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02/02/2016 Tema: ALTERIDADE: TERAPIA DA FELICIDADE
Fazer a oposição: egoísmo x altruísmo.
Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de Mt. 18: 4 “Assim também não é da vontade de Deus que um desses
5
pequeninos se perca”.
“Tu porém”, mens.16, In: Vinha de Luz, esp. Emmanuel. “Na senda do Cristo”, mens.16, In: “Palavras de Vida Eterna”, esp.
Emmanuel. “Cada qual”, mens.4, “Apascenta”, mens.19, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel.
Ilustrar com: “A lenda do monge e o escorpião”, texto esparso.
Enfatizar que devemos amparar os corações enfermiços e frágeis que acompanham nossos passos. Se plantarmos o bem, o tempo se
incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação, no momento oportuno. Destacar ainda a
importância de combatermos todos os tipos de preconceitos. (Explicar o significado de preconceito).
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Exp: Érica
4330-5574

Téc: Mauro
4365-4101

09/02/2016 Tema: O MOMENTO PRESENTE.
Fazer a correlação: passado x presente x futuro.
Embasar o tema na passagem de Jo. 12: 35: “Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem” – Jesus. “Valei6
vos da luz”, mens. 6, In: Pão Nosso, esp. Emmanuel. “Lavradores“, mens. 31, “A boa parte”, mens. 32, “Estendamos o bem”,
mens. 35, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel.
Ilustrar com “A Lembrança e o sal”, In: Histórias para pais, filhos e netos. Paulo Coelho, Edit. Globo/SP-2001.
Enfocar a importância de sermos gratos a Deus pelo momento presente, procurando vivê-lo com disposição e boa vontade, sem
esperar por “condições especiais”, (Se não houver vento, reme!) considerando que somente no presente é que podemos atuar e
preparar o nosso futuro.
Lembrar a frase de Chico Xavier: “Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e
fazer um novo fim”. Do livro: “Quem sabe pode muito, quem ama pode mais”.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Exp: Edilenes
4177-4410

Téc: Simone

01/03/2016 Tema: ORGULHO: MATRIZ DE TODOS OS VÍCIOS
Fazer a oposição: orgulho x humildade.
Apoiar o tema no capítulo 7, itens 3 a 6 do EE – Quem se elevar será rebaixado - e na questão 917 do LE: “... No egoísmo reside
9
uma dessas causas que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme...”.
“Maioridade”, mens. 21, “A Cortina do eu”, mens. 101, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. “No Sustento da paz”, mens. 45, In:
Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. “O Bem é incansável” mens.11, In: Pão Nosso, esp. Emmanuel. “Estudando a
arrogância”, cap.8, In: Escutando Sentimentos, esp. Ermance Dufaux.
Ilustrar com: “O rato e o monge”, In: Histórias para ler e pensar, seleção de Neila Tavares, Editora Nova Era, RJ-2002.
Enfocar que o egoísmo na sua mutação transforma-se em arrogância; essa por sua vez, deriva um cortejo de outros sentimentos sob
ação do orgulho e da rebeldia. A arrogância retira-nos o “senso de realidade” e nos faz acreditar mais naquilo que pensamos
sobre o mundo e as pessoas, do que naquilo que são realmente.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Exp: Érica
4330-5574

Téc: Mauro
4365-4101

05/04/2016 Tema: VAIDADE
Fazer a oposição: vaidade x humildade.
Apoiar o tema no capítulo VII do EE - Quem se elevar será rebaixado – itens 3, 5 e 11.
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“Vício de prestígio”, cap. 18, In: Mereça ser feliz”, esp. Ermance Dufaux. “Sirvamos”, mens. 29, “Diferenças”, mens. 63, “Quem
serve prossegue”, mens. 82, “A Cortina do eu”, mens. 101 In: Fonte Viva, esp. Emmanuel.
Ilustrar com: “A Ponte e a pinguela”, baseado numa história de Silvio Paulo Albino, In: Histórias para pais, filhos e netos, de
Paulo Coelho, Edit. Globo/SP-2001.
Enfocar que, assim como existe a dependência química de tóxicos, existe a dependência psíquica de evidência e reconhecimento
individual. Esse tipo de viciado é escravo da auto-imagem exacerbada que faz de si mesmo.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Exp: Mauro
4365-4101

