CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor
DEPEX-Depto de Exposição Interna

10/01/2013

01

Dirigente:

Programação Anual de Palastras 2013

Tema: O ESFORÇO CONTÍNUO NO TRABALHO DO BEM
Fazer a oposição: esmorecimento x entusiasmo
Correlacionar o tema à epistola de Paulo aos colossenses, 4:18 - "Lembrai-vos das minhas prisões"
Emmanuel. "Mudança e proveito" . In: Bênçãos de paz, mens. 5, idem. "Entra e coopera" . In: Caminho, Verdade e Vida. Mens. 2.
Idem, ibidem, " Mãos limpas, mens. 74. Idem, ibidem, "Um desafio" mens. 147. Idem, ibidem, "Aguilhões", mens. 150. Idem "Servir
e marchar". In: Fonte viva, mens. 52. Idem, ibidem. "Procuremos com zelo", mens. 54. Idem, ibidem, "Elucidações", mens. 55.
Idem, ibidem, "Que farei?", mens. 112. Idem "Lei do mérito". In: Justiça divina, p. 89. Idem, ibidem, "Compromisso", p. 125.
Meimei. "Esperando por ti". In: Justiça divina, mens. 71
Abordar a continuidade do esforço em nossa vida não somente nos momentos bons, mas sobretudo nos momentos de dificuldades.
Ilustrar com a 2ª parte II - "O tecelão". (principalmente a parte final) e III - "Lutas e humilhações".
Abordar também que o trabalho constante se faz em todos os momentos da vida sobretudo nos momentos difíceis por que possa
passar a pessoa.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h
Local: CEOS
Prep: 19:30h
Exp: ODAIR
Téc: ELIZA SILVA
4229-0342

07/02/2013

05

25-nov-12

MÁRCIO

4345-4236

Tema: 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.
Ilustrar com "O carneiro revoltado". In: Alvorada cristã, de Iéio 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.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h
Local: CEOS
Prep: 19:30h
Exp: AUGUSTO
Téc: ELIZA SILVA
4345-4236

07/03/2013

09

Tema: BENDITA SOIS ENTRE AS MULHERES (Lucas, 1:28)
A espiritualização da mulher
Batuíra. "Ante a mulher". In: Mais luz, p. 111. Augusto César. "Feminismo". In: Revista Espírita Allan Kardec.
Abordar a espiritualização da mulher.
Ilustrar com "O elemento feminino". In: Memórias de um suicida", os de Yvonne A Pereira.
Abordar também que o desenvolvimento da intelectualidade deve acompanhar o desenvolvimento da emoção.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h
Local: CEOS
Prep: 19:30h
Exp: ELOISA
Téc: ELIZA SILVA
4178-9856

21/03/2013

11

4345-4236

Tema: O VALOR PESSOAL
Fazer a oposição: consideração x desconsideração
Correlacionar o tema ao evangelho de Jesus, anotado por Mateus, 7:3-5. "Por que vês o argueiro no olho do teu irmão?".
Lancellin. "A ninguém desprezes". In: Cirurgia moral, p. 121/124. André Luiz. "Crítica". In: O Espírito da Verdade, p. 107/107.
Emmanuel. "Depois". In: Vinha de luz, mens. 180. Idem "Observemos amando". In: Palavras de vida eterna, mens. 35.
Ilustrar com "Criaturas únicas". Texto esparso.
Abordar o respeito e a consideração devido a todas as pessoas, abstendo-nos de menosprezar aqueles irmãos submetidos à nossa
apreciação, considerando que, malgrado a imperfeição que ainda nos caracteriza, cada criatura tem o seu valor específico nas
linhas da própria vida.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h
Local: CEOS
Prep: 19:30h
Exp: ODAIR
Téc: ELIZA SILVA
4229-0342

ReuniãoMensagem
para preparação de palestra

Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS.

4345-4236

Todos precisam participar!

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor
DEPEX-Depto de Exposição Interna

18/04/2013

15

Dirigente:

Programação Anual de Palastras 2013

Tema: 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.
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
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h
Local: CEOS
Prep: 19:30h
Exp: ELISA
Téc: ELIZA SILVA
4421-9538

09/05/2013

18

21

27

4178-2382

Tema: 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, "Ia 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.
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.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h
Local: CEOS
Prep: 19:30h
Exp: AITOIIO CARLOS
Téc: ELIZA SILVA
97818-7000

11/07/2013

4345-4236

Tema: A BONDADE
Fazer a oposição: bondade x maldade
Correlacionar o tema à epistola de Paulo aos gálatas, 6:19 - "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos,
se não houvermos desfalecido.
Correa, ª "Bondade". In: De mãos dadas (5ª série), p. 66. Idem, ibidem, "Ser bom ou ser mau para si mesmo", p. 67. Idem, ibidem,
"Bondade e ecologia/', p. 68. Idem, ibidem, "Os riscos da bondade", p. 69. Idem, ibidem, "Lenda de Malba Tahan", p. 72. Joanna
de Angelis. "Recurso da bondade". In: Luz viva, 167/9. Kardec, Allan. L.E., perg. 1019. EE, cap. 13, item 11. Emmanuel. "Sem
desfalecimento". In: Vinha de luz, mens. 82.
Ilustrar com "A porta" (texto esparso).
Abordar a virtude da bondade que deverá ser a tônica na vida de todos e só então o mundo de regeneração será implantado na
Terra porque os bons superarão os maus.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h
Local: CEOS
Prep: 19:30h
Exp: JOÃO CARLOS
Téc: MAIOEL
4338-9094

30/05/2013

25-nov-12

MÁRCIO

4345-4236

Tema: 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.
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.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h
Local: CEOS
Prep: 19:30h
Exp: SEBASTIÃO
Téc: ELIZA SILVA
4425-2155

ReuniãoMensagem
para preparação de palestra

Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS.

