
25-nov-12
DEPEX-Depto de Exposição Interna

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

Expositor: CHRISTA

02/02/2013
A PRECAUÇÃO

Fazer a oposição: precaução x descuido

Correlacionar o tema ao episódio de Jesus no Horto das oliveiras, em Mateus 26:36-4. "Vigiai e orai para não cairdes em 

tentação".

Emmanuel, "Vigilância". In: Vinha de luz, mens. 13. Idem, "Guardemos o cuidado". In: Fonte Viva, mens. 34. Idem, ibidem, 

"Vigiemos e oremos", mens. 110. Joanna de Angelis. "Convite à vigilância". In: Convites da vida, mens. 60.

Téc: ADRIA2APrep: 08:20hA.E. Infantil 09:00 h Dir: SILVIACEOSLocal:

04

Tarefa:

Delimitação:

Abordar a vigilância no serviço ativo, na luta do bem contra o mal para que a nossa consciência não se contamine pelo mal, 

porque as tentações decorrem da individualidade.

02/02/2013
A PRECAUÇÃO

Fazer a oposição: precaução x descuido

Correlacionar o tema ao episódio de Jesus no Horto das oliveiras, em Mateus 26:36-4. "Vigiai e orai para não cairdes em 

tentação".

Emmanuel, "Vigilância". In: Vinha de luz, mens. 13. Idem, "Guardemos o cuidado". In: Fonte Viva, mens. 34. Idem, ibidem, 

"Vigiemos e oremos", mens. 110. Joanna de Angelis. "Convite à vigilância". In: Convites da vida, mens. 60.

Téc: ----Prep: 13:30hA.E. Infantil 14:00 h Dir: OLGACEOSLocal:

04

Tarefa:

Delimitação:

Abordar a vigilância no serviço ativo, na luta do bem contra o mal para que a nossa consciência não se contamine pelo mal, 

porque as tentações decorrem da individualidade.

4224-2785

02/02/2013
A PRECAUÇÃO

Fazer a oposição: precaução x descuido

Correlacionar o tema ao episódio de Jesus no Horto das oliveiras, em Mateus 26:36-4. "Vigiai e orai para não cairdes em 

tentação".

Emmanuel, "Vigilância". In: Vinha de luz, mens. 13. Idem, "Guardemos o cuidado". In: Fonte Viva, mens. 34. Idem, ibidem, 

"Vigiemos e oremos", mens. 110. Joanna de Angelis. "Convite à vigilância". In: Convites da vida, mens. 60.

Téc: ----Prep: 15:45hDESADEF - Sábado  16:00 h Dir: ASSISCEOSLocal:

04

Tarefa:

Delimitação:

Abordar a vigilância no serviço ativo, na luta do bem contra o mal para que a nossa consciência não se contamine pelo mal, 

porque as tentações decorrem da individualidade.

99693-4815

08/03/2013
BENDITA SOIS ENTRE AS MULHERES (Lucas, 1:28)

A espiritualização da mulher

Batuíra. "Ante a mulher". In: Mais luz, p. 111. Augusto César. "Feminismo". In: Revista Espírita Allan Kardec.

Téc: GERALDOPrep: 19:30hA.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h Dir: MARCIA CHIURCOCEOSLocal:

09

Tarefa:

Delimitação:

Abordar a espiritualização da mulher.

Ilustrar com "O elemento feminino". In: Memórias de um suicida", os de Yvonne A Pereira.

Abordar também que o desenvolvimento da intelectualidade deve acompanhar o desenvolvimento da emoção.

4224-5642

09/03/2013
BENDITA SOIS ENTRE AS MULHERES (Lucas, 1:28)

A espiritualização da mulher

Batuíra. "Ante a mulher". In: Mais luz, p. 111. Augusto César. "Feminismo". In: Revista Espírita Allan Kardec.

Téc: ----Prep: 13:30hA.E. Infantil 14:00 h Dir: A2GELCEOSLocal:

09

Tarefa:

Delimitação:

Abordar a espiritualização da mulher.

Ilustrar com "O elemento feminino". In: Memórias de um suicida", os de Yvonne A Pereira.

Abordar também que o desenvolvimento da intelectualidade deve acompanhar o desenvolvimento da emoção.

4426-5402

12/04/2013
A INFLUÊNCIA DOS ESPÍRITOS

Fazer a oposição: vigilância x invigilância

Correlacionar o tema à primeira epistola de João, 4:1 - "Meus filhos, não creiais em todos os Espíritos. Examinais, antes se os 

Espíritos são de Deus".

