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

31/01/2013

04

08

A PRECAUÇÃO
Delimitação: 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.
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.
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Dir: LUZIA
4238-2033

Téc: ----

Local: IAM

Prep: 19:30h

Dir: THAIS
4121-2165

Téc: ----

Local: IAM

Prep: 19:30h

Dir: THAIS
4121-2165

Téc: ----

A REVERÊNCIA E RESPEITO
Delimitação: 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.
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.
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

30/05/2013

Prep: 19:30h

O SENTIDO DA VIDA
Delimitação: Fazer a oposição: desconsideração x consideração
Correlacionar o tema à passagem de Jesus anotada por João, 10:10. "Eu vim para que tivésseis vida e vida em abundancia.
Gonzaguinha. "O que é o que é?" In: De mãos dadas, p. 22. Idem, ibidem, "A busca dos prazeres", p. 23. Idem, ibidem, "Além dos
prazeres", p. 24. "as drogas", p. 24. Idem, ibidem, "Baobás", p. 25.
Enfocar o sentido da vida pautada nos princípios e valores morais, quais sejam: o amor, o trabalho, o respeito, a fraternidade, a
probidade. Além dos prazeres, precisamos ser bem aceitos e amados pelos outros. @ecessitamos desenvolver nossas qualidades
pessoais, conviver, ser felizes, conhecer a nós mesmos, pensar sobre nossos atos e analisá-los.
Ilustrar com "A lição da @atureza". In: 100 estórias de vida e sabedoria, de Osvino Toillier.
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

25/04/2013

Local: IAM

A SOLIDARIEDADE
Delimitação: Fazer a oposição: individualismo x solidariedade
Correlacionar o tema ao evangelho de Jesus, em Marcos, 9:41 - "Qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, vos
digo que não perderá o seu galardão".
Emmanuel. "Cooperação". In: Caminho, verdade e vida, mens. 175. Idem, "@inguém vive para si". In: Fonte viva, mens. 154. Idem,
"O homem com Jesus". In: Pão nosso, mens. 61. Idem, "Em nossa luta". In: Vinha de Luz, mens. 32. Idem, ibidem, "@ão basta ver",
mens. 34. André Luiz. "Interdependência". In: Sol nas almas. Joanna de Angelis. "Convite à solidariedade", mens. 55. In: Convites
da vida, mens. 55. Kardec, Allan. EE, cap. XXV, item 3 e 8.
Ilustrar com "Um cão na noite", de Luiz Martins. In: Ciranda de ventos.
Abordar o cultivo do sentimento de solidariedade, mostrando que dependermos uns dos outros para bem viver. Considerar que
ninguém deve presumir que pode elevar-se sem o auxílio de outrem, e que aceitar a mão solidária não significa condição
parasitória.
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

28/03/2013

25-nov-12

Expositor: ELOISA BERNADO

Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

28/02/2013

Programação anual de Palestras 2013

Local: IAM

Prep: 19:30h

Dir: THAIS
4121-2165

Téc: ----

A PROTEÇÃO DO MESTRE
Delimitação: 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, "@a 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: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

ReuniãoMensagem
para preparação de palestras

Local: IAM

Prep: 19:30h

Dir: THAIS
4121-2165

Última 2ª- feira do mês as 13:30h na IAM

Téc: ----

Todos precisam participar!

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

27/06/2013

25

29

PADRÕES E VALORES
Delimitação: 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.
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.
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Dir: THAIS
4121-2165

Téc: ----

Local: IAM

Prep: 19:30h

Dir: THAIS
4121-2165

Téc: ----

Local: IAM

Prep: 19:30h

Dir: THAIS
4121-2165

Téc: ----

A EFEMERIDADE
Delimitação: 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.
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.
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

31/10/2013

Prep: 19:30h

IMPERFEIÇÃO E UTILIDADE
Delimitação: 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, "@o reino interior". In: Vinha de luz,
mens. 24
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.
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

26/09/2013

Local: IAM

A DUPLA RESPONSABILIDADE (SER PAI E MÃE AO MESMO TEMPO)
Delimitação: Fazer a oposição: assunção x abandono
Correlacionar o tema ao EE, cap 15, item 9 - "Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: Que fizeste do filho
confiado à vossa guarda?" (Santo Agostinho).
Provérbios (AT) 13:1, 24:14e25. Emmanuel. "Educação no lar", mens. 12. In: Caminho, verdade e vida. Idem., "Educa", mens. 30 e
"Crianças", mens 157. In: Fonte viva. Idem, "Bem-aventurados". In: Justiça divina, mens. 177. Idem, "O não e a luta", mens. 80.
Idem, ibidem, "É o mesmo", mens. 150. Idem, "Tu e tua casa". In: Vinha de luz, mens. 88. Idem, ibidem, "Pais", mens. 135. Idem,
ibidem, "Filhos", mens. 136
Ilustrar com "Palavras de filho", de Carlos Queiroz Telles.
Abordar a sensibilidade de o homem que, às vezes, é pai e mãe ao mesmo tempo. Considerar sua responsabilidade perante o
Espírito reencarnado que Deus lhe confiou.
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

29/08/2013

25-nov-12

Expositor: ELOISA BERNADO

Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

25/07/2013

Programação anual de Palestras 2013

Local: IAM

Prep: 19:30h

Dir: LUZIA
4238-2033

Téc: ----

EDIFICAÇÕES DURADOURAS
Delimitação: 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: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

ReuniãoMensagem
para preparação de palestras

Local: IAM

Prep: 19:30h

Dir: LUZIA
4238-2033

Última 2ª- feira do mês as 13:30h na IAM

Téc: ----

Todos precisam participar!

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

28/11/2013

47

Programação anual de Palestras 2013

25-nov-12

Expositor: ELOISA BERNADO

A ESPERANÇA
Delimitação: Fazer a oposição: esperança x desesperança
Apoiar-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, cap 13:7 - "Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre". Citar ainda o
Eclesiastes, IX, 4 - "Porque, enquanto um homem permanece entre vivos, há esperança"
Joanna de Angelis. "Convite à esperança". In: Convite da vida. Mens. 18. Idem, "Tranquiliza-te em Deus". In: Responsabilidade, p.
58/59. Idem. "Prossegue lutando". In: Messe de amor, mens. 21. Meimei. "@unca sem esperança". In: Coragem, p. 25/26. Fromm,
Erich. "A esperança". In: A revolução da esperança, p. 24/31
Ilustrar com "Estrela verde". In: 100 Estórias de vida e sabedoria", p. 21, coletânea de Osvino Toillier. Editora Sinodal.
Abordar o que a esperança não é e contrapor com a esperança empreendedora. O futuro se consolida mediante as realizações do
presente... (Joanna de Angelis)
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

ReuniãoMensagem
para preparação de palestras

Local: IAM

Prep: 19:30h

Dir: THAIS
4121-2165

Última 2ª- feira do mês as 13:30h na IAM

Téc: ----

Todos precisam participar!

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

ReuniãoMensagem
para preparação de palestras

Programação anual de Palestras 2013

25-nov-12

Expositor: ELOISA BERNADO

Última 2ª- feira do mês as 13:30h na IAM

Todos precisam participar!

