
25-nov-12
DEPEX-Depto de Exposição Interna

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

Expositor: MARIA ELISA

27/01/2013
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: ROSEPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: A5TO5IO CARLOSCEOSLocal:

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.

97818-7000

13/02/2013
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, "5a presença do amor". In: Fonte viva, mens. 159. Idem, ibidem, " 5a luta 
vulgar", mens. 160. André Luis. "Ideal e segurança". In: Sol nas almas, p. 49-51. Idem, ibidem, "Sacrifícios voluntários", p. 
182/184.

Téc: LUCIA5APrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: CELIACEOSLocal:

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.

4367-2895

07/04/2013
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: ROSEPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: A5TO5IO CARLOSCEOSLocal:

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.

97818-7000

10/04/2013
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: LUCIA5APrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: CELIACEOSLocal:

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.

4367-2895

19/05/2013
OS FORMADORES DE OPINIÃO

Fazer a oposição: boa influência x má influência

Correlacionar o tema à primeira epistola de Paulo aos Coríntios, 5:6 - "5ão sabeis que um pouco de fermento leveda a massa 
toda?".
Emmanuel. "Fermento espiritual". In: Fonte viva, mens. 76. Idem, ibidem, "5a instrumentabilidade", mens. 108. Idem, ibidem, 
"5inguém vive para si", mens. 154. Idem, "Que fazer de especial". In: Vinha de luz, mens. 60. Idem, ibidem, "Multidões", mens. 6. 
Joanna de Angelis. "Obreiros da vida". In: Florações evangélicas, p. 24/27.

Téc: ROSEPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: IRACEMACEOSLocal:

20

Tarefa:

Delimitação:

Abordar a nossa influência nos outros, quais sejam modos, hábitos, palavras que estabelecem vínculos que podem determinar 
diferentes formas de comportamento, boas  ou más.

4367-4812
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05/06/2013
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. "5este exato momento", mens. 14. Batuíra. "Anda quando", mens. 33. Albino Teixeira. "5ota 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: LUCIA5APrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: AIDÉECEOSLocal:

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.

4362-2858

16/06/2013
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: ROSEPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: CATARI5ACEOSLocal:

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.

4362-2279

07/07/2013
TEMPO DE MATURIDADE

Fazer a oposição: crescimento x decaída

Girom Gomide. "Vencido pela idade". In: Revista Espírita, nº 7. Fernando Worn. "A arte de não envelhecer", março de 1994. D. 
Jaime Luiz Coelho (tradutor) "Cântico de um ancião". Orações 33. Ed. Paulinas. Joanna de Angelis. "Idade não cronológica". In: 
Momentos de iluminação, p. 37/41.

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

27

Tarefa:

Delimitação:

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.

4367-4812

31/07/2013
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: LUCIA5APrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: MADALE5ACEOSLocal:

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.

13/10/2013
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: ALBERTOPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: RUDI5EICEOSLocal:

41

Tarefa:

Delimitação:

Levar o sonsolo e a esperança.
Ilustrar com "Saudades", texto de Sylvia Ortoff. In: Jogando conversa fora.

4367-5215

MensagemReunião para preparação de palestras Última 2ª- feira do mês as 13:30h na IAM Todos precisam participar!
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10/11/2013
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, "5a 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: ALBERTOPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: IRACEMACEOSLocal:

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.

4367-4812

17/12/2013
O HOMEM NOVO __ O RECOMEÇO

Fazer a oposição: modificação x transformação

Apoiar-se na assertiva de Jesus - "5inguém põe remendo novo em pano velho", conforme anotações de Mateus, 9:16ss..
Frei Beto. "Feliz Ano 5ovo". 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: ----Prep: 08:10hDiálogo Fraterno - Ter 08:40h Dir: ROSA MARIACEOSLocal:

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.

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