Programação anual de Palestras 2020

CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor
Técnico:

DEPEX-Depto de Exposição Interna

03-dez-19

José Silvio

10/01/2020 Tema: O NASCER DE NOVO
Fazer as oposições: estagnação x renovação
Apoiar o tema no livro III, cap. VIII – A Lei do progresso, In: LE, de Allan Kardec. “O Caminho da vida”, 1ª parte, In: Obras
2
póstumas, de A. Kardec.
"Se você deseja" mens. 26; "Ande acima" mens. 44, In: Agenda cristã, FC. Xavier/A. Luiz. "Salmo do amanhecer" In: Preces e
mensagens espíritas, de Dionísio F. Alvarez/Espíritos diversos. "Convite à pureza" mens. 44; "Convite à renovação", mens. 49, In:
Convites da Vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis. "Renascimento" p. 39, In: Jesus e o evangelho à luz da psicologia
profunda, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. "Renascer e remorrer" p. 48, In: O Espírito da verdade, de FC
Xavier/Emmanuel. "Analogia e igualdade" p. 18; "O preço da lição" p. 21, In: O Lado positivo de tudo, de Jacob Melo.
Ilustrar com "Pequena história do discípulo" mens. 3, In: Luz acima, de FC. Xavier/Irmão X.
Esclarecer que refletindo sobre a atual existência, na realidade não importa saber quem fomos, o que fizemos, nem quais os nossos
erros e acertos de ontem; importa, agora, reiniciar o nosso programa de pureza. Salientar que o nascer de novo é realização diária,
fruto da boa vontade, do interesse, do trabalho e do esforço pessoal em superar as dificuldades e ascender espiritualmente
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Vanda Scarpa

Exp: Jahilda

24/01/2020 Tema: TEMPO, O NOSSO BEM MAIS PRECIOSO
Fazer as oposições: desleixo x desvelo
Apoiar o tema no EE, de A. Kardec, cap. XX - Trabalhadores da última hora, itens 1, 2 e 5: “(...) Mas há quantos e quantos séculos
4
o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que aceitásseis o convite? Eis chegado, agora, o momento (...). Empregai bem esta
hora que vos resta.”
“Ganhar” mens. 58; “Enquanto é dia” mens. 127, In: Caminho, verdade e vida, de FC. Xavier/Emmanuel.
“Compromisso e priorização” mens. 30, In: Lições para o auto amor, de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux.
“Certamente” mens. 10, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel. - “Diante do tempo” mens. 82, In: Justiça divina, de FC.
Xavier/Emmanuel. - “O talismã divino” mens. 22, In: Jesus no lar, de FC. Xavier/Neio Lúcio.
Ilustrar com o resumo do filme: Click. Disponível em: https://historiaquecura.blogspot.com/2019/09/filme-click-resenha-critica-ummisto-de.html
Esclarecer que o tempo é o nosso bem mais precioso, concedido por Deus para o cumprimento da nossa jornada evolutiva na
Terra, e, portanto, não nos cabe desprezá-lo ou malbaratá-lo, sob pena de contrairmos pesadas dívidas perante a Lei Divina.
Reforçar que precisamos aprender a administrar bem o nosso tempo, buscando o equilíbrio entre as nossas necessidades materiais,
familiares e sociais, porém, sem nos descuidarmos jamais da nossa meta prioritária de ascensão espiritual, preparando, desde a
atual encarnação, um promissor futuro espiritual através das boas conquistas na esfera do espírito eterno.
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Valdir

Exp: Antonio Carlos

21/02/2020 Tema: VÍCIOS: CAUSAS E MEIOS DE COMBATER
Fazer as oposições: vício x virtude
Apoiar o tema no capítulo XVII do EE de A. Kardec - “Sede perfeitos”. Narrar e explicar a Parábola do semeador. Ler e comentar
8
a pergunta 913 do LE, de A. Kardec.
“O Carrasco” mens. 20, In: A religião dos espíritos, de FC. Xavier/Emmanuel. “No rumo do amanhã” mens. 6, In: Palavras de
vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “E olhai por vós” mens. 23, In: Vinha de luz, de FC. Xavier/Emmanuel. “Amor fraternal”
mens. 141, “O filho egoísta” mens. 157, In: Pão nosso, de FC. Xavier/ Emmanuel. Yehuda Berg: Vícios invisíveis. Disponível em:
https://universonatural.wordpress.com/2013/02/21/vicios-invisiveis/ Mensagem “O Alimento do amor”, In: JORNAL MUNDO
MAIOR - Informativo da Comunidade cristã Lar em Jesus, 02/09/15.
Ilustrar com a história: Experimento na aula de filosofia (texto esparso).
Abordar que o orgulho é pai de muitos vícios, e o egoísmo é a chaga da sociedade de onde deriva todo mal. Portanto, os pais devem
observar as tendências inatas dos filhos e buscar corrigir-lhes o rumo, desde a mais tenra idade. Enfatizar ainda que a boa
estruturação familiar e a religiosidade são importantes fatores de proteção no combate aos vícios. O amor verdadeiro cultivado no
ambiente doméstico, aliado à disciplina e à força do exemplo, ilumina, fortalece, esclarece, constrói, abençoa e direciona para o
bem.
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Maria Luiza