Téc: Simone
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19/04/2016 Tema: O MAIOR MANDAMENTO
Fazer a oposição: interesse pessoal x cooperação fraterna.
Apoiar o tema na passagem evangélica de Mt. XXII: 34-40 “... Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração...”, EE- cap. XI,
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Itens 1 a 4, e na questão 913 do LE.
“O Amor tudo sofre”, mens. 32, “Deus te abençoa”, mens. 180, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. “Glorifiquemos”,
mens. 11. “Fraternidade”, mens. 15. “Estendamos o bem”, mens. 35, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. “Beneficência e justiça”,
mens. 30, In: Livro da Esperança, esp. Emmanuel. Ler e comentar a questão 913 do LE.
Ilustrar com: “A ratoeira”, texto esparso.
Enfatizar que quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento
de egoísmo, visto ser este sentimento incompatível com a Justiça, o Amor e a Caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Exp: Edilenes
4177-4410

Téc: Mauro
4365-4101

31/05/2016 Tema: PRECE: A COMUNHÃO COM DEUS
Fazer a oposição: presunção x fé em Deus.
Apoiar o tema na questão 659 do Livro dos Espíritos “Qual o caráter geral da prece? (...) A três coisas podemos propor-nos por
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meio da prece: louvar, pedir e agradecer”.
“A Comunhão com Deus”, mens. 50, In: A Constituição divina, de Richard Simonetti, 13ª edição; “A porta do coração”, idem, p.
22; “Pedi e obtereis”, EE capítulo XXVII, questões 658 a 663, em o LE; “Oração e atenção” mens. 24, In: Coragem, Francisco
Xavier, esp. Emmanuel. “Como oras?” In: Otimismo, Divaldo Pereira Franco, espírito Joanna de Angelis.
Ilustrar com a história do “Preto véio” contida na mensagem: “A Porta do coração”, p.22, In: A Constituição Divina, de Richard
Simonetti, 13ª edição.
“Acatemos na oração a presença da luz que nos descortina a estrada para a vida superior. (...) Quando a nossa comunhão com
Deus e com a espiritualidade superior não seja possível em lugar à parte, que seja no silêncio do coração, conforme recomendação
de Jesus”.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Exp: Érica
4330-5574

Téc: Simone

14/06/2016 Tema: OUVIR O CORAÇÃO DAS PESSOAS
Fazer a oposição: insensibilidade x sensibilidade.
Apoiar o tema na passagem evangélica de Isaias, 44: 18 - “Eles nada sabem nem entendem, porque os seus olhos são incapazes de
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ver e os seus corações não conseguem compreender.”
“Festival de amor”, p.137, In: Espírito e Vida, esp. Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco, 2ª edição; “Compreensão fraternal”,
mens.39, In: Otimismo, esp. Joanna de Angelis/Divaldo P. Franco; “Ouvir com o coração”, mens.12, In: Diretrizes para o êxito,
esp. Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco.
Ilustrar com: “Sons inaudíveis”, texto esparso, encontrado em http://sabedoriauniversal.wordpress.com
Destacar que saber ouvir com o coração àqueles que buscam nosso auxílio é uma arte valiosa! Muitos corações angustiados se
recompõem, quando explicam as suas dores a alguém compadecido. Se alguém nos busca, honrando-nos com o tesouro de sua
confiança, detenhamo-nos a ouvir para atender, sem pré-julgamentos ou preconceitos, com atenção e afeto, procurando “ouvir as
palavras não ditas” e oferecendo sempre o melhor de nós.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Exp: Sônia

Téc: Mauro
4365-4101

19/07/2016 Tema: A AMIZADE
Fazer a oposição: inimizade x amizade.
Correlacionar o tema à passagem evangélica de Jo – 15: 15 “... Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai
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vos tenho feito conhecer.” - Jesus.
“A Amizade em Aristótelis”, In: O livro das Virtudes, p. 221. “Amigos modificados”, In: Estude e viva, p. 171. “União fraternal”,
mens.49, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. “Apreço”, mens. 91, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel.
Ilustrar com a mensagem “A Grandeza da renúncia” In: Bênçãos de paz, esp. Joanna de Angelis.
Abordar que devemos sempre cultivar novas amizades, bem como trabalhar pela manutenção das antigas, compreendendo que
poderá vir a ocorrer o afastamento esporádico de alguns companheiros por divergirem de nossas idéias e opiniões. Ainda assim,
deveremos rogar ao Senhor que nos ilumine para que possamos compreender e aceitá-los com o seu livre arbítrio.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Exp: Mauro
4365-4101

