CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor

Programação Anual de Palastras 2018

11-dez-17

Dirigente: Rosemara

DEPEX-Depto de Exposição Interna

09/01/2018 Tema: FAÇAMOS O BEM
Fazer a oposição: descaridade X benevolência.
Apoiar o tema no cap. XVII do ESE “Sede Perfeitos”: “- Tendes ouvido o que foi dito: Amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu
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inimigo. Mas eu vos digo: Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam...”
(Mateus, V: 20, 43-47). “Sede Perfeitos”, cap. XVII do ESE (todo o capítulo); perg. 114 do LE; “A outra face”, cap. 35 In: Messe
de Amor, Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; “Sinais”, cap. 32, In: Agenda Cristã, de F.C. Xavier/André Luiz; “Recomecemos”,
cap. 1, “Cresçamos para o bem”, cap. 2, In: Palavras de Vida Eterna, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; “Etapas
emocionais da reforma íntima” cap. 14, In: Emoções que curam, de Wanderley Oliveira/Ermance Dufaux. Ilustrar com: “Estrelado-Mar”, autor desconhecido.
Abordar que a Terra é o grande campo de realizações do espírito, aguardando a dedicação dos lidadores da esperança, do bem e
da verdade. Sejamos uma dessas pessoas, cumprindo o compromisso firmado na espiritualidade de espargir o amor e o bem, em
suas várias faces, onde estivermos. Salientar ainda que o “nascer de novo” é uma oportunidade diária, resultante da nossa boa
vontade, interesse, trabalho e esforço contínuo no bem, funcionando como uma ponte para a nossa felicidade.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Ceile
4178-9998

Téc: --

15/01/2018 Tema: ESQUECIMENTO DAS OFENSAS
Fazer a oposição: revide X perdão.
Apoiar o tema no evangelho de Mateus, cap. V, 38- 42: “- Tendes aprendido o que lhe foi fito: olho por olho e dente por dente. Eu
3
vos digo para não resistirdes ao mal que vos queiram fazer; mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a
esquerda”. “Amai os Vossos Inimigos”, cap. XII, (inteiro) In: ESE, de Allan Kardec; “Adversários e Delinquentes”, cap. 178, In:
Palavras de Vida Eterna, de FC Xavier/Emmanuel; “Quando Orardes” cap.45, “Inimigos”, cap. 137, In: Pão Nosso de FC
Xavier/Emmanuel ; “Aprendendo a perdoar”, p. 37, In: Renovando Atitudes, de Francisco do E.S.Neto/Hammed.
Ilustrar com: “A História da Irmã Dulce” (encontrada na internet).
Esclarecer que ao discípulo sincero do Evangelho, são reservadas muitas lutas e dificuldades! Mas, Jesus nos conclama a
deixarmos a lei do “Olho por olho, dente por dente”, pela Lei de Amor, que nos libertará dos grilhões da mágoa e do ódio e nos
conduzirá à verdadeira felicidade. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo, sem esforço no bem, sem disciplina elevada de
sentimentos, sem iluminação do raciocínio e longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira
felicidade;
Sê como o sândalo, que perfuma o machado que o fere!
Se o expositor se interessar, no final ler a poesia “Um pouco de perfume”.
Local: CEOS

Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Prep: 19:30h

Exp: Sebastião

Téc: Domenico

16/01/2018 Tema: ESQUECIMENTO DAS OFENSAS
Fazer a oposição: revide X perdão.
Apoiar o tema no evangelho de Mateus, cap. V, 38- 42: “- Tendes aprendido o que lhe foi fito: olho por olho e dente por dente. Eu
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vos digo para não resistirdes ao mal que vos queiram fazer; mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a
esquerda”. “Amai os Vossos Inimigos”, cap. XII, (inteiro) In: ESE, de Allan Kardec; “Adversários e Delinquentes”, cap. 178, In:
Palavras de Vida Eterna, de FC Xavier/Emmanuel; “Quando Orardes” cap.45, “Inimigos”, cap. 137, In: Pão Nosso de FC
Xavier/Emmanuel ; “Aprendendo a perdoar”, p. 37, In: Renovando Atitudes, de Francisco do E.S.Neto/Hammed.
Ilustrar com: “A História da Irmã Dulce” (encontrada na internet).
Esclarecer que ao discípulo sincero do Evangelho, são reservadas muitas lutas e dificuldades! Mas, Jesus nos conclama a
deixarmos a lei do “Olho por olho, dente por dente”, pela Lei de Amor, que nos libertará dos grilhões da mágoa e do ódio e nos
conduzirá à verdadeira felicidade. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo, sem esforço no bem, sem disciplina elevada de
sentimentos, sem iluminação do raciocínio e longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira
felicidade;
Sê como o sândalo, que perfuma o machado que o fere!
Se o expositor se interessar, no final ler a poesia “Um pouco de perfume”.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Sônia Mara

Téc: --
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06/02/2018 Tema: VIRANDO A PÁGINA
Fazer a oposição: detenção X prosseguimento.
Apoiar o tema na frase de Estevão à Paulo de Tarso: “— Saulo, não te detenhas no passado! Quem haverá, no mundo, isento de
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erros? Só Jesus foi puro! ...” e no cap. 22: Emersão do Passado, In: “Nos Domínios da Mediunidade”, de FC. Xavier/André Luiz.
“Olhando para trás”, p. 61, In: Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto/Hammed; “Aceitação”, p. 201, In: Os
Prazeres da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto/Hammed; “Educação Moral”, cap. 26, In: Dias Gloriosos, de Divaldo P.
Franco/Joanna de Angelis; “A Benção do Trabalho” cap. 7, “Trabalho de Última Hora”, cap.8, In: Leis Morais da Vida, de
Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; “Em função do amor”, cap. 13, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis;
“Recomecemos”, cap. 1, “Aguardemos”, cap. 68, “Perdão – Remédio Santo”, cap.61, In: Palavras de Vida Eterna, de FC Xavier/
Emmanuel; “Emersão do Passado”, cap. 22, In: Nos Domínios da Mediunidade, de FC. Xavier/André Luiz.
Ilustrar com o capítulo III – Lutas e Humilhações - Segunda parte, In: “Paulo e Estevão” de FC. Xavier/Emmanuel, quando
Abigail aconselhou Paulo a: Amar, Trabalhar, Esperar e Perdoar.
Ressaltar que o conhecimento do Evangelho ajuda a nos libertamos da visão infantil de que somos vítimas frágeis e dependentes
das circunstâncias. Compreenderemos que já temos capacidade de assumir nossa própria existência, nossas próprias escolhas e
decisões. Os ensinamentos de Jesus, nos ensinam a “virar as páginas do livro das nossas vidas”; a não nos determos no passado e
a praticarmos boas ações no presente, e, assim, desenharmos um futuro mais belo e promissor.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Nair

