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MISSÃO DOS PAIS

REUNIÃO PÚBLICA
TEMA: VIDA EM FAMÍLIA

PALESTRA 2 - MISSÃO DOS PAIS
 

Texto doutrinário

“Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos de 
sua própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente.” Paulo (I 
Timóteo, 5:8).

MATERNIDADE E PATERNIDADE

Uma verdadeira missão 

“Pode-se considerar como missão a paternidade?
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. Muitos há, no entanto, que mais 
cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar 
o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa 
queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance 
para que ele avançasse na estrada do bem.” (Allan Kardec, O livro dos espíritos, 76. ed., perg. 582).

Igualdade dos direitos

“São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos?
Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir.”

“As funções a que a mulher é destinada pela Natureza terão importância tão grande quanto as deferidas 
ao homem? 

Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida.” (Allan Kardec, O livro dos espíritos, 76. 
ed., perg. 817 e 821).

Deveres da mãe terrestre

“Que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos 
para o bem e para a verdade? 

No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão 
espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família.

Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende 
a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida.

A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de Infinita Bondade, que pôs no 
coração das mães a sagrada essência da vida. Nos labores do mundo, existem aquelas que se deixam levar 
pelo egoísmo do ambiente particularista; contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte 
da ternura.
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A mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus.
Desde a infância, deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam.
Desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhe as 

atitudes e concertando-lhe as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das 
bases de uma vida.

Deve sentir os filhos de outras mães como se fossem os seus próprios, sem guardar, de modo algum, a 
falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados que os das outras.

Ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja necessária no processo 
da educação, reconhecida a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos.

Sacrificar-se-á de todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão de grandeza espiritual da sua 
tarefa, pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino, e 
que todo desperdício é falta grave.

Ensinar-lhes-á o respeito pelo infortúnio alheio, para que sejam igualmente amparados no mundo, na 
hora de amargura que os espera, comum a todos os Espíritos encarnados.

Nos problemas da dor e do trabalho, da provação e da experiência, não deve dar razão a qualquer 
queixa dos filhos, sem exame desapaixonado e meticuloso das questões, levantando-lhes os sentimentos 
para Deus, sem permitir que estacionem na futilidade ou nos prejuízos morais das situações transitórias do 
mundo.” (Emmanuel, O consolador, 14. ed., perg. 189).

Autoridade paterna

“A criança detesta, quase sempre, aqueles que a tira nizam, pois gosta de ser tratada com moderação 
e justiça; mas, por outro lado, despreza e agride o pai frouxo e piegas, cuja incapacidade a priva de um apoio 
que deseja e lhe é indispensável. 

Sim, a par da liberdade, sem a qual não poderia au to-afirmar-se, a criança necessita, também, da 
autoridade para que seja orientada nos seus julgamentos e saiba disciplinar a própria vontade. [...].

O máximo que conseguem com essa maneira de agir é uma submissão cega, sem consentimento 
interior, o que fará dos filhos indivíduos tímidos e gaguejan tes, com fortes sentimentos de inferioridade, ou 
então revoltados, futuros tiranos da própria prole. 

Outros, em contraposição, seja por comodismo, seja por fraqueza, não exercem a menor autoridade 
sobre os filhos: deixam-nos à solta, permitindo-lhes tudo, satisfazendo a todos os seus desejos, numa 
atitude de superindulgência que, longe de traduzir bonda de, o que evidencia é falta de amor, ou, pelo menos, 
indiferença pela sua sorte. 

Este tipo de educação, está provado, só pode tornar as pessoas incontestáveis, exigentes, egoístas, 
inca pazes de oferecer a menor cooperação a quem quer que seja. Pior ainda: favorece os desregramentos e 
conduz à libertinagem, principais fatores da delinqüência em todos os tempos. 

