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

03/02/2013

05

07

A CONFORMAÇÂO
Delimitação: 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.
Ilustrar com "O carneiro revoltado". In: Alvorada cristã, de Béio 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.
Local: CEOS

10

Local: CEOS

20

Dir: WAGBER
4178-7756

Téc: LUIS CARLOS

Prep: 13:30h

Dir: KARLA

Téc: ----

O DEVER
Delimitação: 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.
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.
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

23/05/2013

Prep: 18:30h

O ESFORÇO PESSOAL
Delimitação: Fazer a oposição: acomodação x esforço
Correlacionar o tema à passagem evangélica.
Joanna de Angelis. "Desafios". In: Demissões da Verdade, mens. 140/142. Idem "Reclamação e esforço". In: Messe de amor, p.
69/71. Emmanuel, "Ajuda-te hoje". In: Coragem, p. 87/88. Idem, "De ânimo forte". In: Vinha de luz, mens. 31. Idem, ibidem "Em
combate", mens. 79. Idem, ibidem "Fortaleza", mens 119.
Ilustrar com "A glória do esforço". In: Jesus no lar, p. 183/185, de Béio Lúcio.
Abordar que a sabedoria do homem de valor é fruto de sua continua renovação de sentimentos. Mostrar que o esforço é responsável
pela construção do homem de valor e pela anulação de suas inclinações negativas. Salientar a firme contenção do espírito e a sua
persistência de propósito. Esclarecer ainda que a recuperação do homem deve dar-se pelo esforço e não pela dor.
Tarefa: A.E. Infantil 14:00 h

14/03/2013

25-nov-12

Expositor: WALTER

Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

23/02/2013

Programação anual de Palestras 2013

Local: IAM

Prep: 19:30h

Dir: THAIS
4121-2165

Téc: ----

OS FORMADORES DE OPINIÃO
Delimitação: Fazer a oposição: boa influência x má influência
Correlacionar o tema à primeira epistola de Paulo aos Coríntios, 5:6 - "Bão sabeis que um pouco de fermento leveda a massa
toda?".
Emmanuel. "Fermento espiritual". In: Fonte viva, mens. 76. Idem, ibidem, "Ba instrumentabilidade", mens. 108. Idem, ibidem,
"Binguém 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.
Abordar a nossa influência nos outros, quais sejam modos, hábitos, palavras que estabelecem vínculos que podem determinar
diferentes formas de comportamento, boas ou más.
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

15/06/2013

23

27

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.
Local: CEOS

28

32

38

Téc: ----

Local: IAM

Prep: 19:30h

Dir: ASSIS
99693-4815

Téc: ----

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: ELISA
4421-9538

Téc: JOSE GOMES
4177-4410

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 Bosso. 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, "Bossos
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: A.E. Infantil 14:00 h

28/09/2013

Dir: ABGEL
4426-5402

O PODER DO AMOR
Delimitação: Fazer a oposição: amor x desamor
Correlacionar o tema à epistola de Paulo aos Romanos, 12:16 - "Tende o mesmo sentimento, uns para com os outros".
Emmanuel. "Progresso e amor". In: Bênçãos de paz, mens. 57. Idem, "A regra áurea". In: Caminho, verdade e vida, mens. 41.
Idem. Ibidem, "Amas o bastante?, mens. 97. Idem, "Ba presença do amor". In: Fonte viva, mens. 159. Idem, ibidem, "Inimigos",
mens. 137. Idem, "Com amor". In: Vinha de luz, mens. 5. Idem, ibidem, "De coração puro", mens. 90. Idem, ibidem, "Amizade e
compreensão", mens. 121. Idem, ibidem, "Amai-vos, mens. 130. Vinicius. "A boa parte". In: Ba Seara do Mestre. Meimei. "Amar o
próximo como a si mesmo". In: Evangelho no Lar, cap. 26.
Ilustrar com "O poder do amor". In: Bo mundo maior, cap. 5.
Salientar que o amor é essência divina e se executamos as nossas tarefas, quaisquer que sejam, fundamentados nesse amor,
venceremos as dificuldades.
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

