
25-nov-12
DEPEX-Depto de Exposição Interna

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

Expositor: IRACEMA

20/02/2013
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.

Téc: LUCIA9APrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: MADALE9ACEOSLocal:

07

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A glória do esforço". In: Jesus no lar, p. 183/185, de 9éio 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.

21/02/2013
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.

Téc: LUCIA9APrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: CATARI9ACEOSLocal:

07

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A glória do esforço". In: Jesus no lar, p. 183/185, de 9éio 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.

4362-2279

06/04/2013
A VERDADE

Fazer a oposição: verdade x mentira

Correlacionar o tema ao evangelho de Jesus anotado por João, 18:37/38 - "Tu o dizes, eu sou rei". Apresentar a passagem de Jesus 
ante o tribunal de Pilatos, em João, 18:28-32.
Correa, Avelino A et col. "Viver a verdade".

Téc: ----Prep: 13:30hA.E. Infantil 14:00 h Dir: LUCIA9OCEOSLocal:

13

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A Verdade, a mentira, o fogo e a água". Lenda etíope. In: De mãos dadas, de Avelino Correa et col. (8ª série) Editora 
Scipione.
Abordar que devemos ser dirigidos pela verdade e que precisamos ser verdadeiros em quaisquer situação.

4173-1598

14/04/2013
OS TRABALHOS HUMILDES

Fazer a oposição: valorização x desvalorização

Correlacionar o tema à passagem evangélica em Lucas, 9:48 - "Aquele que dentre vós for o menor de todos, esse é que é o grande".
Emmanuel. "Últimos". In: harmonização, p. 13/7. Idem, "Aprimoremos". In: Palavras de vida eterna, mens. 5/4. Idem, "Para o 
alvo". In: Vinha de luz, mens. 50.

Téc: ALBERTOPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: CATARI9ACEOSLocal:

15

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A história de uma princesa". In: Contando histórias,  p. 63, de  Celso Martins e outros
Enfocar a grandeza dos trabalhos  dos auxiliares domésticos, dos garis, dos coletores de material reciclável, dos vendedores 
ambulantes, dos  motoristas e cobradores de ônibus ..., merecedores todos do nosso respeito e consideração. Mencionar ainda o 
que é importante para Deus não é o tipo de profissão, mas como se executa o trabalho

4362-2279

17/04/2013
OS TRABALHOS HUMILDES

Fazer a oposição: valorização x desvalorização

Correlacionar o tema à passagem evangélica em Lucas, 9:48 - "Aquele que dentre vós for o menor de todos, esse é que é o grande".
Emmanuel. "Últimos". In: harmonização, p. 13/7. Idem, "Aprimoremos". In: Palavras de vida eterna, mens. 5/4. Idem, "Para o 
alvo". In: Vinha de luz, mens. 50.

Téc: LUCIA9APrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: MADALE9ACEOSLocal:

15

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A história de uma princesa". In: Contando histórias,  p. 63, de  Celso Martins e outros
Enfocar a grandeza dos trabalhos  dos auxiliares domésticos, dos garis, dos coletores de material reciclável, dos vendedores 
ambulantes, dos  motoristas e cobradores de ônibus ..., merecedores todos do nosso respeito e consideração. Mencionar ainda o 
que é importante para Deus não é o tipo de profissão, mas como se executa o trabalho

MensagemReunião para preparação de palestras Última 2ª- feira do mês as 13:30h na IAM Todos precisam participar!
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18/05/2013
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, "9a vitória real", mens. 136. 
Leith, 9orbert. "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: ----Prep: 13:30hA.E. Infantil 14:00 h Dir: ESTELACEOSLocal:

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.

4362-3004

12/06/2013
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: LUCIA9APrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: LUCILE9ACEOSLocal:

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.

