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

21/01/2014

03

09

09

15

Prep: 13:30h

Dir: DENISE
4232-1369

Téc: NELSON

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: CATARINA
4362-2279

Téc: NELSON

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Delimitação: Fazer as oposições: maturidade x imaturidade
Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de Lucas, 1:28. "Ave, e cheia de graça, o Senhor é contigo".
Mário B. Tamassia. A mãe que desistiu do céu. "A mãe que desistiu do céu...", pág. 15-7. Emmanuel. Palavras de vida eterna.
"Amor e temor", mens. 4. "Na conquista da liberdade", mens. 28. "Liberdade em Cristo", mens. 24. "Em honra da liberdade", mens.
58. Idem, Caminho, Verdade e Vida. "Madalena", mens. 92. Joanna de Angelis. Leis morais da vida. "Filho deficiente", mens. 15.
Ilustrar com "Deus escolhe" (fonte desconhecida), do livro Histórias que elevam a alma.
Abordar que "a liberdade, segundo o Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de
obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício e renúncia, porque somente nessa base
estamos enfim livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras
paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias".
Acrescentar também que à mulher, Deus dotou-a da incumbência da maternidade, porta de entrada a todos os Espíritos, que estão
a caminho da redenção.
Incluir a questão dos fetos anencéfalos, o direito à vida que têm, mesmo que passageira.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

15/04/2014

Local: CEOS

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Delimitação: Fazer as oposições: maturidade x imaturidade
Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de Lucas, 1:28. "Ave, e cheia de graça, o Senhor é contigo".
Mário B. Tamassia. A mãe que desistiu do céu. "A mãe que desistiu do céu...", pág. 15-7. Emmanuel. Palavras de vida eterna.
"Amor e temor", mens. 4. "Na conquista da liberdade", mens. 28. "Liberdade em Cristo", mens. 24. "Em honra da liberdade", mens.
58. Idem, Caminho, Verdade e Vida. "Madalena", mens. 92. Joanna de Angelis. Leis morais da vida. "Filho deficiente", mens. 15.
Ilustrar com "Deus escolhe" (fonte desconhecida), do livro Histórias que elevam a alma.
Abordar que "a liberdade, segundo o Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de
obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício e renúncia, porque somente nessa base
estamos enfim livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras
paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias".
Acrescentar também que à mulher, Deus dotou-a da incumbência da maternidade, porta de entrada a todos os Espíritos, que estão
a caminho da redenção.
Incluir a questão dos fetos anencéfalos, o direito à vida que têm, mesmo que passageira.
Tarefa: DEPOE - 3ª Feira 14:00 h

06/03/2014

16-dez-13

Expositor: ARLETE

ONDE ESTÁ O TEU TESOURO...
Delimitação: Fazer as oposições: mau uso x bom uso
Correlacionar o tema ao evangelho de Jesus: "Onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração", (Mateus, 6:22)
Allan Kardec. O Evangelho Segundo o Espiritismo. Capítulos XVI e XXV. Emmanuel. Caminho, Verdade e Vida. "Propriedade",
mens. 149; "Posses definitivas", mens. 166; "O tesouro maior", mens. 64. Fonte Viva. "Autolibertação", mens. 47. "Assim será",
mens. 120. Bênçãos de paz. "Mudança e proveito", mens. 5. "Na senda de todos", mens. 52. Instrumentos do tempo. "Ante o reino
dos céus", mens. 17. Vinha de luz. "Avareza", mens. 52. Espíritos diversos. O Espírito da Verdade. "Moeda e moenda", mens. 63;
"Riqueza e felicidade", mens. 69. Vinícius. Na seara do Mestre. "A boa parte".
Ilustrar com "O colar de pérolas". In: A vida escreve, de Hilário Silva.
Compreender que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, e isso só se consegue fazendo
bom uso dos instrumentos que se possui, tais como: as posses materiais, a glória, a autoridade, a beleza, o poder, etc. Lembrar que
Jesus repartiu com a multidão os tesouros do seu amor e que animava os homens a buscarem as coisas de Deus.
Tarefa: DEPOE - 3ª Feira 14:00 h

04/03/2014

Programação anual de Palestras 2014

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: IRACEMA
4368-3113

Téc: LUCIANA

PROVAS REDENTORAS
Delimitação: Fazer as oposições: revolta x aceitação
Embasar o tema na passagem de Jesus, anotada por Mateus, cap. 5:5 - "Bem - aventurados os que choram porque serão
consolados".
Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. V, item 3. "Justiça das aflições", item 6. Causas anteriores das aflições, item 11.
Esquecimento do passado, item 12. Motivos de resignação. Emmanuel. O Consolador, perg. 186. Meimei. Vida e mensagem de
Meimei.
Abordar que as doenças se constituem em testemunhos ásperos para o Espírito em jornada redentora, testemunhos esses que se
transpostos com resignação, transformam-se em dádivas de felicidade.
Ilustrar com "Meimei - Vida e mensagem". Matão, Casa Editora O Clarim, 1994.
Tarefa: DEPOE - 3ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: YOKO
4125-6202

