CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor

Programação Anual de Palastras 2019

16-dez-18

Dirigente: Maria Elisa

DEPEX-Depto de Exposição Interna

09/01/2019 Tema: O RECOMEÇO
Fazer 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
2
casa”
“Recomecemos”, mens. 1, “Socorro e concurso”, mens. 9, “Atitudes essenciais”, mens. 18, In: Palavras de vida eterna, de 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, de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux
Ilustrar com: “Rompendo o infortúnio, In: Novas histórias que ninguém contou, novos conselhos que ninguém deu, p. 92, de
Melcíades José de Brito, Editora DPL
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: Desobsessão 4ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Célia

Téc: Valdir
2669-1725

13/02/2019 Tema: O TEMPLO DO ESPÍRITO
Fazer as oposições: negligência x cuidado
Fundamentar o tema no item 11 do cap. XVII, In: ESE, de A. Kardec, nas palavras do espírito Jorge - "Amai, pois, a vossa alma,
7
porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela"
"O Santuário sublime", mens. 3, In: Roteiro, espíritos diversos; "Em você", mens. 18, In: Ideal espírita; "Na saúde, na doença",
mens. 32, In: O Espírito da verdade, Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; "Convite à saúde", mens. 52, In: Convites da vida, de
Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; "A desgraça real", pág. 45, In: Jesus e o Evangelho, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis
Ilustrar com "O anjo cinzento", In: Contos desta e da outra vida", de FC Xavier/Irmão X
Abordar o imperativo de se cuidar do corpo, atendendo às necessidades que a natureza indica, e de se aprimorar o espírito,
caminhando rumo à perfeição, segundo os desígnios de Deus
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Iracema
4368-3113

Téc: Arnaldo
2331-6678

27/03/2019 Tema: POR QUE NÃO FAÇO O BEM QUE QUERO
Fazer oposição: inércia x ação
Apoiar o tema na epístola de Paulo aos romanos, 7: 19 – “Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse
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faço?”, e no evangelho de Lucas, 17: 20 21 – “... O reino de Deus não vem com a aparência exterior ...”. “Questão de escolha”,
mens. 19, “Defenda-se” mens. 41, in: Agenda cristã, de FC Xavier/André Luiz; “Parecem, mas não são”, mens. 168, “Amanhã”,
mens. 170, In: Vinha de luz, de FC Xavier/ Emmanuel; “Divinos dons”, mens. 84, “Em constante renovação”, mens. 90, In:
Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com: “Liames retentores”, In: Celeiro de Bênçãos, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis.
Enfocar que pelos mecanismos do orgulho procuramos esconder de nós e dos outros nossos traços e tendências indesejáveis,
sustentando uma fachada que nos mostre com características que sejam aceitas e admiradas por todos. Todavia, a fim de conseguir
alcançar a nossa evolução precisamos aprender a analisar o que se esconde por detrás de nossos comportamentos
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Dóris Rampazzo

Téc: Arnaldo
2331-6678

24/04/2019 Tema: O SENTIDO DA VIDA
Fazer a oposição: inconsciência x consciência
Correlacionar o tema à passagem de Jesus anotada por João, 10:10 - "Eu vim para que tivésseis vida e vida em abundância” "O
17
que é o que é?", p. 22, "A Busca dos prazeres", p. 23, "Além dos prazeres", p. 24, "As Drogas", p. 24, "Baobás" p. 25, In: De mãos
dadas, de Gonzaguinha; “Na conquista da Liberdade”, mens. 28, “Caridade e riqueza”, mens. 49; “No solo do espírito”, mens.
51; “O Primeiro passo”, mens. 66, “Apreço”, mens. 91; “Reclamações”, mens. 99: In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/
Emmanuel.
Ilustrar com "A lição da natureza". In: 100 estórias de vida e sabedoria, de Osvino Toillier.
Enfocar que o sentido da vida deve estar pautado nos princípios e valores morais, quais sejam: O amor, o trabalho, o respeito, a
fraternidade, a probidade, etc. Precisamos também desenvolver uma “consciência cósmica”, e compreender que o nosso fazer é um
contributo para a sociedade. A nossa vida tem que ter esta finalidade: a de “celebração” (enaltecimento).
Informar que, além dos prazeres, precisamos ser bem aceitos e amados pelos outros. Necessitamos desenvolver nossas qualidades
pessoais, conviver, ser felizes, conhecer a nós mesmos, pensar sobre nossos atos, analisá-los, e corrigi-los quando necessário
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Romeu Labone

