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CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor Programação anual de Palestras 2015

Expositor: Roberto Bezerra

11/01/2015 A FINALIDADE DA VIDA

Fazer oposição: Inconsciência x Consciência.

Apoiar o tema na passagem de Jesus, anotada por Mateus, 6: 19-26: “Não ajunteis tesouros na terra....”, “Olhai para as aves do 
céu... e vosso Pai Celestial as alimenta”.   “Na conquista da liberdade”, mens. 28; “Caridade e Riqueza”, mens. 49; “No Solo do 
Espírito”, mens. 51; “O primeiro passo”, mens. 66; “Apreço”, mens. 91; “Reclamações”, mens. 99: In: Palavras da Vida Eterna, 
Emmanuel. Ilustrar com: “A Dança”. In: Histórias Maravilhosas para Ler e Pensar. p. 32-34, de Neila Tavares. Editora Nova Era, 
Rio de Janeiro, 2002.

Téc: Roseli SanciniPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: IracemaCEOSLocal:

02

Tarefa:

Delimitação:

Abordar que a finalidade da nossa vida é a conquista da “consciência cósmica” e que o nosso fazer é um contributo para a 
sociedade. A nossa vida tem que ter esta finalidade – a de “celebração” (enaltecimento).

4368-3113

07/03/2015 A GRANDE ILUSÃO

Fazer oposição: Ilusão x Maturidade

Correlacionar o tema à passagem de Mc. 8: 36: “Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma?” – 
Jesus. “No rumo do amanhã” mens.6, “Excesso”, mens. 73 In: Palavras de vida eterna, esp. Emmanuel. “Riqueza para o céu”, 
mens.177, In: Fonte viva, esp. Emmanuel. “Diálogo sobre a ilusão”, cap. 15, In: Reforma Íntima sem martírio, esp. Ermance 
Dufaux.  Ilustrar com a história “A grande ilusão”. Texto esparso.

Téc: ---Prep: 15:45hDESADEF - Sábado  16:00 h Dir: EtelvoneCEOSLocal:

09

Tarefa:

Delimitação:

Enfocar que para vencer a auto-ilusão é preciso desapegar-se da falsa imagem que fazemos de nós mesmos, desapaixonando-nos 
do “eu”. Para isso, somente o auto-conhecimento, à luz da doutrina dos espíritos, será capaz de guiar-nos pelos vales sombrios da 
ilusão.

19/03/2015 A COOPERAÇÃO

Fazer oposição: Abandono x Cooperação.

Apoiar o tema na 1ª epístola de Paulo aos Coríntios, 3:9 - “Porque nós somos cooperadores de Deus; vós sois a lavoura de Deus e 
edifício de Deus”; “Salários”, mens. 5; “Ceifeiros”, mens. 148; “Ajuda sempre”, mens. 119. In: Pão Nosso, Emmanuel. 
“Chamamento Divino”, mens. 127. In: Palavras da Vida Eterna, Emmanuel. “Mecanismos de Auxílio”, mens. 24, In Mãos Unidas.  
Ilustrar com: “Pequena História”. In: Antologia da Criança, p. 32-35, de Néio Lúcio. Observação: Cooperar é juntar esforços de 
uma ou mais pessoas em uma obra.

Téc: ---Prep: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: MarleneIAMLocal:

11

Tarefa:

Delimitação:

Enfocar que os impedimentos morais, o remorso, a culpa, bem como os aleijões do sentimento e a cegueira do conhecimento não 
podem ser empecilhos à nossa cooperação nesse mister fraterno de envidar esforços no reerguimento do infrator.

26/04/2015 JUSTIÇA DAS AFLIÇÕES

Fazer a oposição: Aflição x serenidade.

Apoiar o tema no capítulo V, itens 1 a 5 do EE. “... A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é, 
assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios...”. “Eu não merecia”, mens.7. In: Renovando Atitudes, 
espírito Hammed. “O devoto incompreensível”, mens.18. In: Luz Acima, espírito Irmão X. Ilustrar com: “O garfo e a morte”, In: 
Histórias para Aquecer o Coração 2, p. 51-53. Jack Canfield e Mark Victor Hansen, Edit. Sextante / RJ. 2001.

