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

Programação anual de Palestras 2018

11-dez-17

Expositor Urbano

01/01/2018 TEMPO DE RENOVAÇÃO
Delimitação: Fazer a oposição: aquisições passageiras X aquisições eternas.
Fundamentar o tema na mensagem contida no Cap. I, Item 9 – Instruções dos Espíritos: “A Era Nova”, In: ESE, de Allan Kardec.
1
“Caráter da revelação espírita”, Cap. I, itens 11 a 30, In: A Gênese, de Allan Kardec; “Tempo de renovação”, In: Liberta-te do
mal, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis; “No Rumo do Amanhã”, mens. 6, “Na Exaltação do Reino Divino”, mens. 17, In:
Palavras de Vida Eterna, de FC. Xavier/Emmanuel; “Cristo e Nós”, mens.17, “Na Obra Regenerativa”, mens. 37, “Renasce
Agora”, mens. 61, In: Fonte Viva, FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história: Hércules e a Decisão, In: Histórias para pais, filhos e netos, Paulo Coelho. Edit. Globo/2001.
Enfatizar que aquele que conquista a tranquilidade decorrente da fé religiosa edificante e saudável, vive em harmonia com tudo e
com todos, não se alienando da sociedade a pretexto de encontrar a plenitude; tampouco mergulha na efervescência das futilidades,
sob a justificativa de estar participando da vida mundana. Vive no mundo, mas não é do mundo das falsas apresentações e valores
deturpados.
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Adília

Téc: Douglas

21/01/2018 CRESCIMENTO ESPIRITUAL
Delimitação: Fazer a oposição: estagnar X desenvolver.
Apoiar o tema na passagem do Novo Testamento - Mateus, 13: 31 a 33 – “O Reino dos Céus é semelhante a um grão de mostarda
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que um homem tomou e lançou no seu campo...” (Parábola do grão de mostarda).
Questão 1018 do LE, de Allan Kardec; “A Caminho do alto”, mens. 1, “Na subida espiritual” mens. 3, In: Benção de Paz, esp.
Emmanuel; “Avancemos”, mens.50, Renovemo-nos dia a dia” mens.107, In: Fonte Viva, esp. Emmanuel.
Ilustrar com: Elevação pelo trabalho.
Considerar que ainda estamos muito, muito longe da perfeição; mas se compararmos o que somos hoje com o que fomos ontem,
verificaremos que já demos alguns passos, embora diminutos, em direção ao Alto. E que com a renovação de sentimentos,
pensamentos, atitudes; com esforço, boa vontade, estudo, realizações no campo do bem, conseguiremos, um dia, expandir o Reino
de Deus que “está dentro de nós”.
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Wagner
2564-8455

Téc: Juracy

05/03/2018 AMAR OS DIFERENTES
Delimitação: Fazer a oposição: egoísmo X altruísmo.
Apoiar o tema em Mateus 5: 46: “- Porque se amardes somente aos que vos amam, que merecimento tereis? ...” ESE cap. XII: Amai
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os Vossos Inimigos, item 2 a 4. “Diferenças não são defeitos”, cap. 1; “A Riqueza da Diversidade nas relações humanas”, cap. 23,
In: Diferenças não são defeitos, esp. Ermance Dufaux; “Inimigos”, mens. 137, In: Pão Nosso, FC Xavier/Emmanuel; “Credores
Diferentes”, mens. 41; “Dívida de amor”, men. 150, In: Vinha de Luz, FC Xavier/Emmanuel; “Perante os inimigos”, mens. 111,
In: Palavras de Vida Eterna, Emmanuel. Ilustrar com a história: Coragem para Amar, In: Jornal Mundo Maior – Informativo da
Comunidade Cristã Lar em Jesus de 12/04/2017. Destacar que a beleza da vida está justamente na interdependência existente entre
todas as criaturas, pois que ninguém é auto suficiente! Assim, sempre teremos algo a aprender e a ensinar, a dar e a receber, uns
dos outros. Dessa forma, juntos, através da busca incessante do equilíbrio, da paz, da harmonia e bem estar a que todos aspiramos,
estaremos trabalhando para o desenvolvimento das nossas potencialidades mentais, intelectuais e espirituais, e, consequentemente,
contribuindo com a providência divina no atendimento às nossas necessidades individuais e coletivas. Frisar que é no desafio de
conviver bem com as diferenças e os diferentes que a misericórdia divina colocou em nosso caminho, em nosso favor, que
aprenderemos a amar àqueles com quem ainda possamos ter alguma dificuldade. Conviver fraternalmente com todos é, pois, a
chave para a nossa felicidade!
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Oswaldo Melero

