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

23/02/2014

08

09

14

19

Prep: 18:30h

Dir: FATIMA
4436 5091

Téc: ELIZA SILVA
4345-4236

Local: IAM

Prep: 19:30h

Dir: LUZIA
4438.2033

Téc: ----

A HORA QUE PASSA
Delimitação: Fazer as oposições: aflição x reconforto
Correlacionar o tema conforme as anotações de Mateus, 6:34, "A cada dia basta o seu mal" - Jesus.
Allan Kardec. Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. V. André Luiz. Agenda Cristã, "Princípios redentores", mens. 2. Emmanuel.
Bênção de paz. "Embaraços", mens. 9. Religião dos Espíritos. "Examina a própria aflição", pág. 33. Amélia Rodrigues. Quando
voltar a primavera. "Aflitos e consolados", pág. 41. Joanna de Angelis. Convites da vida. "Convite à coragem", mens. 9. O Espírito
da Verdade. "Fazendo sol", mens. 25; "Lições do momento", mens. 28; "Afliges-te", mens. 89.
Ilustrar com "A perda irreparável". In: Luz acima, mens. 16, de Irmão X.
Abordar o imperativo de não se prender excessivamente às dificuldades de ontem, nem se inquietar demasiado pelos prováveis
obstáculos de amanhã, guardando a certeza de que Deus está conosco. Salientar que se deve viver cada dia, procurando fazer o
melhor no aqui e no agora.
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

15/05/2014

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: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

06/04/2014

16-dez-13

Expositor: HILDA REGINA

INICIATIVA E LIDERANÇA
Delimitação: Fazer as oposições: dependência x iniciativa
Correlacionar o tema à passagem evangélica citada por Mateus, 5:13, "Vós sois o sal da Terra"
André Luiz. Agenda Cristã. "Você mesmo", mens. 42. "Lembranças úteis", mens. 18. Conduta espírita. "Perante nós mesmos", mens.
18. Emmanuel. Pão nosso. "Convite ao bem", mens. 39. "Boas maneiras", mens. 43. "O 'mas' e os discípulos", mens. 79. Amélia
Rodrigues. Quando voltar a primavera. "A entrevista", pág. 59. Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, cap. 24, 13 a
16. Marco Prisco. Momentos de decisão. "Ação e valor", mens. 10; "Custódia do amor", mens. 29. Espíritos diversos. Ideal
Espírita. "Única medida", mens. 31. "O fio esquecido", mens. 82. O Espírito da Verdade. Emmanuel. "O primeiro", mens. 64
Ilustrar com "Candidato impedido". In Luz acima, mens 37, de Irmão X.
Salientar que o Senhor escolhe aquele cuja construção íntima tem alicerces na iniciativa própria, esclarecendo o exposto em O
Livro dos Médiuns (questão 291, item 19, nota): Os nossos Espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o
melhor caminho, sem, contudo conduzirem -nos pela mão, porque se o fizessem, perderíamos o mérito da iniciativa".
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

06/03/2014

Programação anual de Palestras 2014

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: WALTER
99822-0654

Téc: ELIZA SILVA
4345-4236

ESCOLA DE MÃES
Delimitação: Fazer as oposições: maturidade x imaturidade
André Luiz. Entre a Terra e o Céu. "No lar da bênção", cap. 9; Preciosa conversação", cap. 10.
Ilustrar com o cap. "No lar da bênção". In: Meimei. Vida e mensagem.
Abordar a preocupação da Espiritualidade com o preparo das mães.
Abordar principios de amor de Maria de Nazaré.
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

Local: IAM

Prep: 19:30h

Dir: ASSIS
99693-4815

Téc: ----

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

18/05/2014

20

26

29

30

30

Dir: WALTER
99822-0654

Téc: ELIZA SILVA
4345-4236

Local: IAM

Prep: 19:30h

Dir: LUZIA
4438.2033

Téc: ----

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: SEVERIANO
4121-4377

Téc: EDSON
4362.1807

AS TENDÊNCIAS
Delimitação: Fazer as oposições: renovação x repetição
Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme anotações de Mateus, cap. 15:11. "Escutai e compreendei isto: Não é o que entra na
boca que macula o homem; o que sai da boca do homem é que macula. - O que sai da boca procede do coração e é o que torna
impuro o homem". Enfocar ainda o EE, cap. VIII, item 8 e Livro dos Espíritos. Questão 770a.
Ermance Dufaux. Reforma íntima sem martírio. "O que procede do coração". Pág. 43/6.
Abordar a necessidade de se identificar tendências malsãs, substituindo-as por ações positivas no bem e no amor maior.
Explicar que as tendências são sinais de comportamento deletérios de vidas anteriores e que assomam à mente levando o Espírito a
repetições dos erros.
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

