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FILHOS NA VISÃO ESPÍRITA

REUNIÃO PÚBLICA
TEMA: VIDA EM FAMÍLIA

PALESTRA 3 – FILHOS NA VISÃO ESPÍRITA
 

Texto doutrinário

“Em verdade vos digo que aquele que não receber o reino de Deus 
como uma criança nele não entrará.” (Marcos, 10:15)

O PERÍODO INFANTIL

A infância 

“[...] A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode 
dispensar, ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho 
é sempre um anjo e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido 
ter-lhe o mesmo devotamento, se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, 
um caráter viril e as idéias de um adulto e, ainda menos, se lhe viesse a conhecer o passado.

Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza 
do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do Espírito, como se verifica nos 
indivíduos grandemente precoces. Essa a razão por que, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o Espírito 
entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando, por certo tempo, 
numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. E 
necessário esse estado de transição para que o Espírito tenha um novo ponto de partida e para que 
esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o 
passado. É assim que renasce maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado 
pela intuição que conserva da experiência adquirida.

A partir do nascimento, suas idéias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se 
desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o Espírito é verdadeiramente 
criança, por se acharem ainda adormecidas as idéias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o 
tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais 
acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna 
mais fácil a tarefa que incumbe aos pais.

O Espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e, assim, Jesus está com a 
verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da 
simplicidade.” (Allan Kardec, O Evangelho segundo Espiritismo, 104. ed., p. 154-155).  

QUEM SÃO OS FILHOS?

“As crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Para que não lhe possam 
imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de 
uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa 
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inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que 
deveriam ser e, se não o são, o conseqüente castigo exclusivamente sobre elas recai.

Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência; foi também 
e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se 
enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus 
filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. 
Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas 
durante quinze ou vinte anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-
se bons, se eram fundamentalmente bons; mas, sempre irisados de matizes que a primeira infância 
manteve ocultos.

Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores e, quando se tem o coração puro, 
facilmente se lhes apreende a explicação.

Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos Espíritos 
vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos e dizei-me como poderiam estar no 
vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos, inteiramente 
opostos aos vossos; como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isto 
é, passando pelo tamis da infância? Nesta se vêm confundir todas as idéias, todos os caracteres, 
todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. E 
vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância, entre novos 
irmãos. Ao volverdes à existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se 
observam nesse mundo, para vós, novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estais 
acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento.” (Allan Kardec, O 
livro dos espíritos, 76. ed., perg. 385). 

“Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência 
anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. 
Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do gérmen de tais vícios e cuidem de 
combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que corta os 
rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore.” (Allan Kardec, O evangelho segundo 
Espiritismo, 104. ed., p. 251-252). 

 
Filhos deficientes

 
“Honra-te com o filhinho dependente e mais aproxima-te dele, cada vez.
A carne gera carne, mas os atos pretéritos do espírito produzem a forma para a residência 

orgânica.
As asas de anjo do apóstolo, como os pés de barro de quem amas, precedem à atual injunção 

fisiológica.
Se te repousa no berço de sonhos desfeitos um filhinho deformado, amputado, dementado, 

deficiente de qualquer natureza, esquece-lhe a aparência e assiste-o com amor.
Não te chega ao trono dos sentimentos por acaso.
Antigo companheiro vencido, suplica ajuda ao desertor, só agora alcançado pela divina 

legislação.
Dá-lhe ternura, canta-lhe um poema de esperança, ajuda-o.
O filho deficiente no teu lar significa a tua oportunidade de triunfo e a ensancha que ele te roga 

para alcançar a felicidade.
Seria terrivelmente criminoso negar-lhe, por vaidade ferida, o amparo que te pede, quando te 

concede a bênção do ensejo para a tua reparação a ele.” (Joanna de Ângelis, Leis morais da vida, 6. 
ed., p. 65-66) 

 
Filhos Adotivos 

“Herculano Pires alerta-nos: ‘filhos de outros pais, procedentes de outro sangue, podem ser 
muito mais ligados aos pais adotivos que os filhos consangüíneos’.

