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VISÃO ESPÍRITA DO CASAMENTO

REUNIÃO PÚBLICA
TEMA: VIDA EM FAMÍLIA

PALESTRA 1 - VISÃO ESPÍRITA DO CASAMENTO

Texto doutrinário

 “E eles disseram: Crê no Senhor Jesus-Cristo, e serás salvo, tu e a tua 
casa.” (Atos, 16: 31).

 FORMAÇÃO DA 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. 
Mas, também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses Espíritos, afastados 
entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí 
lhes serve de provação. Não são os da consangüinidade os verdadeiros laços de família e sim os da simpatia 
e da comunhão de idéias, os quais prendem os Espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. [...] 

Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. 
Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos Espíritos, através das 
várias migrações da alma; as segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes 
se dissolvem moralmente, já na existência atual.” (Allan Kardec, O evangelho segundo o Espiritismo, 104. 
ed., p. 248).

 “De todas as associações existentes na Terra - excetuando naturalmente a Humanidade - nenhuma 
talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa: a constituição da família.

 De semelhante agremiação, na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge 
o lar, garantindo os alicerces da civilização.” (Emmanuel, Vida e sexo, 115. ed., p.13).

  
“Será contrário à lei da Natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres?
É um progresso na marcha da Humanidade.

Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família?
Uma recrudescência do egoísmo.” (Allan Kardec, O livro dos espíritos, 76. ed., perg. 695, 775). 
  

Organização da família no Plano Espiritual 

“O instituto da família é organizado no plano espiritual, antes de projetar-se na Terra?
O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos 

aqueles que se comprometeram, no Além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real 
e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras; 
todavia, aí acorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em 
solidariedade fraternal, com vistas ao futuro.

É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada 
de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os 
sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. 

Purificadas as afeições, acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no 
Infinito, através dos laços imperecíveis do Espírito.” (Emmanuel, O consolador, 14. ed., perg. 175).
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Conceito de família

  “Grupamento de raça, de caracteres e gêneros semelhantes, resultado de agregações afins, a família, 
genericamente, representa o clã social ou de sintonia por identidade que reúne espécimes dentro da mesma 
classificação. Juridicamente, porém, a família se deriva da união de dois seres que se elegem para uma 
vida em comum, através de um contrato, dando origem a genitura da mesma espécie. Pequena república 
fundamental para o equilíbrio da grande república humana representada pela nação.” (Joanna de Ângelis e 
outros espíritos, S.O.S. família, 7. ed., p. 17).

“A família, inquestionavelmente, constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para 
os Espíritos chegados ao mundo das densas energias, nas atividades da renovação individual. 

Ajustados aos circuitos familiares, um número enorme de almas tem conseguido as marcas da vitória, 
os sinetes da santificação, por meio dos exercícios de renúncias audazes, de sofrimentos superlativos, árduos 
aprendizados, devotamentos apostolares, educação e fraternida de sublimes. 

O pólo familiar representa iluminado estuário de bênçãos e for mosuras, como pode converter-se num 
marnel de forças aterradoras, em função dos indivíduos que o formam, quando são dispostos ao cresci mento 
e libertação ou quando fazem do bojo doméstico palco para dis sipações e alucinação.” (Thereza de Brito, 
Vereda familiar, p. 13). 

 

COMPROMISSO CONJUGAL
 
“Como devem proceder aos cônjuges para bem cumprir seus deveres?
O matrimônio muito freqüentemente, na Terra, constitui um aprova difícil, mas redentora.
Os cônjuges, desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas, devem observar o máximo de 

atenção, respeito e carinho mútuo, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-
lhes a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores 
defesas.

No lar, muitas vezes, quando um dos cônjuges se transvia, a tarefa é de luta e lágrimas penosas; 
porém no sacrifício, toda alma se santifica e se ilumina,  transformando-se em modelo no sagrado instituto 
da família.

Para alcançar a paciência e o heroísmo domésticos, faz-se mister a mais entranhada fé em Deus, 
tomando-se como espelho divino a exemplificação de Jesus, no seu apostolado de abnegação e de dor, à 
face da Terra.” (Emmanuel, O consolador, 14. ed., perg. 188).

 
“[...] O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião 

da probidade interior, o adverte e sustenta; mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da 
paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem; como determiná-lo, porém, com exatidão? 
Onde começa ele? O dever principia, para cada um de vós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a 
tranqüilidade do vosso próximo; acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós.” 
(Allan Kardec, O evangelho segundo o Espiritismo, 104. ed., p. 290).