Téc: --

12/02/2018 Tema: ALEGRIA
Fazer a oposição: tristeza X alegria.
Apoiar o tema no capítulo 5, item 13 do ESE, de Allan Kardec – Motivos de Resignação.
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E em Filipenses, 4: 4 – “Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se!”.
“Psicologia da Alegria na Transformação Interior” cap. 9, In: Emoções que Curam, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance
Dufaux;. “Ser Feliz” mens. 2, In: Renovando Atitudes, Francisco do E. Santo Neto/ Hammed; “Alegria Cristã” mens. 93 In:
Caminho, Verdade e Vida, FC. Xavier/ Emmanuel; “Convite à Alegria” mens. 1, In: Convites da vida, Divaldo P. Franco/Joanna
de Angelis.
Ilustrar com: “Uma história sobre Alegria”.Texto esparso.
Enfocar que: Um coração alegre é mais forte, mais preparado para enfrentar os desafios da vida. Mesmo que passemos momentos
difíceis, podemos experimentar a alegria maravilhosa de Deus. É impossível não sentir alegria se olharmos para o grande e perfeito
amor que Deus tem por nós.
Destacar a importância de sorrirmos: Um sorriso significa muito. Enriquece quem o recebe, sem empobrecer quem o oferece; dura
apenas um segundo, mas sua recordação, por vezes, nunca se apaga.
“Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa”. João, 15: 11.
Local: CEOS

Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Prep: 19:30h

Exp: Ana Zani
(35)3015-425

Téc: Domenico

13/02/2018 Tema: ALEGRIA
Fazer a oposição: tristeza X alegria.
Apoiar o tema no capítulo 5, item 13 do ESE, de Allan Kardec – Motivos de Resignação.
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E em Filipenses, 4: 4 – “Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se!”.
“Psicologia da Alegria na Transformação Interior” cap. 9, In: Emoções que Curam, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance
Dufaux;. “Ser Feliz” mens. 2, In: Renovando Atitudes, Francisco do E. Santo Neto/ Hammed; “Alegria Cristã” mens. 93 In:
Caminho, Verdade e Vida, FC. Xavier/ Emmanuel; “Convite à Alegria” mens. 1, In: Convites da vida, Divaldo P. Franco/Joanna
de Angelis.
Ilustrar com: “Uma história sobre Alegria”.Texto esparso.
Enfocar que: Um coração alegre é mais forte, mais preparado para enfrentar os desafios da vida. Mesmo que passemos momentos
difíceis, podemos experimentar a alegria maravilhosa de Deus. É impossível não sentir alegria se olharmos para o grande e perfeito
amor que Deus tem por nós.
Destacar a importância de sorrirmos: Um sorriso significa muito. Enriquece quem o recebe, sem empobrecer quem o oferece; dura
apenas um segundo, mas sua recordação, por vezes, nunca se apaga.
“Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa”. João, 15: 11.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Edilenes
4177-4410

Téc: --
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27/02/2018 Tema: AUTO CONHECIMENTO
Fazer a oposição: desconhecimento X autoconhecimento.
Apoiar o tema no Cap. V do ESE, Allan Kardec – Bem Aventurados Aflitos - Item 11: Esquecimento do passado.
9
“Amarás ao teu próximo como a ti mesmo”, cap. XV, item 4, In: ESE, A. Kardec; “Identidade Cósmica”, cap. 06, In: Escutando
Sentimentos, esp. Ermance Dufaux; LE, perg. 634: Por que o mal está na natureza das coisas? “Autoconhecimento”, p. 63 e 67, In:
Prazeres da alma, esp. Hammed; “A arte da aceitação”, p. 133, In: Renovando atitudes, esp. Hammed.
Ilustrar com a história "O Sábio e o menino”, texto esparso.
Levar à refletir sobre a importância de se trabalhar o autoconhecimento, considerando que aqueles que não conhecem a si mesmos,
dificilmente terão um bom relacionamento consigo e com os outros, por desconhecerem o móvel de suas ações! Reforçar que os
nossos piores adversários estão dentro de nós, não fora. Assim, é imprescindível nos reconciliarmos com os opositores íntimos, ou
seja: nossa sombra, para atingirmos a almejada paz de espírito e alegria de viver, porque, na verdade, não somos o que parecemos
ser ... O autoconhecimento leva-nos a nos perceber como verdadeiramente somos, e compreendermos, de forma gradativa, tudo o
que precisamos transformar, em nós e ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre os nossos potenciais adormecidos a fim de que
possamos vir a ser aquilo que somos em essência.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Rosa Maria
2914-9420

Téc: --

12/03/2018 Tema: A IDENTIFICAÇÃO COM O OUTRO
Fazer a oposição: incomodar X acomodar.
Apoiar o tema no Evangelho de Jesus, conforme as anotações de Mateus, no capítulo 22: 37: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o
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teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito; este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo,
semelhante a este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo". Apoiar-se também no capítulo 11, item 9 do ESE: "O amor é de
essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado". Identifica-se quem
se acomoda, igualando-se. Acomoda-se quem se sente a cômodo na situação nova, sem constrangimento. “Se tens amor”, p. 15,
“Desce elevando”, p. 71, “Mensageiros divinos”, p. 87/88 "O homem bom", p. 123/124, In: Religião dos Espíritos, FC
Xavier/Emmanuel; “Obreiros da vida”, mens. 4, Piedade filial”, mens. 58, In: Florações Evangélicas, Divaldo P. Franco/Joanna
de Ângelis.
Ilustrar com a história: “O momento da Aurora”, do livro: Histórias para pais, filhos e netos, de Paulo Coelho. Artigo da Redação
do Momento Espírita, em 02.01.2009.
Esclarecer que o papel da verdadeira fraternidade é a identificação com o outro, tornar-se igual, ou seja, sentir em si as mesmas
necessidades e as mesmas dificuldades, bem como as mesmas tristezas, as mesmas alegrias e os mesmos sonhos do nosso próximo.
Esclarecer também que o egoísmo é o grande entrave a essa identificação.
Local: CEOS

Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Prep: 19:30h

Exp: Hilda Regina
4343-4957

Téc: Domenico

27/03/2018 Tema: O PERDÃO DE DEUS
Fazer a oposição: crueldade humana X misericórdia Divina.
Embasar o tema no Evangelho de João 3,16: - “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para
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que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. E no Evangelho de Mateus:- “Portanto, ide aprender o que
significa isto: ‘Misericórdia quero, e não sacrifícios’, pois não vim resgatar justos e sim pecadores’”. Mateus 9, 13.
“Amor e Temor”, mens. 4, “No Roteiro da Fé”, mens. 15, “Na exaltação do Reino Divino”, mens. 17, In: Palavras de Vida Eterna,
FC. Xavier/Emmanuel; “Obreiros Atentos”, mens. 8, In: Fonte Viva, FC. Xavier/Emmanuel; “Doutrina”, I parte, cap. I – O porvir
e o nada - itens 1 a 4, In: O Céu e o Inferno, de Allan Kardec; “Expiação e Arrependimento”, parte 4ª, cap. II, Pergs. 990 a 1002.
Ilustrar com o Artigo: “Além do nosso Controle”, da redação do Momento Espírita, extraído da revista Seleções Reader’s Digest,
de novembro de 1999.
Esclarecer que Deus é amor, ensinou o Evangelista João. Deus é Pai, ensinou Jesus, o Mestre. D’Ele não podemos esperar nada
além do que signifique misericórdia, bondade e justiça. Por conhecer o nosso íntimo, Ele nos perdoa sempre e nos concede infinitas
oportunidades de refazermos o caminho. E a maior expressão do perdão de Deus se chama REENCARNAÇÃO.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Miltes
2677-3804

Téc: --
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02/04/2018 Tema: A PÁSCOA NA VISÃO ESPÍRITA
Fazer a oposição: conservação x transmudação.
Apoiar o tema no Evangelho de Lucas, 22: 14-20 “... - E, chegada a hora, pôs-se à mesa, e, com ele, os doze apóstolos. E disse14
lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra
no Reino de Deus. E, tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não
beberei do fruto da videira, até que venha o Reino de Deus. E, tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhes, dizendo:
Isto é o meu corpo, que por vós é dado; fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo:
Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós.”
Pergs. 225 e 318, In: O consolador, esp. Emmanuel; “Salvação”, mens. 7, In: Cirurgia Moral de João Nuns Maia/esp.Lancellin;
“Objetivo da Fé”, mens. 92; “O Caminho” mens. 176, In: Vinha de Luz. Emmanuel; “No Estudo da Salvação” mens. 29; “O
Conceito de Salvação” mens. 153, In: Palavras de Vida Eterna. Emmanuel. Ilustrar com: A lenda do monge e o escorpião. Texto
esparso. Como apoio, sugerimos assistir à palestra “O verdadeiro significado da Páscoa”, de Haroldo Dutra Dias. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=5N_zzANMk9s
Esclarecer o simbolismo contido na passagem evangélica: O pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. O vinho, antes
de ser vinho, foi uva. O pão, antes de ser pão, foi trigo. Uva e trigo portanto, sofreram substancial transformação, para se tornarem
vinho e pão. Do mesmo modo, o “homem velho” dentro de nós deve ser transformado, cedendo lugar ao “homem novo”, mais puro,
esclarecido e cristão. Devemos todos pois festejar, comer e beber em memória de Jesus, não apenas no dia de Páscoa, mas todos os
dias, para nos lembrarmos da nossa verdadeira natureza cristã! Dessa maneira, nós espíritas entendemos que não estamos salvos
simplesmente pelo sangue derramado de Jesus, mas pela transformação moral que os seus ensinamentos produzem em cada um de
nós. 2 Coríntios 5:17 "Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo".
Local: CEOS

Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Prep: 19:30h

Exp: Oswaldo Melero

Téc: Wagner Reis

03/04/2018 Tema: A PÁSCOA NA VISÃO ESPÍRITA
Fazer a oposição: conservação x transmudação.
Apoiar o tema no Evangelho de Lucas, 22: 14-20 “... - E, chegada a hora, pôs-se à mesa, e, com ele, os doze apóstolos. E disse14
lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra
no Reino de Deus. E, tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não
beberei do fruto da videira, até que venha o Reino de Deus. E, tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhes, dizendo:
Isto é o meu corpo, que por vós é dado; fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo:
Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós.”
Pergs. 225 e 318, In: O consolador, esp. Emmanuel; “Salvação”, mens. 7, In: Cirurgia Moral de João Nuns Maia/esp.Lancellin;
“Objetivo da Fé”, mens. 92; “O Caminho” mens. 176, In: Vinha de Luz. Emmanuel; “No Estudo da Salvação” mens. 29; “O
Conceito de Salvação” mens. 153, In: Palavras de Vida Eterna. Emmanuel. Ilustrar com: A lenda do monge e o escorpião. Texto
esparso. Como apoio, sugerimos assistir à palestra “O verdadeiro significado da Páscoa”, de Haroldo Dutra Dias. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=5N_zzANMk9s
Esclarecer o simbolismo contido na passagem evangélica: O pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. O vinho, antes
de ser vinho, foi uva. O pão, antes de ser pão, foi trigo. Uva e trigo portanto, sofreram substancial transformação, para se tornarem
vinho e pão. Do mesmo modo, o “homem velho” dentro de nós deve ser transformado, cedendo lugar ao “homem novo”, mais puro,
esclarecido e cristão. Devemos todos pois festejar, comer e beber em memória de Jesus, não apenas no dia de Páscoa, mas todos os
dias, para nos lembrarmos da nossa verdadeira natureza cristã! Dessa maneira, nós espíritas entendemos que não estamos salvos
simplesmente pelo sangue derramado de Jesus, mas pela transformação moral que os seus ensinamentos produzem em cada um de
nós. 2 Coríntios 5:17 "Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo".
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Nair

