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09/03/2017 NÃO EXISTEM MÃES PERFEITAS

Fazer as oposições: perfeccionismo X autoamor.

Apoiar o tema no evangelho de Lucas 2: 49 "E Ele lhes disse: - Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar 

dos negócios de meu pai?".

"Não existem mães perfeitas", cap. 30, In: Jesus, a inspiração das relações luminosas, Ermance Dufaux. "Perfeccionismo" mens. 

34, In: Lições para o autoamor, Ermance Dufaux. "Perfeição versus perfeccionismo" cap. 51, In: Renovando Atitudes, Hammed.

Ilustrar com: O que dirão os outros? Redação do Momento Espírita, com base no cap.“Jantar de família”, de Shari Cohen, In: 

Histórias para aquecer o coração das mães, de Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Jennifer Read Hawthorne e Marci Shimoff, ed. 

Sextante/2014.

Levar ao conhecimento do púbico que os papeis sociais têm sofrido enormes mudanças em nossa sociedade, inclusive o papel da 

mulher e da mãe 100% disponível e servil ao grupo familiar, do passado. Muitas mães se tornaram vítimas do estereótipo imposto 

pela cultura machista da época, que as conduziu a pesarosos conflitos existenciais e aflitivos sentimentos de culpa, controle 

implacável e cobranças insensatas. Urge, portanto, compreender o seu novo papel na sociedade moderna, onde as 

responsabilidades são compartilhadas. A mulher e a mãe devem exercitar o autoamor e compreender que amar não significa se 

anular pelas pessoas que ama!

Téc: MARY Prep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: ARLETECEOSLocal:

10

Tarefa:

Tema:

97037-9225

06/04/2017 CHICO XAVIER: O HOMEM E A OBRA  - (homenagem de aniversário)

Fazer as oposições: mediunidade acomodada X mediunidade de renúncia.

Apoiar o tema no cap. XXVI, itens 7 e 10, do ESE - “A mediunidade é coisa sagrada, que deve ser praticada santamente, 

religiosamente”.

 “Dai de graça, o que de graça recebestes” cap. XXVI, itens 1 a 10, do ESE..  “Mãos em serviço”, mens.147, In: Palavras de Vida 

Eterna, F.C. Xavier, esp. Emmanuel, “Em torno da Mediunidade”, Emmanuel /F.C. Xavier, “Mediunidade e Testemunho” Joanna 

de Ângelis/Divaldo P. Franco. 

Ilustrar com casos da vida de Chico Xavier, sua obra, e, principalmente, seu exemplo como ser humano e médium. (pesquisa livre). 

Citar alguns dados biográficos.

Enfatizar que mediunidade é labor de renúncia, devotamento e abnegação; que o médium deve esforçar-se para ser um exemplo 

vivo de paz e de esperança, de trabalho, dedicação e transformação moral. Esclarecer também que um médium não é um ser 

especial: nem melhor, nem pior que ninguém, mas que deve servir ao próximo na medida de suas forças e, se desejar andar com 

Jesus, não deverá se esquecer de que tudo o que fizer, deve fazê-lo por amor, santamente e gratuitamente.

Téc: MARY Prep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: LUIZ JESUSCEOSLocal:

14

Tarefa:

Tema:

4231-3735

25/05/2017 A INVEJA

Fazer as oposições: mal dizer X bem dizer.

Apoiar o tema nas palavras de Jesus: - "... Pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma?" - Marcos, 

8: 36.

"Fechadura da Inveja" cap. XII, p. 230, In: Reciclando a Maledicência, Bianca Ganuza. Editora Dufaux. "A inveja" In: As dores da 

Alma, Hammed. "Guardemos o cuidado" mens. 34, "Maledicência" mens. 151, "Riqueza para o céu" mens. 177, In: Fonte Viva, 

Emmanuel. "Serviço e inveja" mens. 93, In: Palavras de Vida Eterna, Emmanuel.

"Detração" Entrevista de Leandro Karnal à GloboNews em 20/07/16. Disponível na internet: 

https://www.youtube.com/watch?v=g3B6b_wu80Q

Ilustrar com: “A Fechadura da Inveja”, In: Reciclando a Maledicência, de Bianca Ganuza.