Téc: Simone

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

Programação Anual de Palastras 2016

24-nov-15

Dirigente: Ceile

30/08/2016 Tema: NÃO DIRÁS FALSO TESTEMUNHO
Fazer a oposição: mentira x verdade.
Apoiar o tema no Decálogo – “Não dirás falso testemunho”, e na passagem evangélica “Quem quer amar a vida e ver os dias
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felizes, refreie a sua língua do mal...” I Pedro, 3: 10.
“O Caluniador”, mens. 27, In: Os Mensageiros, esp. André Luiz. “Na esfera da língua”, mens. 109, ”Asseio verbal”, mens. 164,
In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel.
Ilustrar com “As três recompensas”, de Malba Tahan.
Abordar a necessidade de se abolir o mau hábito da fofoca e da calúnia, tão comuns nos meios sociais hoje em dia, e que devemos
tomar muito cuidado com a divulgação e a propagação de notícias veiculadas pela internet e redes sociais, sem a certeza quanto à
origem e veracidade das mesmas.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Exp: Sônia Torres
4341-4711

Téc: Mauro
4365-4101

25/10/2016 Tema: A ESPERANÇA
Fazer a oposição: desesperar x confiar.
Apoiar o tema em Salmos 42: 11 - “- Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro
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de mim? Ponha a sua esperança em Deus! pois ainda o louvarei; ele é o meu Salvador e o meu Deus.
“A Brisa da esperança” cap.25, In: Lindas Mensagens, esp. Meimei/Miltes C. Bonna; “Mensagem de esperança, p. 103, In:
Espírito e Vida, esp., Joanna de Ângelis/Divaldo P.Franco, 2ª edição; “Diretriz”, mens.1, In: Amizade, esp. Meimei/FCXavier;
“Alimenta a esperança”, mens.18, In: Cirurgia Moral, esp. Lencellin/João Nunes Maia.
Ilustrar com: “A história da esperança” (autor desconhecido, texto esparso, encontrado em:
mensagenseimagenspositivas.blogspot.com/2012/09/esperanca.html).
Enfocar que a esperança não pode desaparecer dos nossos ideais. Ela é uma flor que devemos cultivar, pois que nos predispõe ao
despertar espiritual, para a capacidade de prosseguir em nosso caminho, mesmo diante das dificuldades da jornada.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Exp: Terezinha
4432-1246

Téc: Mauro
4365-4101

13/12/2016 Tema: O SOCORRO ESPIRITUAL DURANTE O SONO FÍSICO
Fazer a oposição: abandono x amparo.
Correlacionar o tema ao EE,VI. 8 – “Em toda parte onde haja uma lágrima, Deus coloca um Bálsamo que alivia”, EE VI, 5 a 8 e
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XXVIII, 38 a 39.
“Mediunidade curativa”, cap. 33, In: Mecanismos da Mediunidade, esp. André Luiz. “Oração”, cap. 25, idem. “Jesus e a
mediunidade”, cap. 26, Idem, “Regressando a casa”, In: Nosso Lar, cap. 49. “Auxílios do invisível”, mens. 100, In: Caminho,
Verdade e Vida. Idem “Que tendes?”, mens. 133, In: Fonte Viva, Idem “A cura própria, p. 51, In: Segue-me, “A água fluída”, p.
129, “O Passe”, mens. 131, In: Poder da fé, p. 165 “Psicoterapeuta”, p. 131, In: Jesus e o Evangelho, esp. André Luiz. “Curas
espirituais”, mens. 53, In: O Espírito da Verdade.
Ilustrar com “Cidadão de Nosso Lar”, cap. 50, In: Nosso Lar, esp. André Luiz.
Abordar o socorro diuturno de Deus, que se estende a toda parte, inclusive durante o sono físico. Salientar a necessidade de
preparo para o sono físico, através da prece e bons pensamentos.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 19:30h

Local: CEOS

Prep: 19:10h

Exp: Edilenes
4177-4410

Téc: Mauro
4365-4101

