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

Programação Anual de Palastras 2019

16-dez-18

Dirigente: Cibele

05/01/2019 Tema: O SER COLETIVO
Fazer a oposição: individualidade x coletividade.
Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de João 13: 34 - “Um novo
1
Mandamento eu vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei”.
“Amizade”, In: Semanário das reflexões, p. 33, de Albino Santa Cruz; “Disponibilidade”, p. 45-48, idem; “Convite ao amor”, In:
Convites da Vida”, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; “No bem de todos”, mens. 142, In: Palavras de vida eterna, de FC
Xavier/Emmanuel; “Contribuir”, mens. 58, In: Pão nosso, de FC Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “Correndo juntos”, p. 80, In: A Arte de contar histórias, de Irmão José Geraldo Teófilo da Silva. NDS.
Abordar que o importante da vida é mais do que ganhar sozinho, mas sim ajudar, bem como ensinar o outro a vencer. A vitória,
não apenas de alguns, mas de todos. Este é o ideal da coletividade.
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Exp: Jahilda
95907-0954

Téc: Ivonete
98944-2985

19/01/2019 Tema: O DESPERTAMENTO DA CONSCIÊNCIA
Fazer a oposição: atenção x desatenção
Correlacionar o tema com os dizeres de Emmanuel, In: "Pão nosso", Prólogo - Espiritismo não expressa simples convicção de
3
imortalidade: É clima de serviço e edificação
ESE, de A. Kardec, cap. VI, itens 1 a 8, cap. XVII, itens 1 a 11; cap. XXI, itens 10 e11. "Mudança e proveito", mens. 5, "Palavra e
vida", mens. 6, "Verbo e caminho", mens. 24, "Criação verbal", mens. 3, In: Bênção de paz, de FC Xavier/Emmanuel; "Conversai",
mens. 45, "Um desafio", mens. 147, In: Caminho, verdade e vida, de FC Xavier/Emmanuel; "Pelos frutos", mens. 27, "Elucidações",
mens. 55. "Que farei", mens. 112, In: Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com "O Incentivo santo", In: Jesus no lar, de FC Xavier/Neio 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, as palestras - nos despertam, fazendo-nos ver a luz, reconhecendo a verdade, e, assim
incentivados, buscando as mudanças de comportamento que nos conduzirão ao despertamento da consciência e o consequente
crescimento espiritual
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Exp: Luiz Antonio

Téc: Pedro

02/02/2019 Tema: COLABORADORES DO CRISTO
Fazer a oposição: contemplação x ação
Fazer a correlação com o evangelho de Lucas, 10: 3 - "Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos" - Jesus
5
"Encargos pequeninos", mens. 7, In: Bênção de paz, de FC Xavier/Emmanuel; "Em equipe", mens. 10, "O companheiro", mens. 20,
In: Caminho, verdade e vida, de FC Xavier/Emmanuel; "Cristo e nós", mens. 17, In: Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel; "Que
Tendes?", mens. 133, "Sigamo-lo", mens.166, "O Más e os discípulos", mens. 79, In: Pão nosso, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com "Há um século", In: O Espírito da verdade, de FC Xavier/Waldo Vieira/Hilário Silva (espírito)
Abordar a importância da nossa contribuição para a edificação do Reino de Deus na Terra, salientando que, se a redenção provém
do Alto, a sua concretização depende, e muito, da colaboração ativa dos homens de boa vontade
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Exp: Elenice Cav.
3593-6757

