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O que Jesus espera de cada um 

de nós? 



JESUS 

convida ao mandato 

“Simão e André, filhos de Jonas, venho da 

parte de Deus e vos convido a 

colaborarem comigo na construção do 

reino de Deus, na Terra.” 



No Sermão da 

Montanha,  

Jesus inicia falando: 
“Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o Reino dos 

céus...” 

“Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, 

porque deles é o Reino dos céus...” 

“Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e 

fariseus, de modo nenhum entrareis no Reino dos céus.” 

“Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer 

ou pelo que haveis de beber; nem quanto ao vosso corpo, pelo que 

haveis de vestir... Mas buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, 

e todas estas coisas vos serão acrescentadas.”  
(Mateus 6,25 e 6,34) 



“... ajudando a 

construir o 

Reino de Deus” 

“Importância do Grupo de 
estudos familiares na Casa 

Espírita” 



Considerar sempre que  
o adulto precisa perceber a 

utilidade de cada nova 
aprendizagem, sentir que o seu 

tempo está sendo  
usado de forma adequada e ver 

o seu esforço revertido 
em resultados. 





Família 

A família 
consanguínea é 
lavoura de luz da alma, 
dentro da qual 
triunfam somente 
aqueles que se 
revestem de paciência, 
renúncia e boa 
vontade. 

(...) na condição de pais 
e filhos, cônjuges ou 
parentes, não 
passamos de 
devedores em resgate 
de antigos 
compromissos. 

Emmanuel 



O Centro Espírita e os Pais 

Não se pode falar em evangelização espírita 
infanto–juvenil sem estender os ensinamentos 

espíritas aos lares dessas crianças e desses 
jovens, em especial aos seus pais. 

Concomitantemente às tarefas referidas, 
deverá ser desenvolvido um trabalho junto à 

família, que é a mais importante agência 
educativa que se conhece, em relação às 

novas gerações. 

 

Subsídio para as Sociedades Espíritas – F.E. Paraná 



 

 Família  
e  evangelização 



 

MISSÃO DA FAMÍLIA (*) 

Os pais humanos têm de ser os primeiros 
mentores da criatura. De sua missão 
amorosa, decorre a organização do 

ambiente justo. (...) 

A tarefa doméstica nunca será uma 
válvula para gozos improdutivos, porque    
 constitui trabalho e cooperação  

 com Deus.  

(*) do livro Caminho, Verdade e Vida 



Lembrai-vos de que a cada pai e a 
cada mãe perguntará Deus:  

Que fizeste do filho 
confiado à vossa 
guarda? 



“Ó espíritas! Compreendei o grande papel da 
Humanidade; compreendei que, quando produzis 
um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço 
para progredir; inteirai-vos dos vossos deveres e 
ponde o vosso amor em aproximar de Deus esta 
alma; tal a missão  que vos está confiada e cuja 
recompensa recebereis, se fielmente a 
cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que 
lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o 
seu bem-estar futuro.  



“quantos pais são infelizes com seus filhos 
porque não lhes combateram desde o princípio 
as más tendências! Por fraqueza, ou 
indiferença, deixaram que neles se 
desenvolvessem os germens do orgulho, do 
egoísmo e da tola vaidade, que produzem a 
secura no coração; depois mais tarde, quando 
colhem o que semearam, admiram-se e se 
afligem da falta de deferência com que são 
tratados e da ingratidão deles.” 



Papel da Família na Evangelização 

Que os pais enviem seus filhos às escolas de 
evangelização, disciplinando-os na 

assiduidade tão necessária, interessando-se 
pelo aprendizado evangélico da prole, 
indagando, dialogando, motivando, 

acompanhando... 
 

Mensagem de Guilhon Ribeiro 



383. Qual, para este (Espírito), a utilidade 

de passar pelo estado da infância? 
 

(...) o Espírito, durante esse período, é 

mais acessível às impressões que 

recebe, capazes de lhe auxiliarem o 

adiantamento, para o que devem 

contribuir os incumbidos de educá-lo. 

O Livro dos Espíritos - Perg. 383 



‘ 

385. Que é o que motiva a 

mudança que se opera no 

caráter do indivíduo em certa 

idade, especialmente ao sair da 

adolescência? É que o Espírito 

se modifica? 
 

 

O Livro dos Espíritos - Perg. 383 



“(...). Os Espíritos só entram na vida corporal 

para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. 

A fragilidade dos primeiros anos os torna 

brandos, acessíveis aos conselhos da 

experiência e dos que devam fazê-los 

progredir. É quando se pode reformar o seu 

caráter e reprimir seus maus pendores. Esse 

é o dever que Deus confiou aos pais, missão 

   sagrada pela qual terão de responder.” 

