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01/01/2019 O SER COLETIVO
Delimitação: Fazer a oposição: individualidade x coletividade.
Apoiar o tema na passagem de Jesus, conforme as anotações de João 13: 34 - “Um novo
1
Mandamento eu vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei”.
“Amizade”, In: Semanário das reflexões, p. 33, de Albino Santa Cruz; “Disponibilidade”, p. 45-48, idem; “Convite ao amor”, In:
Convites da Vida”, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; “No bem de todos”, mens. 142, In: Palavras de vida eterna, de FC
Xavier/Emmanuel; “Contribuir”, mens. 58, In: Pão nosso, de FC Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “Correndo juntos”, p. 80, In: A Arte de contar histórias, de Irmão José Geraldo Teófilo da Silva. NDS.
Abordar que o importante da vida é mais do que ganhar sozinho, mas sim ajudar, bem como ensinar o outro a vencer. A vitória,
não apenas de alguns, mas de todos. Este é o ideal da coletividade.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Dir: Márcia Chiurco

Téc: --

23/04/2019 O SENTIDO DA VIDA
Delimitação: Fazer a oposição: inconsciência x consciência
Correlacionar o tema à passagem de Jesus anotada por João, 10:10 - "Eu vim para que tivésseis vida e vida em abundância” "O
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que é o que é?", p. 22, "A Busca dos prazeres", p. 23, "Além dos prazeres", p. 24, "As Drogas", p. 24, "Baobás" p. 25, In: De mãos
dadas, de Gonzaguinha; “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 de vida eterna, de FC Xavier/
Emmanuel.
Ilustrar com "A lição da natureza". In: 100 estórias de vida e sabedoria, de Osvino Toillier.
Enfocar que o sentido da vida deve estar pautado nos princípios e valores morais, quais sejam: O amor, o trabalho, o respeito, a
fraternidade, a probidade, etc. Precisamos também desenvolver uma “consciência cósmica”, e compreender que o nosso fazer é um
contributo para a sociedade. A nossa vida tem que ter esta finalidade: a de “celebração” (enaltecimento).
Informar que, além dos prazeres, precisamos ser bem aceitos e amados pelos outros. Necessitamos desenvolver nossas qualidades
pessoais, conviver, ser felizes, conhecer a nós mesmos, pensar sobre nossos atos, analisá-los, e corrigi-los quando necessário
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Dir: Rosemara
2356-6122

Téc: --

04/06/2019 O DESPOJAMENTO
Delimitação: Fazer a 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”. “- Não acumuleis para
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vós outros tesouros na terra... Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os
ladrões não arrombam e roubam - Mateus, 6: 19 - 20
Cap. XVI, item 14 – Desprendimento dos bens terrenos, In: ESE, de A. Kardec; “Há muita diferença”, mens. 106, In: Pão nosso, de
FC Xavier/Emmanuel; “Vida e posse”, mens. 8, In: Palavras de vida eterna, de FC Xavier/Emmanuel; “Convite à caridade”, mens.
6, “Convite a compaixão”, mens. 7; “Convite ao bem”, mens. 4, In: Convites da Vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis;
Ilustrar com: “O Rio da Vida”. Texto esparso
Enfatizar a condição do homem de usufrutuário do mundo e a necessidade de aprender a conservar no próprio íntimo os valores da
Grande Vida. Salientar que não convém reter recursos externos de que não se necessita. Devemos aproveitar os obstáculos para
incorporar a riqueza da experiência, o nosso maior tesouro
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Dir: Sônia Mara

Téc: --

23/07/2019 ALEGRIA
Delimitação: Fazer a oposição: pessimismo x otimismo
Apoiar o tema no capítulo 5, itens 12 e 13 do ESE, de A. Kardec. – Motivos de Resignação “Psicologia da alegria na
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transformação interior”, cap. 9, In: Emoções que curam, de Wanderlei S. Oliveira/Ermance Dufaux; “Ser feliz”, p. 122, In:
Renovando atitudes, de Francisco do E. Santo Neto/Hammed; “Alegria cristã”, mens. 93, In: Caminho, verdade e vida, de FC
Xavier/Emmanuel; “Convite à alegria”, mens. 1, In: Convites da vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis; Narrar frases
sobre alegria
Ilustrar com: “A história do Zé Alegria”, Texto esparso
Enfocar que alegria não é ausência de dor, nem de deslizes morais. A verdadeira alegria consiste em aprender a driblar a dor e a
ter paciência construtiva com nossas imperfeições. É compreender o sentido terapêutico das provas, sem desânimo
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Dir: Sônia Mara

Téc: --
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20/08/2019 OS FORMADORES DE OPINIÃO
Delimitação: Fazer a oposição: boa influência X má influência
Correlacionar o tema à Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 5:6 - "Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa
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toda?" "Fermento espiritual", mens. 76, “Na Instrumentalidade”, mens. 84, “Um pouco de fermento”, mens. 108, “Ninguém vive
para si”, mens. 154, In: Fonte viva, de FC Xavier/Emmanuel”, "Que fazeis de especial", mens. 60, In: Vinha de luz, de FC
Xavier/Emmanuel; "Multidões", mens. 6, “Obreiros da vida”, p. 24/27, In: Florações evangélicas, de Divaldo P. Franco/Joanna de
Angelis
Ressaltar a nossa influência nos outros, quais sejam: modos, hábitos, palavras que estabelecem vínculos que podem determinar
diferentes formas de comportamento - bons ou maus. Abordar também os cuidados que devemos ter em relação às mídias sociais,
analisando previamente as diversas informações que nos chegam diariamente, checando a sua veracidade e utilidade antes de
passar adiante
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Dir: Sônia Mara

Téc: --

22/10/2019 PRECE - A COMUNHÃO COM DEUS
Delimitação: Fazer oposição: insubmissão x submissão
Apoiar o tema na questão 659 do LE, de A. Kardec - “Qual o caráter geral da prece? (...) A três coisas podemos propor-nos por
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meio da prece: louvar, pedir e agradecer” “A comunhão com Deus”, mens. 50, In: A constituição divina, de Richard Simonetti, 13ª
edição; “A porta do coração”, idem, p. 22, “Pedi e obtereis”, cap. XXVII, In: ESE, de A. Kardec; Questões 658 a 663, In: o LE, de
A. Kardec; “Oração e atenção” mens. 24, In: Coragem, de FC Xavier/Emmanuel; “Como oras?” In: Otimismo, de Divaldo P.
Franco/ Joanna de Angelis;
Ilustrar com: História de um pão, In: O espírito da verdade, de FC Xavier/Espíritos diversos, pelo espírito Irmão X “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”
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Dir: Márcia Chiurco

Téc: --

Para representar o Cristo não basta somente proferir a palavra é
preciso vivencia-la!
Que nenhuma palavra seja dita ou ação cometida que fuja aos princípios de Jesus!
As Atitudes de Amor deixam rastros de luz...

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

Programação anual de Palestras 2019

Expositor Rosa Maria

Para representar o Cristo não basta somente proferir a palavra é
preciso vivencia-la!
Que nenhuma palavra seja dita ou ação cometida que fuja aos princípios de Jesus!
As Atitudes de Amor deixam rastros de luz...

16-dez-18