Téc: Ivonete
98944-2985

02/03/2019 Tema: ÉTICA
Fazer a oposição: agir por coerção X agir por convicção.
Apoiar o tema no evangelho de João 10: 34-38 - “Vós sois deuses”, e na parábola do grão de mostarda, em Mateus 13: 31-32 - "O
9
Reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando nele, semeou no seu campo; o qual é realmente a
menor de todas as sementes; mas, crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se
aninham nos seus ramos." ESE, de A. Kardec, cap. XVII, Item 3: O Homem de bem; “Aceitação”, p. 207, In: Prazeres da alma, de
Francisco do Espírito Santo Neto/Hammed; "Ensinamentos," Cap. II, pergunta 302, In: O Consolador, de FC Xavier/Emmanuel;
"Revolução interior", mens. 12, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; "Plenificação intima", mens. 25, In:
Desperte e seja feliz, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. Ilustrar com a história: “O roubo”. Disponível em Acrópole
Filosófica. https://www.youtube.com/watch?v=Nh6Gn1j-Bt8 -Levar à reflexão que: Não somos o que os outros pensam que somos
e, muitas vezes, nem mesmo o que nós próprios pensamos ser; mas somos verdadeiramente aquilo que sentimos. Aliás, os nossos
sentimentos e atitudes revelam o nosso desempenho no passado, nossa atuação no presente e nossa potencialidade para o futuro.
Olhemos para dentro de nós e enxerguemos o ser Divino que existe aí; Este ser essencial não deve nunca ser desprezado, ignorado
ou corrompido. Ao contrário, deve ser respeitado e acatado em quaisquer circunstâncias. Essa é a verdadeira ética por convicção
cristã
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Exp: Walter
2564-7417

Téc: Edson
99865-8430
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20/04/2019 Tema: PECADO E CULPA
Fazer a oposição: culpa x responsabilidade.
Apoiar o tema no livro O Céu e o inferno, de A. Kardec, cap. VIII - Código penal da vida futura: "O espírito é sempre árbitro da
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sua própria sorte..."; e no ESE, de A. Kardec, cap. V - Bem-Aventurados os aflitos, Itens 3 e 4: Justiça das Aflições. "Os
Responsáveis são felizes", cap. 27, In: Mereça ser feliz, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance Dufaux; "Arrependimento e
reparação", mens. 9, In: Desperte e seja feliz, Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; "Culpa e consciência", mens.6, In: Momentos
de saúde e consciência, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; "O Remédio salutar" mens.157, In: Vinha de luz, de FC
Xavier/Emmanuel; "Pecado e pecador", mens. 122, In: Pão nosso, de FC Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história “Sawabona”, texto esparso, encontrado na internet.
Levar à compreensão do público que “pecado” e “culpa” são conceitos da Idade Média, que abriram espaço para “castigo” e
“punição”, durante séculos. Eles foram substituídos na atualidade pela consolação da doutrina espírita, pelo termo:
Responsabilidade. Assumir as consequências dos próprios atos não é punição, mas reparação. Arrependimento, expiação e
reparação são etapas da responsabilização. Esclarecer que o espírito é sempre árbitro da sua própria sorte. Ele pode prolongar
seus sofrimentos, pela obstinação no mal, ou abreviá-los, por seus esforços no bem. É importante, pois, compreender que estamos
todos submetidos ao mesmo processo de aprendizado
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Exp: Jahilda
95907-0954

Téc: Pedro

11/05/2019 Tema: A PROTEÇÃO DO MESTRE
Fazer a oposição: desamparo x proteção
Correlacionar o tema à passagem de Jesus, anotada por Mateus, 28: 20 - "... E eis que estarei convosco todos os dias, até a
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consumação dos séculos."
Relatar o episódio completo da ressurreição e das circunstância em que ocorreu esse episódio, em Mateus, 28: 1-20; "Tende fé em
Deus", mens. 162, In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel; “Na senda escabrosa", mens. 41, In: Fonte viva, de FC
Xavier/Emmanuel; "Jornada acima", p. 21/24, "Carta íntima", p. 40/42, In: Deus aguarda, de Divaldo P. Franco/ Joanna de
Angelis; "Desgraça terrena", p. 65/67, In: Florações evangélicas, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis
Ilustrar com "A Inesperada renovação", p. 26/29, In: Deus aguarda, de FC Xavier/Meimei
Abordar o amparo de Jesus, não apenas nos empreendimentos de busca do sucesso, mas também nas situações de sofrimento
moral - momentos de aferição dos valores para que a jornada redentora tenha êxito
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Exp: Elenice Cav.
3593-6757

