CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor

Programação anual de Palestras 2018

11-dez-17

Expositor Odair

DEPEX-Depto de Exposição Interna

04/01/2018 TEMPO DE RENOVAÇÃO
Delimitação: Fazer a oposição: aquisições passageiras X aquisições eternas.
Fundamentar o tema na mensagem contida no Cap. I, Item 9 – Instruções dos Espíritos: “A Era Nova”, In: ESE, de Allan Kardec.
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“Caráter da revelação espírita”, Cap. I, itens 11 a 30, In: A Gênese, de Allan Kardec; “Tempo de renovação”, In: Liberta-te do
mal, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis; “No Rumo do Amanhã”, mens. 6, “Na Exaltação do Reino Divino”, mens. 17, In:
Palavras de Vida Eterna, de FC. Xavier/Emmanuel; “Cristo e Nós”, mens.17, “Na Obra Regenerativa”, mens. 37, “Renasce
Agora”, mens. 61, In: Fonte Viva, FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história: Hércules e a Decisão, In: Histórias para pais, filhos e netos, Paulo Coelho. Edit. Globo/2001.
Enfatizar que aquele que conquista a tranquilidade decorrente da fé religiosa edificante e saudável, vive em harmonia com tudo e
com todos, não se alienando da sociedade a pretexto de encontrar a plenitude; tampouco mergulha na efervescência das futilidades,
sob a justificativa de estar participando da vida mundana. Vive no mundo, mas não é do mundo das falsas apresentações e valores
deturpados.
Local: CEOS

Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Prep: 19:30h

Dir: Márcio

Téc: Antonio

05/04/2018 A PÁSCOA NA VISÃO ESPÍRITA
Delimitação: 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. 5ª Feira 20:00 h

Prep: 19:30h

Dir: Augusto
4368-7767

Téc: Sérgio

13/04/2018 SOB A LUZ DO AMOR (HOMENAGEM C. XAVIER)
Delimitação: Fazer a oposição: atitudes de rancor X atitudes de amor.
Apoiar o tema na I epístola de Paulo aos Coríntios, 13: 1-13: “- Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver
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amor, serei como o bronze que soa ou como o címbalo que tine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os
mistérios e toda a ciência; ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. “
ESE - Cap. XI, itens 1, 2, 4, 8 a 12; “Sob a Luz do Amor”, cap.17, In: Para Sentir Deus, de Ermance Dufaux/Wanderley Oliveira;
“Oração pelo Amor”, p. 9, In: Escutando Sentimentos, de Ermance Dufaux/ Wanderley S. Oliveira; “Imperativos Cristãos”, cap. 1,
In: Agenda Cristã, de André Luiz/FC Xavier; “Amor e Caridade”, cap. 55, “Em função do Amor”, cap. 13, In: Otimismo, Joanna
de Angelis/Divaldo P. Franco; “Em nome do Amor”, cap. 17 In: Sementeira da Fraternidade, Diversos Espíritos/Divaldo P.
Franco.
Ilustrar com: “Definição de Amor”, encontrada em: www.refletirpararefletir.com.br
Enfatizar que a Boa Nova trazida por Jesus, é um cântico sublime ao amor em suas variadas faces: a Deus e sua obra, ao próximo e
a nós próprios. Reforçar que todos possuímos a centelha divina do amor latente em nós, e que podemos e devemos fazê-la crescer
em nossos corações, através de atitudes diárias de amor em favor do nosso próximo, que resultam no nosso aperfeiçoamento moral
e na conquista da verdadeira felicidade! Citar a frase de Antoine de Saint-Exupéry: “- O verdadeiro amor nunca se desgasta.
Quanto mais se dá, mais se tem”.
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Vanda Scarpa
4436-2041

