
25-nov-12
DEPEX-Depto de Exposição Interna

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor Programação anual de Palestras 2013

Expositor: CELIA

23/01/2013
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.

Téc: LUCIAEAPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: IRACEMACEOSLocal:

03

Tarefa:

Delimitação:

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.

4367-4812

24/01/2013
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.

Téc: LUCIAEAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: CATARIEACEOSLocal:

03

Tarefa:

Delimitação:

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.

4362-2279

28/02/2013
A SOLIDARIEDADE

Fazer a oposição: individualismo x solidariedade

Correlacionar o tema ao evangelho de Jesus, em Marcos, 9:41 - "Qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, vos 
digo que não perderá o seu galardão".
Emmanuel. "Cooperação". In: Caminho, verdade e vida, mens. 175. Idem, "Einguém vive para si". In: Fonte viva, mens. 154. Idem, 
"O homem com Jesus". In: Pão nosso, mens. 61. Idem, "Em nossa luta". In: Vinha de Luz, mens. 32. Idem, ibidem, "Eão basta ver", 
mens. 34. André Luiz. "Interdependência". In: Sol nas almas. Joanna de Angelis. "Convite à solidariedade", mens. 55. In: Convites 
da vida, mens. 55. Kardec, Allan. EE, cap. XXV, item 3 e 8.

Téc: LUCIAEAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: BEREARDETECEOSLocal:

08

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Um cão na noite", de Luiz Martins. In: Ciranda de ventos.
Abordar o cultivo do sentimento de solidariedade, mostrando 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 
parasitória.

4392-1381

20/03/2013
O VALOR PESSOAL

Fazer a oposição: consideração x desconsideração

Correlacionar o tema ao evangelho de Jesus, anotado por Mateus, 7:3-5. "Por que vês o argueiro no olho do teu irmão?".
Lancellin. "A ninguém desprezes". In: Cirurgia moral, p. 121/124. André Luiz. "Crítica". In: O Espírito da Verdade, p. 107/107. 
Emmanuel. "Depois". In: Vinha de luz, mens. 180. Idem "Observemos amando". In: Palavras de vida eterna, mens. 35.

Téc: LUCIAEAPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: ERICACEOSLocal:

11

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Criaturas únicas". Texto esparso.
Abordar o respeito e a consideração devido a todas as pessoas, abstendo-nos de menosprezar aqueles irmãos submetidos à nossa 
apreciação, considerando que, malgrado a imperfeição que ainda nos caracteriza, cada criatura tem o seu valor específico nas 
linhas da própria vida.

4330-5574

MensagemReunião para preparação de palestras Última 2ª- feira do mês as 13:30h na IAM Todos precisam participar!



25-nov-12
DEPEX-Depto de Exposição Interna

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor Programação anual de Palestras 2013

Expositor: CELIA

15/05/2013
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, "Ea vitória real", mens. 136. 
Leith, Eorbert. "Uma pérola é formada com dores". In: Parábolas proféticas, p. 101. Idem, ibidem, "A pérola é formada lentamente 
pelo acréscimo de camadas", p. 104.

Téc: LUCIAEAPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: ERICACEOSLocal:

19

Tarefa:

Delimitação:

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.

4330-5574

16/05/2013
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, "Ea vitória real", mens. 136. 
Leith, Eorbert. "Uma pérola é formada com dores". In: Parábolas proféticas, p. 101. Idem, ibidem, "A pérola é formada lentamente 
pelo acréscimo de camadas", p. 104.

Téc: LUCIAEAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: CATARIEACEOSLocal:

19

Tarefa:

Delimitação:

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.

4362-2279

10/07/2013
TEMPO DE MATURIDADE

Fazer a oposição: crescimento x decaída

Girom Gomide. "Vencido pela idade". In: Revista Espírita, nº 7. Fernando Worn. "A arte de não envelhecer", março de 1994. D. 
Jaime Luiz Coelho (tradutor) "Cântico de um ancião". Orações 33. Ed. Paulinas. Joanna de Angelis. "Idade não cronológica". In: 
Momentos de iluminação, p. 37/41.

Téc: LUCIAEAPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: MADALEEACEOSLocal:

27

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "De árvores e de cidades". In: História para pais, filhos e netos. Paulo Coelho. Ed. Globo, p, 272.
Abordar ser a senectude a continuidade dos momentos de realização e de auto-iluminação. Salientar igualmente o respeito e a 
reverência devidos aos anciães.