Téc: NELSON

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

17/04/2014

15

21

22

29

35

Dir: IRACEMA
4368-3113

Téc: LUCIANA

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: CATARINA
4362-2279

Téc: NELSON

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: CATARINA
4362-2279

Téc: LUCIANA

A TRANSMUTAÇÃO
Delimitação: Fazer as oposições: transformação x conservação
Embasar o tema na passagem de O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. XVII, item 4. "Reconhece-se o verdadeiro espírita pela
sua transformação moral".
Eremance Dufaux, Reforma íntima sem martírio. "Ética da transformação", cap. 2, pág. 34-9
Ilustrar com "Qual deles é você?" (texto esparso)
Abordar que a finalidade de cada reencarnação é a mudança ética do Espírito. Portanto o sofrimento tem um caráter educativo.
Tarefa: DEPOE - 3ª Feira 14:00 h

02/09/2014

Prep: 13:30h

O TÉDIO NA VIDA CONJUGAL
Delimitação: Fazer as oposições: improdutividade x produtividade
Apoiar o tema na asserção de Joanna de Angelis: "Floreça onde for plantado, semente de luz que és", bem como na epístola de
Paulo aos coríntios: "Aprendi a viver contente, na dificuldade e na alegria, aprendendo sempre a me voltar ao Senhor".
Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, perg. 939. Emmanuel. Vida e sexo. "Tédio no lar", pág. 58-60. Joanna de Angelis. S.O.S.
Família. "Responsabilidade no matrimônio", pág. 30-33. Idem. Jesus e o Evangelho. "À luz da psicologia profunda. "Matrimônio e
amor", pág. 183/188.
Ilustrar com: "O tédio na vida conjugal". In: Para sempre em nossos corações, pág. 47-52. Minas Cultura. Coletânea de Maria
Anita Rosas Batista.
Abordar a importância de sabermos florescer onde quer que a Divindade nos tenha colocado.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

22/07/2014

Local: CEOS

AS RESPOSTAS DE DEUS
Delimitação: Fazer as oposições: atendimento x não-atendimento
Embasar o tema na passagem de Jesus, nas anotações de Lucas, 11:11 - "E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe
dará uma pedra?".
Relatar o episódio na integra - Lucas, 11:5-13.
Emmanuel. Vinha de luz. "Tende fé em Deus", mens. 162. Idem. Palavras de vida eterna. "Confiemos alegremente", mens. 50.
"Jesus e dificuldade", mens. 56. Idem. Pão nosso. "O Senhor dá sempre", mens. 63. "Deus não desampara", mens. 92. Fonte viva.
"Esperar e alcançar", mens. 103.
Ilustrar com "O tapete vermelho" - Texto esparso.
Enfocar que as bênçãos de Deus encontram-se ao alcance de todas as criaturas, entretanto para que as criaturas possam a elas ter
acesso, é necessário a edificação em si próprias - da sublimação e do milagre da transformação moral.
Tarefa: DEPOE - 3ª Feira 14:00 h

05/06/2014

16-dez-13

Expositor: ARLETE

PROVAS REDENTORAS
Delimitação: Fazer as oposições: revolta x aceitação
Embasar o tema na passagem de Jesus, anotada por Mateus, cap. 5:5 - "Bem - aventurados os que choram porque serão
consolados".
Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. V, item 3. "Justiça das aflições", item 6. Causas anteriores das aflições, item 11.
Esquecimento do passado, item 12. Motivos de resignação. Emmanuel. O Consolador, perg. 186. Meimei. Vida e mensagem de
Meimei.
Abordar que as doenças se constituem em testemunhos ásperos para o Espírito em jornada redentora, testemunhos esses que se
transpostos com resignação, transformam-se em dádivas de felicidade.
Ilustrar com "Meimei - Vida e mensagem". Matão, Casa Editora O Clarim, 1994.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