Téc: Wagner Reis
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15/04/2018 INTEGRIDADE
Delimitação: Fazer a oposição: corruptibilidade X integridade.
Apoiar o tema no cap. III, 2ª parte – Espíritos em Condições Medianas - Mensagem do espírito Joseph Bré, In: O Céu e o Inferno,
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de Allan Kardec: “... Há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus... Honesto aos olhos de
Deus será aquele que possuído de abnegação e amor, consagre a existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes...”
Cap. XXVIII, item 15, In: ESE, de Allan Kardec; "Inteireza Moral", mens. 24, In: Desperte e Seja Feliz, esp. Joanna de Angelis; "O
Dever", cap. XLIII In: Depois da Morte, Leon Denis; “Verdades e Fantasias” mens. 78, In: Caminho, Verdade e Vida, FC.
Xavier/Emmanuel ; “Corrupção é um Mal Social”, vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Jv6F1tJ-8C4
Ilustrar com a história: " A Mentira”, (texto esparso).
Destacar que nem sempre os amigos da verdade são aceitos pelos homens. Geralmente são considerados fanáticos ou
mistificadores, mas... apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se necessário atender à verdade enquanto é tempo. A pessoa que
desdenha a integridade moral sofre ou sofrerá: instabilidade emocional, insegurança e receios contínuos, ante a expectativa de verse um dia desmascarada. Informar também que o uso de recursos desonestos, mesmo que imperceptíveis ou não condenáveis aos
olhos do mundo, geram dívidas na contabilidade da vida, que terão que ser resgatadas, um dia, pelo espírito em busca da ascensão!
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Antonio Adão

Téc: Juracy

30/04/2018 A BENÇÃO DO TRABALHO
Delimitação: Fazer a oposição: indolência X trabalho.
Apoiar o tema no capítulo XXV do EE - itens 1 a 4: "Ajuda-te, e o céu te ajudará" e no cap. III, “Da Lei do Trabalho”, Pergs. 674
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a 685 do LE, e em João 5: 17 “Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também.
“Salários”, mens. 5, In: Pão Nosso, esp. Emmanuel. “Obreiros atentos”, mens. 8, “A boa parte”, mens. 32, In: Fonte Viva, esp.
Emmanuel. “Brilhe a vossa luz”, In: Vinha de Luz, prefácio, esp. Emmanuel.
Ilustrar com: Redação do Momento Espírita, com base no cap. Perfil do trabalho, do livro Perfis da vida, pelo Espírito Guaracy
Paraná Vieira, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ed. Leal, e no cap. O cântaro milagroso, do livro Lendas do céu e da Terra,
de Malba Tahan, ed. Melhoramentos. Em 28.08.2009.
Destacar que a porta larga é o caminho que leva às ilusões, às paixões, aos vícios e aos maus
hábitos. Aquele que elegeu a porta estreita, já compreendeu que o caminho apertado exige
esforço, sacrifício, renúncia e a busca permanente pelo auto aperfeiçoamento espiritual, pois adquiriu a consciência que é o único
caminho que conduz à verdadeira felicidade.
Explicar o conceito de trabalho perante a doutrina espírita.
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

02/07/2018
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Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Oswaldo

Téc: Wagner Reis

O SENTIDO DA DOR
Delimitação: Fazer a oposição: mal sofrer X bem sofrer.
Apoiar o tema no cap. V do ESE: “Bem-Aventurados os Aflitos”, e no Evangelho de Mateus, cap. V, 4, 6 e 10: “Bem Aventurados
os que choram, porque serão consolados...” Cap. V do ESE - “Bem-Aventurados os Aflitos” (inteiro); Perg. 132 e 133 do LE; “O
Sentido da Dor” cap.20, In: Para Sentir Deus, de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux; “Silenciosa Expiação”, cap. 24, In:
Mereça Ser Feliz, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance Dufaux; “Nos Momentos Graves”, cap. 10, In: Agenda Cristã, de F.C.
Xavier/André Luiz; “Melhor Sofrer no Bem”, cap. 64, “Lugar Deserto”, cap. 34, In: Pão Nosso de FC. Xavier/Emmanuel;
“Considerando o Sofrimento e a Aflição”, p. 126, In: Espírito e Vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; “Nem Todos
Consolados”, cap. 27, In: Alerta, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; “Vitória Final”, cap. 43, In: Otimismo, de Divaldo P.
Franco/Joanna de Angelis; “Diante de Problemas”, cap. 10, In: Sementeira da Fraternidade, de Divaldo P. Franco/Espíritos
Diversos.
Ilustrar com a história do Maestro João Carlos Martins: Há males que vem para o bem.
Destacar que todos nós passamos por dificuldades neste mundo, já que são naturais em nosso atual estágio de evolução, mas que
poderemos ser por elas despertados para o fim providencial que nos cabe, e para provar se já conseguimos desenvolver em nós as
virtudes do perdão, da tolerância, do amor e da caridade. Certo é que a dor surge para crescermos. Este é o seu objetivo! O que
faremos com a sua visita, corre por nossa conta. Diante das adversidades da vida, podemos buscar o que nos cabe aprender com
elas, fazendo o melhor, ou, nos revoltarmos e cairmos em sentimentos de desvalia, desamor e vitimização. Se a dor é obrigatória, o
sofrimento porém, é opcional!
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Rosemara
2356-6122

