CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor

Programação Anual de Palastras 2019

16-dez-18

Dirigente: Sônia Mara

DEPEX-Depto de Exposição Interna

15/01/2019 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: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Ceile
4178-9998

Téc: --

16/01/2019 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: Desobsessão 4ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:25h

Exp: Miltes
2677-3804

Téc: Cidinha Sanchez

05/02/2019 Tema: ESTRESSE E PREOCUPAÇÃO
Fazer a oposição: desassossego x serenidade
Apoiar o tema nas anotações de Mateus 5: 19-21, 25-34 - "Observai os pássaros do céu: eles não semeiam, nem colhem... Observai
6
como crescem os lírios do campo: eles não trabalham, nem fiam... não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de
amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal." Cap. XXV, item 6 do ESE, de A. Kardec; "Comportamentos que afastam
você da lei do amor", Cap. 32, In: Jesus: A inspiração das relações luminosas, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance Dufaux;
"Comportamentos que aproximam você da lei do amor", Cap. 33, Idem, ibidem."Ansiedades, mens. 49, In: Otimismo, de Divaldo P.
Franco/Joanna de Angelis;"Pré-ocupação" p. 53, In: Renovando atitudes, de Francisco do E. Santo Neto/Hammed;"Excesso",
mens. 73; "Êxitos e insucessos", mens. 56, In: Pão nosso, de FC Xavier/Emmanuel;"Observa o hoje", mens. 19, In: Cirurgia moral,
de João Nunes Maia/Lancelin; "Fé", mens. 12, In: Para sentir Deus, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance Dufaux; “Vida e posse”,
mens. 8, In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com a história: Estresse e preocupação (texto esparso). Levar o público a refletir sobre os efeitos nocivos das preocupações
descabidas em nossa saúde física, mental e espiritual. Trabalhemos em nós a confiança, através da prece diária e do Evangelho no
Lar. Tenhamos fé em Deus, que nos dá suporte, autoconfiança e calma em meio às tempestades, e que nos liberta da ansiedade
destruidora dos nossos mais nobres ideais de crescimento.
Reforçar ainda que devemos aceitar a realidade da vida, evitando o esforço improdutivo de querer mudar o que não está ao nosso
alcance
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Miltes
2677-3804

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...
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05/03/2019 Tema: O AMOR INCONDICIONAL DE DEUS
Fazer a oposição: amor humano x amor divino.
Apoiar o tema na passagens evangélicas anotadas por João - “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
10
Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. João 3: 16, e “Das ovelhas que meu Pai me
confiou, nenhuma se perderá” – Jesus. ESE, de A. Kardec, cap. XI - Amar ao próximo como a si mesmo” itens 8, 9 e 10 –
Instruções dos Espíritos: A lei do amor, Parábola da ovelha perdida. (Mateus 18: 12-14; Lucas 15: 4-7). “Amor”, mens. 30, In:
Pensamento e vida, de FC Xavier/ Emmanuel; “Os olhos do amor”, p. 213, In: Renovando atitudes, de Francisco do Espírito Santo
Neto/ Hammed; “Deus e você”, mens. 01, In: Momentos de decisão, de Divaldo Franco/ Marco Prisco; “Amor”, mens. 21, In:
Estudos espíritas, de Divaldo P. Franco/ Joanna de Angelis; “Infinito amor”, p. 29, In: Justiça divina, de FC Xavier/ Emmanuel;
“Ante o poder do amor”, mens. 19, In: Benção de paz, de FC Xavier/Emmanuel. Ilustrar com a reportagem: “Filha autista recebe
boletim, chora, e pai reage com amor! Publicada no site www.sonoticiaboa.com.br - Enfatizar que Deus nos ama do jeito que
somos, com nossos erros e acertos, defeitos e virtudes, porque Ele nos criou assim: simples e ignorantes, para que através do nosso
esforço pessoal venhamos a conquistar, no decurso do tempo, a sabedoria e as virtudes. Fomos criados por Ele para a felicidade e
Ele nos vê com os olhos do amor incondicional, como a criatura luminosa que um dia viremos a ser
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Ceile
4178-9998

Téc: --

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
13
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 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:25h

