
25-nov-12
DEPEX-Depto de Exposição Interna

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

Expositor: CATARINA

16/01/2013
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: LUCIA7APrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: MARIA ELISACEOSLocal:

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.

4367-5215

17/01/2013
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: LUCIA7APrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: GABRIELCEOSLocal:

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.

4367-4812

19/01/2013
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: ----Prep: 13:30hA.E. Infantil 14:00 h Dir: A7GELCEOSLocal:

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.

4426-5402

26/01/2013
O PRECONCEITO

Fazer a oposição: aceitação x inaceitação

Correlacionar o tema à parábola do Bom Samaritano, em Lucas 10:25-37.
Apoiar-se também na passagem de O Livro dos Espíritos, questão 803 - IX - 3ª parte: "Perante Deus todos os homens são iguais", 
bem como nos dizeres do Irmão Felinto a Manoel Philolomeno de Miranda (ambos Espíritos): "O amor de Deus não é partidarista, 
abençoando uns, em detrimento de outros filhos". (cap. 21 Comentários preciosos. In: Loucura e obsessão)
EE. Introdução - III Samaritanos. André Luiz. "Realidade". In: Agenda cristã, mens. 23. Emmanuel. "Em serviço do mundo". In: 
Bênçãos de paz. Mens. 45. Idem, ibidem, "Qualificação Espírita". Mens. 47. Idem, "O banquete dos publicanos". In: Caminho, 
verdade e vida, mens. 137. Idem. "O varão da Macedônia", mens. 160. Idem. "Autolibertação. In: Vinha de Luz, mens 47. Idem, 
ibidem, "Em nosso trabalho", mens. 11. Lancellin. "Servir sem especular", mens. 31. In: Cirurgia moral. Idem, ibidem, "Limpando 
idéia", mens. 42. Idem, ibidem, "A ninguém desprezes". Mens. 28, Miranda, Manoel Philomeno. "Reflexões salutares". In: Loucura 
e obsessão, mens. 22. "Guerra ao preconceito", Suplemento feminino da /folha, 17/03/2002.

Téc: TEREZAPrep: 08:20hA.E. Infantil 09:00 h Dir: ALZIRACEOSLocal:

03

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A dignidade da diferença texto esparso.
Considerar que Jesus, o enviado de Deus, abraça a todos, sem distinção. Para ele a única diferença entre os homens é a que se 
mede pelo esforço nobre de cada um. Esclarecer que o Mestre Jesus emprega a figura do samaritano na parábola com o propósito 
de mostrar que o homem considerado abjeto foi capaz de socorrer, o que não aconteceu com o sacerdote e nem com o levita.

4249-3525 4347-8497

29/01/2013
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: 7ELSO7Prep: 13:30hDEPOE - 3ª Feira  14:00 h Dir: YOKOCEOSLocal:

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.

4125-6202

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: CATARINA

05/02/2013
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: ----Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Dir: ELISACEOSLocal:

05

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O carneiro revoltado". In: Alvorada cristã, de 7éio 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.

4421-9538

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: 7ELSO7Prep: 13:30hDEPOE - 3ª Feira  14:00 h Dir: DE7ISECEOSLocal:

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.

13/03/2013
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: LUCIA7APrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: LUCILE7ACEOSLocal:

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.

17/03/2013
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.

Téc: ALBERTOPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: MARIA ELISACEOSLocal:

11

Tarefa:

Delimitação:

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.

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: CATARINA

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: 7ELSO7Prep: 13:30hDEPOE - 3ª Feira  14:00 h Dir: DE7ISECEOSLocal:

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.

07/05/2013
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.

Téc: ----Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Dir: CEILECEOSLocal:

18

Tarefa:

Delimitação:

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.

4178-9998

08/05/2013
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.

Téc: LUCIA7APrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: AIDÉECEOSLocal:

18

Tarefa:

Delimitação:

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.

4362-2858

09/05/2013
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.

Téc: LUCIA7APrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: IRACEMACEOSLocal:

18

Tarefa:

Delimitação:

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.

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: CATARINA

11/05/2013
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.

Téc: ----Prep: 13:30hA.E. Infantil 14:00 h Dir: OLGACEOSLocal:

18

Tarefa:

Delimitação:

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.

4224-2785

04/06/2013
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. "7este exato momento", mens. 14. Batuíra. "Anda quando", mens. 33. Albino Teixeira. "7ota 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: 7ELSO7Prep: 13:30hDEPOE - 3ª Feira  14:00 h Dir: ARLETECEOSLocal:

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.

4368-7975

22/06/2013
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: TEREZAPrep: 08:20hA.E. Infantil 09:00 h Dir: ALZIRACEOSLocal:

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.