Téc: --
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24/04/2018 Tema: 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
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espaçoso o caminho que leva à perdição...” In: ESE, de Allan Kardec - cap. XVIII, itens 3 a 5.
Escolha das Provas”, parte 2ª, cap. VI, pergs. 258 a 273, In: LE, de Allan Kardec; “A Porta Estreita”, mens. 20, In: Vinha de Luz;
FC. Xavier/Emmanuel; “Muralha do Tempo”, mens. 14, In: Espírito e Verdade, FC. Xavier/Emmanuel; “Terra – Benção Divina,
mens. 60, “Chamamento ao Amor”, mens. 121, “Na Vitória Real”, mens. 136, In: Palavras de Vida Eterna, FC. Xavier/Emmanuel;
“Não te Enganes”, mens. 65, In: Fonte Viva, FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com “Diamantes nas Sacolas” In: 100 Estórias de Vida e Sabedoria, de
Osvino Toillier, Edit. Sinodal , 2007.
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.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Rosa Maria
2914-9420

Téc: --

07/05/2018 Tema: O CRISTO CONSOLADOR
Fazer a oposição: desalento X confiança.
Apoiar o tema no Evangelho de Mateus, XI: 28-30: - “Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e
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eu vos aliviarei...” Jesus.
Cap. VI, itens 6 e 7, In: ESE, de Allan Kardec. Mensagens do Espírito de 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, FC. Xavier/Emmanuel; “Obreiros atentos”,
mens.8, “Ergamo-nos”, mens. 13, In: Fonte Viva, FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com “Projeto de Vida”, Cap. 3, In: Reforma íntima sem martírio, esp. Wanderley S. de Oliveira/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. Confiemos, pois “A Deus tudo é possível” – Jesus.
Meditemos: Se 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, 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.
Local: CEOS

Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Prep: 19:30h

Exp: Miltes
2677-3804

Téc: Domenico

22/05/2018 Tema: AMIGOS E IRMÃOS, A AMIZADE NA CASA ESPÍRITA
Fazer a oposição: verniz social X verdadeira amizade.
Apoiar o tema nas palavras de Jesus, no evangelho de João 15: 14-15: “- Vós sois meus amigos, se praticais o que Eu vos mando.
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Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas Eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de
meu Pai, Eu compartilhei convosco”.
“Apreço”, mens. 91, “No campo do Afeto”, mens. 110, “Diante do Mestre”, men. 135, In: Palavras de Vida Eterna, Emmanuel.
“Vida Social” mens. 11, In: Desperte e seja Feliz, esp. Joanna de Ângelis; “Amizade, elixir dos relacionamentos”, mens. 24, In:
Laços de Afeto, caminhos do amor na convivência. Esp. Ermance Dufaux.
Ilustrar com a história: O valor de um grupo (texto disponível em: http://www.portalzendaat.com.br/2016/06/13/o-valor-de-umgrupo/)
Destacar que a amizade espírita é uma proposta de amor fraternal e universal, voltada para a libertação e crescimento mútuos.
Além de todos os ingredientes agradáveis do compartilhamento de amigos comuns, ela ainda terá o propósito de facilitar a tomada
de consciência e o desenvolvimento de valores eternos, pois que fortalece o entendimento de que todos somos irmãos diante de
Deus. A união no estudo e na prática do amor, que Jesus nos recomenda, mantêm acesa a chama que aquece os relacionamentos e
orienta nossos caminhos. Juntos somos fortes!
“Sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito se amarem!” - Jesus.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Miltes
2677-3804

Téc: --
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04/06/2018 Tema: A FORÇA DO QUERER
Fazer a oposição: indecisão X firmeza.
Apoiar o tema nas palavras de Paulo aos Coríntios: “- Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre
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abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é em vão.” Paulo - I Coríntios, l5: 58).
“Com Firmeza”, mens.115, In: Palavras de Vida Eterna, de FC. Xavier/Emmanuel; “Nunca Desfalecer”, mens. 61, In: Fonte Viva,
de FC. Xavier/Emmanuel; “Vontade”, cap. 2, In: Pensamento e Vida, de FC. Xavier/Emmanuel; “Desejos”, cap. 24, In: Sinal
Verde, de FC. Xavier/A. Luiz; Texto: “O Poder da Vontade”, de Léon Denis, encontrado em http://www.oespiritismo.com.br;
“Intentar e Agir”, cap. 86, “Pensamentos”, cap. 15, In: Pão Nosso, de FC. Xavier/Emmanuel; “Podes, se Queres”, cap. 11 In:
Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis; “Construa um novo olhar sobre a vida”, cap. 21, In: Jesus, A Inspiração das
Relações Luminosas, de Wanderley Oliveira/Ermance Dufaux; “Ante a Vida Mental”, cap. 25, In: Roteiro, de FC.
Xavier/Emmanuel, artigo “Educação da Vontade”, de Geziel Andrade, encontrado em http://gezielandradeespiritismo.blogspot.com.br.
Ilustrar com a trajetória e exemplo de força de vontade e persistência da Dra. Nise da Silveira – encontrada na internet. Fornecer
alguns dados biográficos, mas focalizar mais sua obra. (Sugestão ao expositor: assistir previamente ao filme – Nise, o Coração da
Loucura, disponível na Net Flix, como fonte de inspiração e emoção).
Destacar que a vontade é um dos grandes atributos do espírito. Esclarecer também que “em todo homem repousa a partícula
Divina, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da Criação”. Informar que fomos colocados entre
obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de nós, aprendamos a superar as nossas limitações
interiores, e ascendermos espiritualmente.
Local: CEOS

Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Prep: 19:30h

Exp: Camolesi
4331-4266

Téc: Domenico

19/06/2018 Tema: MÁGOA: O INIMIGO VIVE DENTRO DE VOCÊ
Fazer a oposição: mágoa X apaziguamento.
Apoiar o tema no evangelho de Mateus, cap. V: 7, 14, 15, 21 e 22 – “Bem aventurados aqueles que são misericordiosos...” e no
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ESE, Cap. X, item 14: Perdão das Ofensas.
“Faça uma limpeza no lixo da mágoa”, mens. 15, In: Jesus, A inspiração das relações luminosas, esp. Ermance Dufaux; “Perdão Santo Remédio”, mens. 61; “No convívio do Cristo”, mens. 125, In: Palavras de Vida Eterna, Emmanuel; “Oposições”, p. 77, In:
Segue-me. FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história: “Mágoa”, Texto esparso.
Esclarecer que a mágoa tem duas principais funções na vida emocional e psíquica: Revelar algo sobre nós que está difícil de
aceitar, e desiludir-nos sobre o que pensamos a respeito de quem nos ofendeu. Quando reconhecemos a nossa parcela de culpa na
dor que estamos vivendo, este comportamento corajoso dilui a dor da mágoa, instantaneamente! Isto é o verdadeiro ato de perdoar.
Limpemos nosso coração. Livremo-nos do peso que consome nossas energias, pois o maior beneficiado é aquele que perdoa!
“Uma mágoa não é motivo para outra mágoa. Uma lágrima não é motivo para outra lágrima. Uma dor não é motivo para outra
dor. Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto, mais que perda de tempo... É perda de vida”. Chico Xavier.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Rosa Maria
2914-9420

Téc: --

02/07/2018 Tema: O SENTIDO DA DOR
Fazer a oposição: mal sofrer X bem sofrer.
Apoiar o tema no cap. V do ESE: “Bem-Aventurados os Aflitos”, e no Evangelho de Mateus, cap. V, 4, 6 e 10: “Bem Aventurados
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os que choram, porque serão consolados...” Cap. V do ESE - “Bem-Aventurados os Aflitos” (inteiro); Perg. 132 e 133 do LE; “O
Sentido da Dor” cap.20, In: Para Sentir Deus, de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux; “Silenciosa Expiação”, cap. 24, In:
Mereça Ser Feliz, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance Dufaux; “Nos Momentos Graves”, cap. 10, In: Agenda Cristã, de F.C.
Xavier/André Luiz; “Melhor Sofrer no Bem”, cap. 64, “Lugar Deserto”, cap. 34, In: Pão Nosso de FC. Xavier/Emmanuel;
“Considerando o Sofrimento e a Aflição”, p. 126, In: Espírito e Vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; “Nem Todos
Consolados”, cap. 27, In: Alerta, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; “Vitória Final”, cap. 43, In: Otimismo, de Divaldo P.
Franco/Joanna de Angelis; “Diante de Problemas”, cap. 10, In: Sementeira da Fraternidade, de Divaldo P. Franco/Espíritos
Diversos.
Ilustrar com a história do Maestro João Carlos Martins: Há males que vem para o bem.
Destacar que todos nós passamos por dificuldades neste mundo, já que são naturais em nosso atual estágio de evolução, mas que
poderemos ser por elas despertados para o fim providencial que nos cabe, e para provar se já conseguimos desenvolver em nós as
virtudes do perdão, da tolerância, do amor e da caridade. Certo é que a dor surge para crescermos. Este é o seu objetivo! O que
faremos com a sua visita, corre por nossa conta. Diante das adversidades da vida, podemos buscar o que nos cabe aprender com
elas, fazendo o melhor, ou, nos revoltarmos e cairmos em sentimentos de desvalia, desamor e vitimização. Se a dor é obrigatória, o
sofrimento porém, é opcional!
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Exp: Urbano
4229-1522

Téc: Domenico
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17/07/2018 Tema: RECLAMAÇÕES
Fazer a oposição: queixas X comprazimento.
Apoiar o tema em Tiago 3:10 - “De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas cousas
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sejam assim”.
“Reclamações e Queixas”, cap.37, In: Episódios Diários, de Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis; “Não estrague o seu dia”,
cap. 38, In: Agenda Cristã, de FC Xavier/André Luiz; “Reclamações”, cap. 99, “Queixumes” cap. 100, In: Palavras de Vida
Eterna, de FC Xavier/Emmanuel; “É para isto”, cap. 118, In: Pão Nosso, de FC Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com “Pedras ou Diamantes”, autor desconhecido.
A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem intencionadas da execução do dever que lhes compete. Reclamamos de
tudo: dos contratempos, do excesso de trabalho ou da falta dele, da rotina ou da falta dela, enfim, perdemos tempo precioso em
tolas lamentações, que não nos levam a nada! Se eventualmente, e muito raramente, não encontrarmos motivos para lamentar, a
lamúria é dirigida ao clima: seja porque está fazendo muito calor ou muito frio, seja porque não tem chovido ou tem chovido
muito...
Aprendamos a impor silêncio aos nossos queixumes, e cultivemos a paciência, a compreensão, a tolerância e a bondade e, dessa
maneira, nos tornaremos pessoas mais produtivas, agradáveis, e menos estressadas; angariando mais simpatia e cooperação à
nossa volta!
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Miltes
2677-3804

