CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor

Programação anual de Palestras 2021

02-jan-2021

Expositor Assís
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16/01/2021 TEMPO DE RENOVAÇÃO
Delimitação: Fazer a oposição: Aquisições passageiras X Aquisições eternas.
Delimitação: Se nos dizemos seguidores de Jesus, sigamos-lhe os passos, amparando, consolando, ajudando, instruindo, edificando
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e servindo a todas as criaturas.
Fundamentar o tema na mensagem contida no Cap. I, Item 9 – Instruções dos Espíritos: “A Era Nova”, In: ESE, de Allan Kardec.
“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. E com:
“Tempo de Renovação”, In: Liberta-te do mal, Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. E com: “A Inesperada Renovação”, de FC.
Xavier/Meimei, In: Deus aguarda.
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: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Dir: Eloísa

Téc: --

20/02/2021 ALEGRIA
Delimitação: Fazer as oposições: Enfado X Bom ânimo.
Delimitação: Devemos cultivar alegria e otimismo sempre, pois um coração alegre e intimorato é mais forte e preparado para
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enfrentar os desafios da vida, e encontra sempre uma razão para esperar pelo melhor.
Apoiar o tema no capítulo 5, item 13, do ESE, de Allan Kardec – Motivos de resignação;
E em Filipenses, 4: 4 – “Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se!”.
“Psicologia da alegria na transformação interior” cap. 9, In: Emoções que curam, de Wanderley S. de Oliveira/Ermance Dufaux.
“Ser feliz” mens. 2, 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. “Estímulo fraternal” mens. 73, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “Uma história sobre alegria”. Texto esparso.
Enfocar que um coração alegre e otimista é mais forte e mais preparado para enfrentar os desafios da vida. Mesmo que passemos
por momentos difíceis, o que é natural, podemos experimentar os benefícios da alegria, do bom ânimo, da serenidade e da gratidão
à Deus. Destacar a importância de sorrirmos. Um sorriso significa muito: Enriquece quem o recebe, sem empobrecer quem o
oferece. Dura apenas um segundo, mas sua recordação, por vezes, nunca se apaga!
“Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa”. Jesus, em João 15: 11
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Dir: Eloísa

Téc: --

Para representar o Cristo não basta somente proferir a palavra é
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As Atitudes de Amor deixam rastros de luz...
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03/04/2021 O SENTIDO DA DOR
Delimitação: Fazer a oposição: Mal sofrer X Bem sofrer.
Delimitação: A Dor surge para crescermos. Este é o seu objetivo! O que faremos com a sua visita, corre por nossa conta. Podemos
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refletir sobre o que nos cabe aprender com ela, ou nos revoltarmos e cairmos em sentimentos de desvalia, desamor e vitimização. A
escolha é nossa.
Apoiar o tema no ESE, de A Kardec, cap. V (todo) - “Bem-Aventurados os aflitos”, e no evangelho de Mateus, cap. V, 4, 6 e 10:
“Bem-Aventurados os que choram, porque serão consolados...”
LE, de A. Kardec, Q. 132 e 133. “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” mens 10, In: Agenda cristã, de F.C. Xavier/André Luiz. “Melhor sofrer no bem” mens. 64; “Lugar
deserto”, mens. 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” mens. 27, In: Alerta, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis.
“Vitória final” mens. 43, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “Diante de problemas” mens. 10, In: Sementeira
da fraternidade, de Divaldo P. Franco/Espíritos Diversos.
Ilustrar com o texto: “Há males que vem para o bem” sobre a vida do maestro João Carlos Martins; e com: “Ferro velho das
almas” In: 100 Estórias de vida e sabedoria, de Osvino Toillier (Org.), Edit. Sinodal 2007.
Destacar que todos enfrentamos dificuldades neste mundo, já que são naturais em nosso atual estágio evolutivo. Felizes aqueles que
compreendem que estas dificuldades e obstáculos fazem parte da vida, e que surgem para mudarmos o rumo das nossas vidas e
provarmos se já conseguimos desenvolver as virtudes do perdão, da tolerância, da perseverança, do amor e da caridade. Vale
lembrar que: Se a dor é obrigatória, o sofrimento porém, é opcional!
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Dir: Zenaide

Téc: --

19/06/2021 OS DIFERENTES “SOLOS” DA ALMA HUMANA
Delimitação: Fazer a oposição: Solo infértil X Solo fértil.
Delimitação: Necessitamos preparar o “solo” da nossa alma, para podermos receber com real proveito a semente do Evangelho de
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Jesus.
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. XVII – Sede perfeitos - itens 5 e 6 - “... E o que semeia, saiu a semear”. (Parábola do
semeador).
“Tua quota” mens. 14, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “Você mesmo” mens. 42, In: Agenda cristã, de FC.
Xavier/André Luiz. “Faça o mesmo” mens. 23, In: Sementeira de fraternidade, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “Observa
teu comportamento” mens. 30, In: Cirurgia moral, de João Nunes Maia/Lancellin. “Reparemos nossas mãos” mens. 37, In:
Palavras de vida eterna. “O Cristão e o mundo “mens. 102, In: Caminho, verdade e vida, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “O Coração dos discípulos” cap. 5, In: O Mestre inesquecível, de Dr. Augusto Cury; e com: “Nas hesitações de
Pedro”, In: Luz acima, de FC. Xavier/A. Luiz por Irmão X.
Explicar as simbologias contidas na parábola: O semeador, as sementes, os tipos de solo. Esclarecer que ela – A parábola, sintetiza
os caracteres predominantes da alma humana nos mais variados momentos da vida, e as diferentes maneiras que existem de
aproveitamento dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Ao analisar os diferentes tipos de solo, podemos nos inserir no contexto e
refletir sobre a qualidade dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Levar à reflexão: Qual é a qualidade das sementes que
estamos plantando em nossos corações, no coração do mundo, e no coração do nosso próximo?
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Dir: Neuza Zenaide