Autoridade legítima é o processo pelo qual o pai aju da o filho a crescer e a amadurecer, para que 
chegue à autonomia sabendo que a liberdade tem um preço: a responsabilidade. É a maneira pela qual o pai 
conduz o filho à auto-realização, desenvolvendo-lhe as potencialidades, sem entretanto, exigir mais do que 
ele possa dar, respeitando-lhe as limitações. 

É, sobretudo, a força moral que o pai deve ter sobre o filho, baseada na admiração que lhe desperta, 
por se constituir um modelo digno de ser imitado. 

Em suma, a verdadeira autoridade jamais se impõe pela violência.” (Rodolfo Calligaris, A vida em 
família, 37. ed., p. 113-115).

 
Auxílio da esfera superior

 
Explicação de Alexandre a André Luiz, sobre os laboriosos e pacientes esforços dos trabalhadores da 

esfera superior, nos lares terrestres:

“André, o diamante perdido no lodo, por algum tempo, não deixa de ser diamante. Assim, também, a 
paternidade e a maternidade, em si mesmas, são sempre divinas. Em todo lugar desenvolve-se o auxílio 
da esfera superior, desde que se encontre em jogo o trabalho da Vontade de Deus. Entretanto, devemos 
considerar que, em tais circunstâncias, as atividades de auxílio são verdadeiramente sacrificiais. As vibrações 
contraditórias e subversivas das paixões desvairadas da alma em desequilíbrio, comprometem os nossos 
melhores esforços, e, muitas vezes, nessas paisagens de irresponsabilidade e viciação, para ajudar, em 
obediência ao nosso ministério, devemos, antes de tudo, lutar contra entidades monstruosas, dominadoras 
dos círculos de vida dos homens e das mulheres que, imprevidentemente, escolhem o perigoso caminho da 
perturbação emocional, onde tais entidades ignorantes e desequilibradas transitam.” (André Luiz, Missionários 
da luz, 24. ed., p. 217). 
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 A TAREFA DOS PAIS
 
“[...] grande tarefa se reserva aos pais no que tange aos valores da educação, deveres que não podem 

ser postergados sob pena de lamentáveis conseqüências. 
Os filhos - esse patrimônio superior que a Divindade concede por empréstimo -, através dos liames que 

a consangüinidade enseja, facultam o reajustamento emoci onal de Espíritos antipáticos entre si, a sublimação 
de afeições entre os que já se amam [...].  

Os deveres dos pais em relação aos filhos estão inscritos na consciência. [...]. 
No compromisso do amor, estão evidentes o companheirismo, o diálogo franco, a solidariedade, a 

indulgência e a energia moral de que necessitam os filhos, no longo processo da aquisição dos valores éticos, 
espi rituais, intelectuais e sociais. 

No lar, em conseqüência, prossegue sendo na atuali dade de fundamental importância no complexo 
mecanismo da educação. [...].

No capítulo da liberdade, esse fator basilar, nunca deixar esquecido o dever da responsabilidade. 
Liberdade de ação e responsabilidade dos atos, ajudando no discernimento desde cedo entre o que se deve, 
convém e se pode realizar. [...].

Os pais educam para a sociedade, quanto para si mesmos. 
Examina a tua vida e dela retira as experiências com que possas brindar a tua prole. [...]. 
Não te poupes esforços na educação dos filhos.” (Joanna de Ângelis, Leis morais da vida, 6. ed., p. 

67-70).
 
“A criança é responsabilidade nossa e responderemos, ante as leis da vida, pela proteção ou pelo 

abandono que estejamos devotando aos pequeninos confiados à nossa tutela temporária.” (Emmanuel, 
Amigo, p. 102). 

“Ó espíritas! compreendei agora 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 
todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma; tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa 
recebereis, se fielmente a comprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu 
aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará Deus: 
Que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como 
castigo vê-lo entre os Espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, 
assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta; solicitareis, para vós e para ele, 
outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos 
retribuirá com o seu amor.” (Allan Kardec, O evangelho segundo o Espiritismo, 104.ed., p. 250-251).