Téc: --

30/07/2018 Tema: DEPRESSÃO
Fazer a oposição: aflição x serenidade.
Apoiar o tema no capítulo V, itens 1 a 5 do ESE. “... A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é,
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assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios.
“O Recado das depressões”, cap. 47, In: Para sentir Deus, de Wanderley Oliveira/Ermance Dufaux; “Educação para o auto
amor”, cap. 3, “Estufas psíquicas da depressão” cap. 5, In: Escutando Sentimentos, de Wanderley Oliveira/Ermance Dufuax;
“Depressão”, p. 187 a 198, In: As Dores da Alma, de Francisco do E. Santo Neto/Hammed; “Auto perdão” p. 229, In: Renovando
Atitudes, de Francisco do E. Santo Neto/Hammed; “Coração Puro “, cap. 36, In: Palavras de Vida Eterna, FC. Xavier/Emmanuel;
“Socorre a Ti Mesmo”, cap. 51, In: Pão Nosso FC. Xavier /Emmanuel; Texto “Nostalgia e Depressão” de Divaldo P.
Franco/Joanna de Angelis, encontrado em http://www.oespiritismo.com.br/mensagens; “Texto Antidepressivo”, p. 22, In: Busca e
Acharás, de FC. Xavier/André Luiz; “O Sentido espiritual da crise”, cap. 11, In: O caminho da autotransformação, de Eva
Pierrakos. Ilustrar com: “Olhar para dentro de Si”, de Osvino Toillier. Informar que a depressão é um dos maiores males que a
humanidade está enfrentando nos dias atuais, e, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), até o ano 2020 será a segunda
doença de maior ocorrência no mundo, perdendo apenas para as cardíacas. Abordar o tema, de modo a levar consolo e esperança,
apontando caminhos através da medicina terrena e do tratamento espiritual. Destacar a importância de se trabalhar o
autoconhecimento, o auto amor, o auto perdão, a confiança e a fé; bem como buscar o apoio indispensável da família. Reforçar que
momentos de silêncio interior e de integração com o Criador, através da prece sincera, bem como o exercício de bons pensamentos
e ações dignificantes, são poderosas ferramentas a se utilizar para vencer essa terrível doença da alma, e caminhar para a
conquista do equilíbrio, bem-estar, saúde e alegria de viver! 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”.
Lembrar a frase de Paulo de Tarso: “Tudo posso N’Aquele que me fortalece” (Filipenses, 4: 13).
Local: CEOS

Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Prep: 19:30h

Exp: Jahilda
95907-0954

Téc: Domenico

14/08/2018 Tema: PATERNIDADE E MATERNIDADE RESPONSÁVEIS
Fazer a oposição: criar X educar.
Apoiar o tema na passagem evangélica: “Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé
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e é pior do que o infiel.” – (Paulo, Timóteo, I, 5:8).
“Compaixão em família”, mens.107, In: Palavras de Vida Eterna, de FC. Xavier/
Emmanuel; “Pais e filhos”, mens. 2, In: Divaldo Franco responde, volume 2, organizado por Cláudia Saegusa, “Deveres dos
Pais”, mens. 16, In: Leis Morais da Vida, de Divaldo P. Franco/Joana de Angelis; “Súplica da criança ao Homem”, mens. 6, In:
Nós, FC. Xavier/ Emmanuel; Questões 383 e 385; In: LE, de A. Kardec; “Parentes”, mens.156, “Educa”, mens.30, In: Fonte Viva,
de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “Carta a Meu Filho”, mens. 27, In: Espírito de Verdade, de FC. Xavier/Emmanuel.
Esclarecer que o compromisso de sermos pais ou mães foi assumido na Pátria Espiritual e reafirmado por ocasião da união e
formação da nova família. A responsabilidade dos pais é imensa na educação dos filhos! Não somente na preocupação material de
fornecer-lhes o alimento, o vestuário, brinquedos, lazer, conforto, escola, etc. mas, principalmente, na sementeira do bem, em
desenvolver-lhes no coração sentimentos nobres e virtudes santificantes que orientarão e iluminarão os seus caminhos.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Rosa Maria
2914-9420

Téc: --
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27/08/2018 Tema: SOLIDARIEDADE
Fazer a oposição: indiferença X comiseração.
Apoiar o tema na mensagem do espírito Fénelon, contida no cap. I, item 9 do ESE: “... O Cristo foi o iniciador da mais pura, da
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mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos; que há de
fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum...”.
“Tua cooperação”, cap. 8, In: Alerta, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; “A beneficência”, cap. 60, In: Terapêutica de
Emergência, de Divaldo Pereira Franco/Espíritos Diversos; “Porto de segurança”, cap. 36, In: Otimismo, de Divaldo Pereira
Franco/Joanna de Ângelis; “Sempre Chamados”, cap. 45, In: Agenda Cristã, de FC Xavier/André Luiz; “Evangelho e Caridade”,
cap. 16, In: Roteiro, de FC Xavier/Emmanuel; “Solidariedade e Bondade” cap. 1, In: Estamos Prontos, de Francisco do Espírito
Santo Neto/Hammed; “Solidariedade”, cap. 92, In: Palavras de Vida Eterna, de FC Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história/letra da música “He Ain't Heavy, He's My Brother” (Ele não é pesado, ele é meu irmão) disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=Pquk6ZsL96Q
Enfatizar que a solidariedade exorta-nos a atitudes de apoio e cuidados uns para com os outros, e pede-nos diálogo e tolerância,
afetividade e disponibilidade, perdão e fraternidade! Pessoas solidárias expressam mais satisfação pela vida e desenvolvem maior
capacidade de lidar com as dificuldades (resiliência) e, em geral, se tornam mais felizes!
Ninguém é solitário, se for solidário!
Local: CEOS

Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Prep: 19:30h

Exp: Elenice Cav.
3593-6757

Téc: Domenico

11/09/2018 Tema: CURAS - (A ÁGUA FLUIDIFICADA)
Fazer a oposição: cura do corpo x cura da alma.
Apoiar o tema no evangelho de Marcos, cap. V, vv. 25 a 34: - Disse-lhe Jesus: - Minha filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica
37
curada da tua enfermidade.
“No Laboratório do Mundo Invisível”, cap. VIII, item 131, In: O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec; “Curas”, cap. XV, itens 10 e
11, In: A Gênese, de Allan Kardec; “A Benção da Saúde” mens. 18; “Saúde e consciência” segunda parte, mens. 5, in: Momentos
de Saúde e de Consciência. Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “Curas” mens. 23, In: Desperte e Seja Feliz, de Joanna de
Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “A Cura Própria” p. 19; “Água Fluida” p. 59, In: Segue-me, FC. Xavier/Emmanuel;
“Imposição de Mãos” mens. 3, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; “Estás Doente” mens. 86, In: Fonte viva.
FC Xavier/Emmanuel; “Por amor”, mens. 139 In: Caminho, verdade e vida, de FC. Xavier/ Emmanuel; “Curas”, mens. 44, In: Pão
nosso, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com cap. 12, p. 107/108, In: Nos Domínios da Mediunidade, de FC. Xavier/ André Luiz.
Levar ao conhecimento que a água fluidificada é um recurso valioso àqueles que padecem dos males do corpo, já que o orvalho do
Plano Divino magnetizará o liquido, com raios de amor, em forma de bênçãos dos Céus. Entretanto, para a cura verdadeira: a cura
da alma, necessário se faz que o pensamento se purifique para que a vontade própria comande o barco do organismo para o bem,
guardando a mente no idealismo superior.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Miltes
2677-3804

