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Tema: QUEIXAS
Fazer as oposições: queixa x aceitação
Fundamentar o tema na epistola de Tiago, 5:9. "Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados".
Allan Kardec. O Livro dos Espíritos. Livro IV, cap. I, 920 a 922. O Evangelho Segundo o Espiritismo, V, 18: Bem e mal sofrer.
Emmanuel. Caminho, Verdade e Vida. "Nuvens", mens. 32. "Tempo de confiança", mens. 40. Palavra de Vida Eterna. "Queixumes",
mens. 100. Bênção de paz. "Da segurança íntima", mens. 33. Vinha de luz. "Queixas", Mens. 118. "Obediência construtiva", mens.
126. Justiça Divina. "No campo do espírito", pág. 69. Segue-me. "Reclamar menos", pág. 153. Kelvin Van Dine. Técnica de viver.
"Tire férias de você". Joanna de Angelis. Messe de amor. "Queixas", mens. 8. "Reclamação e esforço", mens. 20. Jacob Melo. O
lado positivo de tudo. "A parte pior", mens. 64. "Regras básicas", mens. 77.
Ilustrar com "Pequena história". In: Alvorada cristã de Néio Lúcio.
Esclarecer que para estabelecer a ordem em si mesmo, para a recepção dos recursos celestes, o homem precisa evitar a queixa
constante, que dificulta a sintonia com o mais alto.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 20:00h Local: CEOS
Prep: 19:30h
Exp: CATARINA
Téc: ---4362-2279

28/01/2014

04

Tema: O TEMPLO DO ESPÍRITO
Fazer as oposições: negligência x cuidado
Fundamentar o tema nas palavras do Espírito Jorge. "Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo,
instrumento daquela". (item 11 do cap. XVII de O Evangelho Segundo o Espiritismo).
Emmanuel. Roteiro. "O santuário sublime", mens. 3. Espíritos diversos. Ideal espírita. "Em você", mens. 18. O Espírito da Verdade.
"Na saúde, na doença", mens. 32. Joanna de Angelis. Convite da vida. "Convite à saúde", mens. 52. Jesus e o Evangelho.
"Psicoterapeuta", pág. 201. "A desgraça real", pág. 45.
Ilustrar com "O anjo cinzento". In: Contos desta e doutra vida", de Irmão X.
Abordar o imperativo de se cuidar do corpo, atendendo às necessidades que a natureza indica, e de se aprimorar o espírito,
caminhando rumo à perfeição, segundo os desígnios de Deus.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 20:00h Local: CEOS
Prep: 19:30h
Exp: ERICA
Téc: ---4330-5574

11/03/2014

10

Tema: O ESPIRITISMO E O PROGRESSO
Basear-se nas palavras de Allan Kardec: "Nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei"
Allan Kardec. O Livro dos Espíritos. Livro III, cap. VIII. O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. I. Emmanuel. Justiça divina.
"Espiritismo explicando", pág. 25. O Consolador, questões 225 a 231. Pão Nosso. "A vinha", mens. 69. Religião dos Espíritos.
"Doutrina Espírita", pág. 227, "Se desejas", 235. Espíritos diversos. Roteiro de libertação. "A missão do Consolador", pág. 78.
"Religião espírita", 105; "Reconstrução do ideal", pág. 124. Joanna de Angelis. Messe de amor. "O livro espírita", pág. 58. Marco
Prisco. Momentos de decisão. "O pórtico". Vinicius, Na escola do Mestre. "Eu sou o caminho,a verdade e a vida".
Ilustrar com "O Natal diferente. In: Reportagem de Além-túmulo, nº 5.
Abordar o Espiritismo como Doutrina que não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução e cuja tarefa fundamentada é a
reforma do homem - reforma de dentro para fora, explicando os porquês dos destinos, fundamentando-se na resposta à questão nº
779 de O Livro dos Espíritos: "Os mais avançados ajudam no progresso dos outros, pelo contato social". Lembrar ainda as
palavras de Joanna de Angelis: "Se o fenômeno chama, a Doutrina conduz".
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 20:00h Local: CEOS
Prep: 19:30h
Exp: CEILE
Téc: ---4178-9998

