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 Vamos considerar parentes: 

Família de orientação

Família de procriação 

Colaterais



Família

“A rigor, família é uma instituição social que 
compreende indivíduos ligados entre si por laços 
consanguíneos.”

Renovando Atitudes 
Hammed/Francisco do Espírito Santo Neto



“A família é um núcleo de 
reencarnação.” 

Missionários da luz
André Luiz/Chico Xavier

Família

O lar é moradia 
das almas!!



“Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos 
laços espirituais e as famílias pelos laços corporais... 
As primeiras se fortalecem pela purificação e se 
perpetuam no mundo dos Espíritos... As segundas... se 
extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem 
moralmente, já na existência atual.”

O Evangelho segundo o Espiritismo-cap.XIV 
Allan Kardec

Laços de família



“Os que encarnam numa família, sobretudo como 
parentes próximos, são, as mais das vezes, Espíritos 
simpáticos, ligados por anteriores relações, que se 
expressam por uma afeição recíproca na vida 
terrena.”

O Evangelho segundo o Espiritismo-cap.XIV 
Allan Kardec

Parentesco corporal e espiritual



“Mas, também pode acontecer sejam... esses 
Espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente 
anteriores,  que se traduzem na Terra por um mútuo 
antagonismo, que aí lhes serve de provação.”

O Evangelho segundo o Espiritismo-cap.XIV 
Allan Kardec

Parentesco corporal e espiritual



 “Os laços sociais são necessários ao progresso e os de 
família mais apertados tornam os primeiros... Quis Deus 
que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se 
como irmãos.”

O plano divino da família

O Livro dos Espíritos- q.774
 Allan Kardec



Transformação dos laços corporais em laços 
espirituais 

“Família Universal”

O plano divino da família



O planejamento da família no plano 
espiritual



“Frequentemente, o Espírito renasce no mesmo 
meio em que já viveu, estabelecendo de novo 
relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o 
mal que lhes haja feito.”

O planejamento da família

O Evangelho segundo o Espiritismo-cap.V 
Allan Kardec



Sentimentos de culpa e de repulsa; 
Animosidades;
Ingratidão dos filhos para com seus pais; 
Incompreensão dos pais para com seus filhos...

No lar

Campo 
de 

provas

Bendita
escola

Sagrada 
oficina



O casamento

http://www.piczo.com/xo-graphic-licious-ox?g=9771644&cr=1


“O matrimônio na terra é sempre uma resultante de 
determinadas resoluções, tomadas na vida do 
Infinito...”

O Consolador-q.179
 Emmanuel /Chico Xavier

O casamento



Obedece a uma programação que considera o 
passado e o futuro espiritual, o merecimento e a 
necessidade dos cônjuges;

Alguns são detalhadamente planejados;

Afinidade psíquica
Cuidado!!!

Como se formam os casais



Tipos de casamento

“Os consórcios humanos estão previstos na 
existência dos indivíduos, no quadro escuro das 
provas expiatórias, ou no acervo de valores das 
missões que regeneram e santificam.”

O Consolador-q.179
 Emmanuel /Chico Xavier



Combater : indiferença, sensação de rotina, o egoísmo, 
a tirania... 
Desenvolver: a concessão recíproca, a tolerância 
mútua, a fraternidade, a renúncia e o diálogo...

“Mãos à obra”



Solidão afetiva!!

Pauta das provas e expiações: reajustar emoções, 
disciplinar atitudes, aprender a valorizar as relações 
conjugais e a família;
Espíritos que tem compromissos muito 

expressivos com a humanidade que são  
incompatíveis com as responsabilidades do lar.

Todos os espíritos programam 
casar? Não!



Filhos!!



“A criança é um espírito que nos foi confiado por 
algum tempo... são seres em evolução, como nós 
mesmos e aos quais certos vínculos ou compromissos 
nos ligam por essa ou aquela razão.”

Nossos filhos são Espíritos Hermínio 
C Miranda

Filhos!!



“Esses filhos problematizados... são companheiros 
provenientes de desatinadas experiências... Outros são 
seus inimigos que voltam a seu lado para os acertos que 
o amor propõe.”

Vereda Familiar 
Thereza de Brito/Raul Teixeira

Filhos!!



“Mães! abraçai o filho que vos dá desgostos e 
dizei convosco mesmas: Um de nós dois é culpado.”

O Evangelho segundo o Espiritismo- cap  XIV
Allan Kardec

Pais e filhos retornam com a promessa 
de se perdoarem!!

