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

07/01/2013

01

02

O ESFORÇO CONTÍNUO NO TRABALHO DO BEM
Delimitação: 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.
Local: CEOS

02

Local: CEOS

03

Dir: ADILIA
4368-1727

Téc: TO;I;HA

Prep: 18:30h

Dir: WAG;ER
4178-7756

Téc: ELISA
4421-9538

O ZELO E A FIRMEZA
Delimitação: 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.
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.
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

26/01/2013

Prep: 19:30h

O ZELO E A FIRMEZA
Delimitação: 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.
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.
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

17/01/2013

25-nov-12

Expositor: JAHILDA

Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

13/01/2013

Programação anual de Palestras 2013

Local: IAM

Prep: 19:30h

Dir: LUZIA
4238-2033

Téc: ----

O PRECONCEITO
Delimitação: 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.
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.
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

ReuniãoMensagem
para preparação de palestras

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: GLORIA

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

Téc: PEDRO

Todos precisam participar!

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

26/01/2013

03

08

O PRECONCEITO
Delimitação: 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.
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.

11

12

Prep: 15:45h

Dir: ELOISA
4178-9856

Téc: ----

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: ELISA
4421-9538

Téc: GERALDO

O VALOR PESSOAL
Delimitação: 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: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

28/03/2013

Local: CEOS

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: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

21/03/2013

25-nov-12

Expositor: JAHILDA

Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h

01/03/2013

Programação anual de Palestras 2013

Local: IAM

Prep: 19:30h

Dir: LUZIA
4238-2033

Téc: ----

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: A.E. 5ª Feira 20:00 h

ReuniãoMensagem
para preparação de palestras

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: AUGUSTO

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

Téc: MA;OEL
4178-2382

Todos precisam participar!

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

04/04/2013

13

18

19

21

Prep: 19:30h

Dir: A;TO;IO CARLOS
97818-7000

Téc: ELIZA SILVA
4345-4236

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: GLORIA

Téc: EDSO;

O FORTALECIMENTO ESPIRITUAL DO HOMEM
Delimitação: Fazer a oposição: desencorajamento x fortalecimento
Correlacionar o tema à passagem da 2ª epistola de Paulo a Timóteo, 2:15 - "Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro
que não têm de que se envergonhar.
Emmanuel. "Sementeira e ceifas". In: Vinha de luz, mens. 53. Idem "Prosseguindo". In: Palavras de vida eterna, mens. 81. Idem,
ibidem, "Divinos dons", mens. 84. Idem, ibidem, "Diante da providência", mens. 132. Idem, ibidem, ";a vitória real", mens. 136.
Leith, ;orbert. "Uma pérola é formada com dores". In: Parábolas proféticas, p. 101. Idem, ibidem, "A pérola é formada lentamente
pelo acréscimo de camadas", p. 104.
Ilustrar com "O bosque" (texto esparso)
Tal qual a pérola, o aperfeiçoamento espiritual do homem dá-se por interferência de circunstância difíceis com as quais ele deve
aprender e amadurecer. Para tanto, atendamos aos deveres diários que a vida nos prescreveu, administrando-os com sabedoria e
amor e, assim, adicionaremos novas parcelas de saber ao nosso fortalecimento espiritual.
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

27/05/2013

Local: CEOS

A BONDADE
Delimitação: 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. Sábado 19:30 h

12/05/2013

25-nov-12

Expositor: JAHILDA

A VERDADE
Delimitação: Fazer a oposição: verdade x mentira
Correlacionar o tema ao evangelho de Jesus anotado por João, 18:37/38 - "Tu o dizes, eu sou rei". Apresentar a passagem de Jesus
ante o tribunal de Pilatos, em João, 18:28-32.
Correa, Avelino A et col. "Viver a verdade".
Ilustrar com "A Verdade, a mentira, o fogo e a água". Lenda etíope. In: De mãos dadas, de Avelino Correa et col. (8ª série) Editora
Scipione.
Abordar que devemos ser dirigidos pela verdade e que precisamos ser verdadeiros em quaisquer situação.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

11/05/2013

Programação anual de Palestras 2013

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: WALTER
4178-7756

Téc: ELIZA SILVA
4345-4236

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: A.E. 2ª Feira 20:00 h

ReuniãoMensagem
para preparação de palestras

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: ELISA
4421-9538

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

Téc: LUIS CARLOS

Todos precisam participar!

