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

22/01/2013

03

Dirigente:

Programação Anual de Palastras 2013

25-nov-12

DENISE

Tema: O PRECONCEITO
Fazer a oposição: aceitação x inaceitação
Correlacionar o tema à parábola do Bom Samaritano, em Lucas 10:25-37.
Apoiar-se também na passagem de O Livro dos Espíritos, questão 803 - IX - 3ª parte: "Perante Deus todos os homens são iguais",
bem como nos dizeres do 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)
EE. Introdução - III Samaritanos. André Luiz. "Realidade". In: Agenda cristã, mens. 23. Emmanuel. "Em serviço do mundo". In:
Bênçãos de paz. Mens. 45. Idem, ibidem, "Qualificação Espírita". Mens. 47. Idem, "O banquete dos publicanos". In: Caminho,
verdade e vida, mens. 137. Idem. "O varão da Macedônia", mens. 160. Idem. "Autolibertação. In: Vinha de Luz, mens 47. Idem,
ibidem, "Em nosso trabalho", mens. 11. Lancellin. "Servir sem especular", mens. 31. In: Cirurgia moral. Idem, ibidem, "Limpando
idéia", mens. 42. Idem, ibidem, "A ninguém desprezes". Mens. 28, Miranda, Manoel Philomeno. "Reflexões salutares". In: Loucura
e obsessão, mens. 22. "Guerra ao preconceito", Suplemento feminino da /folha, 17/03/2002.
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 o homem considerado abjeto foi capaz de socorrer, o que não aconteceu com o sacerdote e nem com o levita.
Tarefa: DEPOE - 3ª Feira 14:00 h
Local: CEOS
Prep: 13:30h
Exp: ARLETE
Téc: DELSOD
4368-7975

19/02/2013

07

Tema: O ESFORÇO PESSOAL
Fazer a oposição: acomodação x esforço
Correlacionar o tema à passagem evangélica.
Joanna de Angelis. "Desafios". In: Demissões da Verdade, mens. 140/142. Idem "Reclamação e esforço". In: Messe de amor, p.
69/71. Emmanuel, "Ajuda-te hoje". In: Coragem, p. 87/88. Idem, "De ânimo forte". In: Vinha de luz, mens. 31. Idem, ibidem "Em
combate", mens. 79. Idem, ibidem "Fortaleza", mens 119.
Ilustrar com "A glória do esforço". In: Jesus no lar, p. 183/185, de Déio Lúcio.
Abordar que a sabedoria do homem de valor é fruto de sua continua renovação de sentimentos. Mostrar que o esforço é responsável
pela construção do homem de valor e pela anulação de suas inclinações negativas. Salientar a firme contenção do espírito e a sua
persistência de propósito. Esclarecer ainda que a recuperação do homem deve dar-se pelo esforço e não pela dor.
Tarefa: DEPOE - 3ª Feira 14:00 h
Local: CEOS
Prep: 13:30h
Exp: YOKO
Téc: DELSOD
4125-6202

12/03/2013

10

Tema: O DEVER
Fazer a oposição: incumbência x incúria
Correlacionar o tema à parábola de Jesus - "O administrador infiel", anotada por Lucas, 16:1-11
Emmanuel. "Guardar". In: Harmonização, p. 60/64. Idem "Administração". In: Fonte viva, mens. 75. Idem "Maus obreiros". In:
Vinha de luz, mens. 71. Idem, ibidem, "Aproveitamento", mens. 14. Idem "Aperfeiçoamento". In: Intervalos, p. 79.
Ilustrar com "O dever esquecido". Extraído do livro "Antologia da criança", de Meimei.
Abordar o dever do homem em dar conta das incumbências determinadas por Deus. Mostrar que cada inteligência na Terra tem um
tarefa a cumprir, desde as menores manifestações da vida até o homem - criação por excelência - que deverá desincumbir-se desse
mister no trabalho que Deus lhe confiou, pois chegará o momento d'Ele pedir conta dos talentos que confiou. Devemos, pois, dar
conta da nossa administração.
Tarefa: DEPOE - 3ª Feira 14:00 h
Local: CEOS
Prep: 13:30h
Exp: CATARIDA
Téc: DELSOD
4362-2279

