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

12/01/2013
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Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: ELISA
4421-9538

Exp: LUIS DE JESUS
4239-4059

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: SEVERIAIO
4121-4377

Exp: MILTES
2677-3804

Tema: O ESFORÇO PESSOAL
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 Iéio 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. Sábado 19:30 h

30/03/2013

Técnico: EDSON

Tema: 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.
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.
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

23/02/2013

25-nov-12

Tema: O ESFORÇO CONTÍNUO NO TRABALHO DO BEM
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.
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

02/02/2013

Programação anual de Palestras 2013

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: GLORIA

Exp: LUIS DE JESUS
4239-4059

Tema: O SENTIDO DA VIDA
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. Iecessitamos desenvolver nossas qualidades
pessoais, conviver, ser felizes, conhecer a nós mesmos, pensar sobre nossos atos e analisá-los.
Ilustrar com "A lição da Iatureza". In: 100 estórias de vida e sabedoria, de Osvino Toillier.
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

Reunião para preparação de palestra

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: ELISA
4421-9538

Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS.

Exp: EDSOI SARDAIO

Todos precisam participar!

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

20/04/2013

15

18

23

26

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: ELISA
4421-9538

Exp: MILTES
2677-3804

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: GLORIA

Exp: JAHILDA
4368-0119

Tema: A CONTRIBUIÇÃO
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. Sábado 19:30 h

06/07/2013

Técnico: EDSON

Tema: 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.
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

15/06/2013

25-nov-12

Tema: OS TRABALHOS HUMILDES
Fazer a oposição: valorização x desvalorização
Correlacionar o tema à passagem evangélica em Lucas, 9:48 - "Aquele que dentre vós for o menor de todos, esse é que é o grande".
Emmanuel. "Últimos". In: harmonização, p. 13/7. Idem, "Aprimoremos". In: Palavras de vida eterna, mens. 5/4. Idem, "Para o
alvo". In: Vinha de luz, mens. 50.
Ilustrar com "A história de uma princesa". In: Contando histórias, p. 63, de Celso Martins e outros
Enfocar a grandeza dos trabalhos dos auxiliares domésticos, dos garis, dos coletores de material reciclável, dos vendedores
ambulantes, dos motoristas e cobradores de ônibus ..., merecedores todos do nosso respeito e consideração. Mencionar ainda o
que é importante para Deus não é o tipo de profissão, mas como se executa o trabalho
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

11/05/2013

Programação anual de Palestras 2013

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: SEVERIAIO
4121-4377

Exp: ELISA
4421-9538

Tema: 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. "Io crediário da vida". In: Alma e coração. Idem, "Iecessitados". 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 Iéio 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

Reunião para preparação de palestra

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: SEVERIAIO
4121-4377

Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS.

Exp: JAHILDA
4368-0119

Todos precisam participar!

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

27/07/2013

29

33

36

41

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: SEVERIAIO
4121-4377

Exp: ELISA
4421-9538

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: GLORIA

Exp: FORT
4365-2344

Tema: A MENTIRA
Fazer a oposição: verdade x mentira
Apoiar-se na passagem de Jesus, anotada por Lucas, 8:17-18 - "Ião 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. "Ião 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. Sábado 19:30 h

19/10/2013

Técnico: EDSON

Tema: O COMPORTAMENTO DIFERENCIADO
Fazer a oposição: diferença x igualdade
Correlacionar o tema à passagem de Jesus, conforme anotações de Mateus, 5:47 - "Que fazeis de especial?". Relatar o episódio das
admoestações de Jesus sobre o cristão ter um comportamento diferenciado, atendendo à perfeição da nova lei (Mateus, 5:38-48)
Joanna de Angelis. "Homens-vazios". In: Momentos de iluminação, p. 85/90. Idem, "Com o que tens". In: Messe de amor, p. 164,6.
Emmanuel. "Auxilio eficiente". In: Vinha de luz, mens. 17. Idem, ibidem, "Que fazeis de especial", mens. 60. Joanna de Angelis. "A
ponto". In: Messe de amor, mens. 54.
Ilustrar com "Estrela-do-mar" (texto esparso).
Considerar que o cristão comprometido com os investimentos de ordem espiritual passará pela vida não como homem-vazio, mas
sim na condição de criatura que tem sua vida marcada por um comportamento diferenciado daqueles homens de senso comum.
Salientar que não se deve nivelar no erro, copiando e repetindo os erros dos outros.
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

14/09/2013

25-nov-12

Tema: A DUPLA RESPONSABILIDADE (SER PAI E MÃE AO MESMO TEMPO)
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. Sábado 19:30 h

24/08/2013

Programação anual de Palestras 2013

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: ELISA
4421-9538

Exp: SEBASTIÃO
4425-2155

Tema: 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
Levar o sonsolo e a esperança.
Ilustrar com "Saudades", texto de Sylvia Ortoff. In: Jogando conversa fora.
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

Reunião para preparação de palestra

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: ELISA
4421-9538

Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS.

Exp: CIDIIHA
4123-0792

Todos precisam participar!

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

09/11/2013

44

47

49

51

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: SEVERIAIO
4121-4377

Exp: ELISA
4421-9538

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: GLORIA

Exp: ELISA
4421-9538

Tema: 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
Abordar a sabedoria de se reconhecer os verdadeiros tesouros.
Iarrar 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. Sábado 19:30 h

28/12/2013

Técnico: EDSON

Tema: A ESPERANÇA
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. "Iunca 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: A.E. Sábado 19:30 h

14/12/2013

25-nov-12

Tema: COLABORADORES DO CRISTO
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 Iosso, 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. Sábado 19:30 h

30/11/2013

Programação anual de Palestras 2013

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: SEVERIAIO
4121-4377

Exp: MILTES
2677-3804

Tema: 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 Iatal". 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 Iatal". Extraído da revista Presença Espírita, nº 129, de nov/dez de 1988.
Abordar a sublimidade do perdão instituído com a Boa Iova de Jesus.
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

Reunião para preparação de palestra

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: SEVERIAIO
4121-4377

Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS.

Exp: GABRIEL
4367-4812

Todos precisam participar!

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

Reunião para preparação de palestra

Programação anual de Palestras 2013

25-nov-12

Técnico: EDSON

Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS.

Todos precisam participar!