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

13/06/2013

23

26

27

29

Prep: 19:30h

Dir: ELISA
4421-9538

Téc: ELIZA SILVA
4345-4236

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: SEVERIA;O
4121-4377

Téc: EDSO;

TEMPO DE MATURIDADE
Delimitação: 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. 2ª Feira 20:00 h

21/07/2013

Local: CEOS

A TOLERÂNCIA
Delimitação: 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. ";o crediário da vida". In: Alma e coração. Idem, ";ecessitados". 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
Ilustrar com "O servo inconstante", de ;éio 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
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

08/07/2013

25-nov-12

Expositor: JAHILDA

A CONTRIBUIÇÃO
Delimitação: Fazer a oposição: ouvir e passar x servir e passar
Apoiar-se na expressão de Jesus - "E porque me chamais Senhor e não fazeis o que eu digo?", inserta no evangelho de Mateus,
7:21-23.
EE, cap. XIII, item 7 e 8; cap. XV, item 1, 3, 5 e 10; cap. XVIII, item 6 a 9. Emmanuel. "Apliquemos-nos". In: Caminho, verdade e
vida, mens. 25. Idem, ibidem, "Indicação de Pedro", mens. 27. Idem, "O minuto". In: Instrumento do tempo. Idem, "Antes de servir".
In: Pão nosso. Idem, ibidem, "O grande servidor", p. 119.
Ilustrar com "O estranho encontro". In: Quando voltar a primavera, de Amélia Rodrigues.
Compreender que Deus visita a criatura pela própria criatura e que cabe a nós ouvir o apelo para o serviço divino, colocando
nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

06/07/2013

Programação anual de Palestras 2013

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: MILTES
2677-3804

Téc: LUIS CARLOS

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: A.E. Domingo 19:00 h

ReuniãoMensagem
para preparação de palestras

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: WALTER
4178-7756

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

Téc: LUIS CARLOS

Todos precisam participar!

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

22/07/2013

29

29

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.
Local: CEOS

32

36

Dir: ELISA
4421-9538

Téc: TO;I;HA

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: MARCIA CHIURCO
4224-5642

Téc: GERALDO

E OS FILHOS COMO FICAM?
Delimitação: 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 ;osso. 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, ";ossos
irmãos", mens. 83. "Os filhos na separação dos pais" (textos esparsos)
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.
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h

08/09/2013

Prep: 19:30h

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: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

17/08/2013

25-nov-12

Expositor: JAHILDA

Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

26/07/2013

Programação anual de Palestras 2013

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Dir: ELOISA
4178-9856

Téc: ----

A MENTIRA
Delimitação: Fazer a oposição: verdade x mentira
Apoiar-se na passagem de Jesus, anotada por Lucas, 8:17-18 - ";ão 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. ";ão 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. Domingo 19:00 h

ReuniãoMensagem
para preparação de palestras

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: WAG;ER
4178-7756

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

Téc: LUIS CARLOS

Todos precisam participar!

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

19/09/2013

37

38

O AMBIENTE ESPIRITUAL DO LAR
Delimitação: Fazer a oposição: harmonia x desarmonia
Correlacionar o tema com o EE, cap. 9, item 6, bem como com o cap. 27, item 11.
André Luiz. Conduta espírita (pesquisa livre). Emmanuel. "Padrão espírita". In: Bênção de paz, mens. 55. Idem, "Viver em paz". In:
Fonte viva, mens. 123. Idem, "Virtude solitária". In: Justiça divina, p. 23. Idem. "Com amor". In: Vinha de luz, mens. 5. Idem,
ibidem, "A prece recompõe", mens. 98. Joanna de Angelis. "Convite ao Evangelho". In: Convites da Vida, mens. 20. Idem, ibidem,
"Convite à harmonia", mens. 27. Miramez. "Felicidade no lar". In: O Mestre dos mestres, mens. 30. Meimei. "O duelo". In:
Evangelho no lar, mens. 38.
Ilustrar com o "O ensino da luz". In: A vida escreve, mens. 28, de Hilário Silva.
Abordar a participação e interesse de todos na manutenção do ambiente espírital saudável do lar. Salientar a responsabilidade de
todos para esse desiderato.