“Sabemos que a Justiça Humana comina punições para os atos de pilhagem na esfera das realidades 
objetivas, considerando a respeitabilidade dos interesses alheios; no entanto, os legisladores terrestres 
perceberão igualmente, um dia, que a Justiça Divina alcança também os contraventores da Lei do Amor e 
determina se lhes instale nas consciências os reflexos do saque afetivo que perpetram contra os outros.

Daí procede a clara certeza de que não escaparemos das equações infelizes dos compromissos de 
ordem sentimental, injustamente menosprezados, que resgataremos em tempo hábil, parcela a parcela, pela 
contabilidade dos princípios de causa e efeito. Reencarnados que estaremos sempre, nesse sentido, até 
exonerar o próprio espírito das mutilações e conflitos hauridos no clima da irreflexão, aprenderemos no corpo 
de nossas próprias manifestações ou no ambiente da vivência pessoal, através da penalogia sem cárcere 
aparente, que nunca lesaremos a outrem sem lesar a nós.” (Emmanuel, Vida e sexo, 15. ed., p. 31).

 
“De modo geral, quem é, nas leis do destino, o marido faltoso?
Marido faltoso é aquele mesmo homem que, um dia, inclinamos à crueldade e à mentira.

E a esposa desequilibrada?
Esposa desequilibrada é aquela mulher que, certa feita, relegamos à necessidade e à viciação.
Quem são os filhos-problemas?
Filhos-problemas são aqueles mesmos Espíritos que prejudicamos, desfigurando-lhes o caráter e 

envenenando-lhes os sentimentos.

Qual a função essencial do lar e da família?
No caminho familiar, purificam-se impulsos e renovam-se decisões. Nele encontramos os estímulos 

ao trabalho, e as tentações que nos comprovam as qualidades adquiridas, as alegrias que nos alentam e as 
dores que nos corrigem.” (Emmanuel, Leis de amor, 24. ed., p. 47-48).
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  FUNÇÃO DO CASAMENTO

“O casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo 
qual duas criaturas se confiam uma à outra, no campo da assistência mútua. 

Essa união reflete as Leis Divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro 
para uma companheira, um coração para outro coração ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de 
valores para a vida.

Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão 
sexual um ser humano se entrega a outro ser humano e, por isso mesmo, não deve haver qualquer 
desconsideração entre si.” (Emmanuel, Vida e sexo, 15. ed., p. 33-34). 

 
“Em verdade, o que mantém o matrimônio não é o prazer sexual, sempre fugidio, mesmo quando 

inspirado pelo amor, mas a amizade, que responde pelo intercâmbio emocional através do diálogo, do 
interesse nas realizações do outro, na convivência compensadora, na alegria de sentir-se útil e estimado.” 
(Joanna de Ângelis, Amor, imbatível amor, 12. ed., p. 32).

“Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da Natureza?
A poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas 

de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real: há apenas 
sensualidade.” (Allan Kardec, O livro dos espíritos, ed. 76., perg. 701). 

 

COMO É VISTO O CASAMENTO NO PLANO ESPIRITUAL

“Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, 
entretanto, que, a rigor, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Onde, nas 
esferas do globo, o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres 
legitimamente partilhados? Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a 
indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada; quando 
a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo, na linha 
horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no vôo divino de ternura e 
sentimento, rumo aos planos superiores da Criação. Dissimulam em sociedade e, na vida íntima, um faz 
viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. [...].

É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas 
divergentes tentam, em vão, formar o vértice sublime, a fim de construírem um degrau na escada grandiosa 
da vida eterna.” (André Luiz, Nosso lar, 40. ed., p. 111-112).  

  
“[...] O matrimônio espiritual realiza-se, alma com alma, representando os demais simples conciliações 

indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados.” (André 
Luiz, Nosso lar, 40. ed., p. 212). 

TIPOS DE CASAMENTOS

“[...] na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, 
reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior 
número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados, sob algemas.” (André Luiz, Nosso lar, 40. 
ed., p. 113).

“Em sua maioria, porém, os lares são cadinhos puri ficadores, onde, sob o calor de rudes provas e 
dolorosos testemunhos, Espíritos frágeis caminham, vagarosamen te, na direção do Mais Alto.” (Martins 
Peralva, Estudando a mediunidade, 6. ed., p. 102).
Classificação dos casamentos

 
“Acidentais: Encontro de almas inferiorizadas, por efeito de atração momentânea, sem qualquer 

ascendente espiritual. 
Provacionais: Reencontro de almas, para reajustes necessários à evolução de ambos. 
Sacrificiais: Reencontro de alma iluminada com al ma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. 
Afins: Reencontro de corações amigos, para consolidação de afetos. 
Transcendentes: Almas engrandecidas no Bem e que se buscam para realizações imortais. [...].

Nos casamentos acidentais teremos aquelas pessoas que, defrontando-se um dia, se vêem, se 
conhecem, se aproximam, surgindo, daí, o enlace acidental, sem qualquer ascendente espiritual. [...]. 

