACEOSLocal:

21

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A inesperda renovação". In: Deus aguarda, p. 26/29, de Meimei.

Abordar o amparo de Jesus não apenas nos empreendimentos da busca do sucesso, mas também nas situações de sofrimento 

moral - momentos de aferição dos valores para que a jornada redentora tenha êxito.

4367-4812

22/06/2011
A PURIFICAÇÃO ÍNTIMA

Fazer a oposição: purificação x degeneração

Correlacionar o tema à passagem de João Batista, anotada por Mateus, 3:3 - "Endireitai as veredas do Senhor"

Emmanuel. "Corrigendas". In: Vinha de luz, mens. 22. Idem, ibidem, "Indicação de Pedro", mens. 27. Idem, ibidem, "Guardemos o 

coração", mens. 29. Idem, ibidem, "Purifiquemos-nos", mens. 78.

Téc: JOSE ROBERTOPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: ERICACEOSLocal:

24

Tarefa:

Delimitação:

Abordar o desafio da purificação íntima que não basta apenas evitar o mal, mas sobretudo afastar-nos dele e semeando sempre o 

bem. Salientar também o esforço da vontade para perdermos definitivamente a sombra dos impulsos primitivistas e transformar-nos 

em Espíritos redimidos.

4330-5574

MensagemReunião para preparação de palestras Última 2ª- feira do mês as 13:30h na IAM Todos precisam participar!
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27/07/2011
A TENTAÇÃO

Fazer a oposição: impulso x contenção

Apoiar-se no evangelho de Jesus, anotado por Mateus, 5:13 - "E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal".Meimei. "O 

problema da tentação". In: Pai nosso, mens. 8. Emmanuel. "Vigiando". In: Palavras de vida eterna, mens. 20. Idem, ibidem, 

"Evitando a tentação", mens. 3. Idem, "Vigilância",mens. 132. In: Vinha de luz. Idem, ibidem, "O capacete", mens. 140. Joanna de 

Angelis. "Enfrentando as tentações".

Téc: JOSE ROBERTOPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: IRACEMACEOSLocal:

29

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O guarda-chuva", de Richard Simonetti. In: Quem tem medo da obsessão?

Abordar a vigilância que consiste em ocupar o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, uma vez que a tentação é 

decorrente da nossa imperfeição.

4367-4812

31/08/2011
IMPERFEIÇÃO E UTILIDADE

Fazer a oposição: atividade x inatividade

Embasar o tema na passagem anotada por Lucas, 14:21 - "... Disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e 

traze os pobres, os aleijados, mancos e cegos". Jesus.

Joanna de Angelis. "Embora imperfeito". Mens. 5. In: Messe de amor. Emmanuel. "Chamamento divino", mens. 127. 

"Compreendendo", mens. 21. "Vasos de barro", mens. 88. In: Palavras de vida eterna. Idem, "No reino interior". In: Vinha de luz, 

mens. 24

Téc: JOSE ROBERTOPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: IRACEMACEOSLocal:

34

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O pote trincado". In: Sabedoria em parábolas, p. 48, de prof. Felipe Aquino (coletânea)

Abordar o chamamento de Deus a todas as pessoas para a edificação de uma nova era que deverá ser executada pelos espíritos 

ainda imperfeitos que, ao apelo ao Senhor, fazem-se colaboradores fiéis da causa do Evangelho.

4367-4812

21/09/2011
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: JOSE ROBERTOPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: CATARINACEOSLocal:

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.

4362-2279

16/11/2011
A AUTOACEITAÇÃO

Fazer a oposição: imitação x autenticidade

Correlacionar à citação de Paulo na primeira epistola aos Corintios, 15:9 e10 - "Dos servidores do Senhor, sei que sou o menor ... 

, mas com, a graça de Deus, sou o que sou".

LE, 3ª parte, XXII, 919. EE, cap. VII, 13. AT. PV 3.7. Emmanuel. "Nossa parcela". In: Alma e coração, mens. 55. Idem, "A caminho 

do alto". In: Bênção de paz, mens. 1. Idem, "Na luta educativa", mens. 17. Idem, "Segue-me tu". In: Caminho, verdade e vida, mens. 

2. Idem, "Auto-aceitação". In: Mãos unidas, p. 90. Idem, "Mandato pessoal". In: Segue-me, p. 175. Joanna de Angelis. "Convite à 

realidade". In: Convites da vida, mens. 45. D. Malledo. "O melhor possível". Texto esparso.

Téc: JOSE ROBERTOPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: IRACEMACEOSLocal:

45

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Tão fácil". In: O lado positivo de tudo, mens. 24, de Jacob Mello.

Considerar que cada um de nós se coloca em determinado degrau de trabalho e elevação. Aceitar essa realidade possibilitar-nos-á 

utilizar para o bem quaisquer talentos que possuamos.

4367-4812

21/12/2011
A SUBLIMIDADE DO PERDÃO E O NATAL

Fazer a oposição: esquecimento x rancor

Apoiar-se nas palavras de Jesus, conforme anotações de Mateus, cap. 6:14e15 - "Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas 

também vosso Pai celestial vos perdoará".

Joanna de Angelis. "Convite ao perdão". In: Convites da vida, p. 124/125. Idem, "Alegrias do Natal". In: Responsabilidade, mens. 

20. Idem, "Antes de tudo perdão". In: Dimensões da verdade, p. 167/169. Idem. "Perdoai". In: Florações evangélicas, mens. 36. 

Emmanuel. "Perdão - remédio santo". In: Palavras de vida eterna, mens. 61.

Téc: JOSE ROBERTOPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: CELIACEOSLocal:

50

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Conto de Natal". Extraído da revista Presença Espírita, nº 129, de nov/dez de 1988.

Abordar a sublimidade do perdão instituído com a Boa Nova de Jesus.

4367-2895

MensagemReunião para preparação de palestras Última 2ª- feira do mês as 13:30h na IAM Todos precisam participar!
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04/01/2012
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: JOSE ROBERTOPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: CATARINACEOSLocal:

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.

4362-2279

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


