CEOS-Centro Espírita Obreiros do Senhor

Programação anual de Palestras 2021

02-jan-2021

Expositor Rosa Maria

DEPEX-Depto de Exposição Interna

05/01/2021 O RECOMEÇO
Delimitação: Fazer a oposição: Desistência X Persistência.
Delimitação: Recomeçar é benção na lei de Deus. Recomecemos, pois, lembrando-nos, porém, que tudo volta, menos a
1
oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real.
Apoiar o tema nas passagens de Jesus, conforme as anotações de Lucas, 5: 17 – 26. “Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua
casa”; e em Lucas 15: 27. “Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo".
“Recomecemos” mens. 1; “Socorro e concurso” mens. 9; “Atitudes essenciais” mens. 18, In: Palavras de vida eterna, de 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, de Wanderley S. Oliveira/Ermance Dufaux.
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 que nos levam à maturidade espiritual.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Dir: Márcia Chiurco

Téc: --

13/04/2021 CARIDADE
Delimitação: Fazer a oposição: Fé inoperante X Fé com obras.
Delimitação: Estejamos alegres e auxiliemos sempre a todos os que nos partilham a marcha, porque se possuímos a benção de
15
contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento.
Apoiar o tema no cap. XV do ESE, de A. Kardec - Fora da Caridade não há salvação, itens 1 a 6.
"Caridade e riqueza" mens. 49, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. "Estejamos contentes" mens. 9; "Fé
inoperante" mens. 39; "Esmola" mens. 60; "Além dos outros” mens. 96, In: Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel. "Com caridade"
mens. 31, In: Pão nosso, de FC. Xavier/ Emmanuel. “A Petição de Jesus” p. 17 a 19, In: Cartas e crônicas, de FC. Xavier/esp.
Irmão X.
Ilustrar com a história "A Menina do chocolate - Entrevista com Francine Christophe, em 11 de setembro de 2015. Human the
movie. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gXGfngjmwLA; e com: “A Multa maior”, Esparso.
Levar à reflexão que não se pode amar a Deus sem praticar a caridade! Destacar que uma doação mínima, por menor que seja,
pode fazer muito por alguém que necessita: Pode reacender a chama da esperança e fazer brotar a autoestima nos corações
tombados pelas dores e sofrimentos; pode sugerir que nem tudo está perdido, e pode reaquecer um coração enregelado pelo
descaso e indiferença do mundo!
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Dir: Márcia Chiurco

Téc: --

15/06/2021 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
24
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: 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...
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10/08/2021 A EFEMERIDADE
Delimitação: Fazer a oposição: Efemeridade X Eternidade.
Delimitação: “Adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar do Senhor”.
32
Correlacionar o tema à passagem de Tiago, em Atos, 4: 13 – “Eia agora vós que dizeis amanhã...” Relatar todo o texto em que o
apóstolo aborda a falibilidade dos projetos humanos, 4: 13-17; e na parábola do avarento, Lucas, 12:16-21 – “...Insensato, nesta
noite mesmo virão demandar tua alma; e as coisas que ajuntaste, para quem serão? Assim acontece àquele que entesoura para si, e
não é rico em Deus”.
“O Minuto” p. 52/54, In: “O Sol nas almas” de FC. Xavier/Emmanuel. “Eia agora”, mens. 119, In: Fonte viva, de FC.
Xavier/Emmanuel. “Assuntos de tempo” mens. 21, In: Sinal verde, de FC. Xavier/A. Luiz. “Hoje, onde estivermos” mens. 122, In:
Vinha de luz, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “A Libélula” p. 78/79, In: Sabedoria das parábolas, de Felipe Queiroz de Aquino; e com: “E Se não houver
amanhã?”, da redação do Momento Espírita, de 10/11/2020.
Abordar a efemeridade dos momentos que passam e não retornam, e no descuido do homem ao situar-se em expectativas
inoperantes. Levar também o público a refletir sobre o quanto se pode contribuir no minuto que passa, em favor do bem, do amor e
da paz. Refletir sobre a frase: “Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor, pois a dádiva tardia tem gosto de fel”.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Dir: Sônia Mara

Téc: --

28/09/2021 O PERDÃO
Delimitação: Fazer a oposição: Ressentimento X Perdão.
Delimitação: Devemos perdoar sempre, seja o que for, e a quem for. Porque o perdão beneficia principalmente àquele que perdoa,
39
por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental!
Apoiar o tema nas palavras de Jesus anotadas em Mateus, 5: 7 – “Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles
próprios obterão misericórdia”, e na parábola do credor incompassivo, em Mateus, 23: 35.
ESE, de A. Kardec, cap. X - “Perdoai para que Deus vos Perdoe”, itens 1 a 4. “Perdoados, mas não limpos” p. 111, In: Justiça
divina, de FC. Xavier/Emmanuel. “Convite ao perdão” mens. 38, In: Convites da vida, de Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis.
“Enquanto podes”, mens. 40, In: Palavras de vida eterna, de FC. Xavier/Emmanuel. “Embainha a tua espada” mens. 114, In:
Fonte viva, de FC. Xavier/Emmanuel.
Ilustrar com: “Perdão e liberdade”, da redação do Momento Espírita, com base no cap. 10 do livro “A roda da vida”, de Elisabeth
Kübler-Ross, m.d., Ed. Sextante; e com: “Trezentos e sessenta e cinco dias”, In: Histórias para aquecer o coração – 2, de Jack
Canfield e Mark Victor Hansen. Editora Sextante. – Rio.
Informar/refletir que, assim como o remédio é necessário à cura dos males do corpo, o perdão é o remédio santo para a sanidade
mental das criaturas na luta cotidiana. Devemos ponderar que todas as criaturas trazem consigo imperfeições e fraquezas que lhe
são peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazemos nós também as nossas. Portanto, perdoemos: Agora, Hoje, Amanhã e
Sempre, incondicionalmente! Recordemos as palavras do mestre Jesus respondendo à Pedro: “Perdoar não até sete vezes, mas até
setenta vezes sete vezes”.
Tarefa: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Dir: Sônia Mara

Téc: --

30/11/2021 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: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Dir: Rosemara

Téc: --
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28/12/2021 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: Diálogo Fraterno - Ter 08:40h

Local: CEOS

Prep: 08:10h

Dir: Rosemara

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 2021

02-jan-2021

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...