Esses casamentos podem determinar o início de fu turos encontros, noutras reencarnações. 
Quanto aos provacionais, em que duas almas se re encontram em processo de reajustamento, 

necessário ao crescimento espiritual, esses são os mais freqüentes. 
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 A maioria dos casamentos obedece, sem nenhuma dúvida, a esse desiderato. 
Por isso existem tantos lares onde reina a desarmonia onde impera a desconfiança, onde os conflitos 

morais se transformam, tantas vezes, em dolorosas tragédias. 
Deus uniu-os, através das leis do Mundo, a fim de que, pelo convívio diário, a Lei Maior, da fraternidade, 

fosse por eles exercida nas lutas comuns. 
A compreensão evangélica, a boa vontade, a tolerância e a humildade são virtudes que funcionam à 

ma neira de suaves amortecedores. 
O Espiritismo, pela soma de conhecimentos que es palha, tem sido meio eficiente para que muitos 

lares, construídos na base da provação, se reajustem e se con solidem, dando, assim, os primeiros passos na 
direção do Infinito Bem. [...].

Agora, os casamentos sacrificiais.
Esses reúnem almas possuidoras de virtude e sen timentos opostos. 
É uma alma esclarecida, ou iluminada, que se propõe ajudar a que se atrasou na jornada 

ascensional. 
Como a própria palavra indica, é casamento de sacrifício, para um dos cônjuges. 
E o sacrificado tanto pode ser a mulher como o homem. 
Não há regra para isso. [...].
O casamento sacrifical e, pois, em resumo, aquele em que um dos cônjuges se caracteriza pela 

elevação espiritual, e o outro pela condição evolutiva deficitária. 
O mais elevado concorda sempre em amparar o de sajustado. 
Assim sendo, a mulher ou o homem que escolhe companhia menos elevada deve ‘levar a cruz ao 

calvário’, como se diz geralmente, porque, sem dúvida, se comprometeu na Espiritualidade a ser o cireneu 
de todas as horas. 

O recuo, no caso, seria deserção a compromisso assumido. [...].
Mas uma vez se evidencia o valor do Evangelho nos lares, como em toda a parte, funcionando à 

maneira de estimulante da harmonia e construtor do entendimento. 
Os casamentos denominados afins, no sentido superior, são os que reúnem almas esclarecidas e que 

muitos se amam. 
São Espíritos que, pelo matrimônio, no doce reduto do lar, consolidam velhos laços de afeição. 
Por fim, temos os casamentos que denominamos de transcendentes.
São constituídos por almas engrandecidas no amor fraterno e que se reencontram, no plano físico, para 

as grandes realizações de interesse geral. 
A vida desses casais encerra uma finalidade superior. 
O ideal do Bem enche-lhes as horas e os minutos. 
O anseio do Belo repleta-lhes as almas de doce ven tura, pairando, acima de quaisquer vulgaridades 

terres tres, acima do campo das emoções inferiores, o amor puro e santo. 
Todos nos passamos, ou passaremos ainda, segundo for o caso, por toda essa seqüência de casamentos: 

aci dentais, provacionais e sacrificiais, até alcançarmos no futuro, sob o sol de um novo dia, a condição de 
cons truirmos um lar terreno na base do idealismo transcen dental ou da afinidade superior.” (Martins Peralva, 
Estudando a mediunidade, 6. ed., p. 101-105)

PROBLEMAS CONJUGAIS

“Há muitos fatores que contribuem para o desconcerto conjugal na atualidade, como os houve no 
passado. Primeiro, os de natureza íntima: insegurança, busca de realização pelo método da fuga, insatisfação 
em relação a si mesmo, transferência de objetivos, que nunca se completarão em uma união que não foi 
amadurecida pelo amor real. Segundo, por outros de ordem psico-social, econômica, educacional, nos quais 
estão embutidos os culturais, de religião, de raça, de nacionalidade, que sempre comparecem como motivo 
de desajuste, passados os momentos de euforia e de prazer. Ainda se podem relacionar aqueles que são 
conseqüências de interesses subalternos, nos quais o sentimento do amor esteve ausente. Nesses casos, 
já se iniciou o compromisso com programa de extinção, o que logo sucede. Há, ainda, mais alguns que são 
derivados do interesse de obter sexo gratuitamente, quando seja solicitado, o que derrapa em verdadeira 
amoralidade de comportamento.[...].

Todo compromisso afetivo, portanto, que envolve dois indivíduos, torna-se de magna importância para o 
comportamento psicológico de ambos. Rupturas abruptas, cenas agressivas, atitudes levianas e vulgaridade 
geram lesões na alma da vítima, assim como naquele que as assume.” (Joanna de Ângelis, Amor, imbatível 
amor, 12. ed., p. 32-34).