Filhos!!

Santo Agostinho



“Grandes e variadas hordas sombrias de entidades 
espirituais abominam as propostas divinas... Como a 
família é o núcleo assistencial para o progresso da alma 
admitem que seja necessário bombardeá-la (...)”

Ação do mal sobre a família

Desafios da vida familiar
Camilo/Raul Teixeira



(...)Valem-se das fragilidades  humanas, dos impulsos 
irrefletidos de invigilância, das inseguranças emocionais, 
dos temperamentos diversos...”

Ação do mal sobre a família

Desafios da vida familiar
Camilo/Raul Teixeira



“Todo o trabalho que se desenvolve no lar conta com a 
assistência permanente dos Prepostos de Jesus que 
protegem os ninhos-escola.”

Desafios da vida familiar
Camilo/Raul Teixeira

Como proteger a família



Parentes de hoje: 
amigos E OU inimigos 

do passado ?



“Deveis considerarvos felizes por sofrerdes, visto 
que as dores deste mundo são o pagamento da 
dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram 
contrair;  suportadas pacientemente na Terra, essas 
dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida 
futura.”

“Bem-aventurados os aflitos…”

O Evangelho segundo o Espiritismo- cap. V
Allan Kardec



Estou no melhor momento para progredir!

Sei que, provavelmente, estou endividado com 
aqueles que me causam sofrimento!

O objetivo dos reencontros na família é sempre 
estabelecer a convivência fraterna, o reequilíbrio, o 
desenvolvimento de laços espirituais baseados no 
amor!

Considerando que…



Estabelecer ou restabelecer o convívio 
harmonioso com meus parentes! 

Pois, quero no futuro sentir a felicidade de ter 
uma família venturosa!

Eu decido…



Discorda de tudo que eu falo

“Pagar o mal com o bem”

ESCUTAR

CALAR

ELOGIAR

SERENAR

ACEITAR

ABRAÇAR

DIALOGAR

Não muda de jeito nenhum

Sinto repulsa

Fala mal de mim

Ofende-me frequentemente



PARENTES DIFÍCEIS

Texto: Sergito de Souza Cavalcanti
Música: Eric Clapton/You look wonderful tonight

Imagens: Internet



Procure compreender e perdoar 
incompreensões, ciúmes e a intolerância de 

todos aqueles que a Divina Providência 
colocou sob o  mesmo teto que o seu.



Nem sempre nossos parentes são nossos 
amigos. 

O grande sábio Salomão já dizia que: “...Há 
amigo mais chegado que um irmão.”



A abençoada lei de amor e justiça nos 
proporciona quitar débitos com os mesmos 

adversários de ontem, vivendo hoje conosco 
sob  o mesmo teto na condição de pais, mães, 

filhos, irmãos e cunhados...



No lar, ao lado de almas queridas, 
encontramos também antigos desafetos, que 
a sabedoria divina coloca ao nosso lado como 

oportunidade de reconciliação e resgate.



Diante do parente mais difícil, necessário se 
faz o exercício da compreensão, da paciência e 

perdão.
“Reconciliai-vos o mais depressa possível com o 
vosso adversário, enquanto estais a caminho”, 

aconselhou Jesus.



Aproveite a oportunidade de caminharem 
juntos, pois talvez ao longo do percurso 
encontrarão o momento mais adequado e 

propício para esta reconciliação.



Emmanuel nos alerta que: “Toda antipatia, 
aparentemente a mais justa, deve morrer para 
dar lugar à simpatia.” Perdoe   sempre, pois à 
carne só enxergamos uma face da moeda de 

nossas existências.



A outra face só nos será revelada quando 
estivermos no mundo espiritual. Por isso, 

muitas vezes pensamos ser vítimas quando, na 
realidade, somos algozes.



Nunca se esqueça de que não tem os 
parentes que sonhou e sim aqueles que 

merece. Estamos situados na família certa, 
junto das pessoas mais adequadas à nossa 

evolução.



Esforce-se para amá-los, tendo para com 
eles, os nobres sentimentos de perdão, da 
tolerância, da resignação e da paciência.



”Em razão disso tudo, para que 
tenhamos relacionamentos felizes no 
futuro, tomemos nota do lema: 
O ontem já passou. Agora é a 
melhor ocasião para teu cresci-
mento e renovação.”

Renovando Atitudes
 Hammed/Francisco do Espírito Santo Neto
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