Ter ou não ter nascido do ventre da mãe zelosa que cuida do lar não é o principal no trabalho 
educativo de nossos filhos, mas o esforço de orientação moral devido a estes tutelados.
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Recebendo eles no lar a abençoada experiência da adoção, Deus sinaliza aos cônjuges estar 
confiando em sua capacidade de amar e ensinar, perdoar e auxiliar os companheiros que retornam 
para hoje valorizarem o desvelo e atenção que ontem não souberam fazer. Trazem no coração 
desequilíbrios passionais de outros tempos ou arrependimento doloroso para a solução dos quais 
pedem, ao reencarnarem a ajuda daqueles que os acolhem, não como filhos do corpo, mas sim filhos 
do coração. [...].

É importante, desde cedo, não esconder a verdade; mostrar-lhes que o amor não nasce de um 
processo químico-físico do corpo e sim no coração das criaturas. [...].

André Luiz esclarece-nos quanto a este perigo: ‘Filhos adotivos, quando crescem ignorando a 
verdade, costumam trazer enormes complicações, principalmente quando ouvem esclarecimentos de 
outras pessoas’.” (Joamar Z. Nazareth, Um desafio chamado família, p. 66-68). 

Filhos rebeldes

“Nas trilhas da sua reencarnação, deverá você defrontar os Espíritos que fazem parte do seu passado, 
de uma forma ou de outra, colocados em sua rota na situação de filhos complicados e difíceis. [...].

Os filhos que guarda no seu lar, marcados por desequilíbrios de comportamento, fazendo-se 
doidivanas, irresponsáveis ou cruéis, são aqueles que necessitam da sua compreensão e assistência. 
[...].

Nessas circunstâncias, você ofertará a esses filhos os melhores exemplos de vida digna, de 
honestidade e de grandeza no esforço do Bem, contudo, porque são Espíritos infelicitados em razão 
da própria bagagem moral que trazem, não se interessarão por sua honradez ou por sua probidade. 
Por serem doentes em si mesmos, não assimilarão facilmente os aconselhamentos ou os arrazoados, 
que você venha a lhes oferecer.   

Não se perca, então, supondo-se ao desamparo do Criador. [...].
Aceite, sem abandonar a luta, os desafios e as caluniosas refe rências, certo de que Deus vê, 

Deus sabe, sendo Ele a sua indispensável testemunha em tais questões. 
Esses filhos problematizados, com certeza, são companheiros provenientes de desatinadas 

experiências ou de regiões espirituais de sofrimento e de purgação, ou de faixas psíquicas infernais, 
exatamente para os seus braços e para as suas atenções, uma vez que, perante a Espiritualidade Maior, 
você comprometeu-se em auxiliá-los com tudo o quanto estivesse ao seu alcance.

Muitos deles provêm de situações criminosas do pretérito, sem que consigam apagá-las de maneira 
simplista. 

Vários deles deixaram as atuações obsessivas, capitulando ante o poder do amor que os foi buscar 
em regiões de sombras, mas que ainda estão presos ao hábito enraizado de perturbar, azorragar, infeli-
citar e mentir. 

Outros desses filhos são seus inimigos de outras encarnações que voltam a seu lado para os 
acertos que o amor propõe. 

Outros mais poderão não ser vinculados aos seus erros, mas aquelas almas que você prometeu 
ajudar, mesmo enfrentando dramas intensos, nos exercícios de intensas renúncias.” (Thereza de Brito, 
Vereda familiar, p.71-72).

 “Na raiz de muitos conflitos e desequilíbrios juvenis, adultos, e até mesmo ressumando 
na velhice, as distonias tiveram origem - efeito de causa transata - no período da gestação, 
posteriormente na infância, quando a figura da mãe dominadora e castradora, assim como do pai 
negligente, indiferente ou violento, frustrou os anseios de liberdade e de felicidade do ser.

Todos nascem para ser livres e felizes. No entanto, pessoas emocionalmente enfermas, ante 
o próprio fracasso, transferem para os filhos aquilo que gostariam de conseguir, suas culpas e 
incapacidades, quando não descarregam todo o insucesso ou insegurança naqueles que vivem sob 
sua dependência.

