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“Eu queria ter na vida simplesmente
Um lugar de mato verde
Pra plantar e pra colher
Ter uma casinha branca de varanda
Um quintal e uma janela
Para ver o sol nascer...”



Simplicidade - Definição

O que é ser uma pessoa simples?

Alguns definem a simplicidade como “a celebração do pequeno”. Em 
outras palavras, quem é simples se mostra capaz de apreciar as pequenas 
coisas. Também agradece por elas. Não tem suas expectativas nem suas 
ambições em algo muito elevado, uma montanha muito alta que cubra a 
felicidade. https://treinamento24.com

Pessoa singela, inocente, ingênua, modesta, humilde, vulgar, ignorante.



Simplicidade – Alguns Tipos

 Física ou Material
 Intelectual
 Comportamental
 Moral
 Espiritual



“Tudo o Que o Dinheiro Pode Comprar é Barato” 

“Não ajunteis tesouros na Terra; Olhai as aves do céu 
que nem semeiam, nem segam, nem ajuntam em 

celeiros; Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua 
Justiça...” (Mateus 6:19; 26 e 33).Física ou Material



Simplicidade Intelectual & Efeito Dunning - Kruger
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Simplicidade Moral – Chico Xavier



Simplicidade Comportamental – Lazer, Falar, Consumir, etc

“O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos é 
digno de lástima e está bem próximo da morte, física e moral” (LE 713 e 714).



Simplicidade Espiritual

"Bem-aventurados 
os que têm puro 

coração, porquanto 
verão a Deus. 
(Mateus 5:8)"

"A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. 
Exclui toda idéia de egoísmo e de orgulho"                           (ESE Cap VIII )



LE 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo?

“Jesus.”

Para “Pensar um Pouco”: Jesus, Nosso Modelo e Guia



Jesus e a “Casinha Branca”

Vai diminuindo a cidade
Vai aumentando a simpatia
Quanto menor a casinha, ai
Mais sincero o bom dia
.........
Café tá quente no fogo
Barriga não tá vazia
Quanto mais 
simplicidade, Melhor o 
nascer do dia

Pato Fu



" Por isso vos digo: Não andeis cuidadosos quanto 
à vossa vida, ...
Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem 
segam, nem ajuntam em celeiros; e vosso Pai 
celestial as alimenta. 
Não tendes vós muito mais valor do que elas?                     
(Mateus 6:25 a 26)
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