 
 “Todas as vezes em que a vinculação conjugal se alicerça sobre carências, advém a certeza de que 

será de curta duração o cometimen to, ainda que permaneçam os parceiros sob o mesmo teto. [...]. 
Os temperamentos imoderados, explosivos ou depressivos, assim como o psiquismo indiferente ou 

gravemente ansioso, que imponham frieza ou desandado ciúme, formam cáusticos caldos de cultura para o 
malogro da união. 

Os tipos dominadores, absolutistas, quanta os desdenhosos, es nobes certamente conspirarão de modo 
grave contra a estabilidade doméstica. 
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Os neuróticos chantagistas, do mesmo modo que os neuróticos pirracentos, criam profundo fosso nas 
relações, onde se precipitam os desprevenidos esposos.” (Thereza de Brito, Vereda familiar, p. 31-32).

O Ciúme

“A união conjugal deve estar apoiada na confiança mútua. E confiança não se impõe, conquista-se nos 
atos do dia-a-dia. Sem lealdade constante não se cativa a confiança do cônjuge. Ela começa a ser abalada 
por pequenas mentiras, muitas vezes, antes do casamento. Para conquistá-la, quase sempre, precisamos de 
muito tempo, mas, para perdê-la, um minuto é suficiente. Uma pessoa passa a ter direito de desconfiar de 
alguém que um dia a enganou.

Com relação à fidelidade conjugal, a questão é mais delicada. Quem um dia traiu dificilmente voltará a 
reconquistar a confiança do outro.

Se a desconfiança por parte de quem já foi traído é justificável e compreensível, o ciúme, que é um tipo 
de desconfiança infundada e injusta, é desastroso na vida conjugal e tem sido causa de inúmeras desuniões. 
Ao exteriorizar o ciúme, pensa o cônjuge que assim conseguirá manter o casamento. Mas muitas vezes 
acontece exatamente o contrário. O ciumento fere profundamente o outro, o que contribui para esfriar o 
relacionamento conjugal. A atitude infeliz do ciumento de cobrar exageradamente do cônjuge, de exigir-lhe 
explicações de tudo, de vigiá-lo sempre, acaba magoando-o profundamente, abrindo uma ferida difícil de 
cicatrizar-se. E esse estado dificulta o próprio relacionamento sexual. Por essa e outras razões, o ciúme 
exagerado tem sido causa freqüente de separações.” (Umberto Ferreira , Vida conjugal, p. 77-78).

 
A infidelidade

 “[...] Desses embates multimilenares, restam, ainda, por feridas sangrentas no organismo da 
coletividade, o adultério que, de futuro, será classificado na patologia das doenças da alma, extinguindo-se, 
por fim, com remédio adequado, e a prostituição que reúne em si homens e mulheres que se entregam às 
relações sexuais, mediante paga, estabelecendo mercados afetivos. 

Qual ocorre aos flagelos da guerra, da pirataria, da violência homicida e da escravidão que acompanham 
a comunidade terrestre, há milênios, diluindo-se, muito pouco a pouco, o adultério e a prostituição ainda 
permanecem, na Terra, por instrumentos de prova e expiação, destinados naturalmente a desaparecer, na 
equação dos direitos do homem e da mulher, que se harmonizarão pelo mesmo peso, na balança do progresso 
e da vida.” (Emmanuel, Vida e sexo,15. ed., p. 94-95).

“Quando o homem e a mulher decidem casar-se, assumem o compromisso de cultivar a fidelidade por 
toda a vida, mas muitos não o cumprem. [...]. 

Em muitos casos, a infidelidade não traz maiores problemas, mas, em alguns, provoca situações 
verdadeiramente dramáticas, não só em relação à mulher, como também ao homem, com repercussões para 
o resto da vida.

A vítima da infidelidade, seja homem ou mulher, fica seriamente lesada em sua sensibilidade. Algumas 
se desestruturam totalmente, outras entram em depressão profunda ou se desequilibram completamente, 
necessitando de tempo mais ou menos longo para readquirir o equilíbrio. E o causador contrai um débito 
perante a justiça divina.

As conseqüências do ato infeliz, muitas vezes, se estendem às existências futuras, porquanto não se 
rompe impunemente um compromisso afetivo. [...].

O infiel lesa moralmente o cônjuge e a si próprio. Nesta época em que vivemos, não é somente por 
questões psicológicas, espirituais ou morais que se deve conservar a fidelidade, mas também por razões de 
saúde, porquanto há várias doenças transmitidas sexualmente que a comprometem.” (Umberto Ferreira, Vida 
conjugal, p. 49-50).