11/07/2013
TEMPO DE MATURIDADE

Fazer a oposição: crescimento x decaída

Girom Gomide. "Vencido pela idade". In: Revista Espírita, nº 7. Fernando Worn. "A arte de não envelhecer", março de 1994. D. 
Jaime Luiz Coelho (tradutor) "Cântico de um ancião". Orações 33. Ed. Paulinas. Joanna de Angelis. "Idade não cronológica". In: 
Momentos de iluminação, p. 37/41.

Téc: LUCIAEAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: IRACEMACEOSLocal:

27

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "De árvores e de cidades". In: História para pais, filhos e netos. Paulo Coelho. Ed. Globo, p, 272.
Abordar ser a senectude a continuidade dos momentos de realização e de auto-iluminação. Salientar igualmente o respeito e a 
reverência devidos aos anciães.

4367-4812

04/09/2013
O OBJETIVO DA VIDA

Fazer a oposição: negligência x diligência

Correlacionar o tema à passagem evangélica em Marcos, 3: 5 - "Estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, 
sã como a outra". Earrar o episódio do homem de mão árida (Lucas, 3:1-5).
Emmanuel. "Mão estendidas". In: Fonte viva, mens. 174. Idem, ibidem, "Aproveita", mens. 71. Idem, ibidem, "Administração", 
mens. 73. Idem, "Se aspiras a servir". In: Palavras de vida eterna, mens. 85. Idem, ibidem, "Mãos em serviço", mens. 147.

Téc: LUCIAEAPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: IRACEMACEOSLocal:

35

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A gruta do destino" - s / a  Extraída da Revista Espírita, 32.
Abordar os talentos múltiplos que Deus nos concede para o trabalho em prol dos outros e de nós mesmos, valendo-nos sempre do 
momento, sem perda de tempo em expectativas inúteis, o que põem por terra os objetivos da vida. Salientar ainda que os rogos pelo 
restabelecimento da saúde. Deus nos atende , restabelecendo-nos a saúde para trabalharmos pelo bem comum.

4367-4812

MensagemReunião para preparação de palestras Última 2ª- feira do mês as 13:30h na IAM Todos precisam participar!



25-nov-12
DEPEX-Depto de Exposição Interna

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor Programação anual de Palestras 2013

Expositor: CELIA

05/09/2013
O OBJETIVO DA VIDA

Fazer a oposição: negligência x diligência

Correlacionar o tema à passagem evangélica em Marcos, 3: 5 - "Estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, 
sã como a outra". Earrar o episódio do homem de mão árida (Lucas, 3:1-5).
Emmanuel. "Mão estendidas". In: Fonte viva, mens. 174. Idem, ibidem, "Aproveita", mens. 71. Idem, ibidem, "Administração", 
mens. 73. Idem, "Se aspiras a servir". In: Palavras de vida eterna, mens. 85. Idem, ibidem, "Mãos em serviço", mens. 147.

Téc: LUCIAEAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: GABRIELCEOSLocal:

35

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A gruta do destino" - s / a  Extraída da Revista Espírita, 32.
Abordar os talentos múltiplos que Deus nos concede para o trabalho em prol dos outros e de nós mesmos, valendo-nos sempre do 
momento, sem perda de tempo em expectativas inúteis, o que põem por terra os objetivos da vida. Salientar ainda que os rogos pelo 
restabelecimento da saúde. Deus nos atende , restabelecendo-nos a saúde para trabalharmos pelo bem comum.

4367-4812

09/10/2013
A REABILITAÇÃO

Fazer a oposição: degeneração x reabilitação

Correlacionar o tema com o evangelho de Jesus, segundo os apontamentos de Lucas, 23:46 - "Pai, nas tuas mãos entrego o meu 
Espírito".
Meimei. "Deus é amor". In: Deus aguarda, p. 84/87. Joanna de Angelis. "Eas mãos de Deus". In: Florações evangélicas, p. 41/43. 
Idem, "Arrependimento e reparação". In: Desperte e seja feliz, p. 57/61. Idem,  "Convite à definição ". In: Convites da vida, mens. 
11. Idem, ibidem, "Convite à regeneração", mens. 48

Téc: LUCIAEAPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: ERICACEOSLocal:

40

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Arrependimento tardio". In: Trigo de Deus, cap. 12
Abordar o sofrimento dos corações em luta de redenção que não tem caráter punitivo, mas antes constituem-se em técnicas de 
educação de que se utiliza o Pai Amoroso convocando o filho rebelde à edificação interior, à reparação dos próprios erros.

