
16-nov-14
DEPEX-Depto de Exposição Interna

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor Programação anual de Palestras 2015

Expositor: Luiz Jesus

04/01/2015 A ADESÃO AO BEM

Fazer oposição: Desinteresse x Interesse.

Apoiar o tema na passagem de Jesus, anotada por Mateus, 9: 35-38: “Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande ceifeiros para 
sua Seara”.  “Sábias decisões”, mens. 11; “Templo de vida”, mens. 13. In: “Momentos de Renovação” Joanna de Angelis. 
“Acordar e erguer-se”, mens. 66. In “Pão Nosso”, Emmanuel. Ilustrar com: “O aprendizado da viagem”. In: Revista Espírita. 
Alan Kardec, nº 31; 

Téc: AlbertoPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: Antonio CarlosCEOSLocal:

01

Tarefa:

Delimitação:

Abordar o descaso à adesão ao bem. Comentar que os empreendimentos que exigem autodisciplina e persistência, ao longo do 
tempo, contam com um reduzido número de obreiros realmente dispostos e obstinados. Todavia, ainda quando o resultado dos 
grandes ideais sejam pequenos nos beneficiários que não compreendem de imediato, os obreiros que a eles se dedicam sobem na 
escalada evolutiva.

7818-7000 4123-3228

11/01/2015 A FINALIDADE DA VIDA

Fazer oposição: Inconsciência x Consciência.

Apoiar o tema na passagem de Jesus, anotada por Mateus, 6: 19-26: “Não ajunteis tesouros na terra....”, “Olhai para as aves do 
céu... e vosso Pai Celestial as alimenta”.   “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: In: Palavras da Vida Eterna, 
Emmanuel. Ilustrar com: “A Dança”. In: Histórias Maravilhosas para Ler e Pensar. p. 32-34, de Neila Tavares. Editora Nova Era, 
Rio de Janeiro, 2002.

Téc: PedroPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: LuziaCEOSLocal:

02

Tarefa:

Delimitação:

Abordar que a finalidade da nossa vida é a conquista da “consciência cósmica” e que o nosso fazer é um contributo para a 
sociedade. A nossa vida tem que ter esta finalidade – a de “celebração” (enaltecimento).

4438-2033 4125-5574

20/01/2015 AS VIAS DE ACESSO

Fazer oposição: Rejeição x Seleção.

Apoiar o tema na passagem de Jesus, em Lucas, 13: 24: “Porfiai pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar 
e não entrarão”.  “Investimento”, mens. 6. “Provação Redentora”, mens. 14; “Desgraças Terrenas”, mens. 16; “Com 
discernimento”, mens. 32, In: Florações Evangélicas”,  Joanna de Angelis. “No estudo da salvação”, mens. 29: In: Palavras da 
Vida Eterna, Emmanuel. Ilustrar com: “Vivendo em Branco”, In: Estórias para Contar, p. 68-69 de William Netto Candido, Edit. e  
Gráfica Vida e Consciência, São Paulo. 

Téc: SebastiãoPrep: 13:30hA.E. 3ª Feira 14:00 h Dir: CéliaCEOSLocal:

03

Tarefa:

Delimitação:

Abordar as dificuldades das vias de acesso que levam a Deus. São testemunhos da vida, oportunidades de autossuperação e não a 
isenção de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade. Acrescentar ainda a necessidade de selecionar o que nos 
proporciona o bem.

9-8161-4908 4425-2155

24/01/2015 AS VIAS DE ACESSO

Fazer oposição: Rejeição x Seleção.

Apoiar o tema na passagem de Jesus, em Lucas, 13: 24: “Porfiai pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar 
e não entrarão”.  “Investimento”, mens. 6. “Provação Redentora”, mens. 14; “Desgraças Terrenas”, mens. 16; “Com 
discernimento”, mens. 32, In: Florações Evangélicas”,  Joanna de Angelis. “No estudo da salvação”, mens. 29: In: Palavras da 
Vida Eterna, Emmanuel. Ilustrar com: “Vivendo em Branco”, In: Estórias para Contar, p. 68-69 de William Netto Candido, Edit. e  
Gráfica Vida e Consciência, São Paulo. 

Téc: José GomesPrep: 19:15hA.E. Sábado 19:30 h Dir: CibeleCEOSLocal:

03

Tarefa:

Delimitação:

Abordar as dificuldades das vias de acesso que levam a Deus. São testemunhos da vida, oportunidades de autossuperação e não a 
isenção de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade. Acrescentar ainda a necessidade de selecionar o que nos 
proporciona o bem.