  
A influência espiritual na vida conjugal

 
“Muitos casamentos fracassam devido a essas influências nocivas de espíritos de natureza má, que 

começam de forma sutil, sorrateira, evoluindo para verdadeiros processos obsessivos que comprometem 
irreversivelmente a união conjugal.

Tanto a vítima da obsessão quanto o cônjuge, na maioria das vezes, nada percebem, porquanto os 
obsessores não criam o mal na vítima; apenas identificam as tendências e as estimulam de forma intensa e 
persistente, procurando exacerbá-las. [...]

Os espíritos obsessores sondam os pensamentos mais íntimos do indivíduo visado procurando 
identificar a tendência para a infidelidade. Constatando-a, passam a alimentá-la, através de sugestão mental. 
Em seguida, pesquisam alguma pessoa, que por ele sente alguma atração e que igualmente apresente 
necessidades afetivas ou determinados desejos sensuais. Dando continuidade ao ‘trabalho’, passam a 
influenciar os dois, facilitando os encontros e procurando despertar a afetividade. Os obsessores não perdem 
a oportunidade de sugerir novos pensamentos, verdadeiras idéias fixas, que criam as condições para a união 
sexual infiel, que se consuma em clima de grande emotividade, pela carga adicional dos obsessores. Segue-
se um período de grandes prazeres que, entretanto, não é longo. Passada a fase de júbilo, de grandes 
satisfações, os obsessores mudam de tática. O que lhes interessa é o sofrimento das vítimas e não a sua 
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felicidade. Sem a ajuda deles, as grandes emoções se reduzem, restando à vítima apenas a desilusão, a 
consciência do grande engano cometido.” (Umberto Ferreira, Vida conjugal, p. 113-115).

“Como interpretar as contrariedades e desgostos domésticos?
O homem e a mulher aguardam o casamento, embalados na melodia do sonho, entretanto, atingida a 

convivência no lar, surgem as obrigações, decorrentes do pretérito, através do programa de serviço traçado 
para cada um de nós pela reencarnação, que nos compele a retomar, na intimidade, todos os nossos erros e 
desacertos.

Fácil, dessa forma, reconhecer que todas as dificuldades domésticas são empeços, trazidos por nós 
próprios, das existências passadas.”

“Por mais ríspidas se façam as lutas, no casamento, é melhor permanecer dentro delas? 
Pagar é libertar-se, aprender é assimilar a lição.

Quais são as piores conseqüências das ligações carnais desditosas, além daquelas que se apresentam 
nos sofrimentos das frustrações ou lesões emotivas? 

É forçoso observar que da afeição sexual descontrolada, surgem muitas calamidades para a vida 
do Espírito, dentro as quais destacaremos, a par da fascinação ou do ódio, nos problemas da obsessão, o 
suicídio e o aborto, como sendo as mais lastimáveis.” (Emmanuel, Leis de amor, 24. ed., p. 46-47, 50-51).

CASAMENTO E AUXÍLIO MÚTUO

 “O casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo 
qual duas criaturas se confiam uma à outra, no campo da assistência mútua.
 Essa união reflete as Leis Divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro 
para uma companheira, um coração para outro coração ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de 
valores para a vida.

Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão 
sexual um ser humano se entrega a outro ser humano e, por isso mesmo, não deve haver qualquer 
desconsideração entre si.
 Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou 
perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas 
cármicos de solução, por vezes, muito difícil, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo.
 Indiscutivelmente, nos Planos Superiores, o liame entre dois seres é espontâneo, composto em 
vínculos de afinidade inelutável. Na Terra do futuro, às ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio e, 
por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam no próprio estágio da encarnação dessas uniões ideais, 
em que se jungem psiquicamente uma à outra sem necessidade da permuta sexual, mais profundamente 
considerada, a fim de se apoiarem mutuamente, na formação de obras preciosas, na esfera do espírito.” 
(Emmanuel, Vida e sexo, 5. ed., p. 33-34).

CASO: COMPROMISSO NÃO CUMPRIDO 

 “Dona Flausina quase poderia considerar-se uma mulher realizada e feliz: espírita consciente, 
participante de obras assistenciais, três filhos ínte gros e carinhosos, oito netos adoráveis, idéias lúcidas, saúde 
razoável, situação financeira estável... O único problema era a ‘cruz’ que carregava no lar: seu marido. 

Existia, latente, um profundo desentendimen to entre eles, que eclodia, vezes inúmeras, em atritos e 
discussões acaloradas que, não raro, desciam ao nível da agressividade. 

Não que fosse má pessoa. Era um homem até generoso, bom pai, caseiro, sem vícios, mas gênio 
difícil, um tanto impertinente, ‘qualidades’ que, para Dona Flausina, pareciam desenvolver-se na medida em 
que ele envelhecia. 

