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14/03/2019 A BRANDURA

Fazer a oposição: dureza x brandura

Correlacionar o tema à instrução do espírito Lázaro, no cap. IX, item 6 do ESE, de A. Kardec -  "Não basta que dos lábios manem 

mel".  "Brandos e pacíficos", pág. 35, In: Quando voltar a primavera, esp. Amélia Rodrigues; "Fragmentos de brandura", pág. 23, 

In: Gotas de paz, esp. Carlos; "Na hora da crise", p. 195-6, In: Religião dos espíritos, de FC Xavier/Emmanuel; "A cólera", mens. 

45, de FC Xavier/A. Luiz; "A festa", mens. 80, esp. Hilário Silva.

Ilustrar com "Do aprendizado de judas", mens. 44, In: Luz acima, de FC Xavier/Irmão X, e “As exasperações inúteis, mens. 16, In: 

Cartas e crônicas, de FC Xavier/Irmão X.

Abordar a brandura como virtude que não se baseia na inércia, mas sim na paciência construtiva, devendo o homem aguardar o 

tempo claro para examinar os enigmas dos dias de sombra a fim de, com persistência, vencer os obstáculos. Reforçar ainda que ser 

brando é agir com reflexão e tolerância.

Téc: JuraciPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: IracemaCEOSLocal:

11

Tarefa:

Delimitação:

4368-3113

24/10/2019 PRECE - A COMUNHÃO COM DEUS

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 

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”

Téc: ArnaldoPrep: 13:30hA.E. 5ª Feira 14:00 h Dir: Sebastião SimõesCEOSLocal:

43

Tarefa:

Delimitação:

2331-6678

Que nenhuma palavra seja dita ou ação cometida que fuja aos princípios de Jesus!

As Atitudes de Amor deixam rastros de luz...

Para representar o Cristo não basta somente proferir a palavra é 

preciso vivencia-la!
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