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05/01/2016 O HOMEM NOVO – O RECOMEÇO

Fazer a oposição: modificação x transformação.

Apoiar o tema na assertiva de Jesus: - “Ninguém põe remendo novo em pano velho”, conforme anotações de Mt. 9: 16 ss... 
“Feliz Ano Novo”, In: Feliz Ano Novo, de Frei Beto. “Oração no Ano Novo”, mens. 60, In: Florações Evangélicas, esp. Joanna de 
Ângelis. “Desafios”, p. 140/42. “Produze tu”, p. 96/98, “Escândalos”, p. 137/39, In: Dimensões da Verdade. Humberto Rhoden. 
“Remendo novo em roupa velha...”, p. 52/56, In: Sabedoria das Parábolas. Apud. “A Palavra é sua”, p. 89, de Maria Helena Luft, 
8ª Série. Edit. Scipione.
Explicar que a mensagem de Jesus é algo como “veste nova”, que precisamos incorporar no nosso cotidiano. Salientar ainda, que 
as frases-feitas de fim de ano são apenas pálidos esboços que deverão atingir contornos mais precisos no comportamento e na ação 
do amor universal.

Téc: SimonePrep: 19:10hDiálogo Fraterno - Ter 19:30h Dir: ÉricaCEOSLocal:

1

Tarefa:

Delimitação:

4330-5574

16/02/2016 FORTALECIMENTO ESPIRITUAL DO HOMEM

Fazer a oposição: enfraquecimento x fortalecimento.

Correlacionar o tema à passagem da 2ª epístola de Paulo a Timóteo, 2: 15 – “Procura apresentar-te a Deus, aprovado como 
obreiro que não tem do que se envergonhar”.
“Sementeira e ceifas”, mens. 53, In: Vinha de Luz, esp. Emmanuel. “Prosseguindo”, mens. 81, “Divinos dons”, mens. 84, “Diante 
da providência”, mens. 136, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. “Uma pérola é formada com dores”, mens.136, Luth 
Norbert, In: Parábolas Proféticas. P.101, idem ibidem, “A Pérola é formada pelo acréscimo de camadas”, p.104
Ilustrar com “O Bosque” – texto esparso. 
Tal qual a pérola, o aperfeiçoamento do homem, dá-se por interferência de circunstâncias difíceis com as quais ele deve aprender a 
amadurecer. Para tanto, atendamos aos deveres diários que a vida nos prescreveu, administrando-os com sabedoria e amor e, 
assim, adicionaremos novas parcelas de saber ao nosso fortalecimento espiritual.

Téc: SimonePrep: 19:10hDiálogo Fraterno - Ter 19:30h Dir: MauroCEOSLocal:

7

Tarefa:

Delimitação:

4365-4101

29/03/2016 A VERDADEIRA PUREZA

Fazer a oposição: impureza x pureza (pensamentos, palavras e atitudes).

Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de Mt. 5: 8 – “Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, 
porque verão a Deus”. EE. Cap. 8, itens 1 a 3. Comentar o item 8: Verdadeira pureza e mãos não lavadas.
“Melhorar para progredir”, mens. 7, “Na exaltação do reino divino“, mens. 17, “Coração puro”, mens. 36, In: Palavras de Vida 
Eterna, esp. Emmanuel. “Renasce agora”, mens.56, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. Homenagem a Chico Xavier, que exemplificou 
em vida a pureza de sentimentos, através do amor e dedicação ao próximo.
Ilustrar com: “A lenda do esconderijo seguro”, de Divaldo Franco.  
Enfatizar que, por mais ardente, a fé que não se exprime em obras de educação e de amor, redenção e bondade é talento morto. 
Somente o coração puro e intimorato é garantia de consciência limpa e reta, e quem dispõe da consciência limpa e reta vence toda 
perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante do caminho.

Téc: SimonePrep: 19:10hDiálogo Fraterno - Ter 19:30h Dir: ÉricaCEOSLocal:

13

Tarefa:

Delimitação:

4330-5574

17/05/2016 A PERSEVERANÇA

Fazer a oposição: desistência x perseverança.

