
25-nov-12
DEPEX-Depto de Exposição Interna

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor Programação anual de Palestras 2013

Expositor: AIDÉE

08/01/2013
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

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

01

Tarefa:

Delimitação:

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.

2677-3804

09/01/2013
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

Téc: LUCIADAPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: LUIS DE JESUSCEOSLocal:

01

Tarefa:

Delimitação:

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.

4239-4059

12/02/2013
AUXÍLIO ANTECIPADOS

Fazer a oposição: ação x expectação

Correlacionar o tema ao evangelho de Jesus, em Lucas, 10:7, "Pois é digno o trabalhador do seu salário. Comentar a passagem 

inteira em Lucas, 10:1-9

Emmanuel. "Auxílios antecipados". In: Amigos. Idem, "Da presença do amor". In: Fonte viva, mens. 159. Idem, ibidem, " Da luta 

vulgar", mens. 160. André Luis. "Ideal e segurança". In: Sol nas almas, p. 49-51. Idem, ibidem, "Sacrifícios voluntários", p. 

182/184.

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

06

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Adelaide, a pomba da paz", de Walmir Ayalla.

Abordar a postura de indiferença pelas dores do próximo daqueles que rogam um favor divino, salientando o dever de todos 

socorrer enquanto se aguarda a providência divina.

Lembrar ainda que os atos de amor, por pequenos que sejam, são depósitos efetuados na contabilidade divina em favor  de quem os 

pratica. Desse modo, a observância do concurso fraterno é condição indispensável para receber, por antecipação, os favores do 

céu. "Ao que tem se lhe dará" - Jesus.

2677-3804

06/03/2013
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.

Téc: LUCIADAPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: MARIA ELISACEOSLocal:

09

Tarefa:

Delimitação:

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.

4367-5215

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



25-nov-12
DEPEX-Depto de Exposição Interna

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor Programação anual de Palestras 2013

Expositor: AIDÉE

12/03/2013
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: MILTESCEOSLocal:

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.

2677-3804

14/03/2013
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: LUCIADAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: GABRIELCEOSLocal:

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.

4367-4812

09/04/2013
A INFLUÊNCIA DOS ESPÍRITOS

Fazer a oposição: vigilância x invigilância

Correlacionar o tema à primeira epistola de João, 4:1 - "Meus filhos, não creiais em todos os Espíritos. Examinais, antes se os 

Espíritos são de Deus".

Boletim SEI. "Espíritos protetores". Joanna de Angelis. "Interferência espiritual". In: Oferenda, p. 31/33.

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

14

Tarefa:

Delimitação:

Abordar o papel da vigilância nas ações, palavras e pensamentos, bem como da oração preconizada por Jesus para se obter a 

sintonia com os Espíritos do Bem.

4224-5642

23/04/2013
A REVERÊNCIA E RESPEITO

Fazer a oposição: desacato x reverência

Correlacionar o tema à epistola de Paulo ao Romanos, cap. 13:7 - "Portanto, dar a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; 

a quem imposto, imposto; a que temor, temor; a quem honra honra"

Meimei. "Comentário". In: Evangelho em casa, p. 44/45.

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

16

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "História de uma mãe", de Hans Christian Andersen. Extraído do livro: Evangelho em casa, p. 50/51, de Meimei.

Abordar o respeito e a consideração à mãe, cuja dedicação e trabalho desses anjos maternais nos garantem respaldo para nossa 

vida. Salientar também o sentimento de gratidão aqueloutras que se desviaram dos sagrados deveres da maternidade, mas que 

foram o veículo de socorro de Deus a nosoutros, carentes da necessidade da vida física.

01/05/2013
O SOCORRO ESPIRITUAL DURANTE O SONO FÍSICO

Fazer a oposição: amparo x abandono

Correlacionar o tema ao EE. VI. 8 - "Em toda parte onde haja uma lágrima, Deus colocou um bálsamo que alivia". EE VI 5 a 8 e 

XXVIII 38 a 39.

André Luiz. "Mediunidade curativa". In: Mecanismos da mediunidade, cap. 33. Idem, "Oração", cap. 25. Idem, ibidem, "Jesus e a 

mediunidade", cap. 26. Idem, "Regressando a casa". In: Dosso lar, cap. 49. Emmanuel, "Auxílios do invisível". In: Caminho, 

Verdade e Vida, mens. 100. Idem "Que tendes?". In: Fonte viva, mês. 133. Idem "A cura própria". In: Segue-me, p. 51. Idem, 

ibidem, "A água fluída", p. 129. Idem, ibidem, "O passe", mens. 131. Joana de Angelis. Poder da fé, p. 165. Idem "Psicoterapeuta", 

p. 131. In: Jesus e o Evangelho. André Luiz. Curas espirituais. In: O Espírito da Verdade, mens. 53

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

17

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Cidadão de nosso lar". In: Dosso lar, cap. 50.

Abordar o socorro diuturno de Deus que se estende inclusive durante o sono físico. Salientar a necessidade do preparo para o sono 

físico.

4367-4812

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



25-nov-12
DEPEX-Depto de Exposição Interna

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor Programação anual de Palestras 2013

Expositor: AIDÉE

28/05/2013
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, "Da 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: ----Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Dir: MILTESCEOSLocal:

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.

2677-3804

26/06/2013
PADRÕES E VALORES

Fazer a oposição: perspicácia x ingenuidade

Correlacionar o tema com a passagem "Examinai tudo. Retende o bem". Paulo, I aos Tessalonicense, 5:21.