A EDUCAÇÃO DOS FILHOS

“Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas, na Terra?
A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter.
Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o instituto da família 

pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o 
homem.” (Emmanuel, O consolador, 14. ed., perg. 110).

“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, 14. ed., perg. 112).

 
VIVER EM FAMÍLIA
 
Os pais

“Existem genitores que apenas procriam, fugindo à responsabilidade. 
Não compete, porém, aos filhos julgá-los com severidade, desde que não são dotados da necessária 

lucidez e correção para esse fim. 
Se fracassaram no sagrado ministério, não se furtarão à consciência, em forma da presença da culpa 

neles gravada. [...].
A ingratidão dos filhos para com os pais é dos mais graves enganos a que se pode permitir o Espírito 

na sua marcha ascensional. 
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A irresponsabilidade dos progenitores de forma alguma justifica a falência dos deveres morais por par te 
da prole.” (Joanna de Ângelis, Leis morais da vida, 6. ed., p. 72).    

  
Os filhos

“Os filhos não são cópias xerox dos pais, que apenas produzem o corpo, graças aos mecanismos do 
atavismo biológico. 

As heranças e parecenças físicas são decorrências dos gametas, no entanto, o caráter, a inteligência 
e o sentimento procedem do Espírito que se corporifica pela reencarnação, sem maior dependência dos 
vínculos genéticos com os progenitores. 

Atados por compromissos anteriores, retornam, ao lar, não somente aqueles seres a quem se ama, 
senão aque loutros a quem se deve ou que estão com dívidas... [...].

Adversários reaparecem como membros da família para receber amor, no entanto, na batalha das 
afinidades padecem campanhas de perseguição inconsciente, experimen tando o pesado ônus da antipatia e 
da animosidade. 

A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se 
alternam, programando a paz futura. [...].

E a Doutrina Espírita estabelece com segurança: 
‘Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre -  tal é a lei. Fora da caridade não há salvação.” 

(Joanna de Ângelis e outros espíritos, S.O.S. família, 7. ed., p. 23-25).

INFLUÊNCIA DOS PAIS SOBRE OS FILHOS

“Nenhuma influência exercem os Espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste?
 Ao contrário: bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os Espíritos têm que contribuir 
para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos 
pela educação. Constituiu-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados, se vierem a falir no seu desempenho.” 
(Allan Kardec, O livro dos espíritos, 72. ed., perg. 208).

 A EDUCAÇÃO RELIGIOSA DOS FILHOS

 “Os pais espiritistas devem ministrar a educação doutrinaria a seus filhos ou podem deixar de fazê-lo 
invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciam mais a plena liberdade dos filhos?
 O período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas, e os pais 
espiritistas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos, nas grandes revelações da 
vida. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. [...]
 Os pais espiritistas devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas, entendendo 
que o lar não se fez para a contemplação egoística da espécie, mas, sim, para o santuário onde, por vezes, 
se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira.” (Emmanuel, O consolador, 10. ed., perg. 113).