Esse infeliz recurso fere o cerne da criança, que se faz pusilânime, a fim de sobreviver ou leva-a 
a refugiar-se no ensimesmamento, na melancolia, sentindo-se vazia de afeto e objetivo de vida. 
Com o tempo, essas feridas purulam, impelindo a atitudes exóticas, a comportamentos instáveis, 
às fugas para o fumo, a droga, o álcool ou as diversões violentas, mediante as quais extravasam o 
ressentimento acumulado, ou mergulham no anestésico perigoso da depressão com altos reflexos na 
conduta sexual, incompleta, insatisfeita, alienadora...
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A sociedade terá que atender à infância através de mecanismos próprios, preenchendo os 
espaços deixados pela ausência do amor na família, na educação escolar, na convivência do grupo, 
nas oportunidades de desenvolvimento e de auto-afirmação de cada qual. Para tal mister, torna-
se necessário o equilíbrio do adulto, do educador formal, que pode funcionar como psicoterapeuta, 
orientando melhor o aprendiz e reencaminhando-o para a compreensão dos valores existenciais e das 
finalidades da vida. 

Inveja, mágoa, ciúme, instabilidade, ódio, pusilanimidade e outros hediondos sentimentos que 
afligem as crianças maltratadas, carentes, abandonadas mesmo nas casas onde moram, desde que 
não são lares verdadeiros, constituem os mecanismos de reação de todos quantos se sentem infelizes, 
mesmo que inconscientemente.

A compreensão dos direitos alheios e dos próprios deveres, o contributo da fraternidade, a 
segurança afetiva, a harmonia interior, a compaixão, a lealdade se instalarão no ser, cicatrizando as 
feridas, à medida que o meio ambiente se transforme para melhor e o afeto dos outros, sincero quão 
desinteressado, substitua a indiferença habitual.

Qualquer ferida emocional cicatrizada pode reabrir-se de um para outro momento, porquanto 
não erradicada a causa desencadeadora, os tecidos psicológicos estarão muito frágeis, rompendo-se 
com facilidade, pela falta de resistência aos impactos enfrentados.” (Joanna de Ângelis, Amor imbatível 
amor, 12. ed., p. 81-82).

Auxílio aos filhos rebeldes

“Quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, 
como devem proceder aos pais?

Depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação 
educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo instituto familiar, sem descontinuidade da 
dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da Providência Divina para o esclarecimento dos 
filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas 
acerbas, de modo a semear-lhes, com êxito, o campo da compreensão e do sentimento.

Como poderão os pais despertar no íntimo do filho rebelde as noções sagradas do dever e das 
obrigações para com Deus Todo-Poderoso, de quem somos filhos?

Depois de esgotar todos os recursos a bem dos filhos e depois da prática sincera de todos os 
processos amorosos e enérgicos pela sua formação espiritual, sem êxito algum, é preciso que os pais 
estimem nesses filhos adultos, que não lhes apreenderam a palavra e a exemplificação, os irmãos 
indiferentes ou endurecidos de sua alma, comparsas do passado delituoso, que é necessário entregar 
a Deus, de modo que sejam naturalmente trabalhados pelos processos tristes e violentos da educação 
do mundo.

A dor tem possibilidades desconhecidas para penetrar os espíritos, onde a linfa do amor não 
conseguiu brotar, não obstante o serviço inestimável do afeto paternal, humano.

Eis a razão pela qual, em certas circunstâncias da vida, faz-se mister que os pais estejam 
revestidos de suprema resignação, reconhecendo no sofrimento que persegue os filhos a manifestação 
de uma bondade superior, cujo buril oculto, constituído por sofrimentos, remodela e aperfeiçoa com 
vistas ao futuro espiritual.” (Emmanuel, O consolador, 14. ed., perg. 190-191).

 “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?