4330-5574

24/10/2013
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.

Téc: LUCIAEAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: GABRIELCEOSLocal:

42

Tarefa:

Delimitação:

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.

4367-4812

20/11/2013
A AUTO-ACEITAÇÃO

Fazer a oposição: imitação x autenticidade

Correlacionar à citação de Paulo na primeira epistola aos Corintios, 15:9 e10 - "Dos servidores do Senhor, sei que sou o menor ... 
, mas com, a graça de Deus, sou o que sou".
LE, 3ª parte, XXII, 919. EE, cap. VII, 13. AT. PV 3.7. Emmanuel. "Eossa parcela". In: Alma e coração, mens. 55. Idem, "A caminho 
do alto". In: Bênção de paz, mens. 1. Idem, "Ea luta educativa", mens. 17. Idem, "Segue-me tu". In: Caminho, verdade e vida, mens. 
2. Idem, "Auto-aceitação". In: Mãos unidas, p. 90. Idem, "Mandato pessoal". In: Segue-me, p. 175. Joanna de Angelis. "Convite à 
realidade". In: Convites da vida, mens. 45. D. Malledo. "O melhor possível". Texto esparso.

Téc: LUCIAEAPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: AIDÉECEOSLocal:

46

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Tão fácil". In: O lado positivo de tudo, mens. 24, de Jacob Mello.
Considerar que cada um de nós se coloca em determinado degrau de trabalho e elevação. Aceitar essa realidade possibilitar-nos-á 
utilizar para o bem quaisquer talentos que possuamos.

4362-2858

MensagemReunião para preparação de palestras Última 2ª- feira do mês as 13:30h na IAM Todos precisam participar!



25-nov-12
DEPEX-Depto de Exposição Interna

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor Programação anual de Palestras 2013

Expositor: CELIA

21/11/2013
A AUTO-ACEITAÇÃO

Fazer a oposição: imitação x autenticidade

Correlacionar à citação de Paulo na primeira epistola aos Corintios, 15:9 e10 - "Dos servidores do Senhor, sei que sou o menor ... 
, mas com, a graça de Deus, sou o que sou".
LE, 3ª parte, XXII, 919. EE, cap. VII, 13. AT. PV 3.7. Emmanuel. "Eossa parcela". In: Alma e coração, mens. 55. Idem, "A caminho 
do alto". In: Bênção de paz, mens. 1. Idem, "Ea luta educativa", mens. 17. Idem, "Segue-me tu". In: Caminho, verdade e vida, mens. 
2. Idem, "Auto-aceitação". In: Mãos unidas, p. 90. Idem, "Mandato pessoal". In: Segue-me, p. 175. Joanna de Angelis. "Convite à 
realidade". In: Convites da vida, mens. 45. D. Malledo. "O melhor possível". Texto esparso.

Téc: LUCIAEAPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: CATARIEACEOSLocal:

46

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Tão fácil". In: O lado positivo de tudo, mens. 24, de Jacob Mello.
Considerar que cada um de nós se coloca em determinado degrau de trabalho e elevação. Aceitar essa realidade possibilitar-nos-á 
utilizar para o bem quaisquer talentos que possuamos.

4362-2279

01/01/2014
A  FRATERNIDADE UNIVERSAL

A fraternidade universal. Fazer a oposição: sectarismo x fraternidade.

Correlacionar com o evangelho anotado por Marcos, 3:31-35 - "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos". A. T. Eclesiastes - 
3:1-8. Kardec, Allan. LE, terceira parte, perg. 919. EE, cap. 4, item 15. Emmanuel. "Recapitulações", mens. 33; "Lição Viva", 
mens. 176. 
Ilustrar com "O eleito de Deus". In: "Lendas do Céu e da Terra", pág. 149, bem como com a poesia de Carlos Drummond de 
Andrade.

Téc: LUCIAEAPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: CATARIEACEOSLocal:

52

Tarefa:

Delimitação:

Abordar o Ano Eovo não apenas como mudança de calendário, mas sobretudo pela renovação de valores, de abolição do espírito 
de sectarismo, substituindo-o pela fraternidade.

4362-2279

MensagemReunião para preparação de palestras Última 2ª- feira do mês as 13:30h na IAM Todos precisam participar!



25-nov-12
DEPEX-Depto de Exposição Interna

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor Programação anual de Palestras 2013

Expositor: CELIA

MensagemReunião para preparação de palestras Última 2ª- feira do mês as 13:30h na IAM Todos precisam participar!