25/03/2014

12

Tema: A HUMILDADE
Fazer as oposições: soberba x humildade
Fundamentar o tema na passagem do Evangelho de Lucas, cap. 14:1-11: "Todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele
que se rebaixa será elevado" - Jesus.
Allan Kardec. O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. VII. Emmanuel. Bênção de paz. "Encargos pequeninos", mens. 7; "Ante o
mundo espiritual", mens. 15. Caminho Verdade e Vida. "Cooperação", mens. 175. "Estima do mundo", mens. 103; Justiça Divina.
"Tarefas humildes", pág. 109. O Consolador, questões, 314 e 315. Joanna de Angelis. Convites da Vida. "Convite à humildade",
mens. 28. Messe de amor. "Humildade", mens. 50.
Ilustrar com "Três almas", mens. 24. In: Falando à Terra.
Esclarecer que ser humilde não significa acomodar-se à situação adversa; antes, é lutar heroicamente por vencer a aflição, sem
contudo rebelar-se. Lembrar ainda que na eternidade é considerado maior o que haja sido o mais humilde entre os humildes deste
mundo.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 20:00h Local: CEOS
Prep: 19:30h
Exp: MAURO
Téc: ---4365.4101
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Tema: A DISCIPLINA
Fazer as oposições: permissividade x disciplina
Fundamentar o tema na passagem de Jesus, anotada por Mateus, 7:12 - "Portanto, tudo aquilo que quereis que os homens vos
façam a vós, fazei-o vós mesmos a eles".
Allan Kardec. O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap XI, itens 2,7,9 e 10. André Luiz. Agenda Cristã. "Imperativos cristãos",
mens. 1. Idem. Sinal Verde. "Na via pública", mens. 10. "Ver e ouvir", mens. 15. "Modos desagradáveis", mens. 28. Carlos. Tuas
mãos. "Autodomínio", mens. 2. Emmanuel. Caminho, Verdade e Vida. "Opiniões", mens. 80. Idem. Pão nosso. "Contempla mais
longe", mens. 72. "Nós e César", mens. 102. "Cruz e disciplina", mens. 103. Joanna de Angelis. Convites da vida. "Convite à
disciplina", mens. 14. Miramez. O Mestre dos mestres. "Ante a disciplina", mens. 8. Leon Denis. O problema do ser, do destino e da
dor. "A disciplina pessoal e a reforma do caráter", pág. 385.
Ilustrar com o episódio de Saulo de Tarso, impondo-se uma disciplina férrea, ao tornar-se tecelão no deserto. In: Paulo e Estêvão.
Segunda parte, cap. I, Rumo ao deserto, cap. II. O tecelão, cap. III. Lutas e humilhações.
Abordar a disciplina de nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, como fator preponderante na aquisição dos valores da alma.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 20:00h Local: CEOS
Prep: 19:30h
Exp: CEILE
Téc: ---4178-9998

10/06/2014

23

Tema: O BURILAMENTO ESPIRITUAL
Fazer as oposições: aprimoramento x descuido
Correlacionar o tema à epístola de Paulo aos Romanos, 12:2 - "Transformai-vos pela renovação de vosso entendimento".
Allan Kardec. O Livro dos Espíritos - Livro II, cap. I, perg. 114 a 119. Emmanuel. Pão nosso. "Lógica da Providência", mens. 60.
"Correções", mens. 88. Vinha de luz. "Aproveitamento", mens. 14. "Porta estreita", mens. 20. "Corrigendas", mens. 22. "De alma
desperta", mens. 30. Joanna de Angelis. Convite da vida. "Convites à renovação", mens. 49; "Convite à resignação", mens. 51.
Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. VII.
Ilustrar com "O Ferreiro". In: A luz dissipa as trevas, pág. 95/96, volume 2, seleção de Paulo Daltro de Oliveira - Gráfica e Editora
Paulo de Tarso. Goiânia, 2002.
Enfocar os insucessos decorrentes dos impositivos cármicos a que nos encontramos subordinados cuja finalidade é o burilamento
espiritual do homem.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 20:00h Local: CEOS
Prep: 19:30h
Exp: CEILE
Téc: ---4178-9998