- Só o Espiritismo me dá forças para ‘agüentar’ o Gumercindo - proclamava, enfática. - Quero estar com 
ele até o fim, cumprindo meu compromisso. Então estarei livre! Junto, nunca mais! 

Assim foi até seu desencarne, após 48 anos de convivência difícil. De retorno à Espiri tualidade, já 
integrada na Vida Maior, Dona Flausina analisava, com generoso mentor, seus sucessos na vida física. 

- Minha filha - dizia-lhe, gentil - você levou existência proveitosa, foi diligente mãe de família, batalhadora 
nas lides espíritas, servidora da Carida de... Traz bela bagagem de realizações... Mas tem um problema grave, 
um compromisso não cumprido: seu marido. 

- Como? - interrogou a senhora com estra nheza - Não fui fiel aos deveres matrimoniais? Não o suportei, 
estoicamente, durante quase meio século?! 

- Esse é o seu problema: você o suportou apenas! No entanto, seu compromisso era bem diferente. 
Deveria harmonizar-se com ele, supe rando antigas mágoas remanescentes de convivência anterior. Adotando 
a postura de quem carregava pesada cruz, você anulou qualquer pos sibilidade de aproximar-se dele, 
ajudando-o a su perar suas idiossincrasias com a força da amizade. Faltou-lhe, minha filha, o exercício da 
caridade que silencia, que perdoa, que não guarda ressentimentos, que supera desavenças. E ele precisava 
muito de sua compreensão. É uma alma per turbada e neurótica, não obstante suas virtudes. Como você de 
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certa forma contribuiu para que seja assim, em face de influências negativas que exerceu sobre seu Espírito, 
no pretérito, não vejo outra solução para o problema senão uma nova união entre vocês, em existência futura, 
repetindo as lições do matrimônio, até que aprendam a conviver pacifica mente. 

Após o encantamento do início, fatalmente surgem dificuldades de relacionamento na vida con jugal. 
Somos, na Terra, aprendizes insipientes na arte de conviver. 

No entanto, aqueles que atravessam o casa mento a ‘ranger os dentes’, como se submetidos a intolerável 
prisão, forçosamente reencontrarão o cônjuge em novas experiências matrimoniais, presos um ao outro por 
algemas de ressentimento, mágoa, aversão... 

Somente quando formados por flores de ami zade os elos do casamento, desfrutarão os cônjuges a 
liberdade de decidir se seguirão juntos nos cami nhos do porvir.” (Richard Simonetti, Atravessando a rua, 15. 
ed., p. 134-136).

CULTO DO EVANGELHO NO LAR

 “Pais e educadores! Se o lar deve entrosar-se com a escola, o culto do Evangelho em casa deve unir-
se à matéria lecionada em classe, na iluminação da mente em trânsito para as esferas superiores da Vida.” 
André Luiz (Espíritos Diversos, O espírito da verdade, 2. ed., p. 42).
 
 “Como renovar os processos de educação para a melhoria do mundo?
 As escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos, com esse 
ou aqueles processos novos, de conformidade com psicologia infantil, mas a escola educativa do lar só possui 
uma fonte de renovação que é o Evangelho, e um só modelo de mestre, que é a personalidade excelsa do 
Cristo.” (Emmanuel, O consolador, 10. ed., perg. 112).

Emmanuel e a metodologia do culto no lar

 “Não olvideis a necessidade de Cristo no cenáculo de amor em que te refugias. 
 Escolhe alguns minutos por semana e reúne-te com os laços domésticos que te possam acompanhar 
no cultivo da lição de Jesus.
 Quanto seja possível, na mesma noite e no mesmo horário, faze teu círculo íntimo de meditação e de 
estudo. 
 Depois da prece com que nos cabe agradecer ao Senhor o pão da alma, abre as páginas do Evangelho 
e lê, em voz alta alguns dos teus trechos de verdade e consolo para o que receberás a inspiração dos Amigos 
Espirituais que te assistem.
 Em seguida, na intimidade da palavra livre e sincera, todos os companheiros devem expor suas 
dúvidas, seus temores e dificuldades sentimentais.
 Através da conversação edificante, emissários da Esfera Superior distribuirão idéias e forças em 
nome do Cristo, para que horizontes novos iluminem o espírito de cada um.
 Aprenderás que semelhante prática vale por visita de nossos corações ao Eterno Benfeitor, que nos 
tomará o esforço por trilho de acesso à Sua Divina Luz, transformando-nos o culto da Boa Nova em fonte 
de bênçãos, dissolvendo em nosso campo de trabalho todas as sombras da discórdia e da ignorância, do 
desequilíbrio e da irritação.
 Dizes-te amigo de Cristo, afirmas-te seguidor de Cristo e clamas com razão, que Cristo é o caminho 
redentor da Terra, mas não te esqueças de erigir-lhe assento constante à mesa do próprio lar, para que a lua 
do Evangelho se te faça vida e alegria no coração.” (Emmanuel, Família, p. 25-29).