9-9440-7453 4177-4410

05/02/2015 O RECOMEÇO

Fazer oposição: Desistência x Persistência.

Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de Lucas, 5: 17 - 26 – “Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua 
casa”. “Recomecemos”, mens. 1; “Socorro e Concurso”, mens. 9; “Atitudes Essenciais”, mens. 18. In: Palavras da Vida Eterna, 
Emmanuel.  “O Senhor dá sempre”, mens. 63; “Até ao fim”, mens. 36. In: Pão Nosso, de Emmanuel. “Persistir um pouco mais, 
mens. 28, “Aferições”, mens. 29 In: Lições para o autoamor. Ilustrar com: “Rompendo o Infortúnio”. In: Novas histórias que 
ninguém contou. Novos conselhos que ninguém deu, p. 92. Editora DPL. 

Téc: LucianaPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: RosáriaCEOSLocal:

05

Tarefa:

Delimitação:

Esclarecer que o aprendizado da vida alicerça-se sobre contínuas situações difíceis que nos induzem a sábias experiências capazes 
de conduzir-nos por caminhos seguros, o que nos leva à maturidade espiritual.

9-9867-1987



16-nov-14
DEPEX-Depto de Exposição Interna

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor Programação anual de Palestras 2015

Expositor: Luiz Jesus

16/02/2015 AS RESPOSTAS DE DEUS

Fazer oposição: Dúvida x Confiança.

Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de Lucas 11: 11 “E qual dentre vós que se o filho lhe pede pão, lhe 
dará uma pedra?”. “Respostas do Alto”, mens. 166; In: Vinha de Luz; “Tende fé em Deus”, mens. 162, In: Palavras da Vida 
Eterna; “Jesus e a dificuldade”, mens. 56. “Autoconhecimento”, prefácio: Escutando a Alma, In: Escutando sentimentos, Ermance 
Dufaux. Ilustrar com: “O Tapete Vermelho”. Texto esparso.

Téc: NilsonPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: RoseCEOSLocal:

07

Tarefa:

Delimitação:

Enfocar que as bênçãos de Deus encontram-se ao alcance de todas as criaturas. Entretanto, para que se possa ter acesso a elas, é 
necessária a edificação de si próprio, ou seja, “o milagre” da transformação moral. Devemos educar o sentimento para escutar 
Deus em nós.

9-8166-1123

11/04/2015 A GRATIDÃO A DEUS

Fazer oposição: Ingratidão x Gratidão.

Apoiar o tema no cap. XII, itens 1 e 2 do EE – Amai os vossos inimigos.  Mt. 5: 46 “Pois, se amardes os que vos amam, que 
galardão havereis...?” e no item 19, cap.XIII, do EE. “O Amor nas relações não exclui o teste da ingratidão”, cap. 14, In: 
Diferenças não são defeitos, esp. Ermance Dufaux. A psicologia da gratidão, esp. Joanna de Angelis. Ilustrar com: A história de Jó 
(Antigo testamento – livros sapienciais).

Téc: EdsonPrep: 19:15hA.E. Sábado 19:30 h Dir: GlóriaCEOSLocal:

14

Tarefa:

Delimitação:

Enfocar que em tudo devemos ser gratos a Deus, apesar de ainda não compreendermos os seus desígnios. ”Quando a ingratidão 
bater à porta de tuas experiências na pessoa daquele que menos esperavas, aceita-a, apesar da dor dilacerante, como aviso de Deus 
para te desapegares de anseios e desejos que, possivelmente, te manteriam na retaguarda do progresso.”

4121-3133 9-9865-8430

20/04/2015 O DESPOJAMENTO

Fazer oposição: Retenção x despojamento

Apoiar o tema em Atos, 3- 6 - “E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou”. “Há muita diferença”, 
mens. 106. In: Pão Nosso, de Emmanuel. “Convite à Caridade”, mens. 6; “Convite a Compaixão”, mens. 7; “Convite ao Bem”, 
mens. 4, In: Convites da Vida, de Joanna de Angelis.  Ilustrar com: “O Rio da Vida”. In: Texto esparso. 

Téc: NilsonPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: Roseli SanciniCEOSLocal:

16

Tarefa:

Delimitação:

25/04/2015 O DESPOJAMENTO

Fazer oposição: Retenção x despojamento

Apoiar o tema em Atos, 3- 6 - “E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou”. “Há muita diferença”, 
mens. 106. In: Pão Nosso, de Emmanuel. “Convite à Caridade”, mens. 6; “Convite a Compaixão”, mens. 7; “Convite ao Bem”, 
mens. 4, In: Convites da Vida, de Joanna de Angelis.  Ilustrar com: “O Rio da Vida”. In: Texto esparso. 

