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

23/01/2014

03

04

04

11

Prep: 19:30h

Dir: THAIS
4121-2165

Téc: ----

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: FATIMA
4436 5091

Téc: ELIZA SILVA
4345-4236

O TEMPLO DO ESPÍRITO
Delimitação: 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: DESADEF - Sábado 16:00 h

16/03/2014

Local: IAM

O TEMPLO DO ESPÍRITO
Delimitação: 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: A.E. Domingo 19:00 h

01/02/2014

16-dez-13

Expositor: ASSIS

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: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

26/01/2014

Programação anual de Palestras 2014

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Dir: ETELVONE

Téc: ----

O NASCER DE NOVO
Delimitação: Fazer as oposições: estagnação x renovação
Allan Kardec. O Livro dos Espíritos - Livro III, cap. VIII; A lei do progresso. Obras póstumas. "O caminho da vida", 1ª parte (9ª
edição, pág. 176). André Luiz. Agenda cristã. "Se você deseja", mens. 26; "Ande acima", mens. 44. Espíritos diversos. Preces e
mensagens espíritas. Dionísio F. Alvarez. "Salmo do amanhecer". Joanna de Angelis. Convites da Vida. "Convite à pureza", mens.
44; idem. "Convite à renovação", mens. 49. Idem. Jesus e o Evangelho. "Renascimento", pág. 39. Espíritos diversos. O Espírito da
Verdade. "Renascer e remorrer", pág. 48. Jacob Melo. O lado positivo de tudo, "Analogia e igualdade", pág. 18. Idem. "O preço da
lição", pág. 21.
Ilustrar com "Pequena história do discípulo". In: Luz acima, mens. 3, de Irmão X.
Esclarecer que, refletindo sobre a atual existência, não importa saber quem fomos, o que fizemos, quais os nossos equívocos e erros
de ontem; importa, agora, reiniciar o nosso programa de pureza. Salientar que o nascer de novo é diário, fruto da boa vontade, do
interesse, do trabalho e do esforço.
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: WAGNER
99697-2098

Téc: PEDRO
4125.5574

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor
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O NASCER DE NOVO
Delimitação: Fazer as oposições: estagnação x renovação
Allan Kardec. O Livro dos Espíritos - Livro III, cap. VIII; A lei do progresso. Obras póstumas. "O caminho da vida", 1ª parte (9ª
edição, pág. 176). André Luiz. Agenda cristã. "Se você deseja", mens. 26; "Ande acima", mens. 44. Espíritos diversos. Preces e
mensagens espíritas. Dionísio F. Alvarez. "Salmo do amanhecer". Joanna de Angelis. Convites da Vida. "Convite à pureza", mens.
44; idem. "Convite à renovação", mens. 49. Idem. Jesus e o Evangelho. "Renascimento", pág. 39. Espíritos diversos. O Espírito da
Verdade. "Renascer e remorrer", pág. 48. Jacob Melo. O lado positivo de tudo, "Analogia e igualdade", pág. 18. Idem. "O preço da
lição", pág. 21.
Ilustrar com "Pequena história do discípulo". In: Luz acima, mens. 3, de Irmão X.
Esclarecer que, refletindo sobre a atual existência, não importa saber quem fomos, o que fizemos, quais os nossos equívocos e erros
de ontem; importa, agora, reiniciar o nosso programa de pureza. Salientar que o nascer de novo é diário, fruto da boa vontade, do
interesse, do trabalho e do esforço.
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h

19/04/2014

15

16

17

Prep: 15:45h

Dir: EDNA EBOLI
4330-4843

Téc: ----

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Dir: EDNA EBOLI
4330-4843

Téc: ----

A DISCIPLINA
Delimitação: 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: A.E. Domingo 19:00 h

03/05/2014

Local: CEOS

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: DESADEF - Sábado 16:00 h

20/04/2014

16-dez-13

Expositor: ASSIS

DEPEX-Depto de Exposição Interna

22/03/2014

Programação anual de Palestras 2014

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: LUIS DE JESUS
4231.3735

Téc: ELIZA SILVA
4345-4236

O TRABALHO NA ESPIRITUALIDADE
Delimitação: Fazer as oposições: ação x inação
Ilustrar com qualquer relato do trabalho da Espiritualidade superior, nos livros de André Luiz.
Dar a conhecer ao público o trabalho socorrista realizado pela Espiritualidade.
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Dir: ETELVONE