Téc: WalterPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: FátimaCEOSLocal:

17

Tarefa:

Delimitação:

Enfocar que precisamos assumir o comando de nossas vidas e sairmos do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis, 
que reclamam e se colocam como “vítimas do destino”. 

4436 5091 9-9822-0654

03/05/2015 DESTINO OU ESCOLHAS?

Fazer a oposição: Passividade x Ação.

Apoiar o tema em Mateus, 7: 13-14 - “ Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à 
perdição...” EE, cap. XVIII, itens 3 a 5. “A porta estreita”, mens. 20, In: Vinha de luz; esp. Emmanuel. “Muralha do tempo”, mens. 
14, In: Espírito e verdade, esp. Emmanuel.  Ilustrar com “Diamantes nas Sacolas” In: 100 Estórias de Vida e Sabedoria, de Osvino 
Toillier, Edit.Sinodal , 2007. 

Téc: AlbertoPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: CatarinaCEOSLocal:

18

Tarefa:

Delimitação:

Destacar que a porta larga é o caminho que leva às ilusões, às paixões, aos vícios e aos maus    hábitos. Aquele que elegeu a porta 
estreita, já compreendeu que o caminho apertado exige esforço, sacrifício, renúncia e a busca permanente pelo auto-
aperfeiçoamento espiritual, mas tem consciência que é o único caminho que conduz à verdadeira felicidade. “... Eu venci o 
mundo”, Jesus. Explicar que vencer o mundo é diferente de vencer no mundo.

9-9195-1313 4123-3228
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31/05/2015 AS REFREGAS DA EVOLUÇÃO

Fazer oposição: Peleja x aprendizado.

Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme anotações em Lucas, 17-10 - “Somos servos inúteis, fizemos somente o que 
devíamos fazer”. “Porta Estreita”, mens. 20; “Corrigendas”, mens. 22; “Necessidade Essencial”, mens. 45; “Fermento Velho”, 
mens. 64. In: Vinha de Luz, de Emmanuel. “Provas de Fogo”, mens. 18; “Renovação Necessária”, mens. 135. In: Pão Nosso, de 
Emmanuel.  Ilustrar com: “O Ferreiro”. In: Histórias do dia-a-dia, p. 60-62, de Dival.  Editora Saraiva.  

Téc: WagnerPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: WalterCEOSLocal:

22

Tarefa:

Delimitação:

Enfocar o desenvolvimento das qualidades elevadas do Espírito, considerando que o desiderato da reencarnação é a correção dos 
erros do passado.

9-9822-0654 9-9697-2098

06/06/2015 AS REFREGAS DA EVOLUÇÃO

Fazer oposição: Peleja x aprendizado.

Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme anotações em Lucas, 17-10 - “Somos servos inúteis, fizemos somente o que 
devíamos fazer”. “Porta Estreita”, mens. 20; “Corrigendas”, mens. 22; “Necessidade Essencial”, mens. 45; “Fermento Velho”, 
mens. 64. In: Vinha de Luz, de Emmanuel. “Provas de Fogo”, mens. 18; “Renovação Necessária”, mens. 135. In: Pão Nosso, de 
Emmanuel.  Ilustrar com: “O Ferreiro”. In: Histórias do dia-a-dia, p. 60-62, de Dival.  Editora Saraiva.  

Téc: EdsonPrep: 19:15hA.E. Sábado 19:30 h Dir: SeverianoCEOSLocal:

22

Tarefa:

Delimitação:

Enfocar o desenvolvimento das qualidades elevadas do Espírito, considerando que o desiderato da reencarnação é a correção dos 
erros do passado.

9-8161-2611 9-9865-8430

18/06/2015 A LIBERTAÇÃO DA ALMA

Fazer oposição: Aprisionamento x libertação.

Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de Lucas, 21: 34 – “E olhai por vós, não aconteça que os vossos 
corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia”. “E 
olhai vós”, cap. 23; “Indicações de Pedro”, cap. 27; “De Alma Desperta”, cap. 30; “De Animo Forte”, cap. 31, In: Vinha de Luz, 
Emmanuel.  Examina-te, cap. 3; “Purificação Intima”, cap. 18; “Endireitai os Caminhos do Senhor”, cap. 16. In: Caminho, 
Verdade e Vida, de Emmanuel. “Perdoe-se por não ser quem gostaria de ser”, mens. 1, “Severidade consigo mesmo”, mens. 21 e 
“Acredite em sua luz”, mens. 35, In: Lições para o autoamor, Ermance Dufaux. Ilustrar com: “Uma Lenda Indiana”. In: Histórias 
Maravilhosas para Ler e Pensar, p. 103-104. Seleção, interpretação e notas de Neila Tavares, Nova Era, Rio de Janeiro, 2002. 

Téc: ---Prep: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: AssísIAMLocal:

24

Tarefa:

Delimitação:

Esclarecer ser indispensável muito esforço de vontade para não nos prendermos indefinidamente na sombra dos impulsos 
primitivistas. Enfocar ainda o trabalho contínuo de reacender a nossa própria luz depois das quedas.

99693-4815

28/06/2015 A IMPORTÂNCIA DO POUCO

Fazer oposição: Escassez x Abundância.

Apoiar o tema na parábola da “viúva pobre”, conforme as anotações de Marcos, 12: 41-44, bem como na I epístola de Paulo aos 
Tessalonicenses, 5: 16 “Regozijai-vos sempre”.  “Confiemos alegremente”, mens. 50, “Jesus e Dificuldade”, mens. 56, “Excesso”, 
mens. 73, In: Palavras de Vida Eterna, Emmanuel.  Ilustrar com: “O Pirilampo”. In: Antologia da Criança, p. 66-67, de Meimei. 

Téc: PedroPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: WagnerCEOSLocal:

26

Tarefa:

Delimitação:

Enfocar as pequenas qualidades de que somos detentores e que deverão ser postas em ação como recurso de socorro aos nossos 
semelhantes.

9-9697-2098 4125-5574

02/08/2015 O VALOR DE SERVIR

Fazer oposição: Egoísmo x Altruismo.

Fundamentar o tema na afirmativa de Jesus em Mc. 10: 45: "O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir" e no 
cap. XVII, item 10 do EE: O homem no Mundo. "Quem serve, prossegue", mens. 82, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. "Auxiliar", 
mens. 52, In: Livro da Esperança, esp. Emmanuel. "Ajudemos Também", mens. 11, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. 
Servir tem a ver com atitudes. Significa colocar-se no lugar das pessoas, demonstrar  interesse por elas, estar pronto para ajudá-
las, identificar suas reais necessidades e atendê-las quanto possível. Ilustrar com: "A Panela de Sopa", texto esparso. Citar o 
trabalho e a obra de Chico Xavier. 

Téc: WalterPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: FátimaCEOSLocal:

31

Tarefa:

Delimitação:

Abordar que a criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra mil recursos dentro de si mesmo, na solução de 
todos os problemas.Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido.

4436 5091 9-9822-0654
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16/08/2015 A RETIFICAÇÃO DO CARÁTER

Fazer oposição: Frouxidão x retidão.

Apoiar o tema no Evangelho de Jesus em Mateus, 3: 3 - “Preparai o Caminho do Senhor, endireitai as suas veredas”. “Endireitai 
os Caminhos”, mens. 16; “Caminhos Retos”, mens. 21; “Ministérios”, mens. 61. In: Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel; “Em 
Relação a Ti”, mens. 4; “Nascer de novo”, mens. 5. “Liames Retentores”, mens. 22. In: Celeiros de Bênçãos, de Joanna de 
Angelis.  Ilustrar com: “A Lição Inesquecível”, de Néio Lúcio. In: Antologia da Criança, p. 86-89. 

Téc: Roseli SanciniPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: GabrielCEOSLocal:

33

Tarefa:

Delimitação:

Abordar a premência da retificação do caráter, no que tange à aceitação das pessoas, reconhecendo que a nossa estatura espiritual 
procede do respeito que devotemos ao próximo.

4368-3113

22/08/2015 A RETIFICAÇÃO DO CARÁTER

Fazer oposição: Frouxidão x retidão.