Téc: PedroPrep: 19:15hA.E. Sábado 19:30 h Dir: SeverianoCEOSLocal:

16

Tarefa:

Delimitação:

9-8161-2611 4125-5574

26/04/2015 JUSTIÇA DAS AFLIÇÕES

Fazer a oposição: Aflição x serenidade.

Apoiar o tema no capítulo V, itens 1 a 5 do EE. “... A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é, 
assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios...”. “Eu não merecia”, mens.7. In: Renovando Atitudes, 
espírito Hammed. “O devoto incompreensível”, mens.18. In: Luz Acima, espírito Irmão X. Ilustrar com: “O garfo e a morte”, In: 
Histórias para Aquecer o Coração 2, p. 51-53. Jack Canfield e Mark Victor Hansen, Edit. Sextante / RJ. 2001.

Téc: Roseli SanciniPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: GabrielCEOSLocal:

17

Tarefa:

Delimitação:

Enfocar que precisamos assumir o comando de nossas vidas e sairmos do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis, 
que reclamam e se colocam como “vítimas do destino”. 

4368-3113
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Expositor: Luiz Jesus

14/05/2015 PRECE: A COMUNHÃO COM DEUS

Fazer oposição: Insubmissão x submissão.

Apoiar o tema na questão 659 do Livro dos Espíritos “Qual o caráter geral da prece? (...) A três coisas podemos propor-nos por 
meio da prece: louvar, pedir e agradecer”. “A comunhão com Deus”, mens. 50, In: A constituição divina, de Richard Simonetti, 13º 
edição; “A porta do coração”, idem, p. 22; “Pedi e obtereis”, EE capítulo XXVII, questões 658 a 663, em o LE; “Oração e 
atenção” mens. 24, In: Coragem, Francisco Xavier,  esp. Emmanuel. “Como oras?” In: Otimismo, Divaldo Pereira Franco, 
espírito Joanna de Angelis.

Téc: LucianaPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: RosáriaCEOSLocal:

19

Tarefa:

Delimitação:

Ilustrar com a história do preto “véio” contida na mensagem: “A porta do coração”, p.22, In: A constituição divina, de Richard 
Simonetti, 13ª edição. “Acatemos na oração a presença da luz que nos descortina a estrada para a vida superior. (...) Quando a 
nossa comunhão com Deus e com a espiritualidade superior não seja possível em lugar à parte, que seja no silêncio do coração, 
conforme recomendação de Jesus”.

9-9867-1987

25/05/2015 RENÚNCIA E CONQUISTA

Fazer oposição: Renúncia x conquista.

Apoiar o tema na epístola de Tiago, 4: 8 – “... Alimpai as mãos pecadores; e, vós de duplo ânimo, purificai os corações” 
“Purificação íntima”, mens. 18; “Lucros”, mens. 56; “Dinheiro”, mens. 57. In: Caminho, Verdade e Vida; “Resistência a 
tentação”, mens. 101. In: Pão Nosso, de Emmanuel. Ilustrar com: “O Poder e as leis divinas”. In: Histórias que elevam a alma, p. 
74-76, de Guilherme Victor M. Cordeiro, DPL Editora. 

Téc: NilsonPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: AdíliaCEOSLocal:

21

Tarefa:

Delimitação:

Destacar que “... somente aqueles que sabem renunciar aos convites dos vícios do mundo, a fim de conquistar as virtudes que 
valorizam o íntimo da criatura, é que são reais detentores do mais grandioso poder: o poder sobre si mesmo”.

4368-1727

30/05/2015 RENÚNCIA E CONQUISTA

Fazer oposição: Renúncia x conquista.

Apoiar o tema na epístola de Tiago, 4: 8 – “... Alimpai as mãos pecadores; e, vós de duplo ânimo, purificai os corações” 
“Purificação íntima”, mens. 18; “Lucros”, mens. 56; “Dinheiro”, mens. 57. In: Caminho, Verdade e Vida; “Resistência a 
tentação”, mens. 101. In: Pão Nosso, de Emmanuel. Ilustrar com: “O Poder e as leis divinas”. In: Histórias que elevam a alma, p. 
74-76, de Guilherme Victor M. Cordeiro, DPL Editora. 