4249-3525 4347-8497

03/07/2013
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. "7o crediário da vida". In: Alma e coração. Idem, "7ecessitados".  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: LUCIA7APrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: LUCILE7ACEOSLocal:

26

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O servo inconstante", de 7éio 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

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

06/07/2013
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. "7o crediário da vida". In: Alma e coração. Idem, "7ecessitados".  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: 13:30hA.E. Infantil 14:00 h Dir: KARLACEOSLocal:

26

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O servo inconstante", de 7éio 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

28/07/2013
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: ROSEPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: A7TO7IO CARLOSCEOSLocal:

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.

97818-7000

30/07/2013
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: 7ELSO7Prep: 13:30hDEPOE - 3ª Feira  14:00 h Dir: DE7ISECEOSLocal:

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.

01/08/2013
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: LUCIA7APrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: IRACEMACEOSLocal:

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.

4367-4812

MensagemReunião para preparação de palestras Última 2ª- feira do mês as 13:30h na IAM Todos precisam participar!
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13/08/2013
E OS FILHOS COMO FICAM?

Fazer a oposição: abandono x acolhimento

Fundamentar o tema na pergunta de Paulo a Jesus - "Que farei?", em Atos, 22:10
Antigo Testamento - PV 13:24. Salmos, 68:5. EE XIV, 9. Emmanuel. "Corações em luta" (diálogo entre Corvino e Varro). In: Ave 
Cristo! Idem. "Consultas". In: Caminho Verdade e Vida, mens. 43. Idem, "Parentes". In: Fonte viva, mens. 156. Idem, ibidem, 
"Dentro da luta", mens. 162. Idem, Prefácio. In: Pão 7osso. Idem, ibidem, "Pais", mens. 135. Idem, ibidem, "Inimigos", mens. 137. 
Idem, "Filhos". In: Vida e sexo, mens. 10. Idem, ibidem, Vinculação, mens. 14. Idem, ibidem, "Desvinculação", mens. 15. André 
Luis. "Em você". In: O Espírito da Verdade, mens. 18. Meimei. Ibidem, "Jesus sabe", mens. 65. Albino Teixeira. Ibidem, "7ossos 
irmãos", mens. 83. "Os filhos na separação dos pais" (textos esparsos)

Téc: ----Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Dir: A7TO7IO CARLOSCEOSLocal:

32

Tarefa:

Delimitação:

Abordar a responsabilidade dos pais no que tange à criação e orientação dos filhos. Ressaltar que, mesmo separados, o homem e a 
mulher devem continuar unidos aos filhos, sem fugir ao impositivo da luta e do esforço que lhes cabem.

97818-7000

28/08/2013
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, "7o reino interior". In: Vinha de luz, 
mens. 24

Téc: LUCIA7APrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: ERICACEOSLocal:

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.

4330-5574

31/08/2013
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, "7o reino interior". In: Vinha de luz, 
mens. 24

Téc: TEREZAPrep: 08:20hA.E. Infantil 09:00 h Dir: SILVIACEOSLocal:

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.

4347-8497

10/09/2013
A MENTIRA

Fazer a oposição: verdade x mentira

Apoiar-se na passagem de Jesus, anotada por Lucas, 8:17-18 - "7ão 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. "7ão 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: 7ELSO7Prep: 13:30hDEPOE - 3ª Feira  14:00 h Dir: YOKOCEOSLocal:

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.

4125-6202

01/10/2013
A CRISE

Fazer a oposição: crise x solução

Correlacionar o tema com a passagem de João, cap. 14:18, "7ão vos deixareis órfãos, eu voltarei a vós"
Emmanuel. "7a hora da crise". In: Religião dos Espíritos, pág. 195/196. Joanna de Angelis. "Discernir e agir", mens. 18. In: Viver 
e amar. Idem, "7omomento exato", mens. 17, "Tristeza perturbadora", mens. 16. "Perseverar com Deus. In: Momentos de coragem.

Téc: ----Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Dir: CEILECEOSLocal:

39

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A fumaça salvadora". In:  100 estórias de vida e sabedoria, pág. 62, de Osvino Toillier (coletânea).
7arrar 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.

4178-9998

MensagemReunião para preparação de palestras Última 2ª- feira do mês as 13:30h na IAM Todos precisam participar!
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02/10/2013
A CRISE

Fazer a oposição: crise x solução

Correlacionar o tema com a passagem de João, cap. 14:18, "7ão vos deixareis órfãos, eu voltarei a vós"
Emmanuel. "7a hora da crise". In: Religião dos Espíritos, pág. 195/196. Joanna de Angelis. "Discernir e agir", mens. 18. In: Viver 
e amar. Idem, "7omomento exato", mens. 17, "Tristeza perturbadora", mens. 16. "Perseverar com Deus. In: Momentos de coragem.

Téc: LUCIA7APrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: IRACEMACEOSLocal:

39

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A fumaça salvadora". In:  100 estórias de vida e sabedoria, pág. 62, de Osvino Toillier (coletânea).
7arrar 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.

4367-4812

22/10/2013
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.