JESUS

 “Tomai sobre vós o meu jugo.” (Mateus, 11:29).
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PLANO DE PALESTRA
TEMA: VIDA EM FAMÍLIA

I – INFORMAÇÕES GERAIS
PALESTRA 1: VISÃO ESPÍRITA DO CASAMENTO                    DATA_____/______/____HORÁRIO: 
EXPOSITOR:                                                                                           INSTITUIÇÃO: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Identificar a organização e a formação das famílias na Terra, os tipos 
de casamentos e os problemas conjugais, compreendendo a importância dos lares como cadinhos 
purificadores.

OBJETIVOS COMPLEMENTARES: (a critério do expositor)
II  – SUMÁRIO

PARTES DA 
PALESTRA CONTEÚDOS ATIVIDADES/ 

PROCEDIMENTOS.

INTRODUÇÃO
TEMPO: 5´

Quantas espécies de famílias existem?
O que é compromisso afetivo?
Qual a função do casamento?

Os avisos gerais serão 
dados antes da prece, 
que será feita às 20h.
Após a prece, o expositor 
introduz o tema com 
perguntas reflexivas 
dirigidas ao público. 

DESENVOLVI-
MENTO
TEMPO: 30´

Atos, 16: 31
Formação da família
Compromisso conjugal
Função do casamento
Como é visto o casamento no plano espiritual
Tipos de casamentos
Problemas conjugais
Casamento e auxílio mútuo
Culto do evangelho no lar

Exposição oral, sendo 
que o caso (ou história 
interessante) poderá 
ser narrado no início, 
no meio ou no final da 
preleção. 

CONCLUSÃO
TEMPO: 5´

Encerra a palestra com a reflexão: mateus, 11:29 Após a conclusão da 
palestra o expositor faz 
a prece de preparação 
para o passe;
Acompanha o 
encaminhamento do 
público para o passe;
Zela pela harmonia da 
sala;
Faz a prece final e 
convida o público para 
conhecer a livraria e 
a biblioteca do Centro 
Espírita.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

Obs. A critério do expositor espírita no enriquecimento de sua palestra, poderá 
ir a outras fontes bibliográficas, além das oferecidas no texto doutrinário.

R E C U R S O S / 
PROVIDÊNCIAS:
Transparências e ou 
cartazes, Retroprojetor, 
ou 
Projetor  multimídia. 
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VISÃO ESPÍRITA DO CASAMENTO
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VISÃO ESPVISÃO ESPÍÍRITA DO CASAMENTORITA DO CASAMENTO

““E eles disseram: E eles disseram: 
 Crê no Senhor Crê no Senhor JesusJesus‐‐
 CristoCristo, e ser, e seráás salvo, s salvo, 
 tu e a tua casa.tu e a tua casa.””

(Atos, 16: 31(Atos, 16: 31))

TEMA: VIDA EM FAMTEMA: VIDA EM FAMÍÍLIA        LIA        Reunião PReunião Púúblicablica
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FORMAFORMAÇÇÃO DA FAMÃO DA FAMÍÍLIALIA

““HHáá, pois, duas esp, pois, duas espéécies de famcies de famíília: lia: as as 
 famfamíílias pelos lalias pelos laçços espirituais e as os espirituais e as 

 famfamíílias pelos lalias pelos laçços corporaisos corporais. . 
 DurDurááveis, as primeiras se fortalecem veis, as primeiras se fortalecem 

 pela purificapela purificaçção e se perpetuam no ão e se perpetuam no 
 mundo dos mundo dos 

EspEspííritos, atravritos, atravéés das vs das váárias rias 
migramigraçções da alma; as ões da alma; as 
segundas, frsegundas, fráágeis como a geis como a 
matmatééria, se extinguem com o ria, se extinguem com o 
tempo e muitas vezes se tempo e muitas vezes se 
dissolvem moralmente, jdissolvem moralmente, jáá

 
na na 

existência atual.existência atual.””

(Allan (Allan KardecKardec, O evangelho Segundo o Espiritismo, 104.ed., p.248)., O evangelho Segundo o Espiritismo, 104.ed., p.248).
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““O instituto da famO instituto da famíília lia éé
 

organizado organizado 
 no plano espiritual, antes de no plano espiritual, antes de 

 projetarprojetar‐‐se na Terrase na Terra??