Téc: IvonetePrep: 19:15hA.E. Sábado 19:30 h Dir: CibeleCEOSLocal:

21

Tarefa:

Delimitação:

Destacar que “... somente aqueles que sabem renunciar aos convites dos vícios do mundo, a fim de conquistar as virtudes que 
valorizam o íntimo da criatura, é que são reais detentores do mais grandioso poder: o poder sobre si mesmo”.

9-9440-7453 9-8944-2985

30/06/2015 A IMPORTÂNCIA DO POUCO

Fazer oposição: Escassez x Abundância.

Apoiar o tema na parábola da “viúva pobre”, conforme as anotações de Marcos, 12: 41-44, bem como na I epístola de Paulo aos 
Tessalonicenses, 5: 16 “Regozijai-vos sempre”.  “Confiemos alegremente”, mens. 50, “Jesus e Dificuldade”, mens. 56, “Excesso”, 
mens. 73, In: Palavras de Vida Eterna, Emmanuel.  Ilustrar com: “O Pirilampo”. In: Antologia da Criança, p. 66-67, de Meimei. 

Téc: CarlaPrep: 13:30hA.E. 3ª Feira 14:00 h Dir: CéliaCEOSLocal:

26

Tarefa:

Delimitação:

Enfocar as pequenas qualidades de que somos detentores e que deverão ser postas em ação como recurso de socorro aos nossos 
semelhantes.

9-8161-4908

15/08/2015 A CONTRIBUIÇÃO

Fazer oposição: Ouvir e passar x servir e passar.

Apoiar o tema na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 5: 6 - “Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda?”. 
“Cooperação”, mens. 175; “Auxílios do Invisível”, mens. 100. In: Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel; “Embora Imperfeito”, 
mens. 5; “Chorando para Servir”, mens. 9. In: Messe de Amor, de Joanna de Angelis.  Ilustrar com: “A Lágrima”. In: As mais 
belas Parábolas de Todos os Tempos, p. 29-30, Organizado por Alexandre Rangel. 

Téc: PedroPrep: 19:15hA.E. Sábado 19:30 h Dir: GlóriaCEOSLocal:

32

Tarefa:

Delimitação:

Esclarecer que o nosso desiderato de espíritos encarnados é colocar ao alcance de todos, os recursos de que já dispomos para o 
bem comum.

4121-3133 4125-5574
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27/08/2015 A AUTODEFESA

Fazer a oposição: Ataque x defesa.

Correlacionar o tema à epístola de Paulo aos Filipenses, 3: 2 - “Guardai-vos dos maus obreiros”. “Guardai-vos”, mens. 48. In: 
Caminho, Verdade e Vida. “Evitando a tentação”, mens. 3; “Vigiando”, cap. 20.  “Para vencer o mal”, mens. 30; “Defesa”, mens. 
65, In: Palavras de Vida Eterna, Emmanuel.  Ilustrar com: “Uma árvore inútil”. In: Histórias maravilhosas para ler e pensar, p. 
93-95, seleção de Neila Tavares, Editora Nova Era, Rio de Janeiro, 2012. 

Téc: LucianaPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: RosáriaCEOSLocal:

34

Tarefa:

Delimitação:

Abordar a sabedoria da autoproteção para que não se caia nas mãos de pessoas inescrupulosas. Enfatizar ainda que o amor ao 
próximo não compactua com a submissão ao erro, bem como com a espoliação pessoal.     Alerta de Jesus: “... Sede, portanto, 
prudentes como a serpente e simples como a pomba”. Mt. 10: 16.

9-9867-1987

29/09/2015 O OUTRO LADO DAS PESSOAS

Fazer a oposição: Desarmonização x reconciliação.

Apoiar o tema no cap. XII do EE: Amai os Vossos Inimigos, itens 1 e 2 – Mt: 20: 43-47 e Lc: 6: 32-36 . “Viver em paz” mens. 123; 
“Diferenças”, mens. 63; In: Fonte Viva, de Emmanuel. “Inimigos” mens. 137, “Revides” mens. 142, In: Pão Nosso, de Emmanuel.  
Ilustrar com: “O outro lado das pessoas”. In: Histórias para aquecer o coração 2, p. 32-35 Jack Canfield e Mark Victor Hansen, 
Edit. Sextante / RJ. 2001.