Apoiar o tema no Evangelho de Jesus em Mateus, 3: 3 - “Preparai o Caminho do Senhor, endireitai as suas veredas”. “Endireitai 
os Caminhos”, mens. 16; “Caminhos Retos”, mens. 21; “Ministérios”, mens. 61. In: Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel; “Em 
Relação a Ti”, mens. 4; “Nascer de novo”, mens. 5. “Liames Retentores”, mens. 22. In: Celeiros de Bênçãos, de Joanna de 
Angelis.  Ilustrar com: “A Lição Inesquecível”, de Néio Lúcio. In: Antologia da Criança, p. 86-89. 

Téc: ---Prep: 15:45hDESADEF - Sábado  16:00 h Dir: EtelvoneCEOSLocal:

33

Tarefa:

Delimitação:

Abordar a premência da retificação do caráter, no que tange à aceitação das pessoas, reconhecendo que a nossa estatura espiritual 
procede do respeito que devotemos ao próximo.

06/09/2015 O AUTO AMOR

Fazer oposição: Egoísmo x autoamor.

Apoiar o tema no evangelho de Mt. 22: 34-40 – Amar o próximo como a si mesmo. “O amor que tenho é o amor que dou”, p. 121 
in: Renovando atitudes.  “... Olhar para dentro de si”, In: 100 Estórias de vida e sabedoria, p. 28/9 de Osvino Toillier, Edit. 
Sinodal -2007.

Téc: WagnerPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: WalterCEOSLocal:

36

Tarefa:

Delimitação:

Enfocar que somente o amor ao próximo não está garantindo a sensação de preenchimento e sentido para viver. A proposta de 
Jesus é pedagogicamente perfeita: amor ao próximo, mas também amor a si. A felicidade plena depende de nosso amor próprio. 
Sonhe muito, faça planos e, acima de tudo, sinta-se capaz – para que os outros também possam sentí-lo. 

9-9822-0654 9-9697-2098

10/09/2015 O AUTO AMOR

Fazer oposição: Egoísmo x autoamor.

Apoiar o tema no evangelho de Mt. 22: 34-40 – Amar o próximo como a si mesmo. “O amor que tenho é o amor que dou”, p. 121 
in: Renovando atitudes.  “... Olhar para dentro de si”, In: 100 Estórias de vida e sabedoria, p. 28/9 de Osvino Toillier, Edit. 
Sinodal -2007.

Téc: ---Prep: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: LuziaIAMLocal:

36

Tarefa:

Delimitação:

Enfocar que somente o amor ao próximo não está garantindo a sensação de preenchimento e sentido para viver. A proposta de 
Jesus é pedagogicamente perfeita: amor ao próximo, mas também amor a si. A felicidade plena depende de nosso amor próprio. 
Sonhe muito, faça planos e, acima de tudo, sinta-se capaz – para que os outros também possam sentí-lo. 

4438-2033

03/10/2015 O OUTRO LADO DAS PESSOAS

Fazer a oposição: Desarmonização x reconciliação.

Apoiar o tema no cap. XII do EE: Amai os Vossos Inimigos, itens 1 e 2 – Mt: 20: 43-47 e Lc: 6: 32-36 . “Viver em paz” mens. 123; 
“Diferenças”, mens. 63; In: Fonte Viva, de Emmanuel. “Inimigos” mens. 137, “Revides” mens. 142, In: Pão Nosso, de Emmanuel.  
Ilustrar com: “O outro lado das pessoas”. In: Histórias para aquecer o coração 2, p. 32-35 Jack Canfield e Mark Victor Hansen, 
Edit. Sextante / RJ. 2001.

Téc: ---Prep: 15:45hDESADEF - Sábado  16:00 h Dir: EloísaCEOSLocal:

39

Tarefa:

Delimitação:

Abordar que, por maiores que sejam os motivos de divergências ou desentendimentos, as criaturas não devem permitir a criação de 
fosso de separação entre elas. Ao contrário, devem esforçar-se em criar ocasiões propícias para a construção de pontes que 
eliminem distâncias e facilitem a aproximação.

