Aos dirigentes de casa
Pergunta 1
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“- Lictor, ainda que eu fosse um homem poderoso como o teu César, nunca ergueria a voz para
ordenar a morte de quem quer que fosse, à face da Terra. Sou dos que negam o próprio direito
da chamada legítima defesa, porque está escrito na Lei que “Não Matarás”, sem nenhuma
cláusula que autorize o homem a eliminar o seu irmão, nessa ou naquela circunstância...Toda a
nossa defesa, neste mundo, está em Deus, porque só Ele é o Criador de toda a vida e somente
Ele pode pôr e dispor de nossos destinos.”
Pergunta: Como dirigente de casa, o que fazemos em nosso íntimo quando nos deparamos
com um companheiro com opiniões divergentes da nossa?
Falta receber a pergunta 2
Ana Suely
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Ao dirigente de escola
Falta o texto... (capitulo 10)
1 - Podemos dizer que Simeão foi um exemplo de FIDELIDADE? Em caso afirmativo ou
negativo, explicitar onde essa caracterísitcas foi ou não observada.
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“Lívia, acolhida por todos com simpatia franca, parecia devassar um mundo novo, até então
desconhecido, na sua existência. Confortava-lhe, sobremaneira, a expressão de sinceridade e
candura, daquela vida simples e humilde, sem atavios nem artifícios sociais, mas também sem
preconceitos nem fingimentos perniciosos.”

Pergunta: O quanto tenho colocado minhas próprias tendências e isso tem alterado o sentido
inicial da simplicidade e pureza do programa da EAE?
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Vibraçoes Cuba dias 2 ;7 e 8 ingreso FDJ
x=x=x=x=x=x=xxx=x=x=x=x=x
Para os Discípulos
Pergunta 1
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“Publius, contudo, obedecendo ao impulso de suas vaidades pessoais, não desejava recordar a
figura extraordinária que tivera ante os olhos deslumbrados. Arquitetava castelos de teorias na
sua imaginação superexcitada, para afastar a interferência direta daquele homem no caso da
cura da filhinha, respondendo, assim, às objeções do seu próprio espírito de observador e
analista meticuloso.”
Pergunta: O que fazemos para justificar nossas ações e evitar a mudança de comportamento?
Falta texto (Silvia)
2 - O caminho percorrido por Públius Lentulius foi difícil e tortuoso devido a distância com os
valores da verdadeira vida " Vida Espiritual". Nós como discípulos podemos fortalecer a nossa
caminhada em direção à nossa reforma ìntima e evolução espiritual através de quais atitudes e
ou projetos de vida?