23/04/2013

16

Tema: A REVERÊNCIA E RESPEITO
Fazer a oposição: desacato x reverência
Correlacionar o tema à epistola de Paulo ao Romanos, cap. 13:7 - "Portanto, dar a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo;
a quem imposto, imposto; a que temor, temor; a quem honra honra"
Meimei. "Comentário". In: Evangelho em casa, p. 44/45.
Ilustrar com "História de uma mãe", de Hans Christian Andersen. Extraído do livro: Evangelho em casa, p. 50/51, de Meimei.
Abordar o respeito e a consideração à mãe, cuja dedicação e trabalho desses anjos maternais nos garantem respaldo para nossa
vida. Salientar também o sentimento de gratidão aqueloutras que se desviaram dos sagrados deveres da maternidade, mas que
foram o veículo de socorro de Deus a nosoutros, carentes da necessidade da vida física.
Tarefa: DEPOE - 3ª Feira 14:00 h
Local: CEOS
Prep: 13:30h
Exp: CATARIDA
Téc: DELSOD
4362-2279

ReuniãoMensagem
para preparação de palestra

Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS.

Todos precisam participar!

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

14/05/2013

19

Dirigente:

Programação Anual de Palastras 2013

25-nov-12

DENISE

Tema: O FORTALECIMENTO ESPIRITUAL DO HOMEM
Fazer a oposição: desencorajamento x fortalecimento
Correlacionar o tema à passagem da 2ª epistola de Paulo a Timóteo, 2:15 - "Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro
que não têm de que se envergonhar.
Emmanuel. "Sementeira e ceifas". In: Vinha de luz, mens. 53. Idem "Prosseguindo". In: Palavras de vida eterna, mens. 81. Idem,
ibidem, "Divinos dons", mens. 84. Idem, ibidem, "Diante da providência", mens. 132. Idem, ibidem, "Da vitória real", mens. 136.
Leith, Dorbert. "Uma pérola é formada com dores". In: Parábolas proféticas, p. 101. Idem, ibidem, "A pérola é formada lentamente
pelo acréscimo de camadas", p. 104.
Ilustrar com "O bosque" (texto esparso)
Tal qual a pérola, o aperfeiçoamento espiritual do homem dá-se por interferência de circunstância difíceis com as quais ele deve
aprender e amadurecer. Para tanto, atendamos aos deveres diários que a vida nos prescreveu, administrando-os com sabedoria e
amor e, assim, adicionaremos novas parcelas de saber ao nosso fortalecimento espiritual.
Tarefa: DEPOE - 3ª Feira 14:00 h
Local: CEOS
Prep: 13:30h
Exp: YOKO
Téc: DELSOD
4125-6202

11/06/2013

23

Tema: A CONTRIBUIÇÃO
Fazer a oposição: ouvir e passar x servir e passar
Apoiar-se na expressão de Jesus - "E porque me chamais Senhor e não fazeis o que eu digo?", inserta no evangelho de Mateus,
7:21-23.
EE, cap. XIII, item 7 e 8; cap. XV, item 1, 3, 5 e 10; cap. XVIII, item 6 a 9. Emmanuel. "Apliquemos-nos". In: Caminho, verdade e
vida, mens. 25. Idem, ibidem, "Indicação de Pedro", mens. 27. Idem, "O minuto". In: Instrumento do tempo. Idem, "Antes de servir".
In: Pão nosso. Idem, ibidem, "O grande servidor", p. 119.
Ilustrar com "O estranho encontro". In: Quando voltar a primavera, de Amélia Rodrigues.
Compreender que Deus visita a criatura pela própria criatura e que cabe a nós ouvir o apelo para o serviço divino, colocando
nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes.
Tarefa: DEPOE - 3ª Feira 14:00 h
Local: CEOS
Prep: 13:30h
Exp: ROBERTO BEZERRA
Téc: DELSOD
4367-4309