Boletim SEI. "Espíritos protetores". Joanna de Angelis. "Interferência espiritual". In: Oferenda, p. 31/33.

Téc: GERALDOPrep: 19:30hA.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h Dir: MARCIA CHIURCOCEOSLocal:

14

Tarefa:

Delimitação:

Abordar o papel da vigilância nas ações, palavras e pensamentos, bem como da oração preconizada por Jesus para se obter a 

sintonia com os Espíritos do Bem.

4224-5642

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: CHRISTA

13/04/2013
A INFLUÊNCIA DOS ESPÍRITOS

Fazer a oposição: vigilância x invigilância

Correlacionar o tema à primeira epistola de João, 4:1 - "Meus filhos, não creiais em todos os Espíritos. Examinais, antes se os 

Espíritos são de Deus".

Boletim SEI. "Espíritos protetores". Joanna de Angelis. "Interferência espiritual". In: Oferenda, p. 31/33.

Téc: ----Prep: 13:30hA.E. Infantil 14:00 h Dir: A2GELCEOSLocal:

14

Tarefa:

Delimitação:

Abordar o papel da vigilância nas ações, palavras e pensamentos, bem como da oração preconizada por Jesus para se obter a 

sintonia com os Espíritos do Bem.

4426-5402

13/04/2013
A INFLUÊNCIA DOS ESPÍRITOS

Fazer a oposição: vigilância x invigilância

Correlacionar o tema à primeira epistola de João, 4:1 - "Meus filhos, não creiais em todos os Espíritos. Examinais, antes se os 

Espíritos são de Deus".

Boletim SEI. "Espíritos protetores". Joanna de Angelis. "Interferência espiritual". In: Oferenda, p. 31/33.

Téc: JOSE GOMESPrep: 19:15hA.E. Sábado 19:30 h Dir: GLORIACEOSLocal:

14

Tarefa:

Delimitação:

Abordar o papel da vigilância nas ações, palavras e pensamentos, bem como da oração preconizada por Jesus para se obter a 

sintonia com os Espíritos do Bem.

4177-4410

04/05/2013
O SOCORRO ESPIRITUAL DURANTE O SONO FÍSICO

Fazer a oposição: amparo x abandono

Correlacionar o tema ao EE. VI. 8 - "Em toda parte onde haja uma lágrima, Deus colocou um bálsamo que alivia". EE VI 5 a 8 e 

XXVIII 38 a 39.

André Luiz. "Mediunidade curativa". In: Mecanismos da mediunidade, cap. 33. Idem, "Oração", cap. 25. Idem, ibidem, "Jesus e a 

mediunidade", cap. 26. Idem, "Regressando a casa". In: 2osso lar, cap. 49. Emmanuel, "Auxílios do invisível". In: Caminho, 

Verdade e Vida, mens. 100. Idem "Que tendes?". In: Fonte viva, mês. 133. Idem "A cura própria". In: Segue-me, p. 51. Idem, 

ibidem, "A água fluída", p. 129. Idem, ibidem, "O passe", mens. 131. Joana de Angelis. Poder da fé, p. 165. Idem "Psicoterapeuta", 

p. 131. In: Jesus e o Evangelho. André Luiz. Curas espirituais. In: O Espírito da Verdade, mens. 53

Téc: ----Prep: 13:30hA.E. Infantil 14:00 h Dir: A2GELCEOSLocal:

17

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Cidadão de nosso lar". In: 2osso lar, cap. 50.

Abordar o socorro diuturno de Deus que se estende inclusive durante o sono físico. Salientar a necessidade do preparo para o sono 

físico.

4426-5402

04/05/2013
O SOCORRO ESPIRITUAL DURANTE O SONO FÍSICO

Fazer a oposição: amparo x abandono

Correlacionar o tema ao EE. VI. 8 - "Em toda parte onde haja uma lágrima, Deus colocou um bálsamo que alivia". EE VI 5 a 8 e 

XXVIII 38 a 39.