19/08/2014

33

Tema: ORAÇÃO E VIGILÂNCIA
Fazer as oposições: cautela x descuido
Fundamentar a palestra no ensinamento dos Espíritos "O essencial não é orar muito, é orar bem". (O Livro dos Espíritos - Livro
III. Cap. II, questão 660a.)
Allan Kardec. O Livro dos Espíritos - Livro III, cap, II. O Evangelho segundo o Espiritismo, cap. 27. André Luiz. Agenda Cristã.
"Rogativas", mens. 47. Conduta espírita. "Perante nós mesmos", mens. 18. Carlos. Tuas mãos. "Vigilância", mens. 26. Emmanuel.
Alma e coração. "Tua mente", mens. 11. Religião dos Espíritos. "Contradição", pág. 117. Palavras de vida eterna. "Rogar", mens.
151. Joanna de Angelis. Messe de amor. "Moeda - bondade", mens. 48. Espíritos diversos. O Espírito da Verdade. "Na exaltação do
amor". Mens. 78.
Ilustrar com "A surpresa do crente". In: Pontos e contos, mens. 13 de Irmão X.
Explicitar o pensamento de Meimei na proposição: "Ora como quem sobe ao céu pela escada sublime da bênção... Contudo,
quando voltares da divina excursão que fazes em pensamento, desce teus olhos ao vale dos que padecem... (O Espírito da Verdade,
mens. 101)
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 20:00h Local: CEOS
Prep: 19:30h
Exp: MAURO
Téc: ---4365.4101

23/09/2014

38

Tema: A RECONCILIAÇÃO
Fazer as oposições: reconciliação x desarmonização
Apoiar o tema no Evangelho de Jesus, conforme anotações de Mateus, 5:25 - "Reconcilia-te depressa com o teu adversário,
enquanto estás no caminho com ele..."
Albino da Santa Cruz. Autoterapia do Evangelho. "Um coração apaziguador", pág. 147-9. Emmanuel. Alma e coração. "Efeito do
perdão", pág. 41-2. Emmet Fox. O sermão da montanha. "Bem-aventurados os misericordiosos", pág. 41-2.
Abordar que por maiores que sejam os motivos de divergências ou desentendimentos, as criaturas não devem permitir a criação de
fosso da separação entre elas. Ao contrário devem esforçar-se e criar ocasiões propícias para a construção de pontes que eliminem
distâncias e facilitem a aproximação.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 20:00h Local: CEOS
Prep: 19:30h
Exp: ERICA
Téc: ---4330-5574

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

04/11/2014

44

Dirigente:

Programação Anual de Palastras 2014

16-dez-13

EDILENES

Tema: AS VIAS DE ACESSO
Fazer as oposições: seleção x opção
Correlacionar o tema à passagem de Jesus, conforme as anotações de Lucas, cap. 13:24 - "Porfiai pela porta estreita, porque eu
vos digo que muitos procurarão entrar e não entrarão".
Joanna de Angelis. Florações evangélicas. "Investimento", mens. 6; "Provação redentora", mens. 14, Desgraça terrena", mens. 16;
"Com discernimento", mens. 32. Emmanuel. Palavras de vida eterna. "No estudo da salvação", mens. 29.
Ilustrar com "A metáfora das rotas". In: Histórias maravilhosas para ler e sonhar, pág. 55/6. Seleção de Neila Tavares. Editora
Nova Era - 2002. Rio de Janeiro.
Abordar as dificuldades das vias de acesso que nos levam a Deus. São testemunhos da vida, oportunidades de auto-superação e não
a salvação de todos os riscos na conquista da suprema tranqüilidade, como querem alguns. Acrescentar ainda a necessidade de
selecionar-se o que proporciona o bem verdadeiro.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 20:00h Local: CEOS
Prep: 19:30h
Exp: CEILE
Téc: ---4178-9998

23/12/2014

51

Tema: NATAL - TEMPO DE REENCONTRO E DE PERDÃO
Fazer as oposições: vingança e perdão
Correlacionar o tema à passagem de Lucas, 11:4. Assim como perdoarmos a quem nos tenha ofendido.
Praagh, James Van. Em busca do perdão. "Assim como perdoamos a quem nos tenha ofendido". Idem. O melhor pedido.
Emmanuel. Fonte Viva, "Natal", mens. 180. Idem. Palavras de vida eterna. "Perdão - remédio santo", mens. 61.
Ilustrar com "O carvalho embandeirado de esperança". Mario Tamassia. Apud Simonetti, Richard. Uma razão para viver. Bauru,
Gráfica - São João Ltda, 1990, pág. 82-83.
Enfocar que a paz na Terra depende do perdão.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 20:00h Local: CEOS
Prep: 19:30h
Exp: CEILE
Téc: ---4178-9998