Depoimento de uma mãe

 “A evangelização espírita é essencial à formação do caráter e personalidade de todos.
 Quanto mais cedo for iniciada, seus efeitos serão igualmente mais profundos, permanentes e 
eficazes.
 Cabe a nós, pais espíritas, cônscios da responsabilidade que nos foi delegada por Deus no 
encaminhamento de nossos filhos na senda do aperfeiçoamento espiritual, providenciarmos para que não 
nos falte a preciosa orientação através da evangelização. 
 Esta, contudo, não deve ser imposta. Com carinho, devemos alertar os nossos filhos do significado, 
do grande valor das aulas de evangelização, explicando-lhes que, através dos princípios do Espiritismo nela 
aprendidos, está sendo construído o baluarte no qual eles se apoiarão em seus momentos de dor, incerteza 
e amarguras.
 Tenho tido grandes alegrias: meu filho, aluno da escolinha do Grupo Espírita, ‘Leôncio de Albuquerque’, 
desde pequeno, vem crescendo denotando um grande carinho pelos animais, plantas, seres necessitados; 
é amoroso, responsável, sempre pronto a colaborar nas atividades programadas (estas, por sua vez, são 
essenciais para a aplicação prática dos ensinamentos transmitidos em aula). Sábado passado, sensibilizado 
com a triste situação dos velhinhos abrigados que visitou com sua turminha, disse-me ao chegar:
 ‘- Mamãe, você e papai nunca irão para um asilo!’
 Obrigada, meu Deus, pela a orientação que tive a felicidade de receber em minha infância, de acordo 
com o espiritismo. Isto me deu condições de, igualmente, poder conduzir meu filho em tão maravilhosos 
caminhos.
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 Que Deus abençoe o trabalho e a vida de tão abnegados evangelizadores, aos quais, confiante, 
entrego o meu filho.” (A evangelização espírita da infância e da juventude na opinião dos espíritos, Separata 
do Reformador, 3. ed., p. 30-32.).

A DESTRUIÇÃO DA FAMÍLIA
  
“[...] Quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido, sem razão justa, lesa o outro na 

sustentação do equilíbrio emotivo, seja qual for o campo de circunstâncias em que esse compromisso venha 
a ser efetuado. Criada a ruptura no sistema de permuta das cargas magnéticas de manutenção, de alma 
para alma, o parceiro prejudicado, se não dispõe de conhecimentos superiores na auto-defensiva, entra em 
pânico, sem que se lhe possa prever o descontrole que, muitas vezes, raia na delinqüência. Tais resultados 
da imprudência e da invigilância repercutem no agressor, que partilhará das conseqüências desencadeadas 
por ele próprio, debitando-se-lhe ao caminho a sementeira partilhada de conflitos e frustrações que carreará 
para o futuro.” (Emmanuel, Vida e sexo, 15. ed., p. 30-31).

“É comum observar-se que o casamento promissor repentinamente adoece. 
Desvelam-se empeços dos cônjuges no ramerrão do cotidiano. Conflitos, moléstias, desníveis, falhas 

de formação e temperamento. 
Em certos lances da experiência, é a mulher que se consorciou acreditando encontrar no esposo o 

retrato psicológico do pai, a quem se vinculou desde o berço; em outros, é o homem a exigir da companheira 
a continuidade da genitora, a quem se jungiu desde a vida fetal.

Ocorre, porém, que o matrimônio é uma quebra de amarras através da qual o navio da existência larga 
o cais dos laços afetivos em que, por muito tempo, jazia ancorado. Na viagem, que se inicia a dois, parceiro e 
parceira se revelarão, um à frente do outro, tais quais são e como se encontram na realidade, evidenciando, 
em toda a extensão, os defeitos e as virtudes que, porventura, carreguem. Desajustes e inadaptações 
costumam repontar, ameaçando a estabilidade da embarcação doméstica, atirada ao navegar nas águas da 
experiência. 

É razoável se convoque o auxílio de técnicos capazes de sanar as lesões no barco em perigo, como 
sejam médicos e psicólogos, amigos e conselheiros, cuja contribuição se revestirá sempre de inapreciável 
valor; entretanto, ao desenrolar de obstáculos e provas, o conhecimento da reencarnação exerce encargo de 
importância por trazer aos interessados novo campo de observações e reflexões, impelindo-os à tolerância, 
sem a qual a rearmonização acena sempre mais longe. Homem e mulher, usando a chave de semelhante 
entendimento, passam mecânicamente a reconhecer que é preciso desvincular e renovar sentimentos, mas 
em bases de compreensão e serenidade, amor e paz. 

Urge perceber que o ‘nós’ da comunhão afetiva não opera a fusão dos dois seres que o constituem.” 
(Emmanuel, Vida e sexo, 15. ed., p. 53-54).  

