CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor

Programação anual de Palestras 2019

16-dez-18

Expositor Hilário

DEPEX-Depto de Exposição Interna

07/01/2019 O RECOMEÇO
Delimitação: 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
Local: CEOS

Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Prep: 19:30h

Dir: Rosemara
2356-6122

Téc: Wagner Reis

19/01/2019 O DESPERTAMENTO DA CONSCIÊNCIA
Delimitação: 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: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Dir: Eloísa

Téc: --

20/01/2019 A DISCIPLINA
Delimitação: 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: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Wagner
2564-8455

Téc: Fátima

Para representar o Cristo não basta somente proferir a palavra é
preciso vivencia-la!
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30/01/2019 COLABORADORES DO CRISTO
Delimitação: 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: Desobsessão 4ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:25h

Dir: Gilberto Quartarollo

Téc: Marilene
4367-2525

10/02/2019 O TEMPLO DO ESPÍRITO
Delimitação: 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: A.E. Domingo 09:00 h

Local: CEOS

Prep: 08:30h

Dir: Antonio Carlos
4390-9885

Téc: Marcos

23/02/2019 O EVANGELHO NO LAR
Delimitação: Fazer a oposição: a proteção do mundo X a proteção de Deus.
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. XXVII - Pedi e obtereis, Item 7: Eficácia da prece. "... O que Deus lhe concederá, se
8
pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação... os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda das ideias que
lhe serão sugeridas, de maneira que lhe restará o mérito da ação." "O Culto cristão no lar", mens. 1, In: Luz no lar, de FC.
Xavier/Espíritos diversos;
"O Culto cristão no lar”, mens. 1, In: Jesus no lar, de FC. Xavier/Neio Lúcio; "Auxílios do invisível", mens.100, In: Caminho,
verdade e vida, FC Xavier/Emmanuel; "Compaixão em família" mens. 107; "Paz em casa", mens. 108, In: Palavras de vida eterna,
de FC. Xavier/Emmanuel;"Ambiente caseiro", mens.8; "Ante a oração", mens. 50, In: Sinal verde, de FC Xavier/EmmanuelIlustrar
com a história: Evangelho no lar, disponível na internet: https://www.youtube.com/watch?v=O-qsn8URPHc
Levar à reflexão que estudar o Evangelho de Jesus nos possibilita uma melhor compreensão da Lei de Deus, e que a sua prática
conduz ao aprimoramento moral. Enfatizar ainda, a importância de se criar o hábito de reunir a família para despertar o
sentimento de fraternidade e desenvolver uma convivência mais tranquila e equilibrada, proporcionando assim momentos de paz e
união familiar. Reforçar que todos podemos e devemos contribuir para a paz do mundo, iniciando dentro do próprio lar. Lembremonos das palavras de Jesus: “- Sempre que estiverem reunidas duas ou mais pessoas em meu nome, eu lá estarei”
Tarefa: A.E. Sábado 19:30 h

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: Glória

Téc: Ivonete
98944-2985
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28/02/2019 ÉTICA
Delimitação: 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
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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
Local: CEOS

Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Prep: 19:30h

Dir: Márcio

Téc: Antonio Felic

10/03/2019 A BRANDURA
Delimitação: 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
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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: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Walter
2564-7417

Téc: Arnaldo
2331-6678

24/04/2019 O SENTIDO DA VIDA
Delimitação: 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
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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 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:25h

Dir: Roberto Carlos

Téc: Marilene
4367-2525
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27/04/2019 O SENTIDO DA VIDA
Delimitação: 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
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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

Dir: Zenaide

Téc: --

17/07/2019 AS RESPOSTAS DE DEUS
Delimitação: 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: Desobsessão 4ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:25h

Dir: Sidney
4319-8094

Téc: Marilene
4367-2525

20/07/2019 AS RESPOSTAS DE DEUS
Delimitação: 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

Dir: Zenaide

Téc: --

27/07/2019 ALEGRIA
Delimitação: 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
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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: A.E. Sábado 19:30 h

Local: CEOS

Prep: 19:15h

Dir: Luiz Antonio

Téc: Pedro
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04/08/2019 A DUPLA RESPONSABILIDADE (SER PAI E MÃE AO MESMO TEMPO)
Delimitação: 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
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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: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Luiz Henrique
2331-3798

Téc: Marcelo

21/08/2019 OS FORMADORES DE OPINIÃO
Delimitação: 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
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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: Desobsessão 4ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:25h

