CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor
DEPEX-Depto de Exposição Interna
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Prep: 19:30h

Dir: ODAIR
4229-0342

Téc: ELIZA SILVA
4345-4236

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: ODAIR
4229-0342

Téc: MÁRCIO
4127-2556

A BRANDURA
Delimitação: Fazer as oposições: dureza x brandura
Correlacionar o tema à instrução do Espírito Lázaro. Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. IX, item 6. "Não basta que dos lábios
manem mel".
Allan Kardec. O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. IX item 1 a 6.
Amélia Rodrigues. Quando voltar a primavera. "Brandos e pacíficos", pág. 35. Carlos. Gotas de paz. "Fragmentos de brandura",
pág. 23. Emmanuel. Religião dos Espíritos. "Na hora da crise", pág. 195-6. André Luiz. O Espírito da Verdade. "A cólera", mens.
45. Hilário Silva. "A festa", mens. 80.
Ilustrar com "Do aprendizado de Judas", de Irmão X. In: Luz acima, mens. 44. "As exasperações inúteis". Irmão X. In: Cartas e
crônicas, mens. 16.
Abordar a brandura como virtude que não se baseia na inércia, mas sim na paciência construtiva, devendo o homem aguardar o
tempo claro para examinar os enigmas dos dias de sombra a fim de, com persistência, vencer os obstáculos. Lembrar ainda que ser
brando é agir com reflexão e tolerância.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

31/07/2014

Local: CEOS

A HORA QUE PASSA
Delimitação: Fazer as oposições: aflição x reconforto
Correlacionar o tema conforme as anotações de Mateus, 6:34, "A cada dia basta o seu mal" - Jesus.
Allan Kardec. Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. V. André Luiz. Agenda Cristã, "Princípios redentores", mens. 2. Emmanuel.
Bênção de paz. "Embaraços", mens. 9. Religião dos Espíritos. "Examina a própria aflição", pág. 33. Amélia Rodrigues. Quando
voltar a primavera. "Aflitos e consolados", pág. 41. Joanna de Angelis. Convites da vida. "Convite à coragem", mens. 9. O Espírito
da Verdade. "Fazendo sol", mens. 25; "Lições do momento", mens. 28; "Afliges-te", mens. 89.
Ilustrar com "A perda irreparável". In: Luz acima, mens. 16, de Irmão X.
Abordar o imperativo de não se prender excessivamente às dificuldades de ontem, nem se inquietar demasiado pelos prováveis
obstáculos de amanhã, guardando a certeza de que Deus está conosco. Salientar que se deve viver cada dia, procurando fazer o
melhor no aqui e no agora.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

08/05/2014

16-dez-13

Expositor: AUGUSTO

ONDE ESTÁ O TEU TESOURO...
Delimitação: Fazer as oposições: mau uso x bom uso
Correlacionar o tema ao evangelho de Jesus: "Onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração", (Mateus, 6:22)
Allan Kardec. O Evangelho Segundo o Espiritismo. Capítulos XVI e XXV. Emmanuel. Caminho, Verdade e Vida. "Propriedade",
mens. 149; "Posses definitivas", mens. 166; "O tesouro maior", mens. 64. Fonte Viva. "Autolibertação", mens. 47. "Assim será",
mens. 120. Bênçãos de paz. "Mudança e proveito", mens. 5. "Na senda de todos", mens. 52. Instrumentos do tempo. "Ante o reino
dos céus", mens. 17. Vinha de luz. "Avareza", mens. 52. Espíritos diversos. O Espírito da Verdade. "Moeda e moenda", mens. 63;
"Riqueza e felicidade", mens. 69. Vinícius. Na seara do Mestre. "A boa parte".
Ilustrar com "O colar de pérolas". In: A vida escreve, de Hilário Silva.
Compreender que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, e isso só se consegue fazendo
bom uso dos instrumentos que se possui, tais como: as posses materiais, a glória, a autoridade, a beleza, o poder, etc. Lembrar que
Jesus repartiu com a multidão os tesouros do seu amor e que animava os homens a buscarem as coisas de Deus.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