Exp: Walter
2564-7417

Téc: Hélio

09/04/2019 Tema: DOENÇAS, DOENTES E CURAS
Fazer as oposições: doenças x saúde
Apoiar o tema no cap. XXVI - Pedi e obtereis, item 12 do ESE, de A. Kardec - “Se dividirmos os males da vida em duas categorias,
15
sendo uma a dos que o homem não pode evitar, e outra a das atribuições que ele mesmo provoca, por sua incúria e pelos seus
excessos, veremos que esta última é muito mais numerosa que a primeira.” - “Carmas Imaginários”, cap. 9, In: Mereça ser feliz,
de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux; “Doenças da alma”, mens. 48, “Compaixão e justiça”, mens. 79, In: Justiça Divina, de
FC Xavier/Emmanuel; “Remédio Salutar”, mens. 157, “Respostas do Alto”, mens. 166, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel;
“Estás doente?”, mens. 86, In: Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com a história: “Seja bênção na vida dos outros”, (texto esparso) e com “Auto amor, quando a dor vem da alma”, de Dra.
Roberta França. Disponível em: www.geriatrarobertafranca.com.br
Esclarecer que o ser humano é o próprio autor da maioria de suas aflições, por não procurar agir com sabedoria, prudência,
moderação e bom senso. Pela inobservância da Lei de Deus e pelos excessos de toda sorte a que se entrega, gera o egocentrismo, a
ambição desvairada, as mágoas e ressentimentos e a falta de perdão aos semelhantes, entre outros; acarretando com isso enormes
prejuízos à sua vida espiritual.
Como as doenças são de origem psicossomáticas, a cura somente será obtida através do reajustamento interior dos pensamentos e
emoções, gerando novas atitudes de amor, aceitação, perdão, etc. Somente pela renovação mental/emocional é que poderemos
obter o remédio para a cura dos males do corpo e da alma. Destacar que a contrariedade amarga é aviso benéfico, e a doença é
recurso de salvação.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Márcia Chiurco

Téc: --
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30/04/2019 Tema: IMPERFEIÇÃO E UTILIDADE
Fazer a oposição: atividade x inatividade
Embasar o tema na passagem anotada por Lucas, 14:21 - "... Disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e
18
traze os pobres, os aleijados, mancos e cegos" – Jesus "Embora imperfeito", mens. 5, In: Messe de amor, de Divaldo p.
Franco/Joanna de Angelis; "Chamamento divino", mens. 127, "Compreendendo", mens. 21, "Vasos de barro", mens. 88, In:
Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel; "No reino interior", mens. 24, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com "O Pote trincado", In: Sabedoria em parábolas, p. 48, do prof. Felipe Aquino
(Coletânea)
Abordar o chamamento de Deus a todas as pessoas para a edificação de uma nova era, que deverá ser executada pelos espíritos
ainda imperfeitos que, ao apelo do Senhor, fazem-se colaboradores fiéis da causa do Evangelho
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Nair

Téc: --

22/05/2019 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
21
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: Desobsessão 4ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:25h

Exp: Sônia Torres

Téc: Cidinha Sanchez

04/06/2019 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
23
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: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Rosa Maria
2914-9420

Téc: --
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25/06/2019 Tema: DESAFIOS COTIDIANOS
Fazer a oposição: pessimismo x otimismo
Apoiar o tema na 1ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses 5: 13-18, “... Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai
26
Graças, porque esta é a vontade Deus em Cristo Jesus para convosco.” “Eu não merecia” p. 45, In: Renovando atitudes, de
Francisco do E. Santo Neto/Hammed; “Poema de gratidão”, Divaldo P. Franco, esp. Amélia Rodrigues (pensador.uol.com.br);
“Plenitude na gratidão”, cap.20, In: Laços de afeto, Wanderley S. de Oliveira/ Ermance Dufaux; “Regozijemo-nos sempre”,
mens.102, In: Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel; “Ação de graças”, mens. 19; “Agradeçamos sempre”, mens. 113, In: Palavras
de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel; “Rendamos graças”, mens.100, In: Pão nosso, F.C. Xavier/Emmanuel
Ilustrar com a história: “Desafio cotidiano”, da redação do Momento Espírita, com base no cap. 4, do livro Rosângela, pelo
Espírito Rosângela, psicografia de Raul Teixeira, Ed. Ráter. Disponível no livro Momento espírita, v.4, Ed. FEP. Em 28/06/2018
Enfatizar que devemos perceber em cada manhã um novo desafio e uma nova oportunidade. A forma como iremos encarar este
desafio reflete a nossa postura perante as Leis Divinas. Os pessimistas reclamam e os otimistas agradecem. Destacar também a
importância de aprendermos a perceber pela fé, a vontade de Deus, que se manifesta em todos os acontecimentos da nossa vida.
Compreender que faz a diferença entre carregar um fardo ou encontrar motivos para agradecer; viver em lamentação ou viver em
plenitude! Precisamos aprender a trabalhar a aceitação, a observar em cada obstáculo uma oportunidade de servir ou aprender.
Meditemos sobre isso e cultivemos a alegria de viver!
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Sebastião Lima