André Luiz. "Mediunidade curativa". In: Mecanismos da mediunidade, cap. 33. Idem, "Oração", cap. 25. Idem, ibidem, "Jesus e a 

mediunidade", cap. 26. Idem, "Regressando a casa". In: 2osso lar, cap. 49. Emmanuel, "Auxílios do invisível". In: Caminho, 

Verdade e Vida, mens. 100. Idem "Que tendes?". In: Fonte viva, mês. 133. Idem "A cura própria". In: Segue-me, p. 51. Idem, 

ibidem, "A água fluída", p. 129. Idem, ibidem, "O passe", mens. 131. Joana de Angelis. Poder da fé, p. 165. Idem "Psicoterapeuta", 

p. 131. In: Jesus e o Evangelho. André Luiz. Curas espirituais. In: O Espírito da Verdade, mens. 53

Téc: ----Prep: 15:45hDESADEF - Sábado  16:00 h Dir: ASSISCEOSLocal:

17

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Cidadão de nosso lar". In: 2osso lar, cap. 50.

Abordar o socorro diuturno de Deus que se estende inclusive durante o sono físico. Salientar a necessidade do preparo para o sono 

físico.

99693-4815

05/05/2013
A BONDADE

Fazer a oposição: bondade x maldade

Correlacionar o tema à epistola de Paulo aos gálatas, 6:19 - "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, 

se não houvermos desfalecido.

Correa, ª "Bondade". In: De mãos dadas (5ª série), p. 66. Idem, ibidem, "Ser bom ou ser mau para si mesmo", p. 67. Idem, ibidem, 

"Bondade e ecologia/', p. 68. Idem, ibidem, "Os riscos da bondade", p. 69. Idem, ibidem, "Lenda de Malba Tahan", p. 72. Joanna 

de Angelis. "Recurso da bondade". In: Luz viva, 167/9. Kardec, Allan. L.E., perg. 1019. EE, cap. 13, item 11. Emmanuel. "Sem 

desfalecimento". In: Vinha de luz, mens. 82.

Téc: ROSEPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: CATARI2ACEOSLocal:

18

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A porta" (texto esparso).

Abordar a virtude da bondade que deverá ser a tônica na vida de todos e só então o mundo de regeneração será implantado na 

Terra porque os bons superarão os maus.

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: CHRISTA

07/06/2013
A PROVEDORIA

Fazer a oposição: provimento x desprovimento

Correlacionar o tema à I epístola de Pedro, 2:17 "Honrai a todos. Amai a fraternidade".

André Luiz. "2este exato momento", mens. 14. Batuíra. "Anda quando", mens. 33. Albino Teixeira. "2ota Espírita", mens. 38. 

Emmanuel. "Passo de luz", mens. 42. In: Coragem. Kalvin Van Dine. "Você e seus clientes", mens. 28. "Ao encontro dos outros", 

mens. 23. "A quem se aproxima", mens. 33. Ins: Técnica de viver

Téc: GERALDOPrep: 19:30hA.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h Dir: A2TO2IO CARLOSCEOSLocal:

22

Tarefa:

Delimitação:

Abordar a nossa contribuição na manutenção da harmonia e da paz. Salientar que Deus permitiu a multiplicação dos nosso 

talentos para que os colocássemos à disposição do bem geral.

Ilustrar com "A lição da natureza". In 100 estórias de vida e sabedoria, de Osvino Toillier, pág. 104/105, (coletânea).

Abordar também que a provedoria não se dá apenas de pais para filho, mas também e principalmente, devemos ser capazes de 

servir quando as circunstâncias nos solicitarem.

97818-7000

08/06/2013
A PROVEDORIA

Fazer a oposição: provimento x desprovimento

Correlacionar o tema à I epístola de Pedro, 2:17 "Honrai a todos. Amai a fraternidade".

André Luiz. "2este exato momento", mens. 14. Batuíra. "Anda quando", mens. 33. Albino Teixeira. "2ota Espírita", mens. 38. 

Emmanuel. "Passo de luz", mens. 42. In: Coragem. Kalvin Van Dine. "Você e seus clientes", mens. 28. "Ao encontro dos outros", 

mens. 23. "A quem se aproxima", mens. 33. Ins: Técnica de viver

Téc: JOSE GOMESPrep: 19:15hA.E. Sábado 19:30 h Dir: GLORIACEOSLocal:

22

Tarefa:

Delimitação:

Abordar a nossa contribuição na manutenção da harmonia e da paz. Salientar que Deus permitiu a multiplicação dos nosso 

talentos para que os colocássemos à disposição do bem geral.

Ilustrar com "A lição da natureza". In 100 estórias de vida e sabedoria, de Osvino Toillier, pág. 104/105, (coletânea).

Abordar também que a provedoria não se dá apenas de pais para filho, mas também e principalmente, devemos ser capazes de 

servir quando as circunstâncias nos solicitarem.