Téc: Pedro

25/05/2019 Tema: 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
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que se rebaixar será exaltado" – Jesus Cap. VII – Bem aventurados os pobres de espírito, itens 3 e 11, do ESE, de A. Kardec;
"Encargos pequeninos", mens. 7, In: Benção de paz, FC Xavier/Emmanuel; "Cooperação", mens. 175, "Estima do mundo", mens.
103, In: Caminho, verdade e vida, de FC Xavier/Emmanuel; "Tarefas humildes", cap. 46, In: Justiça divina, de FC
Xavier/Emmanuel; questões, 314 e 315, In: O Consolador, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; "Convite à humildade", mens.
28, In: Convites da Vida, Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; "Humildade", mens. 50, In: Messe de Amor, Idem
Ilustrar com "Três almas", mens. 24, In: Falando à Terra, de FC Xavier/esp. Diversos
Esclarecer que ser humilde não significa acomodar-se à situação adversa, antes é lutar heroicamente por 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
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Exp: Luiz Antonio

Téc: Edson
99865-8430
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08/06/2019 Tema: O DESPOJAMENTO
Fazer a oposição: retenção x despojamento
Apoiar o tema em Atos, 3: 6 - “E disse Pedro “- não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou”. “- Não acumuleis para
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vós outros tesouros na terra... Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os
ladrões não arrombam e roubam - Mateus, 6: 19 - 20
Cap. XVI, item 14 – Desprendimento dos bens terrenos, In: ESE, de A. Kardec; “Há muita diferença”, mens. 106, In: Pão nosso, de
FC Xavier/Emmanuel; “Vida e posse”, mens. 8, In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel; “Convite à caridade”, mens.
6, “Convite a compaixão”, mens. 7; “Convite ao bem”, mens. 4, In: Convites da Vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis;
Ilustrar com: “O Rio da Vida”. Texto esparso
Enfatizar a condição do homem de usufrutuário do mundo e a necessidade de aprender a conservar no próprio íntimo os valores da
Grande Vida. Salientar que não convém reter recursos externos de que não se necessita. Devemos aproveitar os obstáculos para
incorporar a riqueza da experiência, o nosso maior tesouro
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Exp: Hilda Regina
4343-4957

Téc: Pedro

22/06/2019 Tema: AMAR AO PRÓXIMO E A SI
Fazer a oposição: auto estima x egoísmo.
Apoiar o tema nas anotações de Mateus: “Assim, em tudo, faça aos outros o que querem que eles lhes façam. Pois esta é a Lei e os
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Profetas.”, Mt. 7: 12, e “Ame seu próximo como a si mesmo”. Mt. 22: 39. Cap. XI - Amar ao próximo como a si mesmo, item 8: A
lei de amor, In: ESE, de A. Kardec. "O Exercício do amor ao próximo," cap. 2, In: Convites terapêuticos de Jesus, de Alírio de
Cerqueira Filho; "Temos o que damos", mens.93, In: O Espírito da Verdade, de FC Xavier/ Waldo Vieira/Meimei; "Libertação pelo
amor", In: Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; "O Poder da fraternidade" Introdução, In: Diferenças não são defeitos, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance Dufaux.
Ilustrar com "Um minuto de atenção: dose diária de amor", texto esparso, e no cap. 22, In: Diferenças não são defeitos, de
Wanderley S. de Oliveira/ Ermance Dufaux.
Destacar que “O amor ao próximo será sempre decorrência natural do auto amor”, pois quem se ama preenche-se de amor e sente,
em virtude disso, vontade de multiplicar esse amor que é formado pelos movimentos contínuos de dar e receber.
Amar-se, pois, não é um ato de egoísmo e sim um processo natural de autoestima em nossa evolução. É uma maneira de se abrir ao
Universo e receber as energias que só o Amor pode nos proporcionar.
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Exp: Fátima