Téc: Domenico
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08/07/2018 CONTRIBUIÇÃO INDISPENSÁVEL
Delimitação: Fazer a oposição: individualidade X coletividade.
Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de João, 13: 34 “Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns
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aos outros como eu vos amei”.
“Amizade”, p. 33, In: Semanário das Reflexões, de Albino Santa Cruz. “Disponibilidade”, Idem p. 45-48; “Convite ao Amor”, In:
Convites da Vida, Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; “Adoração e Fraternidade”, mens. 23, In: Palavras de vida eterna, de
FC. Xavier/Emmanuel; “Sirvamos”, mens. 29, In: Fonte Viva, FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a história da colheita de uvas, In: Redação do Momento Espírita. Em 15.07.2009.
Abordar que o importante na vida é mais do que ganhar sozinho, mas sim ajudar, bem como ensinar o outro a vencer também. A
vitória, não apenas de alguns, mas de todos! Este é o ideal da coletividade. Enfatizar a responsabilidade que nos compete, como cocriadores na obra de Deus.
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Eloísa

Téc: Juracy

10/09/2018 CURAS - (A ÁGUA FLUIDIFICADA)
Delimitação: Fazer a oposição: cura do corpo x cura da alma.
Apoiar o tema no evangelho de Marcos, cap. V, vv. 25 a 34: - Disse-lhe Jesus: - Minha filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica
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curada da tua enfermidade.
“No Laboratório do Mundo Invisível”, cap. VIII, item 131, In: O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec; “Curas”, cap. XV, itens 10 e
11, In: A Gênese, de Allan Kardec; “A Benção da Saúde” mens. 18; “Saúde e consciência” segunda parte, mens. 5, in: Momentos
de Saúde e de Consciência. Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “Curas” mens. 23, In: Desperte e Seja Feliz, de Joanna de
Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “A Cura Própria” p. 19; “Água Fluida” p. 59, In: Segue-me, FC. Xavier/Emmanuel;
“Imposição de Mãos” mens. 3, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; “Estás Doente” mens. 86, In: Fonte viva.
FC Xavier/Emmanuel; “Por amor”, mens. 139 In: Caminho, verdade e vida, de FC. Xavier/ Emmanuel; “Curas”, mens. 44, In: Pão
nosso, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com cap. 12, p. 107/108, In: Nos Domínios da Mediunidade, de FC. Xavier/ André Luiz.
Levar ao conhecimento que a água fluidificada é um recurso valioso àqueles que padecem dos males do corpo, já que o orvalho do
Plano Divino magnetizará o liquido, com raios de amor, em forma de bênçãos dos Céus. Entretanto, para a cura verdadeira: a cura
da alma, necessário se faz que o pensamento se purifique para que a vontade própria comande o barco do organismo para o bem,
guardando a mente no idealismo superior.
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Adília

Téc: Douglas

05/11/2018 INFLUÊNCIAS ESPIRITUAIS
Delimitação: Fazer a oposição: vícios X virtudes.
Correlacionar o tema à primeira epístola de João, 4: 1 – “Meus filhos, não creiais em todos os
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Espíritos... Cap. XXI, itens 6 e 7 – Não acrediteis em todos os espíritos - In: ESE, de Allan Kardec. Cap. IX, parte 2ª, - Influência
oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e atos -, Pergs. 459 a 472, In: LE, de Allan Kardec; “Interferência Espiritual”, p. 31 a
33, In: Oferenda, de Divaldo P. Franco/ Joanna de Angelis; “Renasce Agora”, mens. 56, In: Fonte Viva, FC. Xavier/Emmanuel;
“Vencer o Mal”, mens. 10, In: Palavras de Vida Eterna, FC. Xavier Emmanuel.
Ler e comentar a perg. nº 13 do Livro dos Médiuns, 2ª parte cap. IX: - Há um meio de expulsá-los: (os maus espíritos); ... “O
melhor meio de afastar os maus Espíritos é atrair os bons. Atraí, pois, os bons Espíritos fazendo todo o bem possível, e os maus se
irão; porque o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e não tereis senão os bons Espíritos ao vosso lado”. “Vigiai e
orai para não cairdes em tentação”, Jesus, em Mateus, 26: 40.
Tarefa: A.E. 2ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Adília

Téc: Douglas
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23/12/2018 O RECOMEÇO
Delimitação: Fazer a 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
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casa”. “Recomecemos”, mens. 1; “Socorro e Concurso”, mens. 9; “Atitudes Essenciais”, mens. 18, In: Palavras de Vida Eterna,
FC. Xavier/Emmanuel; “O Senhor dá Sempre”, mens. 63; “Até ao Fim”, mens. 36, In: Pão Nosso, de FC. Xavier/Emmanuel;
“Persistir um pouco
Mais, mens. 28, “Aferições”, mens. 29, In: Lições para o auto amor.
Ilustrar com: “A vaca no precipício”, Texto esparso.
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.
Tarefa: A.E. Domingo 19:00 h

Local: CEOS

Prep: 18:30h

Dir: Walter
2564-7417

Téc: Juracy
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