42

Local: CEOS

42

44

Dir: ASSIS
99693-4815

Téc: ----

Prep: 19:15h

Dir: SEVERIA;O
4121-4377

Téc: PEDRO

Local: IAM

Prep: 19:30h

Dir: ASSIS
99693-4815

Téc: ----

O DOM SUPREMO
Delimitação: 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: DESADEF - Sábado 16:00 h

03/11/2013

Prep: 19:30h

O DOM SUPREMO
Delimitação: 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: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

26/10/2013

Local: IAM

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: A.E. Sábado 19:30 h

24/10/2013

25-nov-12

Expositor: JAHILDA

Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

28/09/2013

Programação anual de Palestras 2013

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Dir: ETELVO;E

Téc: ----

COLABORADORES DO CRISTO
Delimitação: 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 ;osso, mens. 79.
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.
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

ReuniãoMensagem
para preparação de palestras

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: ELISA
4421-9538

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

Téc: ELIZA SILVA
4345-4236

Todos precisam participar!

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

11/11/2013

45

45

AÇÃO DE GRAÇAS
Delimitação: 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, ";a 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.)
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.
Local: CEOS

46

46

49

Téc: LUIS CARLOS

Local: IAM

Prep: 19:30h

Dir: ASSIS
99693-4815

Téc: ----

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: WAG;ER
4178-7756

Téc: PEDRO

A AUTO-ACEITAÇÃO
Delimitação: 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. ";ossa parcela". In: Alma e coração, mens. 55. Idem, "A caminho
do alto". In: Bênção de paz, mens. 1. Idem, ";a 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

09/12/2013

Dir: ADILIA
4368-1727

A AUTO-ACEITAÇÃO
Delimitação: 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. ";ossa parcela". In: Alma e coração, mens. 55. Idem, "A caminho
do alto". In: Bênção de paz, mens. 1. Idem, ";a 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. Domingo 19:00 h

21/11/2013

Prep: 19:30h

AÇÃO DE GRAÇAS
Delimitação: 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, ";a 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.)
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.
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

17/11/2013

25-nov-12

Expositor: JAHILDA

Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

14/11/2013

Programação anual de Palestras 2013

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: MÁRCIO
4127-2556

Téc: MA;OEL
4178-2382

AS ESCOLHAS
Delimitação: 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.
;arrar 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. 2ª Feira 20:00 h

ReuniãoMensagem
para preparação de palestras

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: MILTES
2677-3804

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

Téc: ;ILSO;

Todos precisam participar!

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

19/12/2013

50

50

O HOMEM NOVO __ O RECOMEÇO
Delimitação: Fazer a oposição: modificação x transformação
Apoiar-se na assertiva de Jesus - ";inguém põe remendo novo em pano velho", conforme anotações de Mateus, 9:16ss..
Frei Beto. "Feliz Ano ;ovo". 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.
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.
Local: CEOS

51

52

Dir: ELISA
4421-9538

Téc: MA;OEL
4178-2382

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: MARCIA CHIURCO
4224-5642

Téc: GERALDO

A SUBLIMIDADE DO PERDÃO E O NATAL
Delimitação: 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 ;atal". 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.
Ilustrar com "Conto de ;atal". Extraído da revista Presença Espírita, nº 129, de nov/dez de 1988.
Abordar a sublimidade do perdão instituído com a Boa ;ova de Jesus.
Local: CEOS

Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

04/01/2014

Prep: 19:30h

O HOMEM NOVO __ O RECOMEÇO
Delimitação: Fazer a oposição: modificação x transformação
Apoiar-se na assertiva de Jesus - ";inguém põe remendo novo em pano velho", conforme anotações de Mateus, 9:16ss..
Frei Beto. "Feliz Ano ;ovo". 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.
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.
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

23/12/2013

25-nov-12

Expositor: JAHILDA

Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

20/12/2013

Programação anual de Palestras 2013

Prep: 19:30h

Dir: ADILIA
4368-1727

Téc: TO;I;HA

A FRATERNIDADE UNIVERSAL
Delimitação: 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.
Abordar o Ano ;ovo não apenas como mudança de calendário, mas sobretudo pela renovação de valores, de abolição do espírito
de sectarismo, substituindo-o pela fraternidade.
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h

ReuniãoMensagem
para preparação de palestras

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Dir: ETELVO;E

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: JAHILDA

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

Todos precisam participar!