Joanna de Angelis. "Examina e prossegue". In: Messe de amor. Mens. 37. Idem "Sucesso e sucesso". In: Desperte e seja feliz, pág. 

90/94. Idem "Auto realização, pág. 106/110. Idem "Plenificação intima". Pág. 149/152. Emmanuel. "Vê como vives". In Vinha de 

Luz, mens. 2. Euripedes Barsanulfo. "Em plena era nova". In O Espírito da Verdade. Mens. 12. Joanna de Angelis. "Riqueza da 

pobreza". In Momentos de renovação, mens. 6.

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

25

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O sentido da riqueza". In: Sabedoria em parábolas, pág. 153/154. De Felipe Aquino (coletânea).

Levar a reconhecer os verdadeiros valores do Espírito.

4367-4812

02/07/2013
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. "Do crediário da vida". In: Alma e coração. Idem, "Decessitados".  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: MILTESCEOSLocal:

26

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O servo inconstante", de Déio 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

2677-3804

06/08/2013
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: ----Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Dir: BEATRIZCEOSLocal:

31

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.

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



25-nov-12
DEPEX-Depto de Exposição Interna

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor Programação anual de Palestras 2013

Expositor: AIDÉE

21/08/2013
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.

Téc: LUCIADAPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: MADALEDACEOSLocal:

33

Tarefa:

Delimitação:

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.

29/08/2013
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, "Do reino interior". In: Vinha de luz, 

mens. 24

Téc: LUCIADAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: CELIACEOSLocal:

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.

4367-2895

10/09/2013
A MENTIRA

Fazer a oposição: verdade x mentira

Apoiar-se na passagem de Jesus, anotada por Lucas, 8:17-18 - "Dão 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. "Dão 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: BEATRIZCEOSLocal:

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.

25/09/2013
A EFEMERIDADE

Fazer a oposição: eternidade x efemeridade

Correlacionar o tema com os dizeres de Tiago em Atos, 4:13 - "Eia agora vós que dizeis amanhã... ". Relatar todo o texto em que o 

apóstolo aborda a falibilidade dos projetos humanos, 4:13-17 (anexo)

André Luiz. "O minuto". In? Sol nas almas, p. 52/54. Emmanuel. "Eia agora". In: Fonte viva, mens. 119.

Téc: LUCIADAPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: MADALEDACEOSLocal:

38

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A libélula". In: Sabedoria das parábolas, p. 78/79, de Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino.

Abordar a efemeridade dos momentos que possam e não retornam e na demora do homem em situar-se em expectativas inoperantes. 

Levar também o público a refletir sobre o quanto se pode contribuir no minuto que passa em favor do bem, do amor e da paz.

15/10/2013
A IMORTALIDADE

Fazer a oposição: mortalidade x imortalidade

Correlacionar o tema com a passagem de Jesus, anotada por João, 11:25 - "Aquele que crê em mim, mesmo que morra viverá."

Allan Kardec. LE, perg. 149/160 e 323. EE, introdução - XI. O céu e o inferno, 1ª parte - A preocupação com a morte. AT - 

Deuteronômio. 31:16 e 32:50. Emmanuel. "Espíritos diante da morte", mens. 145. In: Justiça divina. Idem, "Sempre vivos". In: Pão 

nosso, mens. 42. Idem, ibidem, "Separação", mens. 125. Idem, "Transformação". In: Vinha de luz, mens. 158. Idem, ibidem, 

"Ressuscitação", mens. 151

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

41

Tarefa:

Delimitação:

Levar o sonsolo e a esperança.

Ilustrar com "Saudades", texto de Sylvia Ortoff. In: Jogando conversa fora.

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



25-nov-12
DEPEX-Depto de Exposição Interna

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor Programação anual de Palestras 2013

Expositor: AIDÉE

06/11/2013
COLABORADORES DO CRISTO

Fazer a oposição: contemplação x ação

Fazer a correlação com o evangelho de Lucas, 10:3 - "Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos" - Jesus.

Emmanuel. "Encargos pequeninos". In: Bênção de paz, mens. 7. Idem, ibidem, "Em equipe", mens. 10. Idem, "O companheiro", 

mens. 20. In: Caminho, Verdade e Vida. Idem, "Cristo e nós", mens. 17. In: Fonte Viva. Idem, ibidem, "Que tendes?", mens. 133. 

Idem, ibidem, "Sigamo-lo", mens. 166. Idem, "O más e os discípulos". In: Pão Dosso, mens. 79.

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

44

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Há um século", de Hilário Silva. In: O Espírito de verdade.

Abordar a importância da nossa contribuição para a edificação do Reino de Deus na Terra, salientando que, se a redenção provém 

do Alto, sua concretização depende e muito da colaboração ativa dos homens de boa vontade.

4367-4812

19/11/2013
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. "Dossa parcela". In: Alma e coração, mens. 55. Idem, "A caminho 

do alto". In: Bênção de paz, mens. 1. Idem, "Da 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: ----Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Dir: BEATRIZCEOSLocal:

46

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.

24/12/2013
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 Datal". 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: ----Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Dir: BEATRIZCEOSLocal:

51

Tarefa:

Delimitação:

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

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

25/12/2013
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 Datal". 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: LUCIADAPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: CELIACEOSLocal:

51

Tarefa:

Delimitação:

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

Abordar a sublimidade do perdão instituído com a Boa Dova 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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DEPEX-Depto de Exposição Interna

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor Programação anual de Palestras 2013

Expositor: AIDÉE

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


