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

17/01/2013

02

04

06

08

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Exp: MILTES
2677-3804

Dir: ELISA
4421-9538

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: ODAIR
4229-0342

Exp: ACTOCIO CARLOS
97818-7000

Tema: 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, "Ca presença do amor". In: Fonte viva, mens. 159. Idem, ibidem, " Ca luta
vulgar", mens. 160. André Luis. "Ideal e segurança". In: Sol nas almas, p. 49-51. Idem, ibidem, "Sacrifícios voluntários", p.
182/184.
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.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

28/02/2013

Técnico: MANOEL

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. 5ª Feira 20:00 h

14/02/2013

25-nov-12

Tema: O ZELO E A FIRMEZA
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. 5ª Feira 20:00 h

31/01/2013

Programação anual de Palestras 2013

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: AUGUSTO

Exp: JOÃO CARLOS
4338-9094

Tema: A SOLIDARIEDADE
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, "Cinguém 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, "Cão 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. 5ª Feira 20:00 h

Reunião para preparação de palestra

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: ACTOCIO CARLOS
97818-7000

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

Exp: SEBASTIÃO
4425-2155

Todos precisam participar!

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

14/03/2013
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16

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: ELISA
4421-9538

Exp: MILTES
2677-3804

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: AUGUSTO

Exp: JAHILDA
4368-0119

Tema: 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.
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.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

25/04/2013

Técnico: MANOEL

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. Cecessitamos desenvolver nossas qualidades
pessoais, conviver, ser felizes, conhecer a nós mesmos, pensar sobre nossos atos e analisá-los.
Ilustrar com "A lição da Catureza". In: 100 estórias de vida e sabedoria, de Osvino Toillier.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

11/04/2013

25-nov-12

Tema: O DEVER
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: A.E. 5ª Feira 20:00 h

28/03/2013

Programação anual de Palestras 2013

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: ODAIR
4229-0342

Exp: AUGUSTO

Tema: A REVERÊNCIA E RESPEITO
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: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Reunião para preparação de palestra

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: ELISA
4421-9538

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

Exp: SEBASTIÃO
4425-2155

Todos precisam participar!

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

09/05/2013

18

20

22

24

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: MÁRCIO
4127-2556

Exp: JOÃO CARLOS
4338-9094

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: AUGUSTO

Exp: ODAIR
4229-0342

Tema: 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. "Ceste exato momento", mens. 14. Batuíra. "Anda quando", mens. 33. Albino Teixeira. "Cota 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
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.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

20/06/2013

Técnico: MANOEL

Tema: OS FORMADORES DE OPINIÃO
Fazer a oposição: boa influência x má influência
Correlacionar o tema à primeira epistola de Paulo aos Coríntios, 5:6 - "Cão sabeis que um pouco de fermento leveda a massa
toda?".
Emmanuel. "Fermento espiritual". In: Fonte viva, mens. 76. Idem, ibidem, "Ca instrumentabilidade", mens. 108. Idem, ibidem,
"Cinguém 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: A.E. 5ª Feira 20:00 h

06/06/2013

25-nov-12

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. 5ª Feira 20:00 h

23/05/2013

Programação anual de Palestras 2013

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: ACTOCIO CARLOS
97818-7000

Exp: MILTES
2677-3804

Tema: 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.
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.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Reunião para preparação de palestra

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: AUGUSTO

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

Exp: EDUARDO
4127-3385

Todos precisam participar!

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

04/07/2013

26

28

30

32

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: ODAIR
4229-0342

Exp: ACTOCIO CARLOS
97818-7000

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: ODAIR
4229-0342

Exp: JOÃO CARLOS
4338-9094

Tema: 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?".
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.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

15/08/2013

Técnico: MANOEL

Tema: O PODER DO AMOR
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, "Ca 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: Ca Seara do Mestre. Meimei. "Amar o
próximo como a si mesmo". In: Evangelho no Lar, cap. 26.
Ilustrar com "O poder do amor". In: Co 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. 5ª Feira 20:00 h

01/08/2013

25-nov-12

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. "Co crediário da vida". In: Alma e coração. Idem, "Cecessitados". 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 Céio 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. 5ª Feira 20:00 h

18/07/2013

Programação anual de Palestras 2013

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: MÁRCIO
4127-2556

Exp: AUGUSTO

Tema: E OS FILHOS COMO FICAM?
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 Cosso. 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, "Cossos
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. 5ª Feira 20:00 h

Reunião para preparação de palestra

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: ODAIR
4229-0342

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

Exp: ELOISA
4178-9856

Todos precisam participar!

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

29/08/2013

34
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40

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: ELISA
4421-9538

Exp: SEBASTIÃO
4425-2155

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: MÁRCIO
4127-2556

Exp: MILTES
2677-3804

Tema: A EFEMERIDADE
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. 5ª Feira 20:00 h

10/10/2013

Técnico: MANOEL

Tema: A MENTIRA
Fazer a oposição: verdade x mentira
Apoiar-se na passagem de Jesus, anotada por Lucas, 8:17-18 - "Cão 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. "Cão 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. 5ª Feira 20:00 h

26/09/2013

25-nov-12

Tema: IMPERFEIÇÃO E UTILIDADE
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, "Co 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: A.E. 5ª Feira 20:00 h

12/09/2013

Programação anual de Palestras 2013

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: ACTOCIO CARLOS
97818-7000

Exp: JOSÉ MARIA
4458-3359

Tema: A REABILITAÇÃO
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. "Cas 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. 5ª Feira 20:00 h

Reunião para preparação de palestra

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: ELISA
4421-9538

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

Exp: AUGUSTO

Todos precisam participar!

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

24/10/2013

42

44

46

48

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: MÁRCIO
4127-2556

Exp: SEBASTIÃO
4425-2155

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: ELISA
4421-9538

Exp: MILTES
2677-3804

Tema: A AUTO-ACEITAÇÃO
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. "Cossa parcela". In: Alma e coração, mens. 55. Idem, "A caminho
do alto". In: Bênção de paz, mens. 1. Idem, "Ca 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

05/12/2013

Técnico: MANOEL

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 Cosso, 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. 5ª Feira 20:00 h

21/11/2013

25-nov-12

Tema: O DOM SUPREMO
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: A.E. 5ª Feira 20:00 h

07/11/2013

Programação anual de Palestras 2013

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: MÁRCIO
4127-2556

Exp: JAHILDA
4368-0119

Tema: O DESPERTAMENTO DA CONSCIÊNCIA
Fazer a oposição: atenção x desatenção
Correlacionar com os dizeres de Emmanuel em "Pão Cosso", 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 Céio 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. 5ª Feira 20:00 h

Reunião para preparação de palestra

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: AUGUSTO

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

Exp: ACTOCIO CARLOS
97818-7000

Todos precisam participar!

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

19/12/2013

50

52

25-nov-12

Técnico: MANOEL

Tema: O HOMEM NOVO __ O RECOMEÇO
Fazer a oposição: modificação x transformação
Apoiar-se na assertiva de Jesus - "Cinguém põe remendo novo em pano velho", conforme anotações de Mateus, 9:16ss..
Frei Beto. "Feliz Ano Covo". 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. 5ª Feira 20:00 h

02/01/2014

Programação anual de Palestras 2013

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: ELISA
4421-9538

Exp: JAHILDA
4368-0119

Tema: A FRATERNIDADE UNIVERSAL
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 Covo 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. 5ª Feira 20:00 h

Reunião para preparação de palestra

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: ELISA
4421-9538

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

Exp: MARCIA CHIURCO
4224-5642

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: MANOEL

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

Todos precisam participar!