Esclarecer que a inveja é um sentimento que está diretamente relacionado à nossa insegurança! É muito difícil de ser reconhecida 

na intimidade justamente porque a consideramos como sendo algo que não deveríamos sentir, por ser vergonhoso. Enfatizar que, 

portanto, reconhecer esse sentimento em nós e dialogar com ele, são atitudes essenciais para desenvolver a admiração e o respeito 

pelas qualidades e conquistas alheias. Isto poderá nos impulsionar a buscar também em nós, e para nós mesmos, o que percebemos 

no outro como sendo positivo.

Téc: ADRIANAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: ROSARIACEOSLocal:

21

Tarefa:

Tema:

4368-8771
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29/06/2017 NÃO JULGUEIS

Fazer as oposições: julgamento X aceitação.

Apoiar o tema no evangelho de Mateus 7: 1-2 "Não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os 

outros, sereis julgados; e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós."  ESE, itens 9 a 13.

"Discernir faz bem, mas julgamento é peso energético" cap. 3, In: Jesus, a inspiração das relações luminosas, Ermance Dufaux. 

"Modelos mentais de julgamentos" cap. 10, In: Diferenças não são Defeitos, Ermance Dufaux. "Observemos amando" mens. 35; 

"Enquanto podes" mens. 40, In: Palavras de vida eterna. Emmanuel.

Ilustrar com a história: Julgamento. Texto esparso.

Esclarecer que tudo aquilo que censuramos, julgamos, criticamos e recriminamos no outro com muita persistência, provavelmente 

fazemos ou fizemos igual ou parecido em algum momento de nossas vidas. Devemos discernir, Julgar, não! Julgamento é doença 

emocional. Observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de treva dos nossos olhos, para que os 

outros nos apareçam na Benção de Deus que, invariavelmente, trazem consigo.

Téc: JURACI SANTOSPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: IRACEMACEOSLocal:

26

Tarefa:

Tema:

4368-3113

27/07/2017 QUEIXAS

Fazer as oposições: queixa x maturidade.

Fundamentar o tema na passagem de Tiago, 5: 9. "Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados".

Cap. I, Livro IV, perg. 920 a 922, In: O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. “Bem e mal sofrer” cap. V, item 18 In: ESE. "Nuvens" 

mens. 32, In: Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel. "Tempo de confiança" mens. 40, In: Palavras de Vida Eterna. "Queixumes" 

mens. 100, In: Bênção de paz. "Da segurança íntima" mens. 33, In: Vinha de luz. "Queixas" Mens. 118, "Obediência Construtiva”, 

mens. 126, In: Justiça Divina. "No campo do espírito" pág. 69, In: Segue-me. "Reclamar menos", pág. 153, In: Técnica de viver, 

Kelvin Van Dine. "Tire férias de você" In: Messe de Amor, Joanna de Ângelis. "Queixas" mens. 8, "Reclamação e esforço", mens. 

20, In: O lado positivo de tudo, Jacob Melo.  "A parte pior", mens. 64. "Regras básicas", mens.77.

Ilustrar com: "Pequena história". In: Alvorada cristã, de Néio Lúcio.

Esclarecer que para estabelecer a ordem em si mesmo e em seu derredor para bem desempenhar as obrigações e deveres que lhe 

compete, sem sobrecarregar a ninguém, principalmente aqueles que vivem em sua dependência,  o homem deve evitar a queixa 

constante e o azedume, que nada constroem e que, pelo contrário, afastam as pessoas de sua convivência, além de dificultar a boa 

sintonia com o mais alto.

Téc: ADRIANAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: ARLETECEOSLocal:

30

Tarefa:

Tema:

97037-9225 4368-8771

07/09/2017 A HUMILDADE

Fazer as oposições: soberba X humildade.

Fundamentar o tema na passagem do Evangelho de Lucas, cap.14: 1-11: "Todo aquele que se elevar será rebaixado e todo aquele 

que se rebaixar será elevado" - Jesus.

Allan Kardec. O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. VII. "Encargos pequeninos", mens. 7, In: Bênção de paz, Emmanuel. "Ante 

o mundo espiritual", mens. 15, In: Caminho Verdade e Vida. "Cooperação" mens. 175, "Estima do mundo" mens. 103, In: Justiça 

Divina. "Tarefas humildes", pág. 109. O Consolador, questões, 314 e 315. "Convite à humildade", mens. 28, In: Convites da Vida, 

Joanna de Angelis. "Humildade", mens. 50, In: Messe de amor.