Téc: ----

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

24/05/2014

20

23

31

36

Prep: 15:45h

Dir: EDNA EBOLI
4330-4843

Téc: ----

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Dir: ETELVONE

Téc: ----

O IDEALISMO SUPERIOR
Delimitação: Fazer as oposições: apego x desapego
Apoiar o tema na passagem de "O jovem rico", no Evangelho Segundo o Espiritismo", cap. 16, item 14. "O amor aos bens terrenos
constitui...". LE, questão 770-A;Lucas, 12:47 e 48; Mateus, 19:16-24.
Ermance Dufaux. Reforma íntima sem martírio "Projeto de vida", pág. 40-2.
Ilustrar com "O pescador solitário". In: Histórias que ninguém contou. Conselhos que ninguém deu. Coletânea de Melciades José
de Brito, pág. 36-8. DPL - Editora e Distribuidora de Livros Ltda. São Paulo - 2000.
Abordar que a solução de todos os problemas da humanidade está apoiada no cultivo do idealismo superior, isto é, na paixão ao
adiantamento espiritual. Acrescentar ainda que destruímos as faculdades de amar quando as reduzimos aos bens materiais.
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h

11/09/2014

Local: CEOS

O BURILAMENTO ESPIRITUAL
Delimitação: 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: DESADEF - Sábado 16:00 h

09/08/2014

16-dez-13

Expositor: ASSIS

ENTENDIMENTO E PERDÃO
Delimitação: Fazer as oposições: acusação x perdão
Correlacionar o tema à passagem de Jesus, anotada por Mateus, cap. 7:1 e 2. "Não julgueis para não serdes julgados".
Emmanuel. Alma e coração. "No crediário da vida", mens. 8; Fonte Viva. "Viver em paz", mens. 123; Pão nosso. "Monturo", mens.
121. Religião dos Espíritos. "Pureza", mens. 35/36. Joanna de Angelis. Convites da Vida. "Convite ao perdão", mens. 38; O
Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. X.
Ilustrar com o julgamento de Públio a Lívia, no episódio envolvendo Pilatos , do livro: Há dois mil anos, 1ª parte, cap. IX. "A
calúnia vitoriosa"; 2ª parte, cap. IX. "Lembranças amargas".
Explicitar o sentido das palavras do Espírito Simeão nas instruções dos Espíritos (EE. X item 14). "Perdoai aos vossos irmãos,
como precisais que eles vos perdoem".
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h

14/06/2014

Programação anual de Palestras 2014

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Dir: ETELVONE

Téc: ----

TORMENTOS VOLUNTÁRIOS
Delimitação: Fazer as oposições: voluntariedade x involuntariedade
Apoiar o tema na passagem de Jesus, anotada por Mateus, cap. 5:6 - "Bem - aventurados os aflitos porque serão consolados".
Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. V, item 4. Causas atuais das aflições. Ivonne A. Pereira. À luz do Consolador. "Tormentos
voluntários", pág. 81-85. O Sermão da montanha. Emmet Fox. "Bem - aventurados os que choram, porque serão consolados", pág.
30-32.
Ilustrar com o caso inserto no livro "A luz do consolador", pág. 83-85.
Abordar que muitas dores e difíceis situações poderão ser evitadas no trajeto de nossa encarnação. Enfocar também que os aflitos
bem - aventurados de que Jesus nos fala no evangelho são aqueles que suportam com paciência as dificuldades que não podem ser
removidas por fazerem parte de nosso aprendizado espiritual.
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

Local: IAM

Prep: 19:30h

Dir: THAIS
4121-2165

Téc: ----

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

08/11/2014

44

52

16-dez-13

Expositor: ASSIS

AS VIAS DE ACESSO
Delimitação: 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: DESADEF - Sábado 16:00 h

01/01/2015

Programação anual de Palestras 2014

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Dir: ELOISA
4178-9856

Téc: ----

ANO NOVO - A RENOVAÇÃO
Delimitação: Fazer as oposições: degeneração x renovação
Apoiar o texto na citação de Paulo (II Coríntios, 4:16) "Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se
renova, dia a dia".
Emmanuel. Vinha de luz. "Sementeiras e ceifas", mens. 53. "Política divina", mens. 59; "Sem desfalecimentos", mens. 82. Inocência
da Caridade. Estradas e Caminhos, "A primeira missão", pág. 24/7. Emmanuel. Fonte Viva. "Sementeira e construção", mens. 68;
"Renova-te sempre", mens. 141. Joanna de Angelis. Leis morais da vida. "Renovação", mens. 23.
Ilustrar com "O amor-perfeito". In: Histórias que elevam a alma. Coletânea de Guilherme Victor M. Cordeiro. São Paulo, (s/e).
2002. Pág. 51/52.
Abordar que a renovação se dá somando-se as experiências passadas com as atuais.
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

Local: IAM

Prep: 19:30h

Dir: LUZIA
4438.2033

Téc: ----

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

16-dez-13