Téc: Ivonete
98944-2985

13/07/2019 Tema: AZEDUME: REBELDIA COM A VIDA
Fazer a oposição: irritação x tolerância.
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec. cap. IX - Bem aventurados os mansos e pacíficos, Item 9: A Cólera. - “Procurai a origem
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desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos brutos... e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido.”
“Azedume, temperamento epidêmico”, cap. 20, In: Mereça ser feliz, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance Dufaux; “Agastamento”,
mens. 46, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco/ Joanna de Angelis; “Não te alteres com os outros”, mens. 39, In: Cirurgia moral, de
João Nunes Maia/ Lancellin; “Não resistais ao mal”, mens. 62, “Atritos físicos”, mens. 63, In: Vinha de luz, de FC
Xavier/Emmanuel; “Pacifica sempre”, mens.70, In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/ Emmanuel.
Ilustrar com a história: Raiva (texto esparso).
Levar à reflexão que o azedume provoca maus sentimentos, subtrai a força física e moral, afeta a saúde e destrói a harmonia
pessoal, familiar e social; levando ao desânimo e estresse àqueles que, invigilantes, não usam o antídoto da tolerância e do amor
na vida interpessoal. Compreensão, tolerância e bom senso, são os remédios necessários contra a rebeldia, ampliando assim a
nossa visão sobre as bênçãos que nos felicitam diariamente a caminhada terrena
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Exp: Antonietta

Téc: Edson
99865-8430
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24/08/2019 Tema: OS FORMADORES DE OPINIÃO
Fazer a oposição: boa influência X má influência
Correlacionar o tema à Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 5:6 - "Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa
34
toda?" "Fermento espiritual", mens. 76, “Na Instrumentalidade”, mens. 84, “Um pouco de fermento”, mens. 108, “Ninguém vive
para si”, mens. 154, In: Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel”, "Que fazeis de especial", mens. 60, In: Vinha de luz, de FC
Xavier/Emmanuel; "Multidões", mens. 6, “Obreiros da vida”, p. 24/27, In: Florações evangélicas, de Divaldo P. Franco/Joanna de
Angelis
Ressaltar a nossa influência nos outros, quais sejam: modos, hábitos, palavras que estabelecem vínculos que podem determinar
diferentes formas de comportamento - bons ou maus. Abordar também os cuidados que devemos ter em relação às mídias sociais,
analisando previamente as diversas informações que nos chegam diariamente, checando a sua veracidade e utilidade antes de
passar adiante
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Exp: Ana Zani
(35)3015-425

Téc: Edson
99865-8430

07/09/2019 Tema: A LIBERTAÇÃO DA ALMA
Fazer oposição: aprisionamento x libertação
Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de Lucas, 21: 34 – “E olhai por vós, não aconteça que os vossos
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corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia”. “E
olhai vós”, cap. 23; “Indicações de Pedro”, cap. 27; “De alma desperta”, cap. 30; “De Ânimo forte”, cap. 31, In: Vinha de luz, de
FC Xavier/Emmanuel; “Examina-te”, cap. 3; “Purificação intima”, cap. 18; “Endireitai os caminhos do senhor”, cap. 16, In:
Caminho, verdade e vida, de FC Xavier/Emmanuel; “Perdoe-se por não ser quem gostaria de ser”, mens. 1, “Severidade consigo
mesmo”, mens. 21, “Acredite em sua luz”, mens. 35, In: Lições para o auto amor, de Wanderlei S. Oliveira/Ermance Dufaux.
Ilustrar com: “Uma Lenda Indiana”, In: Histórias maravilhosas para ler e pensar, p. 103-104. Seleção, interpretação e notas de
Neila Tavares. Edit. Nova Era, Rio de Janeiro, 2002
Esclarecer ser indispensável muito esforço de vontade para não nos prendermos indefinidamente na sombra dos impulsos
primitivistas. Enfocar ainda o trabalho contínuo de reacender a nossa própria luz depois das quedas
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Exp: Sueli Perez

Téc: Pedro

28/09/2019 Tema: A IMPORTÂNCIA DO POUCO
Fazer oposição: escassez x abundância
Apoiar o tema na parábola da “viúva pobre”, conforme as anotações de Marcos, 12: 41 44, bem como na I epístola de Paulo aos
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Tessalonicenses, 5: 16 - “Regozijai-vos sempre”. “Confiemos alegremente”, mens. 50, “Jesus e dificuldade”, mens. 56, “Excesso”,
mens. 73, In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel; “Servicinhos”, mens. 38, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com: “O Pirilampo”, In: Antologia da criança, de FC Xavier/Meimei
Enfocar as pequenas qualidades de que somos detentores e que deverão ser postas em ação como recurso de socorro aos nossos
semelhantes
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Exp: Fátima