Exp: Wagner
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06/03/2020 Tema: PRECE - A COMUNHÃO COM DEUS
Fazer as oposições: 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: EE, 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 a
recomendação de Jesus”
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Valdir

Exp: Elenice Cav.

27/03/2020 Tema: PROVAS DA VIDA
Fazer as oposições: rebeldia inoperante x resignação ativa.
Apoiar o tema na parábola do Filho Pródigo (Lucas 15:14-30) e nas palavras de Santo Agostinho no EE de A. Kardec, cap. XIV,
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item 9 - Instruções dos Espíritos: “... As grandes provas, - escutai bem, - são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de
um aperfeiçoamento do Espírito.” - “Carma e consciência” mens. 8; “Amadurecimento psicológico” mens. 20, In: Momentos de
saúde e consciência, de Divaldo P. Franco/ Joana de Ângelis. - “O amor pode mudar seu carma” cap. 20; “Construa um novo
olhar sobre a vida” cap. 21, In: Jesus, inspiração das relações luminosas, de Wanderley S. Oliveira/ Ermance Dufaux. - “Virtude
solitária” mens. 4; “Merecimento maior” mens. 8; “Cada existência” mens. 15; “Aprender e refazer” mens. 37, In: Justiça Divina,
de FC. Xavier/ Emmanuel. - “Confiemos servindo” mens. 106, In: Palavras de vida Eterna, de FC. Xavier/Emannuel.
Ilustrar com a história “Buda e o mendigo” disponível em: https://historiaquecura.blogspot.com/2019/09/buda-e-o-mendigo.html
Informar e refletir que todos recebemos um planejamento reencarnatório que nos colocará frente aos desafios necessários ao nosso
crescimento espiritual. Esclarecer que as dificuldades, obstáculos e sofrimentos que enfrentamos na nossa caminhada, são os testes
que visam aquilatar o nosso amadurecimento espiritual, e que deverão ser enfrentados com coragem e resignação. Confiemos que,
por maiores as dificuldades e tropeços do caminho, Deus está sempre presente, provendo, amparando e socorrendo através de
pessoas, verdadeiros anjos, que aparecem em nosso caminho, para tornar mais suave a nossa caminhada.
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Valdir

Exp: Guilherme

24/04/2020 Tema: A VERDADEIRA RIQUEZA
Fazer as oposições: materialismo x espiritualismo
Apoiar o tema no cap. XVI, item 9 do EE, de A. Kardec – A Verdadeira propriedade. “O homem não possui de seu senão o que
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pode levar deste mundo (...) tudo o que é de uso da alma: a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais”. (Pascal) e no
cap. XXV, item 9 – Não vos canseis pelo ouro.
“Caridade e riqueza”, mens. 49, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “O ouro intransferível” mens. 135; “Posses
definitivas” mens.166; “Propriedade” mens. 149, In: Caminho, verdade e vida, de FC. Xavier/Emmanuel. “Moeda e moenda”
mens. 63, In: O Espírito da verdade, de FC. Xavier e Waldo Vieira/espíritos diversos, Hilário Silva.
Ilustrar com: O Senhor Palha, de William J. Bennet, In: O Livro das virtudes II, Editora Nova Fronteira – RJ.
Levar à reflexão: Qual é a nossa verdadeira riqueza? Quais são as nossas verdadeiras propriedades? Qual é o melhor emprego da
fortuna?
Enfocar que, na realidade, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Lembremo-nos de
Jesus, que enriqueceu a Terra sem possuir sequer uma pedra onde repousar a cabeça.
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Vanda Scarpa