17/08/2013

Prep: 13:30h

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: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

20/07/2013

25-nov-12

Expositor: WALTER

Tarefa: A.E. Infantil 14:00 h

11/07/2013

Programação anual de Palestras 2013

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: KARLA

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: A.E. Infantil 14:00 h

ReuniãoMensagem
para preparação de palestras

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: KARLA

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

10/10/2013

40

40

A REABILITAÇÃO
Delimitação: Fazer a oposição: degeneração x reabilitação
Correlacionar o tema com o evangelho de Jesus, segundo os apontamentos de Lucas, 23:46 - "Pai, nas tuas mãos entrego o meu
Espírito".
Meimei. "Deus é amor". In: Deus aguarda, p. 84/87. Joanna de Angelis. "Bas mãos de Deus". In: Florações evangélicas, p. 41/43.
Idem, "Arrependimento e reparação". In: Desperte e seja feliz, p. 57/61. Idem, "Convite à definição ". In: Convites da vida, mens.
11. Idem, ibidem, "Convite à regeneração", mens. 48
Ilustrar com "Arrependimento tardio". In: Trigo de Deus, cap. 12
Abordar o sofrimento dos corações em luta de redenção que não tem caráter punitivo, mas antes constituem-se em técnicas de
educação de que se utiliza o Pai Amoroso convocando o filho rebelde à edificação interior, à reparação dos próprios erros.

48

51

52

Dir: LUZIA
4238-2033

Téc: ----

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: SEVERIABO
4121-4377

Téc: PEDRO

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: ELISA
4421-9538

Téc: JOSE GOMES
4177-4410

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 Batal". 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 Batal". Extraído da revista Presença Espírita, nº 129, de nov/dez de 1988.
Abordar a sublimidade do perdão instituído com a Boa Bova de Jesus.
Tarefa: A.E. Infantil 14:00 h

29/12/2013

Prep: 19:30h

O DESPERTAMENTO DA CONSCIÊNCIA
Delimitação: Fazer a oposição: atenção x desatenção
Correlacionar com os dizeres de Emmanuel em "Pão Bosso", 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.
Ilustrar com "O incentivo santo". In: Jesus no lar, de Béio 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.
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

28/12/2013

Local: IAM

A REABILITAÇÃO
Delimitação: Fazer a oposição: degeneração x reabilitação
Correlacionar o tema com o evangelho de Jesus, segundo os apontamentos de Lucas, 23:46 - "Pai, nas tuas mãos entrego o meu
Espírito".
Meimei. "Deus é amor". In: Deus aguarda, p. 84/87. Joanna de Angelis. "Bas mãos de Deus". In: Florações evangélicas, p. 41/43.
Idem, "Arrependimento e reparação". In: Desperte e seja feliz, p. 57/61. Idem, "Convite à definição ". In: Convites da vida, mens.
11. Idem, ibidem, "Convite à regeneração", mens. 48
Ilustrar com "Arrependimento tardio". In: Trigo de Deus, cap. 12
Abordar o sofrimento dos corações em luta de redenção que não tem caráter punitivo, mas antes constituem-se em técnicas de
educação de que se utiliza o Pai Amoroso convocando o filho rebelde à edificação interior, à reparação dos próprios erros.
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

07/12/2013

25-nov-12

Expositor: WALTER

Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

12/10/2013

Programação anual de Palestras 2013

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: LUCIABO
4173-1598

Téc: ----

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 Bovo não apenas como mudança de calendário, mas sobretudo pela renovação de valores, de abolição do espírito
de sectarismo, substituindo-o pela fraternidade.
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

ReuniãoMensagem
para preparação de palestras

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: WAGBER
4178-7756

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

ReuniãoMensagem
para preparação de palestras

Programação anual de Palestras 2013

25-nov-12

Expositor: WALTER

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

Todos precisam participar!