É que o Espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era.
Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que 

foram, nem o que serão. Contudo, afeição lhes tendes, as acariciais, como se fossem parcelas de vós 
mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor 
que um ser possa votar a outro.” (Allan Kardec, O livro dos espíritos, 76. ed., perg. 385). 

DEVERES DOS FILHOS

“O mandamento: ‘Honrai a vosso pai e a vossa mãe’ é um corolário da lei geral de caridade e de 
amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe; 
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mas, o termo honrai encerra um dever a mais para com eles: o da piedade filial. Quis Deus mostrar por 
essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, 
o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a 
caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas 
que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para 
elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento.

Honrar a seu pai e a sua mãe, não consiste apenas em respeitá-los; é também assisti-los na 
necessidade; é proporcionar-lhes repouso na velhice; é cercá-los de cuidados como eles fizeram 
conosco, na infância.

Sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial.” (Allan 
Kardec, O evangelho segundo o Espiritismo, 104. ed., p. 243-244).

“Toda a gratidão sequer retribuirá a fortuna da oportunidade fruída através do renascimento carnal. 
O carinho e respeito contínuos não representarão oferenda compatível com a amorosa 

assistência rece bida desde antes do berço. [...].
Quando fortes, sê-lhes a companhia e a jovialida de; quando fracos, a proteção e o socorro. 
Enquanto sadios, presenteia-os com a alegria e a consideração; se enfermos, com a assistência 

dedicada e a sustentação preciosa. 
Em qualquer situação ou circunstancia, na matu ridade ou na ve1hice, afeiçoa-te àqueles que 

te oferta ram o corpo de que te serves para os cometimentos da evolução, como o mínimo que podes 
dispensar-lhes, expressando o dever de que te encontras investido.” (Joanna de Ângelis, Leis morais 
da vida, 6. ed., p. 71-73).

OBSESSÃO NA INFÂNCIA E NA JUVENTUDE

“Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se 
vêem crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter 
tido a educação? [...].

Donde a precoce perversidade, senão da in ferioridade do Espírito, uma vez que a educação em 
nada contribuiu para isso?” (Allan Kardec, O livro dos espíritos, 76. ed., perg. 199-a.). 

“Crianças obsidiadas suscitam em nós os mais profundos senti mentos de solidariedade e 
comiseração. 

Tal como acontece ante as demais enfermidades que atormentam as crianças, também sentimos 
ímpetos de protegê-las e aliviá-las desejando mesmo que nada as fizesse sofrer.   

Pequeninos seres que se nos apresentam torturados, inquietos, padecentes de enfermidades 
impossíveis de serem diagnosticadas, cujo choro aflito ou nervoso nos condói e impele à prece 
imediata em seu beneficio, são muita vez obsidiados de berço. Outros se apresentam sumamente 
irrequietos, irritados desde que abrem os olhos para o mundo carnal. Ao crescer, apresentar-se-ão 
como crianças-problemas que a Psicologia em vão procura entender e explicar. 

São crianças que já nascem aprisionadas - aves implumes em gaiolas sombrias -, trazendo nos 
olhos as visões dos panoramas apa vorantes que tanto as inquietam. São reminiscências de vidas 
ante riores ou recordações de tormentos que sofreram ou fizeram sofrer no plano extrafísico, antes de 
serem encaminhadas para um novo corpo. Conquanto a nova existência terrestre se apresente difícil e 
dolorosa, ela é, sem qualquer dúvida, bem mais suportável que os sofrimentos que padeciam antes de 
reencarnar.

O novo corpo atenua bastante as torturas que sofriam, torturas estas que tinham as suas 
nascentes em sua própria consciência que o remorso calcinava. Ou no ódio e revolta em que se 
consumiam.” (Suely Caldas Shubert, Obsessão e desobsessão, 9. ed., p. 64-65). 

PRINCIPAIS PROBLEMAS NA INFÂNCIA E NA JUVENTUDE

Agressividade
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“A agressividade reponta desde os primeiros dias da vida infantil e deve ser disciplinada pela 
educação, na sua nobre finalidade de corrigir e criar hábitos sa lutares. 