Téc: Arnaldo
2331-6678

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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29/05/2019 Tema: O BEM SOFRER
Fazer a oposição: desalento x bom ânimo.
Apoiar o tema no ESE de A. Kardec, cap. V – Bem-aventurados os aflitos, itens 1, 2, 3 e 4 (Mateus 5: 4, 6, e 10 e Lucas 6: 20-21).
22
"Como sofres", p. 71, In: Também somos luz, pelo espírito Irmã Maria do Rosário, psicografia de Lúcia Cominatto; "Ânimo e fé",
In: Companheiro, de FC Xavier/Emmanuel; "Na hora do desânimo", mens. 34, In: Caminho espírita, de FC Xavier/Emmanuel;
“Amor e temor”, mens. 4, In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel; “Porta estreita”, mens. 20, In: Vinha de luz, de FC
Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história: Saindo do poço e O último bailarino de Mao, In: Adeus China, de Li Cunxin. Ed. Fundamento.
Abordar que por maiores que sejam as nossas aflições, dores e dificuldades, não devemos permitir que o desânimo e a falta de fé se
instalem em nossos corações! É preciso sorrir, sonhar, ter esperança e, principalmente, ter Fé em Deus! Enfatizar que precisamos
manter o coração aquecido no amor e cheio de esperança, na certeza de que, com trabalho e persistência, conquistaremos um
mundo melhor
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Iracema
4368-3113

Téc: Valdir
2669-1725

03/07/2019 Tema: A INVEJA
Fazer a oposição: aflição x serenidade
Apoiar o tema na epístola de Paulo aos Gálatas, 5: 26 - 26 “Não nos façamos cobiçosos da vanglória, provocando-nos uns aos
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outros, tendo inveja uns dos outros”, e no Evangelho de Mateus, 5: 21 “Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para
que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus”. ESE, de A. Kardec, cap. V – Bem aventurados os
aflitos, Itens 13 e 23; questões 926 a 933, In: LE, A. Kardec. "Admiração e inveja", In: Receitas para a Alma, Wanderley
Oliveira/Ermance Dufaux. Item 3 - "Problemas e desafios - Dificuldades do Ego", Item 5 - "Problemas humanos - Gigantes da
alma e necessidade de valorização", In: O Céu”, mens.177, In: Fonte viva, de FC Xavier/ Emmanuel. “Solidariedade”, mens. 92,
In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/ Emmanuel. “Em nossa marcha”, mens. 89, In: Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com as histórias: "Reconheces-te auxiliado?" de Regina Raineri, e “O carneiro revoltado”, In: Alvorada cristã, p. 93-96,
de FC Xavier/Neio Lúcio (esp.)
Esclarecer que a terapia para a inveja consiste, como ensina Joanna de Angelis, na cuidadosa reflexão do “Eu profundo”
(autoconhecimento), em torno da nossa destinação grandiosa, no futuro, avaliando os recursos de que dispomos, e considerando
ainda que a nossa realidade é única, individual, não podendo ser medida nem comparada com outras, em razão do processo de
evolução de cada um.
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Marilene
4367-2525

Téc: Arnaldo
2331-6678

07/08/2019 Tema: A DUPLA RESPONSABILIDADE (SER PAI E MÃE AO MESMO TEMPO)
Fazer a oposição: assunção x abandono
Correlacionar o tema ao ESE, de A. Kardec, cap. 15, item 9 - "Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: “- Que
32
fizeste do filho confiado à vossa guarda?" - Santo Agostinho
Provérbios (AT) 13: 1, 24: 14 e 25; "Educação no lar", mens. 12, In: Caminho, verdade e vida, de FC Xavier/Emmanuel; “Educa”,
mens.30, “Crianças”, mens. 157, In: Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel; “Tu e tua casa”, mens. 88, “Pais”, mens. 135, “Filhos”,
mens. 136, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com histórias verdadeiras sobre pais e filhos, encontradas na internet. Como reforço, sugerimos assistir filmes sobre o
tema, disponíveis também na internet
Abordar a sensibilidade do homem que, às vezes, é pai e mãe ao mesmo tempo. Considerar sua responsabilidade perante o espírito
reencarnado que Deus lhe confiou
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Romeu Labone