4177-4410

08/06/2013
A PROVEDORIA

Fazer a oposição: provimento x desprovimento

Correlacionar o tema à I epístola de Pedro, 2:17 "Honrai a todos. Amai a fraternidade".

André Luiz. "2este exato momento", mens. 14. Batuíra. "Anda quando", mens. 33. Albino Teixeira. "2ota Espírita", mens. 38. 

Emmanuel. "Passo de luz", mens. 42. In: Coragem. Kalvin Van Dine. "Você e seus clientes", mens. 28. "Ao encontro dos outros", 

mens. 23. "A quem se aproxima", mens. 33. Ins: Técnica de viver

Téc: TEREZAPrep: 08:20hA.E. Infantil 09:00 h Dir: LUCIA2OCEOSLocal:

22

Tarefa:

Delimitação:

Abordar a nossa contribuição na manutenção da harmonia e da paz. Salientar que Deus permitiu a multiplicação dos nosso 

talentos para que os colocássemos à disposição do bem geral.

Ilustrar com "A lição da natureza". In 100 estórias de vida e sabedoria, de Osvino Toillier, pág. 104/105, (coletânea).

Abordar também que a provedoria não se dá apenas de pais para filho, mas também e principalmente, devemos ser capazes de 

servir quando as circunstâncias nos solicitarem.

4173-1598 4347-8497

08/06/2013
A PROVEDORIA

Fazer a oposição: provimento x desprovimento

Correlacionar o tema à I epístola de Pedro, 2:17 "Honrai a todos. Amai a fraternidade".

André Luiz. "2este exato momento", mens. 14. Batuíra. "Anda quando", mens. 33. Albino Teixeira. "2ota Espírita", mens. 38. 

Emmanuel. "Passo de luz", mens. 42. In: Coragem. Kalvin Van Dine. "Você e seus clientes", mens. 28. "Ao encontro dos outros", 

mens. 23. "A quem se aproxima", mens. 33. Ins: Técnica de viver

Téc: ----Prep: 13:30hA.E. Infantil 14:00 h Dir: LUCIA2OCEOSLocal:

22

Tarefa:

Delimitação:

Abordar a nossa contribuição na manutenção da harmonia e da paz. Salientar que Deus permitiu a multiplicação dos nosso 

talentos para que os colocássemos à disposição do bem geral.

Ilustrar com "A lição da natureza". In 100 estórias de vida e sabedoria, de Osvino Toillier, pág. 104/105, (coletânea).

Abordar também que a provedoria não se dá apenas de pais para filho, mas também e principalmente, devemos ser capazes de 

servir quando as circunstâncias nos solicitarem.

4173-1598

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: CHRISTA

15/06/2013
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.

Téc: ----Prep: 15:45hDESADEF - Sábado  16:00 h Dir: ETELVO2ECEOSLocal:

23

Tarefa:

Delimitação:

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.

02/08/2013
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?".

Téc: GERALDOPrep: 19:30hA.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h Dir: ROSELICEOSLocal:

30

Tarefa:

Delimitação:

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.

03/08/2013
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?".

Téc: ----Prep: 13:30hA.E. Infantil 14:00 h Dir: OLGACEOSLocal:

30

Tarefa:

Delimitação:

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.

4224-2785

04/08/2013
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".Meimei. "O 

problema da tentação". In: Pai nosso, mens. 8. Emmanuel. "Vigiando". In: Palavras de vida eterna, mens. 20. Idem, ibidem, 

"Evitando a tentação", mens. 3. Idem, "Vigilância",mens. 132. In: Vinha de luz. Idem, ibidem, "O capacete", mens. 140. Joanna de 

Angelis. "Enfrentando as tentações".

Téc: ALBERTOPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: GABRIELCEOSLocal:

31

Tarefa:

Delimitação:

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.

4367-4812

14/09/2013
A MENTIRA

Fazer a oposição: verdade x mentira

Apoiar-se na passagem de Jesus, anotada por Lucas, 8:17-18 - "2ão há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida 

que não haja de saber se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis".

Emmanuel. "2ão vos enganeis". In: Harmonização, p. 106/110. Idem, "Maledicência". In: Fonte viva,  mens. 151. Idem, "Palavra 

falada". In: Palavras de vida eterna, mens. 52

Téc: ----Prep: 13:30hA.E. Infantil 14:00 h Dir: OLGACEOSLocal:

36

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O velho samurai". In: Sabedoria em parábolas, de Felipe R. Queiroz, p. 152/153

Abordar a necessidade de se aplicar o discernimento e de se educar o ouvido em questões de falatórios, porquanto, segundo 

ouvimos, nossa frase semeará o bem ou o mal.