A pouco e pouco refreada, termina por ceder lu gar às expressões superiores que constituem a 
natureza espiritual de todo homem. 

O espírito é constituído pelos feixes de emoções que lhe cabe sublimar ao império dos 
renascimentos proveitosos.

O que não corrija agora, transforma-se em rude adversário a tocaiá-lo nas esquinas do futuro... 
O temperamento irascível, aqui estimulado, res surge em violência infeliz adiante...
O egoísmo vencido, o orgulho superado cedem lugar ao otimismo e à alegria de viver para 

sempre. 
O agressivo torna-se vitima da própria agressivi dade, hoje ou posteriormente.” (Joanna de 

Ângelis, Leis morais da vida, 6. ed., p. 112).

Viciação alcoólica 

“Classificado pela leviandade de muitos dos seus aedos como de pequeno e grande porte, 
surgem com feição de ‘hábito social’ e se instala em currículo de longo tempo, que termina por 
deteriorar as reservas morais, anestesiando a razão e ressuscitando com vigor os instintos primitivos 
de que se deve o homem libertar. [...]

Os vitimados sistemáticos pela viciação escusam-se abandoná-la, justificando que o seu é 
sempre um simples compromisso de fácil liberação em considerando outros de maior seriedade que, 
examinados, a sua vez, pelos seus sequazes, se caracterizam, igualmente, como insignificantes. [...]. 

A vinculação alcoólica, por exemplo, escraviza a mente desarmonizando-a e envenena o corpo 
deteriorando-o. Tem início através do aperitivo inocente, quão dispensável, que se repete entre 
sorrisos e se impõe como necessidade, realizando a incursão nefasta, que logo se converte em 
dominação absoluta, desde que aumenta de volume na razão direta em que consome. [...].

Nesse capítulo convém considerarmos que a desesperada busca ao álcool – ou substâncias 
outras que dilaceram a vontade, desagregam a personalidade, perturbam a mente – pode ser, às 
vezes, inspiradas por processos obsessivos, culminado sempre, porém, por obsessões infelizes, de 
conseqüências imprevisíveis.

A pretexto de comemorações, festas, decisões não te comprometas com o vício.
O oceano é feito de gotículas e as praias imensuráveis de grãos.
Liberta-te do conceito: ‘hoje só’, quando impelido a comprometimento pernicioso e não te 

facultes: ‘apenas um pouquinho’, porquanto, uma picada que injeta veneno letal, não obstante em 
pequena dose, produz a morte imediata. [...].

Nunca te permitas a assimilação do vício, na suposição de que dele te libertarás quando queiras, 
pois que se os viciados pudessem querer não estariam sob essa violenta dominação.” (Joanna de 
Ângelis, Após a tempestade, 3. ed., p. 54-57). 

Drogas

“Estimulado pelo receio de enfrentar dificuldades, ou motivado pela curiosidade decorrente da 
falta de madureza emocional, inicia-se o homem no uso dos estimulantes – sempre de efeitos tóxicos 
-, a que se entrega, inerme, deixando-se arrastar desde então, vencido e desditoso.

Não bastassem a leviandade e intemperança da maioria das vítimas potenciais da toxicomania, 
grassam os traficantes inditosos que se encarregam de arreganhar catarmas que se lhes submetem ao 
comércio nefando, aumentando, cada hora, os índices dos que sucumbem irrecuperáveis.

 A má Imprensa, orientada quase sempre de maneira perturbante, por pessoas atormentadas, 
colocada para esclarecer o problema, graças à falta de valor e de maior conhecimento da questão 
por não se revestirem os seus responsáveis da necessária segurança moral, tem contribuído mais 
para torná-lo natural do que para libertar os escravizados que não são alcançados pelos ‘slogans’ 
retumbantes, porém vazios das mensagens, sem efeito positivo.   

