
Data TEMA DA PALESTRA EXPOSITOR Observação

1/6/2023 RECESSO ANO NOVO
A Gênese : 6/01/1868

1/13/2023

Consolador prometido
(E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique 
convosco para sempre; o Espírito de verdade, que o mundo não pode 
receber, porque não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque 
habita convosco, e estará em vós. - João 14,16-17)

Angelina

1/20/2023
Espírito
(Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. - Gálatas 5,25)
Espírito - Princípio fundamental da DE

Alexsandra O Livro dos Médiuns : 15/01/1861

1/27/2023

Obreiros atentos
(Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e 
nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, 
este tal será bem-aventurado no seu feito. - Tiago 1,25)
Livrre-arbítrio - Princípio fundamental da DE
FV, capítulo 8

Napoleão Aniversário Caravana: 25

2/3/2023

Perdão
(E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra 
alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas 
ofensas. - Marcos 11,25)

Heleuse

Fraternidade Espírita Caravana de Luz

Programa de Estudos Reunião Pública – 6ª Feira – 2023
O CONSOLADOR PROMETIDO E AS VIRTUDES CRISTÃS

A obra "Evangelho e Parábolas segundo o Espiritismo: Guia de Estudos Espíritas" reúne a experiência da Fraternidade Espírita Caravana de Luz em estudos 
sistemáticos e em detalhamentos sobre O Evangelho Segundo o Espiritismo e sobre as Parábolas Bíblicas. Este livro traz, para cada um dos capítulos do Evangelho 

e para cada Parábola da Bíblia, os principais aspectos relacionados aos temas neles tratados. Ideal para expositores espíritas e pessoas que tenham interesse em 
aumentar seus conhecimentos sobre estudos e parábolas evangélicos.

A obra "Investigando o Livro dos Espíritos" traz estudos sobre as 4 partes, os 29 capítulos, os 162 itens de O Livro dos Espíritos e os 15 princípios fundamentais 
doutrinários do Livro dos Espíritos. Representa, portanto, um importante roteiro para ajudar na preparação de estudos expositivos e para possibilitar a aquisição de 

conhecimentos sobre o Livro dos Espíritos e seus ensinamentos.



Data TEMA DA PALESTRA EXPOSITOR Observação

2/10/2023
Corpo espiritual
(Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo 
natural, há também corpo espiritual. - 1 Coríntios 15,44)
Perispírito - Princípio fundamental da DE

Edson

2/17/2023
Afinal, o que é o carnaval?
Livro: Nas fronteiras da loucura, de Manoel Philomeno de 
Miranda/Divaldo Pereira Franco

Lucila Carnaval: 21
Quarta-feira de Cinzas: 22

2/24/2023

Obediência e resignação
(Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais 
do que digo. - Filemon 1,21)
ESE, IX, item 8

Tânia

3/3/2023
Alegria
(E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. - Atos 
13,52)

Alexsandra             

3/10/2023
Lei de causa e efeito
(... a cada um segundo as suas obras. - Mateus 16,27)
Causa e efeito - Princípio fundamental da DE

Marcos       

3/17/2023
Boa vontade
(Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. - 
Efésios 6,7) Cidea

3/24/2023

Nem céu nem inferno
(E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o 
seio de Abraão; e morreu também o rico, e foi sepultado.
E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe 
Abraão, e Lázaro no seu seio. - Lucas 16,22-23)
Plano espiritual - Princípio fundamental da DE

Napoleão
A Gênese : 22/03/1882 – editada pela 1ª 
vez em língua portuguesa;
O Espírito de Verdade: 25/03/1856 
primeira manifestação

3/31/2023
Fé
(E disse o Senhor: Se tivésseis fé como um grão de mostarda, diríeis a 
esta amoreira: Desarraiga-te daqui, e planta-te no mar; e ela vos 
obedeceria. - Lucas 17,6)

Christiane

4/7/2023
Tolerância
(Eu, porém, vos digo que não resistais ao mau; mas, se qualquer te 
bater na face direita, oferece-lhe também a outra. - Mateus 5,39) Lucila  

Nascimento de Chico Xavier: 2/04/1910



Data TEMA DA PALESTRA EXPOSITOR Observação

4/14/2023

Doutrina Espírita e nós
(Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça 
da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. - 1 
Tessalonicenses 5,8)

Marcos       

Sexta-feira santa: 7
Páscoa: 9
ESE: 15/04/1864
Lançamento e Dia do Consolador 
(14/4/1999)

4/21/2023 Gratidão
(A graça seja com todos vós. - Hebreus 13,25) Heleuse LE: 18/04/1857

Tiradentes: 21

4/28/2023

Mediunidade: laboratório divino
(E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, Que do meu Espírito 
derramarei sobre toda a carne; E os vossos filhos e as vossas filhas 
profetizarão, Os vossos jovens terão visões, E os vossos velhos 
sonharão sonhos. - Atos 2,17)
Mediunidade - Princípio fundamental da DE 

Angelina Descobrimento do Brasil: 22

5/5/2023 Trabalho: no limite de nossas forças?
LE, questões 676 e 683 Tânia

Trabalho: 1 de maio
Campanha da FEB: “Eu tenho Fé na 
Vida” - 5/maio/2017

5/12/2023 Maria de Nazaré
Boa Nova, capítulo 30 Edson Mães: 14

5/19/2023

Caridade
(E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro; mas o que tenho isso te 
dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. - Atos 
3,6)

Napoleão
Outras campanhas FEB: O melhor é viver 
em família! Aperte mais esse laço!; 
Construamos a Paz Promovendo o Bem!; 
O Evangelho no Lar e no Coração

