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20/01/2014
ONDE ESTÁ O TEU TESOURO...

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".

Téc: NILSONPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: ADILIACEOSLocal:

03

Tarefa:

Delimitação:

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.

4368-1727

29/03/2014
A HUMILDADE

Fazer as oposições: soberba x humildade

Fundamentar o tema na passagem do Evangelho de Lucas, cap. 14:1-11: "Todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele 

que se rebaixa será elevado" - Jesus.

Allan Kardec. O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. VII. Emmanuel. Bênção de paz. "Encargos pequeninos", mens. 7; "Ante o 

mundo espiritual", mens. 15. Caminho Verdade e Vida. "Cooperação", mens. 175. "Estima do mundo", mens. 103; Justiça Divina. 

"Tarefas humildes", pág. 109. O Consolador, questões, 314 e 315. Joanna de Angelis. Convites da Vida. "Convite à humildade", 

mens. 28. Messe de amor. "Humildade", mens. 50.

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

12

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Três almas", mens. 24. In: Falando à Terra.

Esclarecer que ser humilde não significa acomodar-se à situação adversa; antes, é lutar heroicamente por vencer a aflição, sem 

contudo rebelar-se. Lembrar ainda que na eternidade é considerado maior o que haja sido o mais humilde entre os humildes deste 

mundo.

4121.3133 4362.1807

30/03/2014
A FINALIDADE DA VIDA - OLHAI OS LÍRIOS DO CAMPO

Fazer as oposições: consciência x inconsciência

Correlacionar o tema à passagem de Jesus anotada por Mateus, 6:2 - "Não é a vida mais que alimento?".

Emmanuel. Palavras de vida eterna. "Na conquista da liberdade", mens. 28; "Caridade e riqueza", mens. 49; "No solo do Espírito", 

mens. 51; "O primeiro passo", mens. 66; "Apreço", mens.  91; "Reclamações", mens. 99.

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

13

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "A dança". In: Histórias maravilhosas para ler e pensar, pág. 32. Coletânea de Neila Tavares. Editora Nova Era. Rio 

de Janeiro, 2002.

Mostrar a preocupação exagerada com o acúmulo de bens materiais. Acrescentar ainda que a pessoa plena de Deus deixa-se 

extravasar para os outros sem o desejo de alguma recompensa.

4436 5091 4125.5574

03/05/2014
O TRABALHO NA ESPIRITUALIDADE

Fazer as oposições: ação x inação

Téc: PEDROPrep: 19:15hA.E. Sábado 19:30 h Dir: SEVERIANOCEOSLocal:

17

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com qualquer relato do trabalho da Espiritualidade superior, nos livros de André Luiz.

Dar a conhecer ao público o trabalho socorrista realizado pela Espiritualidade.

4121-4377 4125.5574

12/05/2014
ESCOLA DE MÃES

Fazer as oposições: maturidade x imaturidade

André Luiz. Entre a Terra e o Céu. "No lar da bênção", cap. 9; Preciosa conversação", cap. 10.

Téc: NILSONPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: ADILIACEOSLocal:

19

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com o cap. "No lar da bênção". In: Meimei. Vida e mensagem.

Abordar a preocupação da Espiritualidade com o preparo das mães.

Abordar principios de amor de Maria de Nazaré.

4368-1727
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30/08/2014
A HEREDITARIEDADE PSIQUICA

Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de Lucas, 17:15-16 - "Um deles, vendo-se curado voltou, dando glória 

a Deus, em voz alta, prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe".

Dr. Inácio Ferreira. Psiquiatria em face da reencarnação. "Alcoolismo", pág. 50-53.

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

34

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com "Conseqüências do passado". In: Psiquiatria em face da reencarnação. Pág. 54-58. Dr. Inácio Ferreira. Edições 

FEESP. 1987.

Abordar que: "a verdadeira essência da vida está na vida psíquica e que o medicamento, a vacina propícia para extirpar a tara 

psíquica da embriaguez é a noção da responsabilidade, a compreensão do dever, o desejo controlado, a boa vontade, escudos que 

todas as atuações psíquicas são impotentes para dominar"

4121.3133 4177-4410

22/09/2014
A RECONCILIAÇÃO

Fazer as oposições: reconciliação x desarmonização

Apoiar o tema no Evangelho de Jesus, conforme anotações de Mateus, 5:25 - "Reconcilia-te depressa com o teu adversário, 

enquanto estás no caminho com ele..."

Albino da Santa Cruz. Autoterapia do Evangelho. "Um coração apaziguador", pág. 147-9. Emmanuel. Alma e coração. "Efeito do 

perdão", pág. 41-2. Emmet Fox. O sermão da montanha. "Bem-aventurados os misericordiosos", pág. 41-2.

Téc: NILSONPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: ADILIACEOSLocal:

38

Tarefa:

Delimitação:

Abordar que por maiores que sejam os motivos de divergências ou desentendimentos, as criaturas não devem permitir a criação de 

fosso da separação entre elas. Ao contrário devem esforçar-se e criar ocasiões propícias para a construção de pontes que eliminem 

distâncias e facilitem a aproximação.

4368-1727



16-dez-13
DEPEX-Depto de Exposição Interna

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor Programação anual de Palestras 2014

Expositor: EDSON SARDANO