(Allan Kardec, “O Livro dos Espíritos”, q. 385). 



http://www.officinadamente.com.br 



http://www.officinadamente.com.br 



http://www.officinadamente.com.br 



http://www.officinadamente.com.br 



é um processo de mudança de comportamento 

obtido através da experiência construída por 

fatores emocionais, neurológicos, relacionais 

e ambientais. Aprender é o resultado da 

interação entre estruturas mentais e o meio 

ambiente. No enfoque centrado na 

aprendizagem, o conhecimento é construído e 

reconstruído continuamente.  

Aprendizagem 

http://pedagogia.brasilescola.com 



FUNÇÃO DA FAMÍLIA 

As escolas instrutivas do planeta poderão 

renovar sempre os seus métodos pedagógicos, 

com esses ou aqueles processos novos, 

de conformidade com a psicologia infantil, 

mas a escola educativa do lar só possui uma 

fonte de renovação que é o Evangelho, e um 

só modelo do mestre, que é a personalidade 

excelsa do Cristo.  
Emmanuel 



• "Há um elemento, que se não costuma 
fazer pesar na balança e sem o qual a 
ciência econômica não passa de 
simples teoria. Esse elemento é a 
educação, não a educação intelectual, 
mas a educação moral.  

 

• Não nos referimos, porém, à educação 
moral pelos livros e sim à que consiste 
na arte de formar os caracteres, à que 
incute hábitos, porquanto a educação 
é o conjunto dos hábitos adquiridos.  

 
Allan Kardec Livro dos Espíritos (perg. 685a)  



E Kardec complementa, comentando a questão 

917 do mesmo Livro dos Espíritos:  

 

     "Faça-se com a moral o 

que se faz com a inteligência 

e ver-se-á que, se há 

naturezas refratárias, muito 

maior do que se julga é o 

número das que apenas 

reclamam boa cultura, para 

produzir bons frutos".  



INFÂNCIA – P. 109 

 Passada a época infantil, credora de toda vigilância e 

carinho por parte das energias paternais, os processos de 

educação moral, que formam o caráter, tornam-se mais difíceis 

com a integração do Espírito em seu mundo orgânico material, 

e, atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no 

lar, então, só o processo violento das provas rudes, no mundo, 

pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, 

porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu 

patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas 

quedas, se lhe faltou a Luz interior dos sagrados princípios 

educativos. 



582. Pode-se 

considerar como 

missão a 

paternidade? 

O Livro dos Espíritos - Perg. 582 



Resposta dos espíritos: 

“É, sem contestação possível, uma verdadeira 

missão.  É ao mesmo tempo grandíssimo 

dever e que envolve, mais do que o pensa o 

homem, a sua responsabilidade quanto ao 

futuro.  Deus colocou o filho sob a tutela dos 

pais, a fim de que estes o dirijam pela senda 

do bem, e lhes facilitou a tarefa dando 

àquele uma organização débil e delicada, 

que o torna propício a todas as impressões.” 

    

     O Livro dos Espíritos - Perg. 582 



Qual a conexão entre a 

consanguinidade e o destino? 

Nos elos da consanguinidade, 

reavemos o convívio de todos 

aqueles que se nos associaram ao 

destino, pelos vínculos do bem ou 

do mal, através das portas 

benditas da reencarnação. 

Emmanuel, Leis do Amor 



Plenitude das Faculdades 
“ [...] (As faculdades) se desenvolvem gradualmente, 

com os órgãos. Ela se encontra numa nova 
existência; é preciso que aprenda a se servir dos seus 

instrumentos: as ideias lhe voltam pouco a pouco, 
como um homem que acorda e se encontra numa 

posição diferente da que ocupava antes de dormir.” 
Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, Q. 352 



"A partir do nascimento, suas ideias retomam 

gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem 

os órgãos; de onde se pode dizer que, durante os 

primeiros anos, o Espírito é verdadeiramente criança, 

porque as ideias que formam o fundo do seu caráter 

estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que 

seus instintos dormitam ele é mais flexível e, por isso 

mesmo, mais acessível às impressões que podem 

modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna 

mais fácil a tarefa imposta aos pais." 

Allan Kardec, O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. VIII.4 



filho não vem com manual.flv.avi


Quais são as principais características 

dos nossos filhos? 