Téc: SebastiãoPrep: 13:30hA.E. 3ª Feira 14:00 h Dir: CarlaCEOSLocal:

39

Tarefa:

Delimitação:

Abordar que, por maiores que sejam os motivos de divergências ou desentendimentos, as criaturas não devem permitir a criação de 
fosso de separação entre elas. Ao contrário, devem esforçar-se em criar ocasiões propícias para a construção de pontes que 
eliminem distâncias e facilitem a aproximação.

4425-2155

12/10/2015 FORA DA EDUCAÇÃO NÃO HÁ SALVAÇÃO

Fazer a oposição: Negligência x responsabilidade.

Apoiar o tema nos capítulos V, item 4 e VIII, item 4 do EE. “... Quantos pais infelizes com os filhos, por não terem combatido as 
suas más tendências desde o princípio...”. “Deveres dos pais”, mens. 16. In: Leis morais da vida, de Joanna de Angelis. “Três 
estilos de agir”, cap. 3. In: Quem ama educa, de Içami Tiba. Edit. Gente / SP. 2002. Idem mens.”Felicidade”, na introdução. 
“Galho verde”, mens. 25. In: Renovando atitudes, espírito Hammed. Ilustrar com: “...  Proteção ou educação”, in: 100 Estórias de 
vida e sabedoria”, Osvino Toillier,  Edit. Sinodal. 2007.

Téc: NilsonPrep: 19:30hA.E. 2ª Feira 20:00 h Dir: MiltesCEOSLocal:

41

Tarefa:

Delimitação:

Enfocar que a educação dos filhos é oportunidade sublime de redenção espiritual para pais e filhos, e, portanto, não deve ser 
descuidada ou malbaratada.

2677-3804

18/10/2015 A ORAÇÃO DO “PAI NOSSO”

Fazer a oposição: Superficialidade x profundidade de sentimentos.

Apoiar o tema no evangelho de Mateus, 6: 7-13 “A verdadeira oração”. Explicar frase por frase. Livro “Pai Nosso” de Meimei, 
Artigo “O Pai Nosso” de Inaldo Lacerda Lima, encontrado em www.espirito.org.br.

Téc: FátimaPrep: 18:30hA.E. Domingo 19:00 h Dir: LuziaCEOSLocal:

42

Tarefa:

Delimitação:

 Ilustrar com a história “Existência de Deus” In: Pai Nosso, espírito Meimei. Jesus Cristo nos ensinou uma única oração: o “Pai 
Nosso”, conforme o sermão da montanha. Mas, devemos orar procurando transformar as suas frases em sentimentos elevados de 
amor a Deus, ao próximo e a nós próprios, e não ficarmos apenas repetindo-as, mecânicamente, sem envolvimento emocional e, 
principalmente, sem a necessária exemplificação nas nossas atitudes diárias no convívio com o nosso próximo.

4438-2033 4436 5091

31/10/2015 CONHECE-TE A TI MESMO

Fazer a oposição: Vivência exterior x vivência interior.

Apoiar o tema na passagem evangélica de Mt. 7: 3 “E por que reparas o argueiro que está no olho de teu irmão, e não vês a trave 
que está no teu olho? - Jesus. Narrar e comentar a questão 919 do LE – Conhecimento de si mesmo. “Interiorização”, capítulo 12 
In: Mereça ser feliz, espírito Ermance Dufaux, Edit. Dufaux. 2007. “Vigiando” mens. 20, “Observemos amando”, mens. 35 In: 
Palavras de vida eterna, espírito Emmanuel.  Ilustrar com: “Águia entre galinhas”, In: 100 Estórias de vida e sabedoria, de Osvino 
Toillier, Edit. Sinodal.  2007. 

Téc: José GomesPrep: 19:15hA.E. Sábado 19:30 h Dir: SeverianoCEOSLocal:

43

Tarefa:

Delimitação:

Enfocar que ter melhores noções de si enseja-nos uma convivência mais harmoniosa, pródiga de habilidades para a concórdia, a 
lealdade, o desapego, o perdão, a cordialidade, o afeto, tornando-nos pólos vigorosos de simpatia e bem- estar, que serão fortes 
atrativos pela força do exemplo, para que outros se esforcem por imitar-nos o procedimento.  

9-8161-2611 4177-4410
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12/11/2015 O VERDADEIRO MILAGRE

Fazer a oposição: Agir para diminuir x agir para somar.