“Uma vez que os Espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que, entre os encarnados, 
freqüentemente só de um lado há afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e, até, 
com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e 
mesmo em ódio? 

Não compreendes então que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos 
não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a 
viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material!” 
(Allan Kardec, O livro dos espíritos, 76. ed., perg. 939).

PONTOS PERIGOSOS PARA OS PAIS

 “Desconsiderar a importância do exemplo na escola do lar.
 Ignorar que os filhos chegam à reencarnação através deles, sem serem deles.
 Transformar as crianças em bibelôs da família, fugindo de ajudá-las na formação do caráter desde 
cedo.
 Ajudar os filhos inconsideradamente tanto quanto sobrecarregá-los de obrigações incompatíveis com 
a saúde ou a disposição que apresentem.
 Distanciar-se da assistência necessária aos pequeninos sob pretexto de poderem remunerar 
empregados dignos, mas incapazes de substituí-los nas responsabilidades que receberam.
 Desconhecer que os filhos são Espíritos diferentes, portadores da herança moral que guardam em si 
mesmos, por remanescentes felizes ou infelizes de existências anteriores.
 Desejar que os filhos sejam satélites, olvidando que eles caminham na trajetória que lhes é peculiar, 
com pensamentos e atitudes pessoais.
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 Desinteressar-se pelo estudo que lhes dizem respeito.
 Relegar-lhes as mentes às superstições e fantasias, sem prestar-lhes explicações honestas em torno 
do mundo e da vida.
 Não lhes pedir trabalho e cooperação na medida das possibilidades.
 Conceder-lhes mesadas e facilidades, sem espírito de justiça.
 Incentivá-los à superestimação do próprio valor, sob a desculpa de serem inteligentes.
 Cultivar preferências.
 Acolher intrigas.
 Repreender por simples capricho ou deixar de corrigir quando necessário.
 Forçá-los a receber preconceitos e tradições.

Impor-lhes determinada carreira profissional, sem observar-lhes as tendências.
Obrigar-lhes a casar ou deixar de casar, como também frustrar-lhes a liberdade de escolha da 

companheira ou do companheiro.
Não auxiliá-los na independência de que carecem para seguir sua trilha justa.
Esquecer que os filhos são associados de experiência e destino, credores ou devedores, amigos ou 

adversários de encarnações do pretérito próximo ou distante, com as quais nos reencontraremos na Vida 
Maior, na condição de irmãos uns dos outros, ante a Paternidade de Deus.” André Luiz (Emmanuel e André 
Luiz, Estude e viva, 4. ed., p. 218-219).

CULTO DO EVANGELHO NO LAR

 “Observem como se inclinam para cá, fugindo, em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo 
mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. 
Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui 
emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um 
suro de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais 
que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-
se em fortaleza, compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto, em contacto com 
as vibrações luminosas deste santuário domestico, e é por isso que se mantêm a distância, procuram outros 
rumos...” (André Luiz, Os mensageiros, 23. ed., cap. 37).

 
CASO: JESUS E A MATERNIDADE 

“Relâmpago fulgurante em noite escura, a palavra do Mestre cindia a noite demorada que tombava 
sobre Israel, desde há cinco séculos. 

O eco da mensagem, doce e enérgica, se espraiava desde as planuras do Esdrelon até aos altiplanos 
do Hermon...

Aqueles que Lhe escutavam o verbo, renovavam-se e a nobre cantilena das Suas palavras prosseguia 
repercutindo no adito das almas, sendo transferida de boca a ouvido, assinalando o início da comunicação 
elevada pelo impregnar do amor.

Aqueles dias, naquelas circunstâncias, jamais se fariam repetir e o conteúdo das Suas palavras nunca 
mais seria ouvido da forma como foi enunciado e vivido... [...].

Sem que fosse percebida, uma mulher acercou-se de Jesus, e, após fazer-se notar por Ele, desculpou-
se da imprudência de perturbá-lO. 