Exp: Gabriela
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15/05/2020 Tema: O AMBIENTE ESPIRITUAL DO LAR
Fazer as oposições: desarmonia x harmonia
Correlacionar o tema ao EE, de A. Kardec, cap. 9, item 6 - A afabilidade e a doçura, e cap. 27, item 11. “Conduta espírita” de FC.
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Xavier/André Luiz. “Padrão espírita” mens. 55, In: Benção de paz, de FC. Xavier/Emmanuel. “Viver em paz” mens. 123, In: Fonte
viva, de FC. Xavier/Emmanuel. “Virtude solitária” p. 23, In: Justiça divina, de FC. Xavier/Emmanuel. “Com amor” mens. 5; “A
prece recompõe” mens. 98, In: Vinha de luz, de FC. Xavier/Emmanuel. “Convite ao evangelho” mens. 20; Convite à Harmonia
mens. 27, In: Convites da vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis. “Felicidade no lar” mens. 30, In: O Mestre dos mestres,
de João Nunes Maia/ Miramez. “O Duelo” mens. 38, In: Evangelho no lar, de Miltes Carvalho S. Bonna/esp. Meimei.
Ilustrar com: “O Ensino da luz” mens. 28, In: A Vida escreve, de FC. Xavier/Hilário Silva.
Abordar a participação e interesse de todos na manutenção do ambiente saudável do lar. Salientar a responsabilidade de todos
para esse desiderato.
Destacar a frase do religioso americano David O. McKay: “Nenhum sucesso compensa um fracasso no lar”.
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Valdir

Exp: Márcia Chiurco

05/06/2020 Tema: ORGULHO - MATRIZ DE TODOS OS VÍCIOS
Fazer as oposições: orgulho x humildade
Apoiar o tema no cap. 7, itens 3 a 6 do EE, de A. Kardec – Quem se elevar será rebaixado - e na questão 917 do LE, de A. Kardec:
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“... No egoísmo reside uma dessas causas que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme...”.
“Combatendo a sombra” mens. 31; “No sustento da paz” mens. 45, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel.
“Combate interior” mens. 178, In: In: Pão nosso, de FC. Xavier/Emmanuel. “Estudando a arrogância” cap. 8, In: Escutando
sentimentos, de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux. “Sirvamos” mens. 29, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “O rato e o monge” In: Histórias para ler e pensar, seleção de Neila Tavares. Editora Nova Era – RJ/2002.
Enfocar que o egoísmo na sua mutação transforma-se em arrogância; essa por sua vez, deriva um cortejo de outros sentimentos sob
ação do orgulho e da rebeldia. Levar à compreensão que a arrogância retira-nos o “senso de realidade” e nos faz acreditar mais
naquilo que pensamos sobre o mundo e as pessoas, do que naquilo que realmente são.
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Maria Luiza

Exp: Creuza Camargo

19/06/2020 Tema: 3ª IDADE - TEMPO DE COLHEITA E REFLEXÃO
Fazer as oposições: transitoriedade física x perenidade espiritual.
Apoiar o tema no cap. II - “Meu Reino não é deste mundo, “itens, 1, 2 e 5 do EE, de A. Kardec e na epístola de Paulo aos
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Filipenses 3: 13-14: " Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das
coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de
Deus em Cristo Jesus."
"Iluminação" cap. IV, questão 223, In: O consolador, de FC. Xavier/ Emmanuel.
"Velhos e moços" cap. IX, In: Boa nova, de FC. Xavier/ Humberto de Campos (Irmão X).
"Prosseguindo" mens. 81; "No bem de todos" mens. 142, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/ Emmanuel. “Levantai os
olhos”, mens. 10, In: Vinha de luz, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com o resumo do Livro: "O Velho e o mar" de Ernest Hemingway. Disponível em:
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2106507196975369769#editor/target=post;postID=472937699384583472;onPublishe
dMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname
Levar à reflexão que não há limite de idade para se realizar a tarefa de iluminação interior. O último período de vida na Terra deve
se tornar uma valiosa oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual, porque sempre é tempo de desenvolver ou fortalecer
as virtudes, educar os sentimentos, libertar-se de um defeito, perdoar, aprender a conviver com as perdas, e a compreender a
transitoriedade do corpo e a perenidade do espírito. Enfatizar que o conhecimento e a prática do Espiritismo fortalece o sentido
existencial das criaturas, e conclama o idoso à gratidão pela vida, para que possa ser um cristão mais dedicado e ativo no bem, até
o final de sua existência terrena.
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Valdir