Téc: 7ELSO7Prep: 13:30hDEPOE - 3ª Feira  14:00 h Dir: DE7ISECEOSLocal:

42

Tarefa:

Delimitação:

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.

13/11/2013
AÇÃO DE GRAÇAS

Fazer a oposição: gratidão x ingratidão

Apoiar-se na epistola de Paulo aos efésios, 5:20 - "Dando graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo".
Emmanuel, "7a exaltação do Reino Divino", mens. 17. "Ação de Graças", mens. 19. In: Palavras de vida eterna. Joanna de 
Angelis. "A presença de Deus". In: Momentos de iluminação, mens. 1. Bloch, Pedro. "Deus e os meninos", p. 73. Alves, Rubens. 
"Meu Deus". Santana, José Acácio. "Eu quero agradecer", p. 115. In: De mão dadas, 1 (série, de Avelino A Correa e col.)

Téc: LUCIA7APrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: ERICACEOSLocal:

45

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O homem que comandava a ponte". In: Sabedoria em parábolas, de Felipe Aquino (coletânea)
Abordar o sentimento de gratidão a Deus pelo dom da vida.

4330-5574

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. "7ossa parcela". In: Alma e coração, mens. 55. Idem, "A caminho 
do alto". In: Bênção de paz, mens. 1. Idem, "7a 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: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Dir: CEILECEOSLocal:

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.

4178-9998

03/12/2013
O DESPERTAMENTO DA CONSCIÊNCIA

Fazer a oposição: atenção x desatenção

Correlacionar com os dizeres de Emmanuel em "Pão 7osso", 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: 7ELSO7Prep: 13:30hDEPOE - 3ª Feira  14:00 h Dir: DE7ISECEOSLocal:

48

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O incentivo santo". In: Jesus no lar, de 7éio 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.

MensagemReunião para preparação de palestras Última 2ª- feira do mês as 13:30h na IAM Todos precisam participar!
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14/12/2013
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

Téc: ----Prep: 13:30hA.E. Infantil 14:00 h Dir: KARLACEOSLocal:

49

Tarefa:

Delimitação:

Abordar a sabedoria de se reconhecer os verdadeiros tesouros.
7arrar a passagem evangélica por completo.
Ilustrar com "Os tesouros da alma". In: 100 estórias de vida e sabedoria, pág. 59, de Osvino Toillier (Coletânea)

18/12/2013
O HOMEM NOVO __ O RECOMEÇO

Fazer a oposição: modificação x transformação

Apoiar-se na assertiva de Jesus - "7inguém põe remendo novo em pano velho", conforme anotações de Mateus, 9:16ss..
Frei Beto. "Feliz Ano 7ovo". In: Feliz ano novo de Frei Beto. Joanna de Angelis. "Oração no ano novo". In: Florações evangélicas, 
mens. 60. Idem. "Desafios", p. 140/142. Produze tu", p. 96/98. "Escândalos", p. 137/139. In: Dimensões da Verdade. Roden, 
Humberto. "Remendo novo em roupa velha... ". In: Sabedoria das parábolas, p. 52/56.  Apud. "A palavra é sua". Maria Helena 
Luft, 8ª série, pág. 89, Ed. Scipione.

Téc: LUCIA7APrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: AIDÉECEOSLocal:

50

Tarefa:

Delimitação:

Explicar que a mensagem de Jesus é algo como "veste nova", que precisamos incorporar no nosso cotidiano. Salientar, ainda, que 
as frases-feitas de fim de ano são apenas pálidos esboços que deverão atingir contornos mais precisos no comportamento e na ação 
do amor universal.

4362-2858

26/12/2013
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 7atal". 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: LUCIA7APrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: CELIACEOSLocal:

51

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Conto de 7atal". Extraído da revista Presença Espírita, nº 129, de nov/dez de 1988.
Abordar a sublimidade do perdão instituído com a Boa 7ova de Jesus.

4367-2895

31/12/2013
A  FRATERNIDADE UNIVERSAL

A fraternidade universal. Fazer a oposição: sectarismo x fraternidade.

Correlacionar com o evangelho anotado por Marcos, 3:31-35 - "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos". A. T. Eclesiastes - 
3:1-8. Kardec, Allan. LE, terceira parte, perg. 919. EE, cap. 4, item 15. Emmanuel. "Recapitulações", mens. 33; "Lição Viva", 
mens. 176. 
Ilustrar com "O eleito de Deus". In: "Lendas do Céu e da Terra", pág. 149, bem como com a poesia de Carlos Drummond de 
Andrade.

Téc: ----Prep: 19:30hDiálogo Fraterno - Ter 20:00h Dir: ERICACEOSLocal:

52

Tarefa:

Delimitação:

Abordar o Ano 7ovo não apenas como mudança de calendário, mas sobretudo pela renovação de valores, de abolição do espírito 
de sectarismo, substituindo-o pela fraternidade.

4330-5574

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