9-6600-9318
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31/10/2015 CONHECE-TE A TI MESMO

Fazer a oposição: Vivência exterior x vivência interior.

Apoiar o tema na passagem evangélica de Mt. 7: 3 “E por que reparas o argueiro que está no olho de teu irmão, e não vês a trave 
que está no teu olho? - Jesus. Narrar e comentar a questão 919 do LE – Conhecimento de si mesmo. “Interiorização”, capítulo 12 
In: Mereça ser feliz, espírito Ermance Dufaux, Edit. Dufaux. 2007. “Vigiando” mens. 20, “Observemos amando”, mens. 35 In: 
Palavras de vida eterna, espírito Emmanuel.  Ilustrar com: “Águia entre galinhas”, In: 100 Estórias de vida e sabedoria, de Osvino 
Toillier, Edit. Sinodal.  2007. 

Téc: ---Prep: 15:45hDESADEF - Sábado  16:00 h Dir: EloísaCEOSLocal:

43

Tarefa:

Delimitação:

Enfocar que ter melhores noções de si enseja-nos uma convivência mais harmoniosa, pródiga de habilidades para a concórdia, a 
lealdade, o desapego, o perdão, a cordialidade, o afeto, tornando-nos pólos vigorosos de simpatia e bem- estar, que serão fortes 
atrativos pela força do exemplo, para que outros se esforcem por imitar-nos o procedimento.  

9-6600-9318

22/11/2015 A RESPONSABILIDADE

Fazer a oposição: Imaturidade x maturidade.

Apoiar o tema no capítulo XVII do EE – Sede perfeitos - item 5: Parábola do semeador, e na questão 1000 do LE.  “Apliquemo-
nos”, mens. 25, “Guardemos o coração”, mens. 29, “Afirmação”, mens. 42. In: Vinha de Luz, espírito Emmanuel. “Combatendo a 
sombra”, mens. 31 In: Palavras de vida eterna, espírito Emmanuel.  Ilustrar com: “O homem que comandava a ponte” In: 
Sabedoria em parábolas, prof. Felipe Aquino, p. 64/5.

Téc: AlbertoPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: IracemaCEOSLocal:

47

Tarefa:

Delimitação:

Enfocar que o ato de ser responsável significa assumir nossa vida e parar com o hábito de colocar no mundo exterior as razões de 
nossos fracassos; é assumir o “chamado específico” de Deus para conosco; é desvendar quais os sábios Desígnios do Criador para 
com nosso destino. É fazer o que se deve e não o que se quer.

4368-3113 4123-3228

03/12/2015 AS TENTAÇÕES DE JESUS E AS NOSSAS

Fazer as oposições: Matéria x espírito, Poder/orgulho x humildade, Irresponsabilidade x proteção de Deus. 

Apoiar o tema nas passagens evangélicas: “... Nem só de pão viverá o homem” Lc: 4:4, “... Vai-te satanás, porque está escrito: Ao 
Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás” Lc: 4:12 “Dito está: Não tentarás o Senhor teu Deus” Lc: 4:12 e “Entrai pela porta 
estreita...” Mt: 7: 13-14.  Explicar cada tentação ao público, correlacionando-as com a vida atual. “Diante das Tentações” p. 191-
193 In: Religião dos Espíritos, espírito Emmanuel. Idem “O Guia Real” p.91-92. “Entre o Bem e o Mal”, mens.38 In: Luz Acima, 
p.163-165, espírito Irmão X. Ilustrar com: “O Tesouro mais Precioso” In: Histórias para Aquecer o Coração 2, p.59, Jack Canfield 
e Mark Victor Hansen, Edit. Sextante / RJ. 200.

Téc: ---Prep: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: MarildaIAMLocal:

48

Tarefa:

Delimitação:

Enfocar que nossa conduta perante as tentações em nossas vidas nos levam a valorizar mais a matéria do que o espírito, e com isso 
desperdiçamos nosso tempo, e nossa existência passa a girar em torno dos interesses materiais. Porém, como a matéria é 
inconstante, nossa vida também assim o será, e o equilíbrio fica então difícil de se alcançar.
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