
24-nov-15
DEPEX-Depto de Exposição Interna

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor

Dirigente: Lúcia Helena

Programação Anual de Palastras 2016

06/01/2016 O HOMEM NOVO – O RECOMEÇO

Fazer a oposição: modificação x transformação.

Apoiar o tema na assertiva de Jesus: - “Ninguém põe remendo novo em pano velho”, conforme anotações de Mt. 9: 16 ss... 
“Feliz Ano Novo”, In: Feliz Ano Novo, de Frei Beto. “Oração no Ano Novo”, mens. 60, In: Florações Evangélicas, esp. Joanna de 
Ângelis. “Desafios”, p. 140/42. “Produze tu”, p. 96/98, “Escândalos”, p. 137/39, In: Dimensões da Verdade. Humberto Rhoden. 
“Remendo novo em roupa velha...”, p. 52/56, In: Sabedoria das Parábolas. Apud. “A Palavra é sua”, p. 89, de Maria Helena Luft, 
8ª Série. Edit. Scipione.
Explicar que a mensagem de Jesus é algo como “veste nova”, que precisamos incorporar no nosso cotidiano. Salientar ainda, que 
as frases-feitas de fim de ano são apenas pálidos esboços que deverão atingir contornos mais precisos no comportamento e na ação 
do amor universal.

Téc: ArnaldoPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: CéliaCEOSLocal:

1

Tarefa:

Tema:

2355-0946 2331-6678

09/03/2016 O DESPRENDIMENTO MATERNO

Fazer a oposição: reconhecimento do mundo x reconhecimento de Deus.

Apoiar o tema no Decálogo, Êxodo. XX: 12.  Capítulo XIV do EE - Honrai a vosso pai e a vossa mãe.
“Mãe”, mens. 13, “Oração à mulher”, mens. 22, “Coração maternal”, mens. 47, In: Luz no Lar, esp. Diversos. 
Ilustrar com: "A Mulher Invisível" de Rebeca Nemer - (vídeo da internet).
Abordar que não importa que os outros não reconheçam, por vezes, o bem que fazemos. O mais importante é o reconhecimento de 
nosso Pai Celestial, que jamais nos falta! Deus Tudo vê, Tudo sabe! Tudo pode! Trabalhemos e oremos para que o nosso trabalho 
fique como um monumento, como um preito de gratidão eterna ao Criador!

Téc: ArnaldoPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: MadalenaCEOSLocal:

10

Tarefa:

Tema:

2629-3724 2331-6678

06/04/2016 VAIDADE

Fazer a oposição: vaidade x humildade.

Apoiar o tema no capítulo VII do EE - Quem se elevar será rebaixado – itens 3, 5 e 11.
“Vício de prestígio”, cap. 18, In: Mereça ser feliz”, esp. Ermance Dufaux. “Sirvamos”, mens. 29, “Diferenças”, mens. 63, “Quem 
serve prossegue”, mens. 82, “A Cortina do eu”, mens. 101 In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. 
Ilustrar com: “A Ponte e a pinguela”, baseado numa história de Silvio Paulo Albino, In: Histórias para pais, filhos e netos, de 
Paulo Coelho, Edit. Globo/SP-2001.
Enfocar que, assim como existe a dependência química de tóxicos, existe a dependência psíquica de evidência e reconhecimento 
individual. Esse tipo de viciado é escravo da auto-imagem exacerbada que faz de si mesmo.

Téc: ValdirPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: MiltesCEOSLocal:

14

Tarefa:

Tema:

2677-3804 2669-1725

20/04/2016 O MAIOR MANDAMENTO

Fazer a oposição: interesse pessoal x cooperação fraterna.

Apoiar o tema na passagem evangélica de Mt. XXII: 34-40 “... Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração...”, EE- cap. XI, 
Itens 1 a 4, e na questão 913 do LE.
“O Amor tudo sofre”, mens. 32, “Deus te abençoa”, mens. 180, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. “Glorifiquemos”, 
mens. 11. “Fraternidade”, mens. 15. “Estendamos o bem”, mens. 35, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. “Beneficência e justiça”, 
mens. 30, In: Livro da Esperança, esp. Emmanuel. Ler e comentar a questão 913 do LE.
Ilustrar com: “A ratoeira”, texto esparso.  
Enfatizar que quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento 
de egoísmo, visto ser este sentimento incompatível com a Justiça, o Amor e a Caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades.