4345-4236

Todos precisam participar!

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor
DEPEX-Depto de Exposição Interna

01/08/2013

30

Dirigente:

Programação Anual de Palastras 2013

25-nov-12

MÁRCIO

Tema: 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?".
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.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h
Local: CEOS
Prep: 19:30h
Exp: AUGUSTO
Téc: MAIOEL
4178-2382

22/08/2013

33

Tema: O COMPORTAMENTO DIFERENCIADO
Fazer a oposição: diferença x igualdade
Correlacionar o tema à passagem de Jesus, conforme anotações de Mateus, 5:47 - "Que fazeis de especial?". Relatar o episódio das
admoestações de Jesus sobre o cristão ter um comportamento diferenciado, atendendo à perfeição da nova lei (Mateus, 5:38-48)
Joanna de Angelis. "Homens-vazios". In: Momentos de iluminação, p. 85/90. Idem, "Com o que tens". In: Messe de amor, p. 164,6.
Emmanuel. "Auxilio eficiente". In: Vinha de luz, mens. 17. Idem, ibidem, "Que fazeis de especial", mens. 60. Joanna de Angelis. "A
ponto". In: Messe de amor, mens. 54.
Ilustrar com "Estrela-do-mar" (texto esparso).
Considerar que o cristão comprometido com os investimentos de ordem espiritual passará pela vida não como homem-vazio, mas
sim na condição de criatura que tem sua vida marcada por um comportamento diferenciado daqueles homens de senso comum.
Salientar que não se deve nivelar no erro, copiando e repetindo os erros dos outros.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h
Local: CEOS
Prep: 19:30h
Exp: ODAIR
Téc: ELIZA SILVA
4229-0342

12/09/2013

36

Tema: A MENTIRA
Fazer a oposição: verdade x mentira
Apoiar-se na passagem de Jesus, anotada por Lucas, 8:17-18 - "Ião 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. "Ião vos enganeis". In: Harmonização, p. 106/110. Idem, "Maledicência". In: Fonte viva, mens. 151. Idem, "Palavra
falada". In: Palavras de vida eterna, mens. 52
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.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h
Local: CEOS
Prep: 19:30h
Exp: MILTES
Téc: MAIOEL
2677-3804

03/10/2013

39

4345-4236

4178-2382

Tema: A CRISE
Fazer a oposição: crise x solução
Correlacionar o tema com a passagem de João, cap. 14:18, "Ião vos deixareis órfãos, eu voltarei a vós"
Emmanuel. "Ia hora da crise". In: Religião dos Espíritos, pág. 195/196. Joanna de Angelis. "Discernir e agir", mens. 18. In: Viver
e amar. Idem, "Iomomento exato", mens. 17, "Tristeza perturbadora", mens. 16. "Perseverar com Deus. In: Momentos de coragem.
Ilustrar com "A fumaça salvadora". In: 100 estórias de vida e sabedoria, pág. 62, de Osvino Toillier (coletânea).
Iarrar a passagem evangélica por completo.
Abordar a fé religiosa para sustentação nos momentos de crise.
Enfocar a perseverança no bem e no amor maior, como a confiança em Deus para a superação das crises.
Enfocar também os meios para sair das crises.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h
Local: CEOS
Prep: 19:30h
Exp: ELISA
Téc: ELIZA SILVA
4421-9538

ReuniãoMensagem
para preparação de palestra

Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS.

4345-4236

Todos precisam participar!

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor
DEPEX-Depto de Exposição Interna

24/10/2013

42

Dirigente:

Programação Anual de Palastras 2013

Tema: 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.
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.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h
Local: CEOS
Prep: 19:30h
Exp: SEBASTIÃO
Téc: MAIOEL
4425-2155

21/11/2013

46

49

4178-2382

Tema: A AUTO-ACEITAÇÃO
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. "Iossa parcela". In: Alma e coração, mens. 55. Idem, "A caminho
do alto". In: Bênção de paz, mens. 1. Idem, "Ia 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.
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.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h
Local: CEOS
Prep: 19:30h
Exp: JAHILDA
Téc: MAIOEL
4368-0119

12/12/2013

25-nov-12

MÁRCIO

4178-2382

Tema: AS ESCOLHAS
Fazer a oposição: confusão x discernimento
Correlacionar o tema à passagem de Lucas, cap. 10:38-42. "Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada".
Emmanuel. "Olhai por vós", mens. 23. Idem, "De alma desperta", mens. 30. Idem, "Que pedes?", mens. 35. "Enquanto é hoje",
mens. 169. In: Vinha de luz. Joanna de Angelis. "Velho arrimo". In: Dimensões da verdade . Idem "Sucesso e sucesso". Pág. 90/94.
"Edificações duradouras", pág. 79/82. In: Desperte e seja feliz. Idem, "Livre escolha". In: Fonte de luz, pág. 83/85
Abordar a sabedoria de se reconhecer os verdadeiros tesouros.
Iarrar a passagem evangélica por completo.
Ilustrar com "Os tesouros da alma". In: 100 estórias de vida e sabedoria, pág. 59, de Osvino Toillier (Coletânea)
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h
Local: CEOS
Prep: 19:30h
Exp: AUGUSTO
Téc: ELIZA SILVA
4345-4236

ReuniãoMensagem
para preparação de palestra

Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS.

Todos precisam participar!