4224-2785

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: CHRISTA

04/10/2013
A CRISE

Fazer a oposição: crise x solução

Correlacionar o tema com a passagem de João, cap. 14:18, "2ão vos deixareis órfãos, eu voltarei a vós"

Emmanuel. "2a hora da crise". In: Religião dos Espíritos, pág. 195/196. Joanna de Angelis. "Discernir e agir", mens. 18. In: Viver 

e amar. Idem, "2omomento exato", mens. 17, "Tristeza perturbadora", mens. 16. "Perseverar com Deus. In: Momentos de coragem.

Téc: GERALDOPrep: 19:30hA.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h Dir: ROSELICEOSLocal:

39

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A fumaça salvadora". In:  100 estórias de vida e sabedoria, pág. 62, de Osvino Toillier (coletânea).

2arrar a passagem evangélica por completo.

Abordar a fé religiosa para sustentação nos momentos de crise.

Enfocar a perseverança no bem e no amor maior, como a confiança em Deus para a superação das crises. 

Enfocar também os meios para sair das crises.

05/10/2013
A CRISE

Fazer a oposição: crise x solução

Correlacionar o tema com a passagem de João, cap. 14:18, "2ão vos deixareis órfãos, eu voltarei a vós"

Emmanuel. "2a hora da crise". In: Religião dos Espíritos, pág. 195/196. Joanna de Angelis. "Discernir e agir", mens. 18. In: Viver 

e amar. Idem, "2omomento exato", mens. 17, "Tristeza perturbadora", mens. 16. "Perseverar com Deus. In: Momentos de coragem.

Téc: ----Prep: 13:30hA.E. Infantil 14:00 h Dir: LUCIA2OCEOSLocal:

39

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A fumaça salvadora". In:  100 estórias de vida e sabedoria, pág. 62, de Osvino Toillier (coletânea).

2arrar a passagem evangélica por completo.

Abordar a fé religiosa para sustentação nos momentos de crise.

Enfocar a perseverança no bem e no amor maior, como a confiança em Deus para a superação das crises. 

Enfocar também os meios para sair das crises.

4173-1598

05/10/2013
A CRISE

Fazer a oposição: crise x solução

Correlacionar o tema com a passagem de João, cap. 14:18, "2ão vos deixareis órfãos, eu voltarei a vós"

Emmanuel. "2a hora da crise". In: Religião dos Espíritos, pág. 195/196. Joanna de Angelis. "Discernir e agir", mens. 18. In: Viver 

e amar. Idem, "2omomento exato", mens. 17, "Tristeza perturbadora", mens. 16. "Perseverar com Deus. In: Momentos de coragem.

Téc: ADRIA2APrep: 08:20hA.E. Infantil 09:00 h Dir: LUCIA2OCEOSLocal:

39

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A fumaça salvadora". In:  100 estórias de vida e sabedoria, pág. 62, de Osvino Toillier (coletânea).

2arrar a passagem evangélica por completo.

Abordar a fé religiosa para sustentação nos momentos de crise.

Enfocar a perseverança no bem e no amor maior, como a confiança em Deus para a superação das crises. 

Enfocar também os meios para sair das crises.

4173-1598

09/11/2013
COLABORADORES DO CRISTO

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.

Emmanuel. "Encargos pequeninos". In: Bênção de paz, mens. 7. Idem, ibidem, "Em equipe", mens. 10. Idem, "O companheiro", 

mens. 20. In: Caminho, Verdade e Vida. Idem, "Cristo e nós", mens. 17. In: Fonte Viva. Idem, ibidem, "Que tendes?", mens. 133. 

Idem, ibidem, "Sigamo-lo", mens. 166. Idem, "O más e os discípulos". In: Pão 2osso, mens. 79.

Téc: ----Prep: 13:30hA.E. Infantil 14:00 h Dir: GELCIOCEOSLocal:

44

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Há um século", de Hilário Silva. In: O Espírito de verdade.

Abordar a importância da nossa contribuição para a edificação do Reino de Deus na Terra, salientando que, se a redenção provém 

do Alto, sua concretização depende e muito da colaboração ativa dos homens de boa vontade.

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: CHRISTA

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