Téc: ValdirPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: CéliaCEOSLocal:

16

Tarefa:

Tema:

2355-0946 2669-1725

11/05/2016 O AMBIENTE ESPIRITUAL DO LAR

Fazer a oposição: harmonia x desarmonia.

Correlacionar o tema ao EE, Cap. 9, item 6 e Cap. 27, item 11. 
“Conduta espírita”, esp. André Luiz. Pesquisa Livre. “Padrão espírita”, mens. 55, In: Benção de Paz, esp. Emmanuel. “Viver em 
paz”, mens. 123, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. “Virtude solitária”, p. 23, In: Justiça Divina, esp. Emmanuel. “Com amor”, mens. 
5, In: Vinha de Luz, esp. Emmanuel. “A Prece recompõe”, mens. 98, In: Vinha de Luz, “Convite ao evangelho”, mens. 20, In: 
Convites da Vida, esp. Joanna de Ângelis. Idem “Convite à harmonia”, mens. 27, Idem. “Felicidade no lar”, mens. 30, In: O 
Mestre dos Mestres, esp. Miramez. “O Duelo”, mens. 38, In: Evangelho no lar”, esp. Meimei.
Ilustrar com “O Ensino da luz”, mens. 28, In: A Vida escreve, Hilário Silva.
Abordar a participação e interesse de todos na manutenção do ambiente saudável do lar. Salientar a responsabilidade de todos 
para esse desiderato.

Téc: ArnaldoPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: MiltesCEOSLocal:

19

Tarefa:

Tema:

2677-3804 2331-6678
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25/05/2016 REVIDES

Fazer a oposição: impulsividade x reflexão.

Apoiar o tema na passagem evangélica de Mt. V: 21-22 e EE cap. IX - Bem-aventurados os mansos e pacíficos, itens 1 a 4 e no item 
9 – A Cólera.
 “Ação ponderada”, In: Jornal Mundo Maior, informativo da Comunidade Cristã “Lar em Jesus”. “Obsessores”, mens. 23, In: 
Seara dos Médiuns, esp. Emmanuel. “Obra individual”, mens. 178, In: Vinha de Luz, esp. Emmanuel. “Na obra regenerativa”, 
mens. 37, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. 
Ilustrar com a história: “A Lei do caminhão de lixo”  - texto esparso.
Destacar que precisamos aprender a transformar nossos impulsos de agressividade e revide, em ação ponderada, refletida, 
transformando nosso comportamento milenar de agressividade, através da disciplina do amor, desarmando assim nossas atitudes 
impulsivas no seu nascedouro.

Téc: ValdirPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: Maria ElisaCEOSLocal:

21

Tarefa:

Tema:

9-9914-3447 2669-1725

06/07/2016 AMAR AOS INIMIGOS

Fazer a oposição: amor egoísta x amor altruísta.

Apoiar o tema no EE- cap. XII – Amai os vossos Inimigos - e na epístola de Paulo aos Romanos, 12: 20 –  “Portanto, se o teu 
inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber...”
“Perante o inimigo”, mens. 111, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel/FCXavier, “Busquemos o melhor”, mens. 113, In: 
Fonte Viva, esp. Emmanuel/FCXavier,  “Professores diferentes”, mens. 22, In: Amizade, esp. Meimei/FCXavier, “Perdoe e Viva”, 
p. 118, In: Relicário de Luz, autores Diversos/FCXavier. 
Ilustrar com A história de Plácido Domingues e José Carreras (encontrada na internet).
Abordar as diversas formas de amar aos inimigos, tais como: não opor obstáculos à reconciliação; desejar-lhes o bem; não nutrir 
desejo de vingança,  perdoá-los sem segundas intenções, estender-lhes as mãos, se for preciso; enfim, retribuir-lhes sempre o mal 
com o bem.

Téc: ValdirPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: IracemaCEOSLocal:

27

Tarefa:

Tema:

4368-3113 2669-1725

20/07/2016 A AMIZADE

Fazer a oposição: inimizade x amizade.