10/04/2014

Programação anual de Palestras 2014

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: MÁRCIO
4127-2556

Téc: MANOEL
4178-2382

AS TENDÊNCIAS
Delimitação: Fazer as oposições: renovação x repetição
Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme anotações de Mateus, cap. 15:11. "Escutai e compreendei isto: Não é o que entra na
boca que macula o homem; o que sai da boca do homem é que macula. - O que sai da boca procede do coração e é o que torna
impuro o homem". Enfocar ainda o EE, cap. VIII, item 8 e Livro dos Espíritos. Questão 770a.
Ermance Dufaux. Reforma íntima sem martírio. "O que procede do coração". Pág. 43/6.
Abordar a necessidade de se identificar tendências malsãs, substituindo-as por ações positivas no bem e no amor maior.
Explicar que as tendências são sinais de comportamento deletérios de vidas anteriores e que assomam à mente levando o Espírito a
repetições dos erros.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: MÁRCIO
4127-2556

Téc: MANOEL
4178-2382

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

09/10/2014

40
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Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: ODAIR
4229-0342

Téc: ELIZA SILVA
4345-4236

A GRATIDÃO
Delimitação: Fazer as oposições: ingratidão x gratidão
Embasar o tema na 1ª epístola de Paulo aos Tessalonicenses, 5:18 - "Em tudo daí graças".
AT Salmos23, 24, 66.2 - 16 a 20. Carlos Tuas mãos. "Gratidão", pág. 59. Emmanuel. Caminho Verdade e Vida. "Tudo em Deus",
mens. 101; Fonte Viva. "Glorifiquemos", mens. 11; "Diante de Deus", mens. 164. Instrumentos do tempo. "Gratidão e rogativa".
Pão nosso. "Êxitos e insucessos", mens. 56; "O Senhor dá sempre", mens. 63; "Rendamos graças", mens. 100; "Agradecer", mens.
163. Joanna de Angelis. Convites da vida. "Convite à gratidão", mens. 26; "Orquestrando a gratidão" - texto esparso.
Ilustrar com "A maior dádiva". In: Pontos e contos", mens. 8, de Irmão X.
Abordar a importância da gratidão a Deus, pelos benefícios que d'Ele recebemos a começar pela nossa vida.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

11/12/2014

16-dez-13

Expositor: AUGUSTO

A AUTODEFESA DO HOMEM DE BEM
Delimitação: Fazer as oposições: extorsão x defesa
Correlacionar o tema à epístola de Paulo aos Filipenses, 3:2 - "Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros".
Emmanuel, Vinha de luz. "Indicação de Pedro", mens. 27; "Igreja livre", Mens. 55; "Maus obreiros", mens. 74; "Sofrerá
perseguições", mens. 77. Caminho, Verdade e Vida. "Guardai-vos", mens. 48.
Ilustrar com "A árvore inútil". In: Histórias maravilhosas para ler e pensar. Pág. 93-5. Coletânea de Neila Tavares. Editora Nova
Era.
Abordar a sabedoria da autoproteção para que não se caia nas mãos de pessoas inescrupulosas. Enfatizar que o amor ao próximo
não compactua com a submissão ao erro e nem com a espoliação pessoal.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

13/11/2014

Programação anual de Palestras 2014

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: ANTONIO CARLOS
97818-7000

Téc: ELIZA SILVA
4345-4236

AS METAS DE DEUS
Delimitação: Fazer as oposições: aceitação x rebeldia
Apoiar o tema na passagem de Jesus anotada por Mateus, 6:10 - "Seja feita a tua vontade".
Joanna de Angelis. Otimismo. "Os desígnios de Deus", pág. 110/112. "Como oras?", pág. 14/16; "Os desígnios de Deus", mens. 30.
Anotações encontradas no bolso de um pracinha ,morto na Segunda Guerra Mundial.
Ilustrar com "As três árvores". In: De Jesus para os que sofrem. Pág. 51/2, de Clóvis Tavares.
Abordar o atendimento de Deus aos nossos pedidos em conformidade com a Sua sabedoria.
Tarefa: A.E. 5ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: MÁRCIO
4127-2556

Téc: ELIZA SILVA
4345-4236

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

Programação anual de Palestras 2014

Expositor: AUGUSTO

16-dez-13