27/05/2014

Programação anual de Palestras 2014

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: YOKO
4125-6202

Téc: NELSON

A VIDA EM FAMÍLIA
Delimitação: Fazer as oposições: cuidado x descuido
Apoiar o tema na 1ª epístola de Paulo a Timóteo, 5:8 - "Mas se alguém não tem cuidado dos seus e, principalmente, dos de sua
família, negou a fé..."
Emmanuel. Leis de amor. "Parentesco e filiação", perg. 6 a 17. Palavras de vida eterna. "Compaixão em família", mens. 107; "Paz
em casa", mens. 108. Caminho, Verdade e Vida. "Educação no lar", mens. 12. Pão nosso. "Em família", mens. 117. Vinha de luz.
"Tu e tua casa", mens. 88. Joanna de Angelis. S.O.S. Família. "Vida em família", pág. 23-25.
Ilustrar com "Sobrevivência". In: A luz dissipa as trevas, pág. 136-137. Coletânea de Paulo Daltro de Oliveira, volume 1, 1ª
edição - Gráfica e Editora Paulo de Tarso. Goiânia, 2001
Abordar que a vida em família é oportunidade sublime de redenção espiritual e, portanto, não deve ser descuidada ou malbaratada.
Tarefa: DEPOE - 3ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: CATARINA
4362-2279

Téc: NELSON

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

02/10/2014

39

47

47

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: CELIA
4228-4879

Téc: LUCIANA

A BUSCA
Delimitação: Fazer as oposições: exteriorização x interiorização
Correlacionar o tema à passagem evangélica. "O Reino de Deus está dentro de nós", em Lucas, cap 17:20-21.
Emmanuel. Vinha de luz. "Ouçamos atentos", mens. 18; "Sementeira e ceifas", mens. 53; "Somos de Deus"; mens. 84; "Nos diversos
caminhos", mens. 99; "Joio", mens. 107. Idem. Palavras de vida eterna. "Combatendo a sombra", mens. 31; "Observemos amando",
mens. 35. Lancellin. Cirurgia moral. "Observa teu comportamento", mens. 30; "Cortando arestas", mens. 41; "Não defendas teus
erros", mens. 46.
Ilustrar com "A busca do Reino". In: Histórias que ninguém contou. Conselhos que ninguém deu, pág. 42-4. Coletânea de
Melcíades Jose de Brito. DPL - Editora e Distribuidora de Livros Ltda - São Paulo, 2000.
Explicar que a implantação do Reino de Deus no coração do homem deve obedecer a um trabalho de aperfeiçoamento ético espiritual.
Tarefa: DEPOE - 3ª Feira 14:00 h

27/11/2014

16-dez-13

Expositor: ARLETE

CRIANÇAS
Delimitação: Fazer as oposições: permissividade x contenção
Basear o tema no Evangelho de Jesus, conforme as anotações de Marcos 10:13-16, "Deixai vir a mim os pequeninos".
AT. Eclesiastes, 3:1-8. Provérbios, 22:6. Allan Kardec. O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. VIII, item 3 e 19. Emmanuel.
Caminho, Verdade e Vida. "Educação no lar", mens. 12. "Caminhos retos", mens. 21. Fonte viva. "Crianças", mens. 157. Vinha de
luz. "O verbo é criador", mens. 97. Irmão X. Lázaro redivivo. "Resposta do Além", mens. 15. "Preparação familiar", mens. 49.
Marcos Prisco. Momentos de decisão. "Genitores".
Ilustrar com "A lenda da criança". In: Luz no lar, mens. 17, de Meimei.
Abordar os cuidados que se deve ter com a criança: não basta apenas criar - alimentando, vestindo, proporcionando instrução. Fazse necessário que os pais ofereçam abrigo moral, com exemplos e atitudes tendentes à formação do caráter dos filhos.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

25/11/2014

Programação anual de Palestras 2014

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: YOKO
4125-6202

Téc: NELSON

A BUSCA
Delimitação: Fazer as oposições: exteriorização x interiorização
Correlacionar o tema à passagem evangélica. "O Reino de Deus está dentro de nós", em Lucas, cap 17:20-21.
Emmanuel. Vinha de luz. "Ouçamos atentos", mens. 18; "Sementeira e ceifas", mens. 53; "Somos de Deus"; mens. 84; "Nos diversos
caminhos", mens. 99; "Joio", mens. 107. Idem. Palavras de vida eterna. "Combatendo a sombra", mens. 31; "Observemos amando",
mens. 35. Lancellin. Cirurgia moral. "Observa teu comportamento", mens. 30; "Cortando arestas", mens. 41; "Não defendas teus
erros", mens. 46.
Ilustrar com "A busca do Reino". In: Histórias que ninguém contou. Conselhos que ninguém deu, pág. 42-4. Coletânea de
Melcíades Jose de Brito. DPL - Editora e Distribuidora de Livros Ltda - São Paulo, 2000.
Explicar que a implantação do Reino de Deus no coração do homem deve obedecer a um trabalho de aperfeiçoamento ético espiritual.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Dir: BERNARDETE
9.366-6858

Téc: LUCIANA

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

Programação anual de Palestras 2014

Expositor: ARLETE

16-dez-13