 Correlacionar o tema à passagem evangélica de Jo – 15: 15 “... Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai 
vos tenho feito conhecer.” - Jesus.
 “A Amizade em Aristótelis”, In: O livro das Virtudes, p. 221. “Amigos modificados”, In:  Estude e viva,  p. 171. “União fraternal”, 
mens.49, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel. “Apreço”, mens. 91, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel.
 Ilustrar com a mensagem “A Grandeza da renúncia” In: Bênçãos de paz, esp. Joanna de Angelis.
Abordar que devemos sempre cultivar novas amizades, bem como trabalhar pela manutenção das antigas, compreendendo que 
poderá vir a ocorrer o afastamento esporádico de alguns companheiros por divergirem de nossas idéias e opiniões. Ainda assim, 
deveremos rogar ao Senhor que nos ilumine para que possamos compreender e aceitá-los com o seu livre arbítrio.

Téc: ValdirPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: Maria ElisaCEOSLocal:

29

Tarefa:

Tema:

9-9914-3447 2669-1725

24/08/2016 AS INFLUÊNCIAS ESPIRITUAIS

Fazer a oposição: insensibilidade x sensibilidade.

Correlacionar o tema à primeira epístola de João, 4: 1 – “Meus filhos, não creiais em todos os espíritos...” e no EE- cap. XXI, item 
6. Todo. LE, parte 2ª, cap. IX - Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, questões 459 a 472.
“Interferência espiritual”, In: Oferenda, p. 31-33, esp. Joanna de Angelis. “Renasce agora”, mens. 56, In: Fonte Viva, esp. 
Emmanuel. “Vencer o Mal”, mens. 10, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel.
 Abordar a necessidade de vigiarmos nossos pensamentos, palavras e atos, bem como fazermos uso da prece diária preconizada por 
Jesus, para que possamos sintonizar com os mensageiros do bem que, assim, nos protegerão das influências perniciosas dos maus 
espíritos.

Téc: ArnaldoPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: Maria ElisaCEOSLocal:

34

Tarefa:

Tema:

9-9914-3447 2331-6678
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07/09/2016 BEM AVENTURAD0S OS MANSOS E PACÍFICOS

Fazer a oposição: perturbar x pacificar.

Apoiar o tema no EE – cap. IX – “Bem-Aventurados os mansos e pacíficos”. 
“Pacifica sempre”, mens. 70, ”Pacifiquemos”, mens. 79, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. “Abolição do mal”, p. 88/9, 
In: Mãos Unidas, esp. Joanna de Angelis. “Perante a paz” p. 133/5, In: Otimismo.
Ilustrar com “O Grito de Cólera”, Néio Lúcio/Chico Xavier, In: Luz No Lar – vários espíritos.  Editora FEB.
Enfocar que tudo pode ser agora no mundo aflição e convulsão, contudo, se tranquilizarmos a vida em torno quanto pudermos, a 
paz chegará, certamente, pelas mãos de Deus, porque a paz do mundo é Dom de Deus, começando em cada um de nós.  Violência 
com violência somam loucura.

Téc: ArnaldoPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: IracemaCEOSLocal:

36

Tarefa:

Tema:

4368-3113 2331-6678

12/10/2016 PATERNIDADE E MATERNIDADE RESPONSÁVEIS

Fazer a oposição: criar x educar.

Apoiar o tema no texto “Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos        da sua família, negou a fé e é pior do 
que o infiel.” – (Paulo, Timóteo, I, 5:8)
“Compaixão em família”, mens.107, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel/FCXavier, “Pais e filhos”, mens. 2, In: Divaldo 
Franco responde, volume 2, organizado por Cláudia Saegusa, “Deveres dos pais”, mens. 16,  In: Leis Morais da Vida, esp. Joana 
de Angelis/Divaldo P. Franco, “Súplica da criança ao Homem”, mens. 6, In: Nós, esp. Emmanuel/FCXavier.  Questões 383 e 385; 
do LE, “Parentes”, mens.156, e “Educa”, mens.30, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel/FCXavier.
Ilustrar com: “Carta a Meu Filho”, mens. 27, In: Espírito de Verdade, esp. Emmanuel/FCXavier.
Esclarecer que o compromisso de sermos pais ou mães foi assumido na Pátria Espiritual e reafirmado por ocasião da união e 
formação da nova família. A responsabilidade dos pais é imensa na educação dos filhos. Não somente na preocupação material de 
fornecer-lhes o alimento, o vestuário, brinquedos, lazer, conforto, escola, etc. mas,  principalmente, na sementeira do bem, em 
desenvolver-lhes no coração  sentimentos nobres e virtudes santificantes que orientarão e  iluminarão os seus caminhos.