Téc: --

24/09/2018 Tema: A BUSCA DE DEUS
Fazer a oposição: trivialidade X transcendência.
Apoiar o tema em A Gênese, de Allan Kardec, cap. II: A existência de Deus: “Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras.”
39
“Provas da existência de Deus”, cap. I, livro primeiro, In: Livro dos Espíritos, Allan Kardec; “Justiça das Aflições”, cap. V: Bem
Aventurados os Aflitos, In: ESE; “Religião e Deus”, Jornal Mundo Maior - Informativo da Comunidade Lar em Jesus de
11/05/2016; “Ao lado de Deus”, In: Segue-me, Emmanuel; “Somos de Deus” mens. 84, In: Vinha de Luz, Emmanuel; “Espera por
Deus”, mens. 117, In: Palavras de Vida Eterna, Emmanuel.
Ilustrar com: A existência de Deus. Texto esparso.
Comentar que nos momentos de grande provação ainda há quem pergunte: Onde está Deus que permite que isto ocorra?! Porém,
duvidando de Sua existência mergulhamos no sofrimento, na dor e na desesperança... Reforçar que o conhecimento dos atributos da
divindade, permite-nos ter uma melhor noção de Sua sabedoria, Bondade e Misericórdia! Esclarecer que sendo Ele onipresente,
achamo-nos todos constantemente em Sua excelsa presença e nada podemos ocultar do Seu olhar, sejam nossas ações, desejos ou
pensamento! Assim as nossas preces repercutem n´Ele, pois estamos n’Ele, como Ele está em nós, segundo a palavra do apóstolo.
(1 João 4:15).
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Exp: Sebastião

Téc: Domenico
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09/10/2018 Tema: GENEROSIDADE
Fazer a oposição: mesquinhez X generosidade.
Fundamentar o tema nas anotações de Lucas - 10: 25 ss. - "... Cuida bem dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei na
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volta". (A Parábola do Bom Samaritano).
Cap. XV, itens 1 a 3 – 10, In: ESE, de Allan Kardec; “Luz da Caridade”, In: Jesus e o Evangelho, Divaldo P. Franco/Joanna de
Ângelis; “No auxílio a todos”, mens.39, “Socorramos”, mens.76, In: Palavras de Vida Eterna, FC Xavier/Emmanuel; “Obreiros
Atentos”, mens. 8, In: Fonte Viva, FC Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: A Vida é um Espelho, Texto esparso.
Ressaltar a condição do Samaritano, discriminado pelos judeus, que ajudou o semelhante, sem perguntar-lhe a origem, quem era,
para onde se dirigia, etc. Viu no outro simplesmente alguém como ele, criado à imagem e semelhança de Deus. Serviu e passou.
Contextualizar o ensinamento evangélico, mostrando a sua aplicação nos dias atuais.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Rosa Maria
2914-9420

Téc: --

22/10/2018 Tema: VÍCIOS: CAUSAS E MEIOS DE COMBATER
Fazer a oposição: degeneração X sobriedade.
Apoiar o tema no Capítulo XVII do ESE - Sede Perfeitos, de Allan Kardec.
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Narrar e explicar a Parábola do semeador; Ler e comentar a pergunta. 913 do LE, de Allan Kardec. “O Carrasco”, mens. 20, In: A
Religião dos Espíritos, de FC. Xavier/Emmanuel; “No Rumo do Amanhã”, mens. 6, In: Palavras de Vida Eterna, de FC.
Xavier/Emmanuel; “E olhai por Vós”, mens. 23, In: Vinha de Luz, de FC. Xavier/Emmanuel; “Amor Fraternal”, mens.141, “O
Filho
Egoísta”, mens. 157, In: Pão Nosso, de FC. Xavier/.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 o mal. Portanto, os pais devem observar as tendências inatas de seus filhos e se esforçar em corrigir-lhes o rumo, desde a
mais tenra idade. Enfatizar ainda que a boa estruturação familiar e a religiosidade são importantes 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.
Local: CEOS

Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Prep: 19:30h

Exp: Ana Zani
(35)3015-425

Téc: Domenico

23/10/2018 Tema: VÍCIOS: CAUSAS E MEIOS DE COMBATER
Fazer a oposição: degeneração X sobriedade.
Apoiar o tema no Capítulo XVII do ESE - Sede Perfeitos, de Allan Kardec.
43
Narrar e explicar a Parábola do semeador; Ler e comentar a pergunta. 913 do LE, de Allan Kardec. “O Carrasco”, mens. 20, In: A
Religião dos Espíritos, de FC. Xavier/Emmanuel; “No Rumo do Amanhã”, mens. 6, In: Palavras de Vida Eterna, de FC.
Xavier/Emmanuel; “E olhai por Vós”, mens. 23, In: Vinha de Luz, de FC. Xavier/Emmanuel; “Amor Fraternal”, mens.141, “O
Filho
Egoísta”, mens. 157, In: Pão Nosso, de FC. Xavier/.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 o mal. Portanto, os pais devem observar as tendências inatas de seus filhos e se esforçar em corrigir-lhes o rumo, desde a
mais tenra idade. Enfatizar ainda que a boa estruturação familiar e a religiosidade são importantes 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.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Sônia Mara

Téc: --

Para representar o Cristo não basta somente proferir a palavra é
preciso vivencia-la!
Que nenhuma palavra seja dita ou ação cometida que fuja aos princípios de Jesus!
As Atitudes de Amor deixam rastros de luz...