30/07/2013

30

Tema: A TRANSCENDÊNCIA
Fazer a oposição: transcendência x imanência
Apoiar-se no evangelho de Jesus, anotado por João, 4:35 - "Eis que vos digo: Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão
brancas para a ceifa."
Emmanuel. "Enxertia divina". In: Fonte viva, mens. 78. Idem, "Abre a porta". In: Vinha de Luz, mens 11. Idem, ibidem, "Levantai
os olhos", mens. 10. Idem, ibidem, "Manjares", mens. 172. Joanna de Angelis, Triunfo, sobre o ego". In: Autodescobrimento, p.
159/171. Boff, Leonardo. "Transcendência e imanência: Expressões do Patriarcado?".
Ilustrar com "O canto das areias". In: Sabedoria em parábolas, p. 132/134, de Felipe Aquino (coletâneas)
Abordar a finalidade da vida que não se resume aos fenômenos de nutrição e divertimento. O homem há de se compenetrar da
necessidade da iluminação espiritual e de novas realizações com Deus.
Tarefa: DEPOE - 3ª Feira 14:00 h
Local: CEOS
Prep: 13:30h
Exp: CATARIDA
Téc: DELSOD
4362-2279

20/08/2013

33

Tema: O COMPORTAMENTO DIFERENCIADO
Fazer a oposição: diferença x igualdade
Correlacionar o tema à passagem de Jesus, conforme anotações de Mateus, 5:47 - "Que fazeis de especial?". Relatar o episódio das
admoestações de Jesus sobre o cristão ter um comportamento diferenciado, atendendo à perfeição da nova lei (Mateus, 5:38-48)
Joanna de Angelis. "Homens-vazios". In: Momentos de iluminação, p. 85/90. Idem, "Com o que tens". In: Messe de amor, p. 164,6.
Emmanuel. "Auxilio eficiente". In: Vinha de luz, mens. 17. Idem, ibidem, "Que fazeis de especial", mens. 60. Joanna de Angelis. "A
ponto". In: Messe de amor, mens. 54.
Ilustrar com "Estrela-do-mar" (texto esparso).
Considerar que o cristão comprometido com os investimentos de ordem espiritual passará pela vida não como homem-vazio, mas
sim na condição de criatura que tem sua vida marcada por um comportamento diferenciado daqueles homens de senso comum.
Salientar que não se deve nivelar no erro, copiando e repetindo os erros dos outros.
Tarefa: DEPOE - 3ª Feira 14:00 h
Local: CEOS
Prep: 13:30h
Exp: YOKO
Téc: DELSOD
4125-6202

ReuniãoMensagem
para preparação de palestra

Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS.

Todos precisam participar!

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

17/09/2013

37

Dirigente:

Programação Anual de Palastras 2013

25-nov-12

DENISE

Tema: O AMBIENTE ESPIRITUAL DO LAR
Fazer a oposição: harmonia x desarmonia
Correlacionar o tema com o EE, cap. 9, item 6, bem como com o cap. 27, item 11.
André Luiz. Conduta espírita (pesquisa livre). Emmanuel. "Padrão espírita". In: Bênção de paz, mens. 55. Idem, "Viver em paz". In:
Fonte viva, mens. 123. Idem, "Virtude solitária". In: Justiça divina, p. 23. Idem. "Com amor". In: Vinha de luz, mens. 5. Idem,
ibidem, "A prece recompõe", mens. 98. Joanna de Angelis. "Convite ao Evangelho". In: Convites da Vida, mens. 20. Idem, ibidem,
"Convite à harmonia", mens. 27. Miramez. "Felicidade no lar". In: O Mestre dos mestres, mens. 30. Meimei. "O duelo". In:
Evangelho no lar, mens. 38.
Ilustrar com o "O ensino da luz". In: A vida escreve, mens. 28, de Hilário Silva.
Abordar a participação e interesse de todos na manutenção do ambiente espírital saudável do lar. Salientar a responsabilidade de
todos para esse desiderato.
Tarefa: DEPOE - 3ª Feira 14:00 h
Local: CEOS
Prep: 13:30h
Exp: ROBERTO BEZERRA
Téc: DELSOD
4367-4309

22/10/2013

42

Tema: O DOM SUPREMO
Fazer a oposição:
Apoiar o tema na passagem de Jesus, em João, 16:33. "Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz; no mundo só tereis
aflições, mas tende bom ânimo em vencer o mundo".
Joanna de Angelis. "Opção pela vida". In: Momentos de iluminação. Idem, "Fé e vida. Pág. 63/66. In: Desperte e seja feliz. Idem.
Erro e reabilitação, mens. 15. In: Viver e amar. Idem. "Os que não esperaram". Pág. 23/6. In: Convivência.
Ilustrar com "Doze pratos" (texto esparso).
Abordar a vida física como o mais excelente dos dons. Salientar também serem as situações de crises. Momentos de reflexão e
cautela a fim de que as decisões não sejam tomadas na base da insegurança.
Tarefa: DEPOE - 3ª Feira 14:00 h
Local: CEOS
Prep: 13:30h
Exp: CATARIDA
Téc: DELSOD
4362-2279