Ilustrar com: "Três almas" mens. 24, In: Falando à Terra.

Esclarecer que ser humilde não significa acomodar-se a situações adversas; antes, é lutar

heroicamente para vencer a aflição, sem contudo rebelar-se! Lembrar ainda que na eternidade é considerado maior o que haja sido 

o mais humilde entre os humildes deste mundo.

Téc: JURACI SANTOSPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: IRACEMACEOSLocal:

36

Tarefa:

Tema:

4368-3113

28/09/2017 PROVAS REDENTORAS

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.

Ilustrar com "Meimei - Vida e mensagem". Matão, Casa Editora O Clarim, 1994.

Abordar que as doenças, principalmente as más formações congênitas, se constituem em testemunhos ásperos para o Espírito em 

jornada redentora. Todavia, esses testemunhos, se forem transpostos com resignação, transformar-se-ão em dádivas de felicidade 

para o futuro.

Téc: JURACI SANTOSPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: LUIZ JESUSCEOSLocal:

39

Tarefa:

Tema:

4231-3735



12-dez-16

DEPEX-Depto de Exposição Interna

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor

Dirigente: BERNADETE

Programação Anual de Palastras 2017

26/10/2017 AMIZADE

Fazer as oposições: amizade X inimizade.

Apoiar o tema na frase de Jesus nas anotações do evangelho de João, 15: 18 - "Eis que não vos chamo mais de servos, mas de 

amigos".

Emmanuel. Caminho, Verdade e Vida. "O companheiro" mens. 20, "Jesus e os amigos" mens. 86, "O amigo oculto" mens. 95; "Bens 

eternos" mens. 165. Idem. Estude e viva. "Amigos modificados" pág. 171. Idem. "União fraternal" mens. 49, "Tendo medo" mens. 

132, "Ninguém vive para si", mens. 154, In: Fonte viva. Idem. "Apreço" mens. 91, Idem. "Amizade e compreensão" mens. 121. In: 

Vinha de luz, esp. Emmanuel.

Ilustrar com: "Dois amigos" (1ª parte, cap. I), "Tragédias e esperanças" (2ª parte, cap. IV).

Abordar a amizade como um dos bens mais preciosos que possuímos, e que, por isso, precisamos aprender a cultivar e cuidar dela 

com muito carinho, qual tenra plantinha.  Salientar a importância de mantermos as velhas amizades, mesmo que venham a surgir 

divergências de opiniões, o que devemos entender como absolutamente normal e positivo. Devemos lembrar também que ser amigo 

não significa ser conivente com os erros do outro, ao contrário: o verdadeiro amigo alerta, orienta  e torce pelo sucesso do outro!

Téc: ADRIANAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: IRACEMACEOSLocal:

43

Tarefa:

Tema:

4368-3113 4368-8771

30/11/2017 A GRATIDÃO A DEUS

Fazer as oposições: ingratidão X gratidão.

Apoiar o tema no cap. XII, itens 1 e 2 do ESE – Amai os vossos inimigos. Mateus, 5: 46 “Pois, se amardes somente os que vos 

amam, que galardão havereis...?” e no item 19, cap.XIII, do ESE.

”Em tudo, daí graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco” 1Tessalonicenses, 5: 18.

“O Amor nas relações não exclui o teste da ingratidão”, cap. 14, In: Diferenças não são defeitos, esp. Ermance Dufaux. A 

psicologia da gratidão, esp. Joanna de Angelis. “Pai e amigo” mens. 97, “Espera por Deus” mens. 117, In: Palavras de Vida 

Eterna, Emmanuel.

Ilustrar com: A história de Jó (Antigo testamento – livros sapienciais).

Enfocar que em tudo devemos ser gratos a Deus, apesar de ainda não compreendermos os seus desígnios. ”Quando a ingratidão 

bater à porta de tuas experiências na pessoa daquele que menos esperavas, aceita-a, apesar da dor dilacerante, como aviso de Deus 

para te desapegares de anseios e desejos que, possivelmente, te manteriam na retaguarda do progresso.”

Téc: JURACI SANTOSPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Exp: GABRIELCEOSLocal:

48

Tarefa:

Tema:

4368-3113