Apoiar o tema no cap. XIX do EE – A Fé que transporta montanhas – “... Se tiverdes fé como um grão de mostarda...”, itens 1 a 5 e 
item 12: A Fé divina e a fé humana. “... Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. 
“Prosseguindo”, mens. 81, “Com firmeza”, mens. 115, “Espera por deus”, mens. 117, In: Palavras de Vida Eterna, esp. 
Emmanuel. “Inconstantes”, mens. 22, In: Pão Nosso, esp. Emmanuel.
Ilustrar com: “As Lições do barqueiro”. Texto esparso. 
Enfocar que ninguém se eleva, sem atender às imposições da subida. À face disso, todo esforço no bem, por mínimo que seja, 
redundará, invariavelmente, a favor de quem o realiza, porque toda ação pela felicidade geral é concurso na Obra Divina.

Téc: SimonePrep: 19:10hDiálogo Fraterno - Ter 19:30h Dir: ÉricaCEOSLocal:

20

Tarefa:

Delimitação:

4330-5574



25-nov-15
DEPEX-Depto de Exposição Interna

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor Programação anual de Palestras 2016

Expositor Ceile

21/06/2016 VIDA DE APARÊNCIAS

Fazer a oposição: mascarar x realizar.

 Apoiar o tema no Evangelho de Mt. Cap. 7: 21-23 “Aqueles que dizem: Senhor! Senhor! Não entrarão no reino dos céus...” e na 
parábola da figueira seca, cap. XIX-EE, itens 8, 9 e 10 e no cap. XVIII, itens 6 a 9. 
“Pelos seus frutos”, mens. 7.  “Não te enganes”, mens. 65, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel/FC.Xavier, “Auto-doação”, p.44, In: 
Espírito e Vida, esp. Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco, “Observemos amando”, mens.35, In: Palavras de Vida Eterna, esp. 
Emmanuel/FC. Xavier.
Ilustrar com: “Dar e deixar”, mens. 27, In: Contos e Apólogos, esp. Irmão X/FC. Xavier.
Reforçar a necessidade de procurarmos vivenciar o Evangelho de Jesus, num exercício diário de elevação de sentimentos, 
pensamentos e atitudes, segundo o que ensinou Jesus, para que alcancemos o crescimento espiritual verdadeiro e santificante.

Téc: MauroPrep: 19:10hDiálogo Fraterno - Ter 19:30h Dir: ÉricaCEOSLocal:

25

Tarefa:

Delimitação:

4330-5574 4365-4101

05/07/2016 AMAR AOS INIMIGOS

Fazer a oposição: amor egoísta x amor altruísta.

Apoiar o tema no EE- cap. XII – Amai os vossos Inimigos - e na epístola de Paulo aos Romanos, 12: 20 –  “Portanto, se o teu 
inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber...”
“Perante o inimigo”, mens. 111, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel/FCXavier, “Busquemos o melhor”, mens. 113, In: 
Fonte Viva, esp. Emmanuel/FCXavier,  “Professores diferentes”, mens. 22, In: Amizade, esp. Meimei/FCXavier, “Perdoe e Viva”, 
p. 118, In: Relicário de Luz, autores Diversos/FCXavier. 
Ilustrar com A história de Plácido Domingues e José Carreras (encontrada na internet).
Abordar as diversas formas de amar aos inimigos, tais como: não opor obstáculos à reconciliação; desejar-lhes o bem; não nutrir 
desejo de vingança,  perdoá-los sem segundas intenções, estender-lhes as mãos, se for preciso; enfim, retribuir-lhes sempre o mal 
com o bem.

Téc: MauroPrep: 19:10hDiálogo Fraterno - Ter 19:30h Dir: Maria HelenaCEOSLocal:

27

Tarefa:

Delimitação:

4330-2421 4365-4101

13/09/2016 O CRISTO CONSOLADOR

Fazer a oposição: desalento x confiança (nas promessas de Jesus.)