Exp: Oswaldo
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10/07/2020 Tema: OTIMISMO
Fazer as oposições: pessimismo x otimismo.
Apoiar o tema no cap. II do EE de A. Kardec: Meu reino não é deste mundo, itens 5 a 7 – “O ponto de vista”. “...O Espiritismo dá
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amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes. Em vez dessa visão estreita e mesquinha, que o concentra na vida presente”.
“Ser feliz” p. 25, In: Renovando atitudes, de Francisco E.S. Neto/Hammed; "Alegria dinâmica" mens. 24; "Podes, se queres" mens.
11, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco Joanna de Ângelis. “Alegria cristã” mens. 93, In: Caminho, verdade e vida, de FC. Xavier/
Emmanuel. “Convite à alegria” mens. 1, In: Convites da vida, Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis.
Ilustrar com a história: Ponto de vista (texto esparso). Disponível em: https://historiaquecura.blogspot.com/2019/09/ponto-devista.html
Levar ao entendimento que a destinação do ser humano é ser feliz, mas que ser feliz não é questão de circunstâncias favoráveis,
nem tampouco a satisfação de todos os nossos desejos, mas sim uma firme disposição de retirarmos o melhor de cada situação que
a vida nos oferece. É desfrutarmos da alegria de viver, que somente é encontrada por aqueles que já descobriram que o segredo
está na forma como se percebe a vida. Salientar que as dificuldades nos fortalecem e validam os aprendizados que nos tornarão
mais fortes, conscientes, alegres e felizes!
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Valdir

Exp: Ana Zani

14/08/2020 Tema: PATERNIDADE E MATERNIDADE RESPONSÁVEIS
Fazer as oposições: criar x educar
Apoiar o tema no texto evangélico: “Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é
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pior do que o infiel.”
– Paulo, Timóteo, I, 5:8.
“Compaixão em família” mens.107 In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “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, de Divaldo P.
Franco/Joana de Angelis. “Súplica da criança ao homem” mens. 6, In: Nós, de FC. Xavier/Emannuel. Questões 383 e 385 do LE,
de A. Kardec. “Parentes” mens. 156; “Educa” mens. 30, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “Carta a meu filho” mens. 27, In: Espírito de verdade, de FC. Xavier/Emmanuel.
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.
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Márcia Chiurco

Exp: Gabriela

04/09/2020 Tema: HUMILDADE
Fazer as oposições: soberba x humildade
Fundamentar o tema na passagem de Lucas, cap. 14: 1-11: "Todo aquele que se elevar será rebaixado e todo aquele que se
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rebaixar será elevado" – Jesus.
EE, de A. Kardec, cap. VII – Bem-aventurados os pobres de espírito - Quem se elevar será rebaixado, itens 3 a 6.
"Encargos pequeninos" mens. 7; "Ante o mundo espiritual" mens. 15, In: Benção de paz, de FC. Xavier/Emmanuel. "Cooperação"
mens. 175; "Estima do mundo" mens. 103, In: Caminho, verdade e vida, de FC. Xavier/Emmanuel. "Tarefas humildes" p. 109, In:
Justiça Divina, de FC. Xavier/Emmanuel. Questões 314 e 315, In: O Consolador, de FC. Xavier/Emmanuel. "Convite à humildade"
mens. 28, In: Convites da vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis. "Humildade" mens. 50, In: Messe de amor, de Divaldo P.
Franco/Joanna de Ângelis. Ilustrar com: "Três almas" mens. 24, In: Falando à Terra, de FC. Xavier/espíritos diversos. 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.
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Maria Luiza

Exp: Sebastião Lima
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02/10/2020 Tema: REENCARNAÇÃO, A JUSTIÇA DIVINA
Fazer as oposições: justiça dos homens x justiça de Deus
Apoiar o tema no cap. IV - item 5, do EE de A. Kardec - “Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo”. E no
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evangelho de João, III: 1 a 12, e nas perguntas 167 e 171 do LE, de A. Kardec.
“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, de Léon Denis – FEB. “No Rumo do amanhã” mens. 6, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel.
“Amanhã” mens. 170, In: Vinha de luz, de FC. Xavier/Emmanuel. “A jornada redentora” mens. 49, In: Jesus no lar, de FC.
Xavier/Néio Lúcio.
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. Enfatizar que 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.
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Maria Luiza