Sem mais delongas O interrogou: 
- Sei que tu vens de Deus e posso perceber-Te a grandeza que me fascina e emociona... Tenho sede 

de amor e me encontro corroída pela vérmina da animalidade. Tenho amado e não logrei a honra de fruir o 
amor. A vida, desde há muitos anos, em que fui dilapidada nos meus sentimentos de mulher, nega-me o que 
venho procurando: a paz, que parece fugir de mim, onde quer que eu me encontre. 

‘Que fazer, Senhor, para viver a felicidade?’ 
Havia na voz da estranha notas características de melancolia e de sofrimento demorado que as palavras 

não conseguiam exteriorizar. 
O Mestre relanceou o olhar transparente pela pai sagem aureolada de paz, e indagou-lhe por sua vez: 
- Que vês em derredor? Examina a terra arre bentando-se em flores, frutos e verdor; o rio cantante, 

enriquecendo as margens de vida; o húmus discreto renovando o subsolo e os astros fulgurando ao longe... 
Em tudo, a ordem, o amor, a transparência da misericórdia do Pai, ensinando equilíbrio e vida. 

O que parece caos transforma-se em benção, o que aparenta transtorno se converte em paz, porque 
em tudo vige a sabedoria do Criador. 

Não relaciones dores nem apresentes mágoas. 
Levanta o olhar para cima e avança para o fu turo.
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A criatura, surpreendida pela resposta amorosa, volveu à interrogação: 
- Compreendo, sim, a grandeza da divina criação, não obstante delinqüi, e, do meu delito, nasceu-me 

um filho, que no momento constitui-me motivo de inquietação e desespero... 
Sem permitir-lhe alongar-se, o Senhor prosseguiu, imperturbável: 
- A mulher é sempre mãe. 
A relva que cresce sobre os escombros oculta as suas deformidades e disfarça as suas imperfeições, 

modificando a erma expressão dos destroços.
Abençoada pela maternidade, que e sempre dádiva do Pai, honrando a vida, um filho, em qualquer 

circunstância, é uma estrela engastada na carne, com a oportunidade de espalhar claridade pelo caminho. 
Enquanto houver crianças e mães, na Terra, 0 amor divino estará cantando esperanças para a Huma-

nidade. 
Não há filho do pecado nem do delito, pois que todos eles são dádivas da vida ã vida. 
Esquece as circunstâncias da chegada do queru bim que te bate à porta do sentimento, e levanta-te 

com ele, avançando no rumo do infinito dos astros.” 
Uma imensa serenidade vestia a Natureza. 
A mulher-mãe, emocionada, procurou os olhos de Jesus por entre a visão nublada de lágrimas e fundiu-

se na luminosidade que deles fluía dúlcida e pura. 
Levantou-se em discreta reverência e preparou-se para sair. 
Não saberia dizer se 0 ouviu falar ou se 0 escutou na acústica da alma. 
- Vai, filha, e ama. 
A maternidade é a mais elevada concessão de Nosso Pai, demonstrando que o mal jamais triunfará 

no mundo; porque enquanto houver um coração, um sentimento maternal, na Terra, o amor ateará o fogo 
purificador e a esperança de felicidade jamais se fa nará...

No longe do tempo, ecoariam os conceitos do Filho de Maria, a Mãe por Excelência, sustentando a 
mulher no ministério da maternidade por todo o sempre.” (Amélia Rodrigues, Há flores no meu caminho, 2. 
ed., p. 37-40). 

JESUS

“Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus 
vos dará.” (Êxodo, 20:12)
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PLANO DE PALESTRA
TEMA: VIDA EM FAMÍLIA

I – INFORMAÇÕES GERAIS
PALESTRA 2:  MISSÃO DOS PAIS                                                    DATA_____/______/____HORÁRIO: 
EXPOSITOR:                                                                                           INSTITUIÇÃO: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Reconhecer a missão e os deveres dos pais como dádiva de Deus.  
Compreender as novas configurações familiares.