31/07/2014

Prep: 18:30h

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: A.E. Sábado 19:30 h

27/07/2014

Local: CEOS

A CONDIÇÃO ESPIRITUAL
Delimitação: Fazer as oposições: preparo x despreparo
Fundamentar o tema na passagem de Jesus, anotada por Mateus, cap. 10:22 "Aquele que perseverar até o fim será salvo".
André Luiz. Agenda cristã. Privilégios Cristãos. "Cristãos", mens. 3. Joanna de Angelis. Celeiro de bênçãos. "Liames retentores",
mens 22; "Responsabilidade", mens. 23; "Transes morais", mens. 46.
Ilustrar com "O desafio da montanha". In: Histórias que ninguém contou. Conselhos que ninguém deu, pág. 128/130. Coletânea de
Melcíades Jose de Brito. DPL - Editora e Distribuidora de Livros Ltda - São Paulo, 2000.
Enfocar a finalidade das reencarnações que se constitui em vencer os obstáculos da vida para o crescimento espiritual, para a
vitória do Espírito.
Tarefa: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

26/07/2014

16-dez-13

Expositor: HILDA REGINA

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: A.E. Domingo 19:00 h

03/07/2014

Programação anual de Palestras 2014

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: WALTER
99822-0654

Téc: ELIZA SILVA
4345-4236

AS TENDÊNCIAS
Delimitação: Fazer as oposições: renovação x repetição
Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme anotações de Mateus, cap. 15:11. "Escutai e compreendei isto: Não é o que entra na
boca que macula o homem; o que sai da boca do homem é que macula. - O que sai da boca procede do coração e é o que torna
impuro o homem". Enfocar ainda o EE, cap. VIII, item 8 e Livro dos Espíritos. Questão 770a.
Ermance Dufaux. Reforma íntima sem martírio. "O que procede do coração". Pág. 43/6.
Abordar a necessidade de se identificar tendências malsãs, substituindo-as por ações positivas no bem e no amor maior.
Explicar que as tendências são sinais de comportamento deletérios de vidas anteriores e que assomam à mente levando o Espírito a
repetições dos erros.
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

28/09/2014

39

39

42

47

Prep: 18:30h

Dir: WAGNER
99697-2098

Téc: PEDRO
4125.5574

Local: IAM

Prep: 19:30h

Dir: THAIS
4121-2165

Téc: ----

A IMORTALIDADE
Delimitação: Fazer as oposições: morte x vida
Correlacionar o tema com a passagem do retorno de Lázaro à vida, conforme as anotações de João, 11:25 - "Eu sou a ressurreição
e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá" - Jesus.
Comentar a passagem evangélica por inteiro - João, cap. 11:1-25.
Allan Kardec. Livro dos Espíritos. Perg. 149 a 165, 323, 324 e 941. Evangelho segundo o Espiritismo- Introdução, itens 10 e 11. O
Céu e o Inferno, 1ª parte, cap. II - O temor da morte (Causas do temor da morte e razão por que os espíritas não temem a morte).
Emmanuel. Justiça divina. "Espíritas diante da morte", pág. 145. Pão nosso. "Sempre vivos", mens. 42, "Separação", mens. 125.
Vinha de luz. "Ressuscitará", mens. 151; "Transformação", mens. 158.
Ilustrar com "Explicação necessária", pág. 10/11; "Viver", pág. 12/13; "Cinema", pág. 88/90. In: Bate-papo com o Além, pelo
Espírito Silveira Sampaio. "Parte integrante da Revista Contigo - 1994).
Levar o consolo e a esperança.
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

29/11/2014

Local: CEOS

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: DESADEF - 5ª Feira 20:00 h

25/10/2014

16-dez-13

Expositor: HILDA REGINA

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. Domingo 19:00 h

02/10/2014

Programação anual de Palestras 2014

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: GLORIA
4121.3133

Téc: JOSE GOMES
4177-4410

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. Sábado 19:30 h

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: SEVERIANO
4121-4377

Téc: EDSON
4362.1807

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

11/12/2014

49

Programação anual de Palestras 2014

16-dez-13

Expositor: HILDA REGINA

AS METAS DE DEUS
Delimitação: Fazer as oposições: aceitação x rebeldia
Apoiar o tema na passagem de Jesus anotada por Mateus, 6:10 - "Seja feita a tua vontade".
Joanna de Angelis. Otimismo. "Os desígnios de Deus", pág. 110/112. "Como oras?", pág. 14/16; "Os desígnios de Deus", mens. 30.
Anotações encontradas no bolso de um pracinha ,morto na Segunda Guerra Mundial.
Ilustrar com "As três árvores". In: De Jesus para os que sofrem. Pág. 51/2, de Clóvis Tavares.
Abordar o atendimento de Deus aos nossos pedidos em conformidade com a Sua sabedoria.
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: HILDA REGINA

16-dez-13