Exp: Antonio Carlos

23/10/2020 Tema: PERSEVERANÇA
“Fazer as oposições: desânimo x persistência
Apoiar o tema no evangelho de Mateus 24:13 - “Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo.” E, na epístola de Paulo aos
43
Filipenses 3: 13-14 - “Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que
ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de
Deus em Cristo Jesus”, bem como no cap. XVIII do EE, de A. Kardec: “Muitos os chamados, poucos os escolhidos”, Instruções dos
Espíritos - itens 13 a 15. -- “Não inventes problemas” mens. 26, In: Cirurgia moral, de João Nunes Maia/ Lancelin. -- “Sem fadiga
nem desânimo” mens. 45, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis. - “Persevera um pouco mais” mens. 16, In: Para
sentir Deus, de Wanderley S. Oliveira/ Ermance Dufaux. -- “Até o fim” mens 36, In: Pão nosso, de FC. Xavier/Emmanuel. “Devagar, mas sempre” mens. 62; “Quando há luz” mens. 74; “Não te canses” mens. 124, In: Fonte viva, de FC. Xavier/
Emmanuel. - “Persistir um tanto mais” mens. 28, In: Lições para o auto amor, de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux.
Ilustrar com a história: Por que ir ao templo religioso? Disponível em: https://historiaquecura.blogspot.com/2019/09/porque-ir-aotemplo-religioso.html - Levar à reflexão que o principal requisito para obter o sucesso em nossos caminhos não é a sorte, nem
mesmo o talento, mas a persistência na meta! Ninguém consegue atingir sua meta da noite para o dia! Assim também o cristão
certamente passará por adversidades, quedas e tentações, que colocarão em prova a sua fé e a sua perseverança no projeto divino a
ele destinado.
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Márcia Chiurco

Exp: Wagner

06/11/2020 Tema: O MOMENTO PRESENTE
Fazer a correlação: passado x presente x futuro
Embasar o tema na passagem de João. 12: 35: - “Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem” – Jesus.
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“Valei-vos da luz” mens. 6, In: Pão nosso, de FC. Xavier/Emmanuel. “Lavradores “
mens. 31; “A boa parte” mens. 32; “Estendamos o bem” mens. 35, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel. “Enquanto temos
tempo” mens. 145, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com “A Lembrança e o sal” In: Histórias para pais, filhos e netos, de Paulo Coelho. Editora Globo/SP-2001.
Enfocar a importância de sermos gratos a Deus pelo momento presente, procurando vivê-lo com disposição e boa vontade, sem
esperar por “condições especiais” (Se não houver vento, reme!) considerando que somente no presente é que podemos atuar e
preparar o nosso futuro.
Lembrar a frase de Chico Xavier: “Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e
fazer um novo fim”.
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Valdir

Exp: Guilherme
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04/12/2020 Tema: VIDA DE APARÊNCIAS
Fazer a oposição: mascarar x realizar.
Apoiar o tema no evangelho de Mateus, 7: 21-23 - “Aqueles que dizem: Senhor! Senhor! Não entrarão no reino dos céus...” e na
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parábola da figueira seca, cap. XIX, do EE, de A. Kardec, itens 8, 9 e 10 e no cap. XVIII, itens 6 a 9.
“Pelos seus frutos” mens. 7; “Não te enganes”; mens. 65, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel. “Auto doação” p. 44, In:
Espírito e vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis. “Observemos amando” mens. 35, In: Palavras de vida eterna, de FC.
Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “Dar e deixar” mens. 27, In: Contos e apólogos, de FC. Xavier/irmão X.
Reforçar a necessidade de procurarmos vivenciar o evangelho de Jesus, num exercício diário de elevação de sentimentos,
pensamentos e atitudes, segundo o que ensinou Jesus, para que alcancemos o crescimento espiritual verdadeiro e santificante.
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Maria Luiza

Exp: Márcia Chiurco

25/12/2020 Tema: O CRISTO CONSOLADOR
Fazer as oposições: desalento x confiança
Apoiar o tema no cap. VI do EE, de A. Kardec – O Cristo Consolador. E na passagem: “Vinde a mim, todos os que andais em
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sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei...” Mateus, XI: 28-30, e nas mensagens 6 e 7 do Espírito da Verdade.
“O Consolador” p. 122/7, In: Luz do mundo, de Divaldo P. Franco/Amélia Rodrigues. “Atitudes essenciais” mens. 18; “Acalmate” mens. 33, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “Obreiros atentos” mens. 8; “Ergamo-nos” mens. 13, In:
Fonte Viva, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “Projeto de vida” cap. 3, In: Reforma íntima sem martírio, de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux. Editora
Dufaux / Belo Horizonte - MG / 2003.
Levar o público a refletir que é da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Toda dor, como toda nuvem,
forma-se, ensombra e passa... “À Deus tudo é possível” – Jesus. Se a dor é obrigatória, porém, o sofrimento é opcional. O cultivo
da paixão ao adiantamento espiritual é a solução para todos os problemas da humanidade terrena, e o único caminho para um
mundo melhor. Se aspiramos ao clima da vida superior adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus.
Tarefa: A.E. Fisico 6ª Feira 20:00 h

Local: CEOS

Prep: 19:30h

Dir: Márcia Chiurco

Exp: Jahilda
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