O colO coléégio familiar tem suas origens gio familiar tem suas origens 
 sagradas na esfera espiritual. Em sagradas na esfera espiritual. Em 

 seus laseus laçços, reos, reúúnemnem‐‐se todos aqueles se todos aqueles 
 que se comprometeram, no Alque se comprometeram, no Aléém, a m, a 

 desenvolver na Terra uma tarefa desenvolver na Terra uma tarefa 
 construtiva de fraternidade real e construtiva de fraternidade real e 
 definitiva.definitiva.””

(Allan (Allan KardecKardec, O consolador, 14.ed., , O consolador, 14.ed., pergperg.175).175)
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4/10(Thereza de Brito, Vereda familiar, p.13)Thereza de Brito, Vereda familiar, p.13)

"A fam"A famíília, lia, 
 inquestionavelmente, inquestionavelmente, 

 constitui o mais notconstitui o mais notáável vel 
 nnúúcleo de libertacleo de libertaçção e de ão e de 
 aprendizagem para os aprendizagem para os 

 EspEspííritos chegados ao ritos chegados ao 
 mundo das densas energias, mundo das densas energias, 

 nas atividades da renovanas atividades da renovaçção ão 
 individual.individual.””
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““Como devem proceder aos cônjuges para bem cumprir seus Como devem proceder aos cônjuges para bem cumprir seus 
 deveres?deveres?

O matrimônio muito freqO matrimônio muito freqüüentemente, na Terra, constitui um entemente, na Terra, constitui um 
 aprova difaprova difíícil, mas redentora.cil, mas redentora.

Os cônjuges, desvelados por bem cumprir suas obrigaOs cônjuges, desvelados por bem cumprir suas obrigaçções ões 
 divinas, devem observar o mdivinas, devem observar o mááximo de atenximo de atençção, respeito e ão, respeito e 
 carinho mcarinho múútuo, concentrandotuo, concentrando‐‐se ambos no lar, sempre que haja se ambos no lar, sempre que haja 

 um perigo ameaum perigo ameaççandoando‐‐lhe a felicidade domlhe a felicidade domééstica, porque na stica, porque na 
 prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores 

 defesasdefesas
 

..””

(Emmanuel, O consolador, 14. ed., (Emmanuel, O consolador, 14. ed., pergperg.188).188)
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““O casamento ou a união permanente de dois seres, O casamento ou a união permanente de dois seres, 
 como como éé

 
óóbvio, implica o regime de vivência pelo qual bvio, implica o regime de vivência pelo qual 

 duas criaturas se confiam uma duas criaturas se confiam uma àà
 

outra, no campo da outra, no campo da 
 assistência massistência múútua.tua.”

 
(Emmanuel, Vida e Sexo, 15.ed., p.33‐34)

ACIDENTAIS PROVACIONAIS SACRIFICIAIS

AFINS TRANSCENDENTES

Tipos de casamentosTipos de casamentos
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““Todo compromisso afetivo, portanto, que Todo compromisso afetivo, portanto, que 

 envolve dois indivenvolve dois indivííduos, tornaduos, torna‐‐se de magna se de magna 

 importância para o comportamento importância para o comportamento 

 psicolpsicolóógico de ambos. Rupturas abruptas, gico de ambos. Rupturas abruptas, 

 cenas agressivas, atitudes levianas e cenas agressivas, atitudes levianas e 

 vulgaridade  geram lesões na alma da vulgaridade  geram lesões na alma da 

 vvíítima, assim como naquele que as tima, assim como naquele que as 

 assume.assume.””
(Joanna de Ângelis, Amor, imbat(Joanna de Ângelis, Amor, imbatíível amor, 12.ed., p.34).vel amor, 12.ed., p.34).

O ciO ciúúmeme

A A infidelidadeinfidelidade

A A influênciainfluência
 

espiritualespiritual
 

inferior inferior nana
 

vidavida
 

conjugalconjugal

Alguns problemas familiaresAlguns problemas familiares
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““Pais e educadores! Se o lar Pais e educadores! Se o lar 
 deve entrosardeve entrosar‐‐se com a se com a 

 escola, o culto do Evangelho escola, o culto do Evangelho 
 em casa deve unirem casa deve unir‐‐se se àà

 matmatééria lecionada em classe, ria lecionada em classe, 
 na iluminana iluminaçção da mente em ão da mente em 

 trânsito para as esferas trânsito para as esferas 
 superiores da Vida.superiores da Vida.””

André

 

Luiz (Espíritos Diversos, O espírito da verdade, 2. ed., p. 42).
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http://store-editoraautadesouza.locasite.com.br/loja/produtos_info.php/products_id/73?PHPSESSID=9f4e36e9afb72d01a23f76b84ef01ad5
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““Tomai sobre Tomai sobre 
 vvóós o meu jugo.s o meu jugo.””

(Mateus, 11:29)(Mateus, 11:29)
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