5/26/2023

Nascer de novo
(Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que 
aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? 
Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer?
Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não 
nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. - João 
3,3-5)
Reencarnação - Princípio fundamental da DE

Cidea

6/2/2023
Palavra
(Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. - Tito 2,1) Fátima



Data TEMA DA PALESTRA EXPOSITOR Observação

6/9/2023

Cristo em nós (significado de Corpus Christi)
( Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive 
em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de 
Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. - Gálatas 
2,20)
FV, capítulos 17, 25, 58, 109, 125 e 137

Lucila Corpus Christi: 8;
Namorados: 12

6/16/2023
Fraternidade
(Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, 
preferindo-vos em honra uns aos outros. - Romanos 12,10)

Angelina
107 anos de Evangelização Espírita: 
14/6/1914

6/23/2023

Oração
(E, quando orares, não sejas como os hipócritas; pois se comprazem 
em orar em pé nas sinagogas, e às esquinas das ruas, para serem 
vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu 
galardão. - Mateus 6,5)

Edson

6/30/2023
Responsabilidade
(E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-
vos a vós mesmos. - Tiago 1,22) Christiane Desencarne Chico: 30/06/2002

7/7/2023

Sede perfeitos
(Sede vós pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos 
céus. - Mateus 5,48)
Evolução - Princípio fundamental da DE

1ª edição de Parnaso de além túmulo : 
6;  
O que é o Espiritismo –  junho/1859 – 
lançamento

7/14/2023

Esperança
(E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, 
sabendo que a tribulação produz a paciência; e a paciência, a 
experiência; e a experiência, a esperança. - Romanos 5,3-4)

7/21/2023
Perseverança
(Mas aquele que persever até o fim, será salvo. - Mateus 24,13)

Dia da CARIDADE: 19;
Dia do Amigo e Dia internacional da 
amizade: 20;

7/28/2023
Há muitas moradas na casa do Pai
(Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo 
teria dito. Vou preparar-vos lugar. - João 14,2)
Pluralidade dos mundos habitados - Princípio fundamental da DE

8/4/2023
Deus, Pai e Criador
Princípio fundamental da DE O Céu e o Inferno (CI): 1/08/1965;

Pais: 9

8/11/2023
Vigilância
(Vigiai, estai firmes na fé; portai-vos varonilmente, e fortalecei-vos. - 
1 Coríntios 16,13)

Pais: 13
N. Sra. Assunção: 15



Data TEMA DA PALESTRA EXPOSITOR Observação

8/18/2023

Influências
(E, sendo por divina revelação avisados num sonho para que não 
voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro 
caminho. E, tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu 
a José num sonho, dizendo: Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e 
foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga; porque Herodes 
há de procurar o menino para o matar. - Mateus 2,12-13)
Influência dos espíritos em nossa vida - Princípio fundamental da DE

8/25/2023 Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho

9/1/2023 Campanha FEB “Em Defesa da Vida" - Suicídio: desistir não é a melhor 
opção! (prevenção e posvenção)

Campanha “Em Defesa da Vida” –  
5/09/1993

9/8/2023
Campanha FEB “Em Defesa da Vida" - Deixe-me viver - ABORTO NÃO! 
(lembrar que gravidez é consequência natural de relação sexual) Independência: 7

Dia mundial de prevenção do suicídio: 10

9/15/2023
Campanha FEB “Em Defesa da Vida" - Relacionamentos saudáveis ou 
doentios? (amor X apego; escolhas que libertam X escolhas que 
aprisionam/matam; aumento de homicídios e feminicídios)

9/22/2023 Campanha FEB “Em Defesa da Vida" -Construamos a paz

9/29/2023 Campanha FEB “Em Defesa da Vida" - Viver: sublime desafio! (a vida é 
um dom divino!)

10/6/2023 Outubro especial - Nascimento Kardec: 3/10/1804

10/13/2023  Outubro especial - 
Dia Mundial da Saúde Mental: 10;  
Criança e Padroeira do Brasil: 12;
Professor: 15

10/20/2023  Outubro especial - 

10/27/2023 Outubro especial -

11/3/2023

Somos imortais?
(Porquenato a inclinação da carne é morte; mas a inclinação do espírito 
é vida e paz. - Romanos 8,16)
Imortalidade da alma - Princípio fundamental da DE

Finados: 2 - Imortalidade da alma



Data TEMA DA PALESTRA EXPOSITOR Observação

11/10/2023
Gentileza
(Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da 
sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. - 1 Timóteo 5,8) Proclamação da República: 15

11/17/2023

Natureza e nós
(E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, 
aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. - Marcos 
4,39)
Ação dos espíritos na natureza - Princípio fundamental da DE

11/24/2023

Na construção do futuro
(Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo 
consomem, e onde os ladrões minam e roubam;
Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem 
consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam.
Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso 
coração. - Mateus 6,19-21)
Vida futura- Princípio fundamental da DE
Livro da Esperança, capítulo 3

12/1/2023

Bom ânimo
(Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis 
aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. - João 16,33) VL, 
155

N. Sra. Conceição: 8

12/8/2023

Amor
(O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não 
trata com leviandade, não se ensoberbece. - 1 Coríntios 13,4)

12/15/2023
Jesus: pão da vida
(Eu sou o pão da vida. - João 6,48)
Princípio fundamental da DE

12/22/2023 RECESSO NATAL ________ Natal: 25

12/29/2023 RECESSO ANO NOVO ________ Ano novo: 31
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