Téc: --

23/07/2019 Tema: ALEGRIA
Fazer a oposição: pessimismo x otimismo
Apoiar o tema no capítulo 5, itens 12 e 13 do ESE, de A. Kardec. – Motivos de Resignação “Psicologia da alegria na
30
transformação interior”, cap. 9, In: Emoções que curam, de Wanderlei S. Oliveira/Ermance Dufaux; “Ser feliz”, p. 122, In:
Renovando atitudes, de Francisco do E. Santo Neto/Hammed; “Alegria cristã”, mens. 93, In: Caminho, verdade e vida, de FC
Xavier/Emmanuel; “Convite à alegria”, mens. 1, In: Convites da vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; Narrar frases
sobre alegria
Ilustrar com: “A história do Zé Alegria”, Texto esparso
Enfocar que alegria não é ausência de dor, nem de deslizes morais. A verdadeira alegria consiste em aprender a driblar a dor e a
ter paciência construtiva com nossas imperfeições. É compreender o sentido terapêutico das provas, sem desânimo
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Rosa Maria
2914-9420

Téc: --

31/07/2019 Tema: A CONDUTA CRISTÃ E A VERDADE
Fazer as oposições: calúnia X verdade.
Apoiar o tema na passagem de Jesus, anotada por Lucas, 8:17-18 - "Não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem
31
escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis".
“... E não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz a seu semelhante nem lança calúnias e afrontas contra seu
companheiro. Salmos 15: 3. “Antes de agir", mens. 9, In: Novas mensagens - A mensagem do dia, Vol. II. Espírito Scheilla, psic.
por Clayton Levy; “Que buscais", mens. 21, "Verdades e fantasias", mens. 78, In: Caminho, verdade e vida. FC Xavier/Emmanuel;
"A verdade", mens. 175, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel; "Na esfera da língua", mens. 109, In: Palavras de vida eterna,
de FC Xavier/Emmanuel; "Nunca guardes", mens. 16, In: Cirurgia moral, de João Nunes Maia/Lancelin; “Vigiemos e oremos”,
mens.110, In: Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel; “Más palestras”, mens. 74, In: Pão nosso, de FC Xavier, Emmanuel.
Ilustrar com a parábola judaica sobre a verdade e a mentira. Esclarecer que: Há pessoas para as quais a mentira acaba se
tornando um hábito, para que consigam vantagens indevidas. Por essas atitudes é que nascem a calúnia e a maledicência,
espalhando dor e sofrimento por toda parte. O cristão deve examinar sempre as sugestões verbais que lhe cerca no caminho diário
como: Más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia, etc. e na atualidade a mídia eletrônica, ou os chamados “Fake
News”. E, nesses casos, acatar sempre a sugestão filosófica de muito bom senso de submeter previamente qualquer informação
recebida aos três crivos: É bom? É verdadeiro? É útil? Se não atender aos três crivos, desprezar, deletar!
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:25h

Exp: Sônia Torres

Téc: Hélio
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20/08/2019 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: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Rosa Maria
2914-9420

Téc: --

17/09/2019 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: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Ceile
4178-9998

