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A pergunta é simples…

Gentileza Fraqueza?
é sinal de

Aprende a honrar a tua casa, no culto da gentileza,
enriquecendo-a com o teu serviço constante no bem. e
santificando-a com o teu amor.

Meimei



A pergunta é simples…

Gentileza Fraqueza?
é sinal de

Indelicadeza, 
grosseria, 
aspereza, 

brutalidade, 
má-criação, 
ignorância,
descuido,

impulsividade

Força?
é sinal de

DESEQUILÍBRIO
Se o aprendiz da gentileza menoscabasse o prisioneiro da

impulsividade, o desequilíbrio comandaria a existência.
Emmanuel



Minha Gentileza será explorada? 
A afabilidade e a doçura

6. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e
a doçura, que lhe são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas
aparências. A educação e a freqüentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas
qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma
roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores! O mundo está cheio dessas
criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno; que são brandas, desde que nada as
agaste, mas que mordem à menor contrariedade; cuja língua, de ouro quando falam pela frente, se
muda em dardo peçonhento, quando estão por detrás.

A essa classe também pertencem esses homens, de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem
que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a
quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõem a si mesmos. Não se
atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo
menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem
dizer: “Aqui mando e sou obedecido”, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: “E sou detestado.”

Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado, só
há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são tingidas nunca se desmente: é o mesmo,
tanto em sociedade, como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se, pelas aparências, se
consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. – Lázaro. (Paris, 1861.)

Capítulo IX - Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos > Instruções dos Espíritos



OK!, Mas… Como lidar com quem explora sua gentileza?

1. Resista ao desejo de se explicar.
2. Avalie a situação.
3. Seja assertivo e …



1. Resista ao desejo de se explicar.

Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a 
Terra. (S. MATEUS, 5:5.)

Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados
filhos de Deus. (S. MATEUS, 5:9.)

…. Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da Terra são
açambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos; 
que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o 
supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na Terra como no 
céu, porque serão chamados filhos de Deus.

Capítulo IX - Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos > Injúrias e Violencias



2. Avalie a situação.

LE 766. A vida social é natural?
— Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. 
Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as 
outras faculdades necessárias à vida de relação.

LE 768. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a 
um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma
finalidade providencial, de ordem geral?
— O homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer
porque não possui todas as faculdades: precisa do contato dos 
outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola.
Comentário de Kardec: Nenhum homem dispõe de faculdades
completas e é pela união social que eles se completam uns aos
outros, para assegurarem, seu próprio bem-estar e 
progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, 
são feitos para viver em sociedade e não isolados.



3. Seja Assertivo.



4. Amar

Injurias e violências

…Quando a Humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo; o fraco e o
pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da Terra,
quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso, por
efeito do afastamento dos maus.

Capítulo IX - Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos > Injúrias e Violencias

4. PerDOAR



O poder da Gentileza

Ilustração: https://lubeheraborde.blogspot.com



O poder da Gentileza

Ilustração: https://lubeheraborde.blogspot.com

Deixando transparecer nos olhos
úmidos a alegria e o 
reconhecimento que lhe reinavam
nalma, o professor agradeceu e 
beijou-lhe as mãos, respeitoso.
A bondade dele vencera os
impedimentos legais.
O exemplo é mais vigoroso que a 
argumentação.
A gentileza está revestida, em toda
parte, de glorioso poder.



Frases de Coração

A gentileza é o princípio da renúncia.
André Luiz

Dai gentileza e dar-se-vos-á carinho.
Emmanuel

A Gentileza é filha dileta da renúncia e guarda
consigo o dom de tudo transformar em favor do
infinito bem.

André Luiz





REFERENCIAS
1. Bases Evangélicas
• Mateus: 5:14 5:40 8:15 25:40. 
• Lucas: 12:26: João: 7:6 
• Romanos: 14:17. 
• Gálatas: 5:22. 
• Efésios: 6:7 e 8. 
• Colossences: 3:12. 
• I Timóteo: 5:8. 
• I Pedro: 2:15 4:8 e 11. 
2. Bases Doutrinárias
• O Livro dos Espíritos: Pergs. 766 a 768, 888 e 918 
• O Evangelho Segundo o Espiritismo: Cap.9, item 6. 3. 
3. Obras Subsidiárias Alvorada Cristã: Cap.15 
• Dicionário da Alma: Cap. “Gentileza” 
• Escrínio de Luz: Cap. “Mansos de Coração” I
• déias e Ilustrações: Caps.11 e 36 
• Relicário de Luz: Cap. “O Instante Divino” Somente Amor: Cap.28 Voltei: Cap.2 Caminho, Verdade e Vida: 

Caps.21 e 63 Fonte Viva: Caps.29, 105, 117, 137, 154 e 156.



Frases de caminhão



TESTE DE MEMÓRIA 

Sabeis que foi dito aos antigos: Não matareis e quem quer
que mate merecerá condenação pelo juízo. – Eu, porém, vos
digo que quem quer que se puser em cólera contra seu
irmão merecerá condenação no juízo; que aquele que disser
a seu irmão: Raca, merecerá condenado pelo conselho; e 
que aquele que lhe disser: És louco, merecerá condenado
ao fogo do inferno. (S. MATEUS, 5:21 e 22.)
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