Apoiar o tema na passagem evangélica da “multiplicação dos pães” anotada em Mt. 14: 13-21; Mc. 6: 31-44; Lc. 9: 10-17 e Jo.  6: 
5-15. “Na exaltação do reino divino”, mens. 17 In: Palavras de vida eterna, esp. Emmanuel. “Tua Cooperação” mens. 8, In: 
Alerta, Divaldo P. Franco, espírito Joanna de Angelis.; “Imperativos cristãos”, mens. 1 In: Agenda cristã,  esp. Emmanuel. “O 
melhor possível”, de Douglas Malloch, Texto Esparso. Ilustrar com “O furo no barco” (texto esparso) 

Téc: Elisa SilvaPrep: 19:30hA.E. 5ª Feira 20:00 h Dir: MárcioCEOSLocal:

45

Tarefa:

Delimitação:

Enfocar que o “milagre” divino das grandes realizações, não prescinde da nossa humilde parcela de contribuição, daí a 
importância dos nossos pequeninos gestos diários de amor, caridade, benevolência, humildade e compreensão para com todos, pois 
que representam os pães e os peixes que colocamos à disposição do Pai Celestial para o “milagre” da multiplicação em favor de 
todos: Agir para somar.

4127-2556 4345-4236

15/11/2015 A ARROGÂNCIA

Fazer a oposição: Orgulho x humildade.

Apoiar o tema em Mateus, 20: 26-28 - “Assim não deve ser entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja 
vosso serviçal, e, qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo”. “Bem aventurados os pobres de espírito”, cap. 
VII - EE, “Estudando a arrogância”, cap. 8 e 9,  In: Escutando Sentimentos, esp. Ermance Dufaux. Ilustrar com a história “O farol 
e o navio” (texto esparso).

Téc: Roseli SanciniPrep: 08:30hA.E. Domingo 09:00 h Dir: Antonio CarlosCEOSLocal:

46

Tarefa:

Delimitação:

Enfocar que, de posse dessa sensação orgulhosa de possuir o certo em nosso ponto de vista, há milênios adotamos condutas que 
nos causam a agradável ilusão de possuirmos autoridade suficiente para julgar com precisão a vida alheia”.

7818-7000

03/12/2015 AS TENTAÇÕES DE JESUS E AS NOSSAS

Fazer as oposições: Matéria x espírito, Poder/orgulho x humildade, Irresponsabilidade x proteção de Deus. 

Apoiar o tema nas passagens evangélicas: “... Nem só de pão viverá o homem” Lc: 4:4, “... Vai-te satanás, porque está escrito: Ao 
Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás” Lc: 4:12 “Dito está: Não tentarás o Senhor teu Deus” Lc: 4:12 e “Entrai pela porta 
estreita...” Mt: 7: 13-14.  Explicar cada tentação ao público, correlacionando-as com a vida atual. “Diante das Tentações” p. 191-
193 In: Religião dos Espíritos, espírito Emmanuel. Idem “O Guia Real” p.91-92. “Entre o Bem e o Mal”, mens.38 In: Luz Acima, 
p.163-165, espírito Irmão X. Ilustrar com: “O Tesouro mais Precioso” In: Histórias para Aquecer o Coração 2, p.59, Jack Canfield 
e Mark Victor Hansen, Edit. Sextante / RJ. 200.

Téc: LucianaPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: RosáriaCEOSLocal:

48

Tarefa:

Delimitação:

Enfocar que nossa conduta perante as tentações em nossas vidas nos levam a valorizar mais a matéria do que o espírito, e com isso 
desperdiçamos nosso tempo, e nossa existência passa a girar em torno dos interesses materiais. Porém, como a matéria é 
inconstante, nossa vida também assim o será, e o equilíbrio fica então difícil de se alcançar.

9-9867-1987

22/12/2015 A IMPLANTAÇÃO DO REINO DE DEUS EM NÓS

Fazer a oposição: Impureza x elevação.

Apoiar o tema em Mateus: 7: 21-23 - “Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos Céus, mas aquele que faz a 
vontade de meu Pai, que está nos Céus”. Capítulo XVII do EE - Sede perfeitos, itens 3 e 4. “Cresçamos para o Bem”, mens. 2, In: 
Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. “Consulte o bem”, mens. 48, em Agenda Cristã, esp. André Luiz. Ilustrar com 
“Explicações do mestre”, mens. 3, In: Jesus no Lar, esp. Néio Lúcio.

Téc: SebastiãoPrep: 13:30hA.E. 3ª Feira 14:00 h Dir: CarlaCEOSLocal:

51

Tarefa:

Delimitação:

Enfatizar que “... Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de 
nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher.”  Se pretendemos a felicidade 
real, não devemos esquecer a consulta aos padrões do bem, com o Cristo, em todas as horas de nossas vidas.

4425-2155
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