Téc: Geraldo
4122-3191

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...
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28/06/2018 AUTO OBSESSÃO
Delimitação: Fazer a oposição: incúria X zelo.
Apoiar o tema no cap. XII do ESE – Amai os vossos inimigos - Itens 1 a 5, e no cap. IX, parte segunda do LE – Intervenção dos
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espíritos no mundo corporal. Pergs. 459 a 472, 478 e 479.
“Em serviço espiritual”, cap. 14, In: Nos domínios da mediunidade, FC Xavier/André Luiz; Manifestações dos espíritos”, Item 58,
In: Obras póstumas, Primeira parte, de Allan Kardec; “Sentimento e obsessão”, cap. 18, In: Escutando sentimentos, Ermance
Dufaux; “Tratamento de obsessões”, mens. 175, In: Pão Nosso, FC Xavier/Emmanuel; “Obsessores”, mens. 23, “Obsessão e
Evangelho”, mens. 66; “Obsessão e Cura”, mens.77, In: Seara dos Médiuns, FC Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história “Solução Natural”, In: Caminho Espírita, pelo espírito Hilário Silva.
Esclarecer que o conceito de vigilância vai muito além de disciplinar os pensamentos! É no campo do sentimento que nasce a
esmagadora maioria das obsessões. Enfatizar que vivemos em regime de contínuo intercâmbio entre encarnados e desencarnados,
e, portanto, influenciamos e somos por eles influenciados, através dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Reforçar que,
somente a oração ungida pelos sentimentos elevados; a intenção nobre e a conduta reta, poderão nos defender da dominação dos
interesses inferiores à nossa volta.
Local: CEOS

Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Prep: 19:30h

Dir: Augusto
4368-7767

Téc: Sérgio

27/07/2018 FAZER O BEM SEM OSTENTAÇÃO
Delimitação: Fazer a oposição: ostentação X discrição.
Apoiar o tema no cap. XII, itens 1 e 3 do ESE - Que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita - e no item 4 do cap. XI –
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Amar ao próximo como a si mesmo - Fazer aos outros o que quereríamos que os outros fizessem a nós.
“Fé na vida”, mens. 24, In: Desperte e seja feliz, esp. Joanna de Angelis; “O Bem é incansável”, msg.11, In: Pão Nosso, FC
Xavier/Emmanuel; “Firmeza e constância”, msg.69; Administração, msg.75, In: Fonte Viva, FC Xavier/Emmanuel. “Reconheçamos
porém”, mens.160, ”No Plano do bem”, mens.. 163, In: Palavras de Vida Eterna, FC Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: A história de Nicolas Wilton, que salvou milhares de crianças judias das mãos dos nazistas, durante a 2ª Guerra
Mundial. Vídeo disponível em: www.youtube.com/watch?v=0U2UQDNLxS0
Destacar que somos apenas usufrutuários dos bens divinos, com o dever de reparti-los com os nossos semelhantes! Para que o bem
apareça, contudo, não aguardemos que semelhantes luzes venham inicialmente dos outros. Comecemos de nós, sem demandar com
alguém ou contra alguém. Reconheçamos a necessidade do Cristo em nossa vida: sentimento, ideia, ação e conduta... Mas se
alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é “d’Ele” - Paulo aos Romanos, 8: 9.
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Gracinda
4125-8846

Téc: Valdir
2669-1725

27/09/2018 A BUSCA DE DEUS
Delimitação: 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.”
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“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. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Augusto
4368-7767

Téc: Márcio

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...
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12/10/2018 GENEROSIDADE
Delimitação: 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: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Márcia Chiurco

Téc: Geraldo
4122-3191

27/12/2018 O RECOMEÇO
Delimitação: Fazer a oposição: desistência X persistência.
Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de Lucas, 5: 17 - 26 “Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua
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casa”. “Recomecemos”, mens. 1; “Socorro e Concurso”, mens. 9; “Atitudes Essenciais”, mens. 18, In: Palavras de Vida Eterna,
FC. Xavier/Emmanuel; “O Senhor dá Sempre”, mens. 63; “Até ao Fim”, mens. 36, In: Pão Nosso, de FC. Xavier/Emmanuel;
“Persistir um pouco
Mais, mens. 28, “Aferições”, mens. 29, In: Lições para o auto amor.
Ilustrar com: “A vaca no precipício”, Texto esparso.
Esclarecer que o aprendizado da vida alicerça-se sobre contínuas situações difíceis que nos induzem a sábias experiências, capazes
de conduzir-nos por caminhos seguros, o que nos leva à maturidade espiritual.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Márcio

Téc: Antonio

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...
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