Téc: ValdirPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: Maria ElisaCEOSLocal:

41

Tarefa:

Tema:

9-9914-3447 2669-1725

02/11/2016 REENCARNAÇÃO, A JUSTIÇA DIVINA

Fazer a oposição: justiça dos homens x justiça de Deus.

 Apoiar o tema no cap. IV, item 5 do EE  “Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo”,  e no Evangelho de Jo, III: 1 
a 12 e nas  perguntas 167 e 171 do LE.  
 “O Problema do destino”, 2ª parte, cap. XIII – As Vidas Sucessivas. A reencarnação e suas leis, In: O Problema do Ser, do Destino 
e da Dor. Léon Denis. – FEB. “No Rumo do amanhã”, mens. 6, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel.
Levar ao conhecimento do público em que se baseia o princípio da reencarnação, sua explicação na doutrina espírita e sua 
presença na Bíblia Sagrada. Informar que a reencarnação não foi inventada pelo espiritismo, que mesmo antes de Jesus, povos 
asiáticos e indianos já detinham a crença, porém de maneira diferente, pois que acreditavam em reencarnações de seres humanos 
em animais, e vice-versa. A reencarnação se baseia na Justiça, Bondade e Misericórdia de Deus, por isso não haveria justiça, se 
apenas em uma encarnação pudéssemos definir nosso futuro espiritual.

Téc: ArnaldoPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: CéliaCEOSLocal:

44

Tarefa:

Tema:

2355-0946 2331-6678

16/11/2016 A LEI DO AMOR

Fazer a oposição: indiferença x bem querer.

Apoiar o tema no EE – Cap. XI - Amar ao próximo como a si mesmo. itens 8 a 10 – “A lei do amor”.
“Amor e temor”, mens. 4, “O Amor tudo sofre”, mens. 32, In: Palavras de Vida Eterna, esp. Emmanuel. ”O bem é incansável” 
mens. 11, “Com caridade”, mens. 31, “Com ardente amor”, mens.99, In: Pão Nosso, esp. Emmanuel. “Com amor”; mens.5, 
“Cooperemos fielmente”, mens. 48, “Obra individual”, mens. 178, In: Vinha de Luz, esp. Emmanuel.
Ilustrar com a história: “Quanto custa um milagre?” (texto esparso).
Abordar que não há situação, por pior que seja, que resista ao poder do amor! Quando o amor entra em ação, Tudo vence! Tudo 
acalma! Onde o amor se apresenta, foge a dor, se afastam o sofrimento e o egoísmo.

Téc: ArnaldoPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: Maria ElisaCEOSLocal:

46

Tarefa:

Tema:

9-9914-3447 2331-6678
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14/12/2016 O SOCORRO ESPIRITUAL DURANTE O SONO FÍSICO

Fazer a oposição: abandono x amparo.

Correlacionar o tema ao EE,VI. 8 – “Em toda parte onde haja uma lágrima, Deus coloca um Bálsamo que alivia”, EE VI, 5 a 8 e 
XXVIII, 38 a 39. 
“Mediunidade curativa”, cap. 33, In: Mecanismos da Mediunidade, esp. André Luiz. “Oração”, cap. 25, idem. “Jesus e a 
mediunidade”, cap. 26, Idem, “Regressando a casa”, In: Nosso Lar, cap. 49. “Auxílios do invisível”, mens. 100, In: Caminho, 
Verdade e Vida. Idem “Que tendes?”, mens. 133, In: Fonte Viva, Idem “A cura própria, p. 51, In: Segue-me, “A água fluída”, p. 
129, “O Passe”, mens. 131, In: Poder da fé, p. 165 “Psicoterapeuta”, p. 131, In: Jesus e o Evangelho, esp. André Luiz. “Curas 
espirituais”, mens. 53, In: O Espírito da Verdade. 
Ilustrar com “Cidadão de Nosso Lar”, cap. 50, In: Nosso Lar, esp. André Luiz.
Abordar o socorro diuturno de Deus, que se estende a toda parte, inclusive durante o sono físico. Salientar a necessidade de 
preparo para o sono físico, através da prece e bons pensamentos.

Téc: ArnaldoPrep: 13:30hDesobsessão 4ª Feira 14:00 h Exp: IracemaCEOSLocal:

50

Tarefa:

Tema:

4368-3113 2331-6678


