
25-nov-12
DEPEX-Depto de Exposição Interna

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

Expositor: WAGNER

02/03/2013
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, ",inguém 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, ",ão 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: ----Prep: 13:30hA.E. Infantil 14:00 h Dir: ESTELACEOSLocal:

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.

4362-3004

10/03/2013
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.

Téc: ELIZA SILVAPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: WALTERCEOSLocal:

10

Tarefa:

Delimitação:

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.

4178-7756 4345-4236

09/05/2013
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: ----Prep: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: THAISIAMLocal:

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.

4121-2165

06/06/2013
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. ",este exato momento", mens. 14. Batuíra. "Anda quando", mens. 33. Albino Teixeira. ",ota 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: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: LUZIAIAMLocal:

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.

4238-2033

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: ----Prep: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: ASSISIAMLocal:

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.

99693-4815

10/08/2013
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: ----Prep: 13:30hA.E. Infantil 14:00 h Dir: ESTELACEOSLocal:

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.

4362-3004

11/08/2013
E OS FILHOS COMO FICAM?

Fazer a oposição: abandono x acolhimento

Fundamentar o tema na pergunta de Paulo a Jesus - "Que farei?", em Atos, 22:10

Antigo Testamento - PV 13:24. Salmos, 68:5. EE XIV, 9. Emmanuel. "Corações em luta" (diálogo entre Corvino e Varro). In: Ave 

Cristo! Idem. "Consultas". In: Caminho Verdade e Vida, mens. 43. Idem, "Parentes". In: Fonte viva, mens. 156. Idem, ibidem, 

"Dentro da luta", mens. 162. Idem, Prefácio. In: Pão ,osso. Idem, ibidem, "Pais", mens. 135. Idem, ibidem, "Inimigos", mens. 137. 

Idem, "Filhos". In: Vida e sexo, mens. 10. Idem, ibidem, Vinculação, mens. 14. Idem, ibidem, "Desvinculação", mens. 15. André 

Luis. "Em você". In: O Espírito da Verdade, mens. 18. Meimei. Ibidem, "Jesus sabe", mens. 65. Albino Teixeira. Ibidem, ",ossos 

irmãos", mens. 83. "Os filhos na separação dos pais" (textos esparsos)

Téc: PEDROPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: ELISACEOSLocal:

32

Tarefa:

Delimitação:

Abordar a responsabilidade dos pais no que tange à criação e orientação dos filhos. Ressaltar que, mesmo separados, o homem e a 

mulher devem continuar unidos aos filhos, sem fugir ao impositivo da luta e do esforço que lhes cabem.

4421-9538

20/10/2013
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: LUIS CARLOSPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: WALTERCEOSLocal:

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.

4178-7756

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. ",ossa parcela". In: Alma e coração, mens. 55. Idem, "A caminho 

do alto". In: Bênção de paz, mens. 1. Idem, ",a 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: ----Prep: 19:30hDESADEF - 5ª Feira 20:00 h Dir: LUZIAIAMLocal:

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.

4238-2033

MensagemReunião para preparação de palestras Última 2ª- feira do mês as 13:30h na IAM Todos precisam participar!
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30/11/2013
A ESPERANÇA

Fazer a oposição: esperança x desesperança

Apoiar-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, cap 13:7 - "Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre". Citar ainda o 

Eclesiastes, IX, 4 - "Porque, enquanto um homem permanece entre vivos, há esperança"

Joanna de Angelis. "Convite à esperança". In: Convite da vida. Mens. 18. Idem, "Tranquiliza-te em Deus". In: Responsabilidade, p. 

58/59. Idem. "Prossegue lutando". In: Messe de amor, mens. 21. Meimei. ",unca sem esperança". In: Coragem, p. 25/26. Fromm, 

Erich. "A esperança". In: A revolução da esperança, p. 24/31

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

47

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Estrela verde". In: 100 Estórias de vida e sabedoria", p. 21, coletânea de Osvino Toillier. Editora Sinodal.

Abordar o que a esperança não é e contrapor com a esperança empreendedora. O futuro se consolida mediante as realizações do 

presente... (Joanna de Angelis)

4224-2785

01/12/2013
O DESPERTAMENTO DA CONSCIÊNCIA

Fazer a oposição: atenção x desatenção

Correlacionar com os dizeres de Emmanuel em "Pão ,osso", 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.

Téc: LUIS CARLOSPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: ELISACEOSLocal:

48

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "O incentivo santo". In: Jesus no lar, de ,éio 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.

4421-9538

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