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor

Programação Anual de Palastras 2018

11-dez-17

Dirigente: Rosemara

DEPEX-Depto de Exposição Interna

19/11/2018 Tema: ARROGÂNCIA
Fazer a oposição: orgulho x humildade.
Apoiar o tema em Mateus, 20: 26-28 - “Assim não deve ser entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja
47
vosso serviçal, e, qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo”. “Bem aventurados os pobres de espírito”, cap.
VII (todo) - ESE, de Allan Kardec; “Estudando a arrogância”, cap. 8 e 9, In: Escutando Sentimentos, esp. Ermance Dufaux; “Vida
e Posse”, mens. 8, “Exemplificar”, mens. 144, In: Palavras de vida Eterna, de FC. Xavier/Emmanuel; “Quem serve, prossegue”,
mens. 82, In: Fonte Viva, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história “O farol e o navio” (texto esparso).
Enfocar que, de posse dessa sensação orgulhosa de possuir o certo em nosso ponto de vista, há milênios adotamos condutas que
nos causam a agradável ilusão de possuirmos autoridade suficiente para julgar com precisão a vida alheia.
A criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre e encontra mil recursos dentro de si mesma, na solução de todos os
problemas. “O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir.” – Jesus, MC 10:45.
Local: CEOS

Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Prep: 19:30h

Exp: Sebastião

Téc: Domenico

20/11/2018 Tema: ARROGÂNCIA
Fazer a oposição: orgulho x humildade.
Apoiar o tema em Mateus, 20: 26-28 - “Assim não deve ser entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja
47
vosso serviçal, e, qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo”. “Bem aventurados os pobres de espírito”, cap.
VII (todo) - ESE, de Allan Kardec; “Estudando a arrogância”, cap. 8 e 9, In: Escutando Sentimentos, esp. Ermance Dufaux; “Vida
e Posse”, mens. 8, “Exemplificar”, mens. 144, In: Palavras de vida Eterna, de FC. Xavier/Emmanuel; “Quem serve, prossegue”,
mens. 82, In: Fonte Viva, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história “O farol e o navio” (texto esparso).
Enfocar que, de posse dessa sensação orgulhosa de possuir o certo em nosso ponto de vista, há milênios adotamos condutas que
nos causam a agradável ilusão de possuirmos autoridade suficiente para julgar com precisão a vida alheia.
A criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre e encontra mil recursos dentro de si mesma, na solução de todos os
problemas. “O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir.” – Jesus, MC 10:45.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Edilenes
4177-4410

Téc: --

04/12/2018 Tema: OBSESSÃO: DOENÇA MORAL
Fazer a oposição: aprisionamento x libertação.
Apoiar o tema na passagem de Mateus V: 44-48: “Mas eu vos digo: Amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio, e orai
49
pelos que vos perseguem e caluniam...” Cap. XVII, itens: 1 e 3 do ESE, de Allan Kardec. “Obsessão”, mens. 9, “Instrumentos da
Obsessão”, mens.29, In: A coragem da Fé, de Carlos Bacelli/Bezerra de Menezes; “Asas da libertação”, mens.16, In: Otimismo, de
Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; “Para vencer o mal”, mens. 30, In: Palavras de Vida Eterna, de FC. Xavier/ Emmanuel;
“Alienação por Obsessão”, mens.5, In: Sementeira da Fraternidade, de Divaldo P. Franco/espíritos diversos; “Nossos
Acompanhantes”, p. 45, In: A presença de Deus, de Richard Simonetti, 1ª edição. Homenagem a Allan Kardec que através da
codificação espírita, libertou e continua libertando muitas consciências.
Ilustrar com: “Ação das trevas”, In: O Céu ao nosso alcance, de Richard Simonetti.
Enfatizar que, em qualquer processo obsessivo, o enfermo será sempre convidado às operações de reajustamento e reequilíbrio
próprio. Pequenos exercícios de disciplina da vontade, culto da prece, leituras edificantes, ações em favor do próximo, entre outros,
são antídotos que agem intensamente a benefício da própria criatura.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Rosa Maria
2914-9420

Téc: --

Para representar o Cristo não basta somente proferir a palavra é
preciso vivencia-la!
Que nenhuma palavra seja dita ou ação cometida que fuja aos princípios de Jesus!
As Atitudes de Amor deixam rastros de luz...

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

Programação Anual de Palastras 2018

11-dez-17

Dirigente: Rosemara

17/12/2018 Tema: NATAL VERDADEIRO
Fazer a oposição: descaso X boa vontade.
Apoiar o tema na passagem evangélica: “Glória a Deus nas alturas, Paz na Terra e Boa Vontade para com os homens.” Lucas, 2:
51
14. “Natal de amor”, mens. 30, In: Desperte e seja feliz, Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis; “Natal” mens. 180, In: Fonte viva,
FC. Xavier/Emmanuel; “Não te esqueças dos outros” mens. 33, In: Cirurgia Moral, João Nunes Maia, espírito Lancellin;
“Mensagem do Natal” p. 41; “Natal” p. 43; “Página do Natal” p. 55 e “Na luta vulgar” p. 45 In: Segue-me, FC.
Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história Natal em Família, Vídeo Disponível em: ttps://m.youtube.com/watch?v=arGbNyZIEbY
Enfocar que Natal Verdadeiro é a festa da família, é o aniversário de Jesus! O presente mais agradável a Ele é e será sempre a
nossa união familiar, e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou! Portanto, amemo-nos, amparemo-nos, e perdoemo-nos
uns aos outros! Não vamos esperar a morte chegar para nos arrepender de não termos estado junto àqueles que são os nossos entes
mais queridos. Natal! Boa Nova! Boa Vontade! Comecemos a viver todos os dias do ano com Jesus, sob os esplendores de uma
nova era, que há de vir!
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Exp: Ana Zani
(35)3015-425

Téc: Domenico

Para representar o Cristo não basta somente proferir a palavra é
preciso vivencia-la!
Que nenhuma palavra seja dita ou ação cometida que fuja aos princípios de Jesus!
As Atitudes de Amor deixam rastros de luz...