Téc: Valdir
2669-1725

18/09/2019 Tema: A TENTAÇÃO
Fazer a oposição: impulso x contenção
Apoiar-se no evangelho de Jesus, anotado por Mateus, 5:13 - "E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal" "O
38
problema da tentação", mens. 8, In: Pai nosso, FC Xavier/Emmanuel; "Vigiando", mens.20, “Evitando a tentação”, mens. 3, In:
Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel; "Vigilância", mens. 132, “O Capacete”, mens. 140, In: Vinha de luz, de FC
Xavier/Emmanuel
Ilustrar com "O Guarda chuva", de Richard Simonetti, In: Quem tem medo da obsessão?
Abordar a vigilância que consiste em ocupar o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, uma vez que a tentação é
decorrente da nossa imperfeição
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Marilene
4367-2525

Téc: Valdir
2669-1725
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preciso vivencia-la!
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30/10/2019 Tema: A MORTE (FINADOS)
Fazer a oposição: fim X transformação
Apoiar o tema no evangelho de João, 11, 25-26: “Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; Quem crê em mim, ainda que
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esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá...” Cap. II, In: LE, de A. Kardec – Das penas e gozos
futuros - Pergs. 958 a 962; “Receio da morte”, Cap. 2 (todo), In: Céu e inferno, de A. Kardec; “Pesos inúteis”, In: Renovando
atitudes, Hammed; "Hoje, onde estivermos”, mens. 122, In: Vinha de luz, Emmanuel; “No rumo do amanhã”, mens. 6, In: Fonte
viva, de FC. Xavier/Emmanuel; “Sempre vivos” mens. 42, In: Pão nosso, de FC Xavier/Emmanuel. "A morte não é nada", de Santo
Agostinho. Disponível em: https://www.mundodasmensagens.com/mensagem/reflexao-a-morte-nao-e-nada.html
Ilustrar com a história "Do outro lado", do jornal Mundo Maior – Informativo da Comunidade Cristã Lar em Jesus, de
23/11/2016."A Morte do rio", de Osho. Disponível em: https://www.pensador.com/frase/MTM1NDMzNQ/
Informar ao público que Deus, pela sua infinita misericórdia, deseja que tudo se engrandeça e prospere, e, assim, submeteu todos
os seres da criação, animados ou inanimados, à Lei do Progresso. A própria destruição, (que também é uma Lei da Natureza) e que
parece aos olhos do mundo um fim, é na verdade apenas um meio de levá-las, pela transformação, a um estado mais perfeito, pois
tudo morre para renascer, e nada volta para o nada
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Luiz Antonio

Téc: Valdir
2669-1725

27/11/2019 Tema: A GRATIDÃO À DEUS
Fazer a oposição: ingratidão X gratidão.
Apoiar o tema na passagem evangélica anotada por Mateus - “... - Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: “48
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, este é o maior e o primeiro
mandamento... Mt. XXII: 34-40 e “Dando graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo”, Epístola de Paulo aos Efésios 5:
20. Cap. XI, do ESE, de A. Kardec – O Maior mandamento; “Sentimentos de mágoa e de desencanto”, Cap. 8, Item 3, In:
Psicologia da gratidão, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis; “Exaltação do reino divino", mens. 17; "Ação de graças", mens.
19, In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel; "A presença de Deus", mens. 1, In: Momentos de iluminação, de Divaldo
P. Franco/Joanna de Angelis; “Somos de Deus”, mens. 84, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história: Agradecendo os espinhos (texto esparso). Levar à compreensão do público que as dores e sofrimentos que
enfrentamos, fazem parte do nosso crescimento espiritual e não são castigos de Deus, mas o resultado de nossas escolhas através
do nosso livre arbítrio. A semente, para tornar-se árvore, enfrenta a aflição de arrebentar-se na terra escura. Assim também, o ser
humano necessita experimentar as transformações naturais que o arrancam do estágio de criança iludida para a maturidade do
adulto realizado. Neste processo, está compreendida a gratidão à vida e à oportunidade de evolução espiritual
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 14:00 h

Local: CEOS

Prep: 13:30h

Exp: Iracema
4368-3113

Téc: Valdir
2669-1725

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...