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

PARTES DA 
PALESTRA CONTEÚDOS ATIVIDADES/ 

PROCEDIMENTOS.

INTRODUÇÃO
TEMPO: 5´

Pode-se considerar como missão a paternidade?
Quais são as responsabilidades da mãe terrestre?

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´

Paulo, I Timóteo, 5:8
Maternidade e paternidade
Deveres dos pais
A educação dos filhos
Viver em família
Influência dos pais sobre os filhos
A educação religiosa dos filhos
A destruição da família
Pontos perigosos para os pais
Culto do evangelho no lar
Jesus e maternidade

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

CONCLUSÃO
TEMPO: 5´

Encerrar a palestra com a reflexão: Êxodo, 20:12.
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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MISSÃO DOS PAIS
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MISSÃO DOS PAISMISSÃO DOS PAIS

TEMA: VIDA EM FAMTEMA: VIDA EM FAMÍÍLIA        LIA        Reunião PReunião Púúblicablica

““Ora, se alguOra, se alguéém não m não 
 tem cuidado dos seus e tem cuidado dos seus e 

 especialmente dos de especialmente dos de 
 sua prsua próópria casa, tem pria casa, tem 
 negado a fnegado a féé, e , e éé

 
pior pior 

 que o descrente.que o descrente.””

Paulo (I Paulo (I TimTimóóteoteo, 5:8), 5:8)
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““PodePode--se considerar como missão a paternidade?se considerar como missão a paternidade?
ÉÉ, sem contesta, sem contestaçção possão possíível, uma verdadeira missão. vel, uma verdadeira missão. ÉÉ

 
ao ao 

mesmo tempo grandmesmo tempo grandííssimo dever e que envolve, mais do ssimo dever e que envolve, mais do 
que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao 
futuro.futuro.

São iguais perante Deus o homem e a São iguais perante Deus o homem e a 
mulher e têm os mesmos direitos?mulher e têm os mesmos direitos?

Não outorgou Deus a ambos a Não outorgou Deus a ambos a 
inteligência do bem e do mal e a inteligência do bem e do mal e a 
faculdade de progredir. .faculdade de progredir. .””

 
(Allan (Allan KardecKardec, O , O 

livro dos esplivro dos espííritos, 76.ed., ritos, 76.ed., pergperg.582, 817)..582, 817).
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“No 
 

ambiente 
 

doméstico, 
 

o 
 

coração 
 maternal 

 
deve 

 
ser 

 
o 

 
expoente 

 
divino 

 
de 

 toda 
 

a 
 

compreensão 
 

espiritual 
 

e 
 

de 
 

todos 
 os sacrifícios pela paz da família.

Dentro 
 

dessa 
 

esfera 
 

de 
 

trabalho, 
 

na 
 

mais 
 santificada 

 
tarefa 

 
de 

 
renúncia 

 
pessoal, 

 
a 

 mulher 
 

cristã 
 

acende 
 

a 
 

verdadeira 
 

luz 
 

para 
 o caminho dos filhos através da vida.[...].

Deve 
 

sentir 
 

os 
 

filhos 
 

de 
 

outras 
 

mães 
 

como 
 

se 
 fossem os seus próprios, sem guardar, de modo algum, a falsa compreensão 
 de 

 
que 

 
os 

 
seus 

 
são 

 
melhores 

 
e 

 
mais 

 
altamente 

 
aquinhoados 

 
que 

 
os 

 
das 

 outras.”
 

(Emmanuel, O consolador,  14. ed., perg. 189).
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““ÉÉ, sobretudo, a for, sobretudo, a forçça moral que o pai deve a moral que o pai deve 
ter sobre o filho, baseada na admirater sobre o filho, baseada na admiraçção que ão que 
lhe desperta, por  se constituir um modelo lhe desperta, por  se constituir um modelo 
digno de ser imitado. digno de ser imitado. 
Em suma, a verdadeira autoridade jamais Em suma, a verdadeira autoridade jamais 
se impõe pela violênciase impõe pela violência..””(Rodolfo (Rodolfo CalligarisCalligaris, A vida , A vida 
em famem famíília, 37. ed., p.113lia, 37. ed., p.113--115).115).