12/11/2013

45

Tema: AÇÃO DE GRAÇAS
Fazer a oposição: gratidão x ingratidão
Apoiar-se na epistola de Paulo aos efésios, 5:20 - "Dando graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo".
Emmanuel, "Da exaltação do Reino Divino", mens. 17. "Ação de Graças", mens. 19. In: Palavras de vida eterna. Joanna de
Angelis. "A presença de Deus". In: Momentos de iluminação, mens. 1. Bloch, Pedro. "Deus e os meninos", p. 73. Alves, Rubens.
"Meu Deus". Santana, José Acácio. "Eu quero agradecer", p. 115. In: De mão dadas, 1 (série, de Avelino A Correa e col.)
Ilustrar com "O homem que comandava a ponte". In: Sabedoria em parábolas, de Felipe Aquino (coletânea)
Abordar o sentimento de gratidão a Deus pelo dom da vida.
Tarefa: DEPOE - 3ª Feira 14:00 h
Local: CEOS
Prep: 13:30h
Exp: YOKO
Téc: DELSOD
4125-6202

03/12/2013

48

Tema: O DESPERTAMENTO DA CONSCIÊNCIA
Fazer a oposição: atenção x desatenção
Correlacionar com os dizeres de Emmanuel em "Pão Dosso", Prólogo - Espiritismo não expressa simples convicção de
imortalidade: é clima de serviço e edificação.
EE, VI, 1a8 ; XVII, 1a11; XXI, 10 e11. Emmanuel. "Mudança e proveito", mens. 5. "Palavra e vida", mens. 6. "Verbo e caminho",
mens. 24. "Criação verbal", mens. 38. In: Bênção de paz. Idem, "Conversai", mens. 45. "Um desafio", mens. 147. In: Caminho,
Verdade e Vida. Idem, "Pelos frutos", mens. 27. "Elucidações", mens. 55. "Que farei", mens. 112. In: Fonte Viva.
Ilustrar com "O incentivo santo". In: Jesus no lar, de Déio Lucio.
Considerar que as palestras vão - pouco a pouco mercê da nossa perseverança em ouvi-los - destruindo a barreira que colocamos
entre nós e os ensinos de Jesus. Elas nos despertam, fazendo-nos ver a luz, reconhecendo a verdade e assim tentando mudanças de
comportamento.
Tarefa: DEPOE - 3ª Feira 14:00 h
Local: CEOS
Prep: 13:30h
Exp: CATARIDA
Téc: DELSOD
4362-2279

ReuniãoMensagem
para preparação de palestra

Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS.

Todos precisam participar!

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

24/12/2013

51

Dirigente:

Programação Anual de Palastras 2013

25-nov-12

DENISE

Tema: A SUBLIMIDADE DO PERDÃO E O NATAL
Fazer a oposição: esquecimento x rancor
Apoiar-se nas palavras de Jesus, conforme anotações de Mateus, cap. 6:14e15 - "Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas
também vosso Pai celestial vos perdoará".
Joanna de Angelis. "Convite ao perdão". In: Convites da vida, p. 124/125. Idem, "Alegrias do Datal". In: Responsabilidade, mens.
20. Idem, "Antes de tudo perdão". In: Dimensões da verdade, p. 167/169. Idem. "Perdoai". In: Florações evangélicas, mens. 36.
Emmanuel. "Perdão - remédio santo". In: Palavras de vida eterna, mens. 61.
Ilustrar com "Conto de Datal". Extraído da revista Presença Espírita, nº 129, de nov/dez de 1988.
Abordar a sublimidade do perdão instituído com a Boa Dova de Jesus.
Tarefa: DEPOE - 3ª Feira 14:00 h
Local: CEOS
Prep: 13:30h
Exp: YOKO
Téc: DELSOD
4125-6202

ReuniãoMensagem
para preparação de palestra

Última 2ª- feira do mês as 13:15h, no CEOS.

Todos precisam participar!

