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20/02/2013

07

Dirigente:

Programação Anual de Palastras 2013

Tema: 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.
Ilustrar com "A glória do esforço". In: Jesus no lar, p. 183/185, de 8éio 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.
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 20:00 h
Local: CEOS
Prep: 19:25h
Exp: MILTES
Téc: MARILE8E
2677-3804

08/05/2013

18

27

36

4367-2525

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: Desobsessão 4ª Feira 20:00 h
Local: CEOS
Prep: 19:25h
Exp: ROBERTO VIEIRA
Téc: MARILE8E
4330-5238

11/09/2013

4367-2525

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: Desobsessão 4ª Feira 20:00 h
Local: CEOS
Prep: 19:25h
Exp: HILÁRIO
Téc: MARILE8E
9378-8500

10/07/2013

25-nov-12

SIDNEI

4367-2525

Tema: A MENTIRA
Fazer a oposição: verdade x mentira
Apoiar-se na passagem de Jesus, anotada por Lucas, 8:17-18 - "8ão 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. "8ão 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: Desobsessão 4ª Feira 20:00 h
Local: CEOS
Prep: 19:25h
Exp: MILTES
Téc: HELIO
2677-3804

ReuniãoMensagem
para preparação de palestra

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

4238-5529

Todos precisam participar!

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

30/10/2013

43

Dirigente:

Programação Anual de Palastras 2013

25-nov-12

SIDNEI

Tema: EDIFICAÇÕES DURADOURAS
Fazer a oposição: efemeridade x perenidade
Correlacionar o tema com a passagem evangélica da construção da torre, em Lucas, 14:28-30 e 33.
Joanna de Angelis. "Edificações duradouras". In: Desperte e seja feliz, p. 79-82. Idem. "A coroa incorruptível". In: Otimismo, p.
28/30. Idem, ibidem, "Podes, se queres", p. 45/47. Emmanuel. "Olhai". In: Vinha de luz, mens. 87. Idem, ibidem, "Em que
perseveras?", mens. 39. Idem, ibidem, "E olhai por vós", mens. 23
Explicar a parábola da torre como sendo a renúncia ao poder temporal e o investimento no ser espiritual. Para tanto, deverá o
homem substituir os TERES, responsáveis por sua derrota, pelo SER, garantia de sua vitória. Enfatizar o TER ALGO - é
desastroso - SER alguém é glorioso.
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 20:00 h
Local: CEOS
Prep: 19:25h
Exp: ROMEU
Téc: MARILE8E
4367-2525

ReuniãoMensagem
para preparação de palestra

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

Todos precisam participar!