AUXAUXÍÍLIO DA ESFERA SUPERIORLIO DA ESFERA SUPERIOR
“[...]a paternidade e a maternidade, em si mesmas, são 
sempre divinas. Em todo lugar desenvolve-se o auxílio da 
esfera superior...”(André

 

Luiz, Missionários da luz, 24. ed., p.217). 
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“Nenhuma influência exercem os Espíritos dos 
 pais sobre o filho depois do nascimento 

 deste?

Ao contrário: bem grande influência exercem. 
 Conforme já

 
dissemos, os Espíritos têm que 

 contribuir para o progresso uns dos outros. 
 Pois bem, os espíritos dos pais têm por 

 missão desenvolver os de seus filhos pela 
 educação. Constituiu‐lhes isso uma tarefa. 
 Tornar‐se‐ão culpados, se vierem a falir no 
 seu desempenho.”

(Allan Kardec, O livro dos espíritos, 72. ed., perg. 208).
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“As heranças e parecenças físicas são decorrências dos gametas, no 
 entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento procedem do Espírito 

 que se corporifica pela reencarnação, sem maior dependência dos 
 vínculos genéticos com os progenitores.”

A EDUCAA EDUCAÇÇÃO RELIGIOSA DOS FILHOS ÃO RELIGIOSA DOS FILHOS 

Os pais espiritistas devem compreender essa característica de 
 suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se fez para 

 a contemplação egoística da espécie, mas, sim, para o santuário 
 onde, por vezes, se exige a renúncia e o sacrifício de uma 

 existência inteira.”
(Emmanuel, O consolador, 10. ed., perg. 113).

(Joanna

 

de Ângelis

 

e outros espíritos, S.O.S.

 

família, 7. ed., p.23‐25).
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PONTOS PERIGOSOS PARA OS PAISPONTOS PERIGOSOS PARA OS PAIS

“Desconsiderar a importância do exemplo na 
 escola do lar.

Não lhes pedir trabalho e cooperação na medida das 
 possibilidades.

Forçá‐los a receber preconceitos e 
 tradições.”

Ignorar que os filhos chegam à
 

reencarnação através 
 deles, sem serem deles.

André

 

Luiz (Emmanuel e André

 

Luiz, Estude e viva, 4. ed., p. 218‐219).
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“Observem como se inclinam 
 para cá, fugindo, em seguida, 

 espantados e inquietos. Estamos 
 colhendo mais um ensinamento 

 sobre os efeitos da prece. Nunca 
 poderemos enumerar todos os 

 benefícios da oração. Toda vez que 
 se ora num lar, prepara‐se a melhoria 

 do ambiente doméstico.”

(André

 

Luiz, Os mensageiros, 23. ed., cap. 37). 
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http://store-editoraautadesouza.locasite.com.br/loja/produtos_info.php/cPath/2/products_id/23?PHPSESSID=6fd8e3868f22b653810764c22370964b
http://store-editoraautadesouza.locasite.com.br/loja/produtos_info.php/products_id/65?PHPSESSID=9f4e36e9afb72d01a23f76b84ef01ad5
http://store-editoraautadesouza.locasite.com.br/loja/produtos_info.php/cPath/2/products_id/7?PHPSESSID=6fd8e3868f22b653810764c22370964b
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““Honrai a vosso pai e a Honrai a vosso pai e a 
 vossa mãe, a fim de vossa mãe, a fim de 

 viverdes longo tempo viverdes longo tempo 
 na terra que o Senhor na terra que o Senhor 
 vosso Deus vos darvosso Deus vos daráá..””

((Êxodo , 20:12)Êxodo , 20:12)
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