Téc: --
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28/08/2021 RUMO AO MUNDO DE REGENERAÇÃO
Delimitação: Fazer a oposição: Distração X Despertamento.
Delimitação: “...Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração (que habitará a Terra) se distingue por inteligência
34
e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e as crenças espiritualistas...Não se comporá exclusivamente de
Espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias
progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração...”
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. III – Há muitas moradas na casa de meu Pai (todo), foco nos itens 16 A 18. “...Os
mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz
e o descanso, acabando por se purificar...”
“A Geração nova” cap. 18, itens 27 a 35, In: A Gênese, de A. Kardec. “Diante da Terra” mens. 39; “Ante o infinito” mens. 40, In:
Roteiro, de FC Xavier/Emmanuel. “Moradas” mens. 30, In: Sementeira da fraternidade, de Divaldo P. Franco/Espíritos diversos.
“Sem fadiga nem desânimo” mens. 45, In: Otimismo, de Divaldo P. Franco/Joanna de Angelis. “Alimenta a esperança” cap. 18,
In: Cirurgia moral, de João Nunes Maia/Lancellin. “Oração de Francisco de Assis” disponível na Internet.
Ilustrar com a história retratada no filme: “A corrente do bem”.
Enfatizar que a Terra vem se transformando, lentamente, conforme nos relata a Doutrina Espírita, rumo a um mundo de
regeneração! E o momento atual - de transição - é um campo fértil para a renovação espiritual das criaturas que a habitam, e,
assim, venham a conquistar o direito de nela permanecer e desfrutar das benesses que nela reinará. Urge pois trabalhar, sem
esmorecer a necessária “reforma interior”, para fazer jus pertencer à nova geração de espíritos que habitarão a Terra regenerada.
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Dir: Neuza Zenaide

Téc: --

04/12/2021 A ESPERANÇA
Delimitação: Fazer a oposição: Desesperar x Confiar.
Delimitação: A Esperança não pode desaparecer dos nossos ideais. Ela é uma flor que devemos cultivar, pois que nos predispõe ao
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despertar espiritual, para a capacidade de prosseguir em nosso caminho, mesmo diante das dificuldades da jornada.
Apoiar o tema em Salmos 42: 11 “- Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de
mim? Ponha a sua esperança em Deus! pois ainda o louvarei; ele é o meu Salvador e o meu Deus”; E na epístola de Paulo aos
Filipenses, 4: 19 - “O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus”.
“A Brisa da esperança” cap. 25, In: Lindas mensagens, de Miltes C. Bonna/Meimei. “Mensagem de esperança” p. 103, In: Espírito
e vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis. 2ª edição. “Diretriz” mens.1, In: Amizade, esp. Meimei/FC. Xavier/Meimei.
“Alimenta a esperança” mens.18, In: Cirurgia moral, de João Nunes Maia/Lancellin. “Nunca desfalecer” mens. 61; “Estímulo
fraternal” mens. 73, In: In: Fonte vida, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “A História da esperança”. Autoria desconhecida. Encontrado em:
mensagenseimagenspositivas.blogspot.com/2012/09/esperanca.html).
Informar que, para a nossa paz interior, em tudo o que fizermos, não deveremos esquecer a esperança, porque esse anseio de
encontrar o melhor nos leva à alegria e ao bem-estar indizível. Devemos alimentar a esperança, para nos libertarmos das sombras
do desinteresse. “Confiemos no Senhor que os caminhos se nos abrirão, mostrando-nos as portas onde encontraremos a paz do
coração”.
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Dir: Neuza Zenaide

Téc: --

01/01/2022 O CRISTO CONSOLADOR
Delimitação: Fazer a oposição: Desalento X Confiança.
Delimitação: “O Cultivo da paixão ao adiantamento espiritual é a solução para todos os problemas da humanidade, e o único
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caminho para um mundo melhor.”
Apoiar o tema no ESE, de A. Kardec, cap. VI – O Cristo consolador, itens 6 e 7. “Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e
vos achais carregados, e eu vos aliviarei...”. Jesus, Mateus, XI: 28-30. “Das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se
perderá”. Jesus, o bom pastor.
“O Consolador” p. 122/7, In: Luz do mundo, de Divaldo P. Franco/Amélia Rodrigues (espírito). “Acalma-te” mens. 33; “Espera
por Deus” mens. 117, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “Obreiros atentos” mens. 8; “Ergamo-nos” mens. 13;
“Apascenta”, mens. 19, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com a mensagem: “Vivemos um momento histórico da transição para a luz”, datada de 18/11/2016, recebida do espírito
Bezerra de Menezes, através da psicofonia do médium Divaldo P. Franco, extraída da Internet.
Enfocar que devemos permanecer como fiéis servidores do bem, na certeza de que nunca nos faltará o indispensável concurso do
Mundo Maior. “Buscai conectar-vos com as esferas da vida e recebereis as diretrizes traçadas para o bom combate, que deve
iniciar-se no ádito do coração”. Destacar que, se aspiramos ao clima da vida superior, devemos nos adiantar, caminhando com os
padrões de Jesus, desde já.
Tarefa: DESADEF - Sábado 16:00 h

Local: CEOS

Prep: 15:45h

Dir: Zenaide

Téc: --
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