" Desde o berço, a criança manifesta os 

instintos bons ou maus que traz de sua 

existência anterior; é a estudá-los que é 

preciso se aplicar; todos os males têm seu 

princípio no egoísmo e no orgulho; espreitai, 

pois, os menores sinais que revelem os 

germes desses vícios, e emprenhai-vos em 

combatê-los, sem esperar que lancem  

raízes profundas; (...)" 

(O Evangelho Segundo o Espiritismo - cap. XIV.9) 



Educação no Lar 

A formação do caráter deve ocorrer no lar.  

Os pais têm, de ser os primeiros mentores dos 

filhos, em cumprimento à sua missão amorosa.  

A tarefa educativa doméstica constitui trabalho e 

cooperação com Deus.  

Nada substitui a educação no lar que é pautada 

nos bons exemplos, porque os filhos sempre 

imitarão os pais.  

Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida 



Ponto de Partida 

Quais as principais 
características e necessidades 
das famílias que frequentam a 

Casa Espírita na qual você 
trabalha? 



“Sendo os primeiros 
médicos da alma dos 
filhos, deveriam ser 
instruídos não só de 

seus deveres, mas dos 
meios de os cumprir.” 

 
(Allan Kardec, “A Revista Espírita”, 1864) 

REFLEXÃO ESSENCIAL 



O que trabalhar com a família ? 

Ser Pai 

Ser Mãe 

Ter Filhos 

A maternidade e a  

Paternidade à luz da  

Doutrina Espírita. 



Paternidade e Maternidade 

Assumir compromissos na 
paternidade e na 

maternidade constitui 
engrandecimento do 

espírito, sempre que o 
homem e a mulher lhes 

compreendam o caráter 
divino. 

 Emmanuel 



Ser Filho Ter Pais 

Piedade Filial e  

“Honrai o vosso pai e a vossa mãe.” 

O que trabalhar com a família ? 



Respeito aos mais velhos 

Aprendam primeiro a exercer piedade para 

com a sua própria família e a recompensar 

seus pais, porque isto é bom e agradável 

diante de Deus. 
 

 Paulo. (I Timóteo, 5:4.) 



A Família Perante a Violência 

 Agressão Física 

 Agressão Psicológica 

 Violência Sexual 

 Corrupção 



A Família Perante as Drogas 

 Causas 

 Conseqüências 

 Processos obsessivos 

 Drogas Lícitas e Ilícitas 

 A sociedade e o uso de drogas 



Como conduzir este trabalho ? 

Periodicidade 

Técnicas  

Recursos 

Facilitadores 

Avaliação 



ATITUDES FUNDAMENTAIS 



ATITUDES FUNDAMENTAIS 



ATITUDES FUNDAMENTAIS 



HABILIDADES ESSENCIAIS 



HABILIDADES ESSENCIAIS 



HABILIDADES ESSENCIAIS 



CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS 



“A base 

da 

educação 

é o 

Amor” 

Johann Heinrich Pestalozzi 



AMOR RELIGIÃO + 

PRINCÍPIOS BÁSICOS DA EDUCAÇÃO 

( PESTALOZZI ) 

(“PESTALOZZI, O GRANDE EDUCADOR” - Prof. Luciano Lopes ) 

-  CONSTITUEM  A  BASE  DE  TODA A EDUCAÇÃO. 
 

- DESENVOLVEM E FORTIFICAM AS FORÇAS DA  NATUREZA 

HUMANA. 
 

SEM AMOR  E  SEM  CRENÇA  NÃO  SE  CONSEGUE  O 
VERDADEIRO DESENVOLVIMENTO DA  NOSSA  

HUMANIDADE. 



De onde procedem estas criaturas-
problemas que são colocadas ao nosso lado? 

“A pessoa problema que renteia contigo, no 

processo evolutivo, não te é desconhecida... 

O filhinho-dificuldade que te exige doação 

integral, não se encontra ao teu lado pela 

primeira vez.” 

Alerta, Joanna de Ângelis 



“Se a pessoa é espírita e põe a filosofia espírita 

como base da família, mas não se revela pai 

excelente ou mãe devotada, os filhos passarão 

a obedecê-los, mas detestarão o instrumento 

de que se utilizam para manter a ordem.” 

Divaldo Franco 



Joanna de Ângelis 

Renasce-se, portanto, no lar, na 
família de que se tem necessidade, e 
nem sempre naquela que se gostaria 
ou que se merece, a fim de progredir 
e limar as imperfeições com o buril 
da fraternidade que a convivência 

propicia e dignifica. 

 



Converse! 



O que Jesus espera de cada um 

de nós? 



Senhor! Porque choras? 

