CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor

Programação Anual de Palastras 2019

16-dez-18

Dirigente: Zenaide

DEPEX-Depto de Exposição Interna

26/01/2019 Tema: A DISCIPLINA
Fazer a oposição: permissividade x disciplina
Fundamentar o tema na passagem de Jesus, anotada por Mateus, 7:12 - "Portanto, tudo aquilo que quereis que os homens vos
4
façam a vós, fazei-o vós mesmos a eles"
Cap. XI – Amar o próximo como a si mesmo, itens 2, 7, 9 e 10, In: ESE, de A. Kardec; "Imperativos cristãos", mens. 1, In: Agenda
cristã, de FC Xavier/A. Luiz; "Na via pública", mens. 10, "Ver e ouvir", mens. 15, "Modos desagradáveis", mens. 28, In: Sinal
verde, de FC Xavier/A. Luiz; "Opiniões", mens. 80, In: Caminho, verdade e vida, de FC Xavier/Emmanuel; "Contempla mais
longe", mens. 72, In: Pão Nosso, de FC Xavier/Emmanuel; "Nós e césar", mens. 102, "Cruz e disciplina", mens. 103, In: Pão nosso,
de FC Xavier/Emmanuel; "Convite à disciplina", mens. 14, In: Convites da vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; "Ante a
disciplina", mens. 8, In: O mestre dos mestres, esp. Miramez; "A disciplina pessoal e a reforma do caráter", pág. 385, In: O
problema do ser, do destino e da dor, de Léon Dennis
Ilustrar com o episódio de Saulo de Tarso, impondo-se uma disciplina férrea ao tornar-se tecelão no deserto, In: Paulo e Estêvão,
de FC Xavier/Emmanuel, segunda parte, cap. I, Rumo ao deserto, cap. II, O tecelão, cap. III, Lutas e humilhações.
Abordar a disciplina de nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, como fator preponderante na aquisição dos valores da alma
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Exp: Assís

Téc: --

16/03/2019 Tema: A BRANDURA
Fazer a oposição: dureza x brandura
Correlacionar o tema à instrução do espírito Lázaro, no cap. IX, item 6 do ESE, de A. Kardec - "Não basta que dos lábios manem
11
mel". "Brandos e pacíficos", pág. 35, In: Quando voltar a primavera, esp. Amélia Rodrigues; "Fragmentos de brandura", pág. 23,
In: Gotas de paz, esp. Carlos; "Na hora da crise", p. 195-6, In: Religião dos espíritos, de FC Xavier/Emmanuel; "A cólera", mens.
45, de FC Xavier/A. Luiz; "A festa", mens. 80, esp. Hilário Silva.
Ilustrar com "Do aprendizado de judas", mens. 44, In: Luz acima, de FC Xavier/Irmão X, e “As exasperações inúteis, mens. 16, In:
Cartas e crônicas, de FC Xavier/Irmão X.
Abordar a brandura como virtude que não se baseia na inércia, mas sim na paciência construtiva, devendo o homem aguardar o
tempo claro para examinar os enigmas dos dias de sombra a fim de, com persistência, vencer os obstáculos. Reforçar ainda que ser
brando é agir com reflexão e tolerância.
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Exp: Assís

Téc: --

30/03/2019 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: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Exp: Eloísa

Téc: --

27/04/2019 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: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Exp: Hilário

Téc: --
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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
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: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Exp: Assís

Téc: --

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
25
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: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Exp: Jahilda
95907-0954

Téc: --

20/07/2019 Tema: AS RESPOSTAS DE DEUS
Fazer as oposições: atendimento x não-atendimento
Embasar o tema na passagem de Jesus, nas anotações de Lucas, 11: 11 - "E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe
29
dará uma pedra?".
Relatar o episódio na integra - Lucas, 11:5-13 "Tende fé em Deus", mens. 162, In: vinha de luz, de FC Xavier/Emmanuel;
Confiemos alegremente, mens. 50, "Jesus e dificuldade", mens. 56, In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel; "O Senhor
dá sempre", mens. 63; "Deus não desampara", mens. 92, In: Pão nosso, de FC Xavier/Emmanuel; "Esperar e alcançar", mens.103,
In: Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com: Deus responde sempre, da redação do Momento Espírita, autoria ignorada
Enfocar que as bênçãos de Deus encontram-se ao alcance de todas as criaturas, entretanto para que as criaturas possam a elas ter
acesso, é necessário a edificação em si próprias - da sublimação e do milagre da transformação moral
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Exp: Hilário

Téc: --
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03/08/2019 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: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Exp: Eloísa

Téc: --

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: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Exp: Assís

Téc: --

09/11/2019 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
45
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: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Exp: Jahilda
95907-0954

Téc: --
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07/12/2019 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
49
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: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Exp: Assís

Téc: --
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