Téc: Pedro

12/10/2019 Tema: O MELHOR INVESTIMENTO
Fazer a oposição: valores perecíveis X valores eternos.
Apoiar o tema na passagem evangélica anotada por Lucas, 10: 38 - 42 - “Senhor, a ti não importa que a minha irmã não me deixe
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sozinha a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude.” E Jesus lhe responde: “- Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por
muitas coisas; no entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe
será tirada.” ESE, de A. Kardec, cap. XVII, Item 5 – Parábola do semeador; “Bem de todos”, mens. 41, In: Justiça divina, de FC
Xavier/Emmanuel; “O necessário”, mens. 3, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel; “A Boa parte”, mens. 32, In: Fonte viva,
de FC Xavier/Emmanuel; “Investir ao máximo” mens. 5, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis.
Ilustrar com a história: “Aprendendo a dividir”, cap. 31, In: Razões para uma vida melhor, de Ricardo O. Forni. Editora EME.
Levar ao entendimento que na economia divina, o tempo gasto para aprender e praticar os ensinamentos de Jesus significa depósito
na conta corrente da vida! Poucas coisas nos são necessárias, se nos contentarmos com o essencial, e o essencial é darmos
significado às nossas vidas, adquirindo valores espirituais para a vida eterna, como a prática da caridade, tolerância, amor e
perdão! É necessário trabalhar para o nosso sustento e da nossa família, porém, precisamos ponderar para que o nosso trabalho
não ocupe demasiado espaço em nossas vidas, que não sobre tempo para cuidar da nossa evolução espiritual
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Exp: Wagner
2564-8455

Téc: Ivonete
98944-2985
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26/10/2019 Tema: PRECE - A COMUNHÃO COM DEUS
Fazer oposição: insubmissão x submissão
Apoiar o tema na questão 659 do LE, de A. Kardec - “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”, cap. XXVII, In: ESE, de A. Kardec; Questões 658 a 663, In: o LE, de
A. Kardec; “Oração e atenção” mens. 24, In: Coragem, de FC Xavier/Emmanuel; “Como oras?” In: Otimismo, de Divaldo P.
Franco/ Joanna de Angelis;
Ilustrar com: História de um pão, In: O espírito da verdade, de FC Xavier/Espíritos diversos, pelo espírito Irmão X “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: A.E. Sábado 19:30 h

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Exp: Eduardo Andrecta

Téc: Edson
99865-8430

16/11/2019 Tema: O PRECONCEITO
Fazer a oposição: aceitação X rejeição
Correlacionar o tema à parábola do Bom Samaritano, em Lucas 10: 25-37.
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Apoiar-se também na passagem de O LE, questão 803 - IX - 3ª parte: "Perante Deus todos os homens são iguais"; bem como nos
dizeres de Irmão Felinto a Manoel Philolomeno de Miranda (ambos Espíritos): - "O amor de Deus não é partidarista, abençoando
uns, em detrimento de outros filhos". (Cap.21, Comentários preciosos. In: Loucura e obsessão). ESE, de A. Kardec Introdução - III
Samaritanos; "Realidade", mens. 23, In: Agenda cristã, de FC Xavier/A. Luiz; "Em serviço do mundo", mens. 45, In: Bênçãos de
paz, de FC Xavier/Emmanuel; "Qualificação", mens. 47, "O Banquete dos publicanos", mens. 137, "O Varão da macedônia", mens.
160, In: Caminho, verdade e vida, de FC Xavier/Emmanuel; "Autolibertação”, mens. 47, In: Vinha de luz, FC Xavier/Emmanuel;
"Em nosso trabalho", mens. 11, "Servir sem especular", mens. 31, In: Cirurgia moral, esp. Lancellin; "Limpando ideia", mens. 42,
"A ninguém desprezes", "Reflexões salutares", mens. 28, “Guerra ao preconceito”, mens. 22, In: Loucura e obsessão, de Manoel
Philomeno de Miranda
Ilustrar com: "A dignidade da diferença”, texto esparso. Considerar que Jesus - o enviado de Deus, abraça a todos, sem distinção.
Para ele a única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. Esclarecer que o Mestre Jesus emprega
a figura do samaritano na parábola com o propósito de mostrar que aquele considerado abjeto foi capaz de socorrer ao irmão
necessitado, o que não aconteceu com o sacerdote e nem com o levita
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Exp: Jahilda
95907-0954