Dir: Roberto Carlos

Téc: Cidinha Sanchez

25/08/2019 O PERDÃO
Delimitação: Fazer a oposição: julgamento X perdão
Apoiar o tema na passagem evangélica anotada por Mateus, - “Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar
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aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e
depois virás fazer a tua oferta.” (Mateus, V: 23-24) ESE, de A. Kardec, cap. X - Bem aventurados os misericordiosos, Itens 3 a 7 e
14; “Perdão”, p. 173 – 177, In: Prazeres da alma, de Francisco do E. Santo Neto/Hammed; “Não te desfaças do teu
companheiro”, mens. 34, In: Cirurgia moral, de João Nunes Maia/Lancelin; “Perdão – santo remédio”, mens. 61, In: Palavras de
vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel; “Evita contender”, mens. 98, “Crê e segue”, mens. 180, In: Pão nosso, de FC
Xavier/Emmanuel
Ilustrar com a história “Perdão libertador”, In: Jornal Mundo Maior – Informativo da comunidade cristã Lar em Jesus, de
06/06/2017 Levar à reflexão que, assim como o remédio é necessário à cura dos males do corpo, o perdão é o remédio santo para a
sanidade mental, na luta cotidiana. Devemos recordar que todas as criaturas trazem consigo imperfeições e fraquezas que lhes são
peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazemos nós também as nossas. Portanto, perdoemos a quantos nos aborreçam,
perdoemos a quantos nos firam. Perdoemos agora, hoje, amanhã e sempre, incondicionalmente! Recordemos as palavras do mestre
Jesus, respondendo à Pedro: “Perdoar não até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes”
Tarefa: A.E. Domingo 09:00 h

Local: CEOS

Prep: 08:30h

Dir: Antonio Carlos
4390-9885

Téc: Antonio Felic
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02/10/2019 O SOCORRO ESPIRITUAL DURANTE O SONO FÍSICO
Delimitação: Fazer a oposição: amparo x abandono
Correlacionar o tema ao ESE, de A. Kardec, cap.VI - O Cristo consolador, item 8 - "Em toda parte, onde haja uma lágrima, Deus
40
colocou um bálsamo que alivia " ESE, de A. Kardec, cap. VI – itens 5 a 8 e cap. XXVIII, Itens 38 e 39; "Mediunidade curativa",
cap. 33, In: Mecanismos da mediunidade, de FC Xavier/A. Luiz; “Oração", cap. 25, "Jesus e a mediunidade", cap. 26,
"Regressando a casa", cap. 49, In: Nosso lar, de FC Xavier/ Emmanuel; "Auxílios do invisível", mens. 100, In: Caminho, verdade e
vida, de FC Xavier/Emmanuel; "Que tendes”, mens. 133, In: Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel; "A Cura própria", p. 51, "A
água fluída", p. 129, "O passe", mens. 131, In: Segue-me Divaldo P. Franco/Joana de Angelis; Poder da fé, p. 165,
"Psicoterapeuta", p. 131, In: Jesus e o evangelho, FC Xavier/André Luiz; Curas espirituais, In: O Espírito da verdade, mens. 53, de
FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com: "Cidadão de nosso lar, Cap. 50, In: Nosso lar, de FC Xavier/A. Luiz
Abordar o socorro permanente de Deus que se estende inclusive durante o sono físico. Salientar a necessidade do preparo para o
sono físico
Tarefa: Desobsessão 4ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:25h

Dir: Sônia Torres

Téc: Cidinha Sanchez

17/10/2019 TENDÊNCIAS
Delimitação: 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: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Odair
4229-0342

Téc: Sérgio Lopes

20/10/2019 PRECE - A COMUNHÃO COM DEUS
Delimitação: 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
43
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. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Antonio Adão

Téc: Pedro

26/10/2019 PRECE - A COMUNHÃO COM DEUS
Delimitação: 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
43
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: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Dir: Eloísa

Téc: --
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03/11/2019 DESTINO OU ESCOLHAS?
Delimitação: 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: A.E. Domingo 09:00 h

Local: CEOS

Prep: 08:30h

Dir: Alberto

Téc: Antonio Felic

14/12/2019 SOLIDARIEDADE
Delimitação: 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: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Dir: Etelvone
4368-9940

Téc: --

16/12/2019 NATAL - TEMPO DE REENCONTRO E DE PERDÃO
Delimitação: Fazer as oposições: vingança e perdão
Correlacionar o tema à passagem de Lucas, 11: 4 - Assim como perdoamos a quem nos tenha ofendido.. "Assim como perdoamos a
51
quem nos tenha ofendido", In: Em busca do perdão, de James Van Praagh; O melhor pedido. "Natal", mens. 180, In: Fonte viva, de
FC Xavier/Emmanuel; "Perdão - remédio santo", mens. 61, In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel
Ilustrar com "O carvalho embandeirado de esperança", de Mário Tamassia.
Uma razão para viver, de Richard Simonetti, Bauru, Gráfica - São João Ltda, 1990, pág. 82-83
Enfocar que a paz na Terra depende do perdão
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Oswaldo

Téc: Wagner Reis
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26/12/2019 MATERIALISMO E ANSIEDADE
Delimitação: 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
52
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. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Rudinei
99219-3789

Téc: Antonio Felic
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