Visão de 

Eurípedes 



Visão de Eurípedes 
 

Começara Eurípedes Barsanulfo, o apóstolo 
da mediunidade, em Sacramento, no Estado 
de Minas Gerais, a observar-se fora do 
corpo físico, em admirável desdobramento, 
quando, certa feita, à noite, viu a si próprio 
em prodigiosa volitação. Embora inquieto, 
como que arrastado pela vontade de 
alguém num torvelinho de amor, subia, 
subia... 
 

Subia sempre. 



Queria parar, e descer, reavendo o veículo 
carnal, mas não conseguia. Braços 
intangíveis tutelavam-lhe a sublime 
excursão. Respirava outro ambiente. 
 

Envergava forma leve, respirando num 
oceano de ar mais leve ainda... Viajou, 
viajou, à maneira de pássaro teleguiado, 
até que se reconheceu em campina 
verdejante. Reparava na formosa paisagem, 
quando, não longe, avistou um homem que 
meditava, envolvido por doce luz. 



Como que magnetizado pelo desconhecido, 
aproximou-se... 
 

Houve, porém, um momento, em que estacou, 
trêmulo. 
 

Algo lhe dizia no íntimo para que não 
avançasse mais... 
 

E num deslumbramento de júbilo, 
reconheceu-se na presença do Cristo. 
 

Baixou a cabeça, esmagado pela honra 
imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se 
como intruso, incapaz de voltar ou seguir 
adiante. 



Recordou as lições do Cristianismo, os 
templos do mundo, as homenagens 
prestadas ao Senhor, na literatura e nas 
artes, e a mensagem dEle a ecoar entre os 
homens, no curso de quase vinte séculos... 
 

Ofuscado pela grandeza do momento, 
começou a chorar... 
 

Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, 
quando adquiriu coragem e ergueu os 
olhos, humilde. 



Viu, porém, que Jesus também 

chorava... 
 

Traspassado de súbito sofrimento, por 

ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que 

pudesse reconfortar o Amigo Sublime...  
 

Afagar-lhe as mãos ou estirar-se à 

maneira de um cão leal aos seus pés... 
 

Mas estava como que chumbado ao 
solo estranho... 



Recordou, no entanto, os tormentos do 

Cristo, a se perpetuarem nas criaturas 

que até hoje, na Terra, lhe atiram 

incompreensão e sarcasmo... 
 

Nessa linha de pensamento, não se 

conteve. Abriu a boca e falou, 

suplicante: 
 

– Senhor, por que choras? 
 

O interpelado não respondeu. 



Mas desejando certificar-se de que era 

ouvido, Eurípedes reiterou: 
 

– Choras pelos descrentes do mundo? 
 

Enlevado, o missionário de Sacramento 

notou que o Cristo lhe correspondia 

agora ao olhar. E, após um instante de 

atenção, respondeu em voz dulcíssima: 



– Não, meu filho, não sofro pelos 
descrentes aos quais devemos amor. 
Choro por todos os que conhecem o 
Evangelho, mas não o praticam... 
 

Eurípedes não saberia descrever o que 
se passou então.  
 

Como se caísse em profunda sombra, 
ante a dor que a resposta lhe trouxera, 
desceu, desceu... 
 

E acordou no corpo de carne. 



Era madrugada. 
 

Levantou-se e não mais dormiu. 
 

E desde aquele dia, sem comunicar a 
ninguém a divina revelação que lhe 
vibrava na consciência, entregou-se aos 
necessitados e aos doentes, sem 
repouso sequer de um dia, servindo até 
a morte. 
 

 
XAVIER, Francisco Cândido, VIEIRA, Waldo. A Vida Escreve, pelo Espírito Hilário 

Silva. 8. ed. Rio de Janeiro: FEB, 1997, Segunda Parte, cap. 27, p. 219-221. 



Missão dos espíritas (*)  

“Ide, pois, e levai a palavra divina: aos grandes 

que a desprezarão, aos eruditos que exigirão 

provas, aos pequenos e simples que a aceitarão; 

porque, principalmente entre os mártires do 

trabalho, desta provação terrena, encontrareis 

fervor e fé. (...)  

Arme-se a vossa falange de decisão e coragem! 

Mãos à obra! O arado está pronto; a terra espera; 

arai!” 
(*) Erasto. 

O Evangelho Segundo o Espiritismo.  

Feb, 2004. Cap XX, item 4. 



POR ESTA DOUTRINA LUZ..... 

OBRIGADO KARDEC 





marcoamleite@gmail.com 

(55 61) 9618-4985 

Boa tarde e até uma próxima 

oportunidade! 



 



 