Téc: Edson
99865-8430

14/12/2019 Tema: SOLIDARIEDADE
Fazer a oposição: individualismo x solidariedade
Correlacionar o tema ao Evangelho de Jesus, em Marcos, 9: 41 - "Qualquer um de vós que der um copo d'água em meu nome, vos
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digo que não perderá o seu galardão" "Cooperação", mens. 175, In: Caminho, verdade e vida, de FC Xavier/Emmanuel; "Ninguém
vive para si", mens. 154, In: Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel; "O homem com Jesus", mens. 61, In: Pão nosso, de FC
Xavier/Emmanuel; "Em nossa luta", mens. 32, "Não basta ver”, mens. 34, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel;
"Interdependência", In: Sol nas almas, de Divaldo P. Franco/ Joanna de Angelis; "Convite à solidariedade", mens. 55, In: Convites
da vida; ESE, de A. Kardec, Cap. XV, itens 3 e 8 – Fora da caridade não há salvação
Ilustrar com "A panela de sopa”, texto esparso
Abordar a necessidade de cultivarmos o sentimento de solidariedade, pois que dependermos uns dos outros para bem viver.
Considerar que ninguém deve presumir que pode elevar-se sem o auxílio de outrem, e que aceitar a mão solidária não significa
condição parasitária, mas a compreensão de que todos somos interdependentes e necessitamos uns dos outros; e que aquele que
hoje é ajudado, poderá ser o sustento de muitos, amanhã.
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Exp: Severiano
4121-4377

Téc: Ivonete
98944-2985

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 2019

16-dez-18

Dirigente: Cibele

28/12/2019 Tema: MATERIALISMO E ANSIEDADE
Fazer a oposição: ouro do mundo X ouro de Deus
Apoiar o tema na passagem evangélica anotada por Lucas: “Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer
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a um a amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro; vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas, XVI:
13. E na 1ª Epístola de Paulo a Timóteo 6: 7-10 - "Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar
dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes...” ESE, de A. Kardec, cap. XVI, Itens 1, 8, 9,
11 e na mensagem 14 do espírito Lacordaire – Desprendimento dos bens terrenos; "Ansiedade", mens. 49, In: Otimismo, de Divaldo
P. Franco/Joanna de Angelis; "Sucesso e sucesso", mens. 15, In: Desperte e seja feliz, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis;
"Fundo de serviço" p. 29, In: Segue-me, de FC Xavier/Emmanuel; "Assim será", mens. 120, "Possuímos o que damos", mens.117,
In: Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel; "Que pedes?", mens. 35, "Avareza", mens. 52, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com a história: O Clube 99, texto esparso.
Levar à reflexão que nascemos sem trazer nada para este mundo, e, certo é que dele só levaremos o que vivemos! Portanto, somos
apenas usufrutuários dos bens terrenos. Devemos, pois, observar o quanto o apego à matéria nos infelicita a existência, levandonos a nos comparar com os outros: com as viagens que fazem, os restaurantes que frequentam, as roupas que usam e os bens
materiais que ostentam e que são reforçados pelas redes sociais. A busca desenfreada por conquistar/consumir mais e mais, causanos um estresse desnecessário, que transforma a nossa existência em angustiosa quanto infrutífera procura da felicidade, através da
posse de bens materiais, desviando-nos do verdadeiro sentido da vida que é a nossa evolução espiritual
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Exp: Walter
2564-7417

Téc: Edson
99865-8430

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...