22/06/2013
A PURIFICAÇÃO ÍNTIMA

Fazer a oposição: purificação x degeneração

Correlacionar o tema à passagem de João Batista, anotada por Mateus, 3:3 - "Endireitai as veredas do Senhor"
Emmanuel. "Corrigendas". In: Vinha de luz, mens. 22. Idem, ibidem, "Indicação de Pedro", mens. 27. Idem, ibidem, "Guardemos o 
coração", mens. 29. Idem, ibidem, "Purifiquemos-nos", mens. 78.

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

24

Tarefa:

Delimitação:

Abordar o desafio da purificação íntima que não basta apenas evitar o mal, mas sobretudo afastar-nos dele e semeando sempre o 
bem. Salientar também o esforço da vontade para perdermos definitivamente a sombra dos impulsos primitivistas e transformar-nos 
em Espíritos redimidos.

4224-2785

27/07/2013
A DUPLA RESPONSABILIDADE (SER PAI E MÃE AO MESMO TEMPO)

Fazer a oposição: assunção x abandono

Correlacionar o tema ao EE, cap 15, item 9 - "Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: Que fizeste do filho 
confiado à vossa guarda?" (Santo Agostinho).
Provérbios (AT) 13:1, 24:14e25. Emmanuel. "Educação no lar", mens. 12. In: Caminho, verdade e vida. Idem., "Educa", mens. 30 e 
"Crianças", mens 157. In: Fonte viva. Idem, "Bem-aventurados". In: Justiça divina, mens. 177. Idem, "O não e a luta", mens. 80. 
Idem, ibidem, "É o mesmo", mens.  150. Idem, "Tu e tua casa". In: Vinha de luz, mens. 88. Idem, ibidem, "Pais", mens. 135. Idem, 
ibidem, "Filhos", mens. 136

Téc: ----Prep: 13:30hA.E. Infantil 14:00 h Dir: A9GELCEOSLocal:

29

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Palavras de filho", de  Carlos Queiroz Telles.
Abordar a sensibilidade de o homem que, às vezes, é pai e mãe ao mesmo tempo. Considerar sua responsabilidade perante o 
Espírito reencarnado que Deus lhe confiou.

4426-5402

07/08/2013
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: LUCIA9APrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Dir: CELIACEOSLocal:

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.

4367-2895

MensagemReunião para preparação de palestras Última 2ª- feira do mês as 13:30h na IAM Todos precisam participar!
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08/08/2013
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: LUCIA9APrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: CELIACEOSLocal:

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.

4367-2895

21/09/2013
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.

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

37

Tarefa:

Delimitação:

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.

4362-3004

22/09/2013
A EFEMERIDADE

Fazer a oposição: eternidade x efemeridade

Correlacionar o tema com os dizeres de Tiago em Atos, 4:13 - "Eia agora vós que dizeis amanhã... ". Relatar todo o texto em que o 
apóstolo aborda a falibilidade dos projetos humanos, 4:13-17 (anexo)
André Luiz. "O minuto". In? Sol nas almas, p. 52/54. Emmanuel. "Eia agora". In: Fonte viva, mens. 119.

Téc: ROSEPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: RUDI9EICEOSLocal:

38

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A libélula". In: Sabedoria das parábolas, p. 78/79, de Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino.
Abordar a efemeridade dos momentos que possam e não retornam e na demora do homem em situar-se em expectativas inoperantes. 
Levar também o público a refletir sobre o quanto se pode contribuir no minuto que passa em favor do bem, do amor e da paz.

4367-5215

03/11/2013
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 9osso, mens. 79.

Téc: ROSEPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: RUDI9EICEOSLocal:

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.

4367-5215

07/11/2013
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 9osso, mens. 79.

Téc: LUCIA9APrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: GABRIELCEOSLocal:

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.

4367-4812

MensagemReunião para preparação de palestras Última 2ª- feira do mês as 13:30h na IAM Todos precisam participar!
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02/01/2014
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: LUCIA9APrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: BER9ARDETECEOSLocal:

52

Tarefa:

Delimitação:

Abordar o Ano 9ovo não apenas como mudança de calendário, mas sobretudo pela renovação de valores, de abolição do espírito 
de sectarismo, substituindo-o pela fraternidade.

4392-1381

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: IRACEMA

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