Apoiar o tema no Capítulo VI do EE – O Cristo Consolador. “Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais 
carregados, e eu vos aliviarei...” Mt. XI: 28-30, e nas mensagens 6 e 7 do Espírito da Verdade.
“O Consolador”, p.122/7, In: Luz do Mundo, esp. Amélia Rodrigues. “Atitudes essenciais”, mens. 18, “Acalma-te”, mens. 33, In: 
Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. “Obreiros atentos”, mens.8, “Ergamo-nos”, mens. 13, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel.
Ilustrar com “Projeto de vida”, Cap. 3, In: Reforma Íntima Sem Martírio, esp. Ermance Dufaux. Edit. Dufaux / Belo Horizonte-MG. 
2003.
Levar o público a refletir que é da Lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Toda dor, como toda nuvem, 
forma-se, ensombra e passa... “A Deus tudo é possível” – Jesus. A dor é obrigatória, porém o sofrimento é opcional.
O cultivo da paixão ao adiantamento espiritual é a solução para todos os problemas da humanidade terrena, e o único caminho 
para um mundo melhor. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de 
Jesus.

Téc: MauroPrep: 19:10hDiálogo Fraterno - Ter 19:30h Dir: ÉricaCEOSLocal:

37

Tarefa:

Delimitação:

4330-5574 4365-4101

20/09/2016 VÍCIOS: CAUSAS E MEIOS DE COMBATER

Fazer a oposição: vício x virtude.

Apoiar o tema no Capítulo XVII do EE. “Sede perfeitos”. Narrar e explicar a Parábola do Semeador. 
 Ler e comentar a pergunta. 913 do LE.  “O Carrasco”, mens. 20, In: A Religião dos Espíritos, esp. Emmanuel. “No rumo do 
amanhã”, mens.6, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. “E olhai por vós”, mens.23, In: Vinha de Luz, Esp. Emmanuel. 
“Amor fraternal”, mens.141, ”O filho egoísta”, mens. 157, In: Pão Nosso, esp. Emmanuel. Yehuda Berg: Vícios invisíveis. 
Disponível em: https://universonatural.wordpress.com/2013/02/21/vicios-invisiveis/ Mensagem “O Alimento do Amor”, In: 
JORNAL MUNDO MAIOR - Informativo da Comunidade Cristã Lar em Jesus, 02/09/15.
Ilustrar com a história: Experimento na aula de filosofia (texto esparso).
Abordar que o orgulho é o pai de muitos vícios e o egoísmo é a chaga da sociedade de onde deriva todo mal. Portanto, os pais 
devem observar as tendências inatas dos filhos e corrigir-lhes o rumo, desde a mais tenra idade. Enfatizar ainda que a boa 
estruturação familiar e a religiosidade são fatores de proteção no combate aos vícios. O amor verdadeiro cultivado no ambiente 
doméstico, aliado à disciplina e à força do exemplo, ilumina, fortalece, esclarece, constrói, abençoa e direciona para o bem.

Téc: SimonePrep: 19:10hDiálogo Fraterno - Ter 19:30h Dir: MauroCEOSLocal:

38

Tarefa:

Delimitação:

4365-4101
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22/11/2016 O DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA 

Fazer a oposição: conhecimento x transformação

Correlacionar o tema com os dizeres de Emmanuel em “Pão Nosso”, Prólogo – Espiritismo não expressa simples convicção de 
imortalidade; é clima de serviço e edificação. EE, VI, 1 a 8, XVII, 1 a 11, XXI, 10 e 11.  
“Mudança e proveito”, mens. 5, ”Palavra e vida”, mens. 6, “Verbo e caminho”, mens. 24, “Criação verbal”, mens. 38, In: Benção 
de Paz, esp. Emmanuel. Idem “Conversai”, mens. 45, “Um desafio”, mens. 147, In: Caminho, Verdade e Vida. Idem “Pelos 
frutos”, mens. 27, “Elucidações”, mens. 55, “Que farei”, mens. 112, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel.
Ilustrar com “O Incentivo santo”, in: Jesus no Lar, Néio Lúcio.
Considerar que as palestras vão – pouco a pouco, mercê da nossa perseverança em ouvi-las – destruindo a barreira que colocamos 
entre nós e os ensinos de Jesus. Elas nos despertam, fazendo-nos ver a luz, reconhecendo a verdade, e, assim, proporcionando-nos 
mudanças de comportamento.

Téc: SimonePrep: 19:10hDiálogo Fraterno - Ter 19:30h Dir: ÉricaCEOSLocal:

47

Tarefa:

Delimitação:

4330-5574
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