Téc: --

15/10/2019 Tema: TENDÊNCIAS
Fazer a oposição: renovação x repetição
Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme narrado por Mateus no cap. 15: 11. - "Escutai e compreendei isto: Não é o que
42
entra pela boca que macula o homem; o que sai da boca do homem é que macula. - O que sai da boca procede do coração e é o que
torna impuro o homem". Cap. VIII – Bem aventurados os puros de coração, item 8, do ESE, de A. Kardec; q. 770a do L.E, de A.
Kardec; "O que procede do coração", cap. 4, In: Reforma intima sem martírio, de Wanderlei S. de Oliveira/Ermance Dufaux;
“Levantai os olhos”, mens. 10, “Porta Estreita”, mens. 20, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com: A atitude do maribondo, Texto esparso
Abordar a necessidade de se identificar tendências malsãs, substituindo-as por ações positivas no bem e no amor maior. Explicar
que as tendências são sinais de comportamentos deletérios de vidas anteriores, e que assomam à mente levando o espírito à
repetição dos erros do passado
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Nair

Téc: --

16/10/2019 Tema: TENDÊNCIAS
Fazer a oposição: renovação x repetição
Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme narrado por Mateus no cap. 15: 11. - "Escutai e compreendei isto: Não é o que
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entra pela boca que macula o homem; o que sai da boca do homem é que macula. - O que sai da boca procede do coração e é o que
torna impuro o homem". Cap. VIII – Bem aventurados os puros de coração, item 8, do ESE, de A. Kardec; q. 770a do L.E, de A.
Kardec; "O que procede do coração", cap. 4, In: Reforma intima sem martírio, de Wanderlei S. de Oliveira/Ermance Dufaux;
“Levantai os olhos”, mens. 10, “Porta Estreita”, mens. 20, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com: A atitude do maribondo, Texto esparso
Abordar a necessidade de se identificar tendências malsãs, substituindo-as por ações positivas no bem e no amor maior. Explicar
que as tendências são sinais de comportamentos deletérios de vidas anteriores, e que assomam à mente levando o espírito à
repetição dos erros do passado
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:25h

Exp: Hélio

Téc: Marilene
4367-2525

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 2019

16-dez-18

Dirigente: Sônia Mara

DEPEX-Depto de Exposição Interna

05/11/2019 Tema: DESTINO OU ESCOLHAS?
Fazer a oposição: passividade x ação
Apoiar o tema no evangelho de Mateus, 7: 13 - 14 - “Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que
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leva à perdição...” Cap. XVIII, itens 3 a 5, do ESE, de A. Kardec; “A porta estreita”, mens. 20, In: Vinha de luz, de FC Xavier/
Emmanuel; “Muralha do tempo”, mens. 14, In: Espírito e verdade, de FC Xavier/Emmanuel; “No rumo do amanhã”, mens. 6, In:
Palavras de vida eterna”, de 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. Reforçar que vencer o mundo é bem diferente de vencer no mundo
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Ceile
4178-9998

Téc: --

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 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:25h

Exp: Sônia Torres

Téc: Marilene
4367-2525

03/12/2019 Tema: RELACIONAMENTO FAMILIAR
Fazer a oposição: conflito x paz
Fundamentar o tema na 1ª epístola de Paulo a Timóteo, 5: 8 - "Mas se alguém não tem cuidado dos seus e, principalmente, dos da
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sua família, negou a fé ...". E no ESE, de A. Kardec, cap. X, item 2: “Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós,
vosso Pai celestial vos perdoará também vossos pecados, mas se não perdoardes...”“Aprendendo a perdoar” p. 37, “Carma e
parentela”, p.175, In: Renovando atitudes, de Francisco E. Santo Neto/Hammed; “Parentes”, mens.156, “Educa”, mens.30, In:
Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel; “Compaixão em família”, mens.107, In: Palavras de vida eterna, FC Xavier/Emmanuel;
"Educação no lar", mens. 12, In: Caminho, verdade e vida, de FC Xavier/Emmanuel; “Vida em família” p. 23-25, In: S.O.S.
família, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; "Tu e tua casa", mens. 88, In: Vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com a história: Família - lugar de perdão, da redação do Momento Espírita
Levar à reflexão do público que não existe família perfeita! Não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com
uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros, decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há
casamento saudável, nem família saudável, sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e
sobrevivência espiritual. Sem o perdão a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. O perdão pode curar uma
família. Ressaltar também a importância do auto amo
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Exp: Sebastião Lima

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...