 O cinema, a televisão, o periodismo dão destaque desnecessário às tragédias, aumentam a 
carga das informações que chegam vorazes às mentes fracas, aparvalhando-as sem as confortar, 
empurrando-as para as fugas espetaculares através de meandros dos tóxicos e de processos outros 
dissolventes ora em voga...
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Líderes da comunicação, ases da arte, da cultura, dos esportes, não se pejam de revelar que 
usam estimulantes que os sustentam no ápice da fama, e, quando sucumbem, em estúpidas cenas 
de autodestruição consciente ou inconsciente, são transformados em modelos dignos de imitados, 
lançados como protótipos da nova era, vendendo as imagens que enriquecem os que sobrevivem, de 
certo modo causadores da desgraça... [...].

Se és pai ou mãe não penses que o teu lar estará poupado. Observa o comportamento dos 
filhos, mantém-te, atento, cuida deles desde antes da ingerência e do comprometimento nos embalos 
dos estupefacientes e alucinógenos, em cuja oportunidade pode auxiliá-los e preservá-los. Se, 
porém, te surpreenderes com o drama que se adentrou no lar, não fujas de, procurando ignorá-lo em 
conivência de ingenuidade, nem te rebeles, assumindo atitude hostil. Conversa, esclarece, orienta 
e assiste os que se hajam tornado vítimas, procurando os recursos competentes da Medicina como 
da Doutrina Espírita, a fim de conseguires a reeducação e a felicidade daqueles que a Lei Divina te 
confiou para a tua e a ventura deles.” (Joanna de Ângelis, Após a tempestade, 3. ed., p. 49-50, 52-53). 

O PAPEL DOS PAIS NA EDUCAÇÃO DOS 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. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados, se 
vierem a falir no seu desempenho.” (Allan Kardec, O livro dos espíritos, 76. ed., perg. 208).

“[...] O lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. 
À maneira de alguém que recebe esse ou aquele tipo de educação em estado de sonolência, o 

Espírito reencarnado, no período infantil, recolhe dos pais os mapas de inclinação e conduta que lhe 
nortearão a existência, em processo análogo ao da escola primária, pelo qual a criança é impelida a 
contemplar ou mentalizar certos quadros, para refleti-los no desenvolvimento natural da instrução.” 
(André Luiz, Mecanismos da mediunidade, 10. ed., p. 116).

“O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa?
O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos.
Até aos sete anos, o Espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência 

que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a 
matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais 
suscetível de renovar o caráter e a estabelecer novo caminho, na consolidação dos princípios de 
responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar.

Eis por que o lar é tão importante para a edificação do homem, e por que tão profunda é a 
missão da mulher perante as leis divinas.

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.” (Emmanuel, O consolador, 14.ed., perg. 109).

Combate às más tendências

 “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 do 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.

Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes 
e decepções da vida; remontem passo a passo à origem dos males que os torturam e verifiquem se, 
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as mais das vezes, não poderão dizer: Se eu houvesse feito, ou deixado de fazer tal coisa, não estaria 
em semelhante condição.

A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O 
homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios; mas, em vez de 
reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a Providência, 
a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria.” (Allan Kardec, O 
evangelho segundo o Espiritismo, 104. ed., p. 103).

“São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, 
apesar dos cuidados que lhe dispensaram?

Não; porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto 
maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho.” (Allan Kardec, O livro dos 
espíritos, 76. ed., perg. 583).

A obrigação sagrada dos pais espiritistas

“Os pais espiritistas devem ministrar a educação doutrinária 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.

O pretexto de que a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade pode dar 
ensejo a graves perigos. Já se disse, no mundo, que o menino livre é a semente do celerado. A própria 
reencarnação não constitui, em si mesma, restrição considerável à independência absoluta da alma 
necessitada de expiação e corretivo?

Além disso, os pais espiritistas devem compreender que qualquer indiferença nesse particular 
pode conduzir a criança aos prejuízos religiosos de outrem, ao apego do convencionalismo, e à 
ausência de amor à verdade.

Deve nutrir-se o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em 
Deus. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem a mesma porta larga para os 
excessos de toda sorte, que conduzem ao aniquilamento e ao crime.

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 santuário 
onde, por vezes, se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira.” (Emmanuel, O 
consolador, 14. ed., perg. 113).

CASO: ÁLBUM MATERNO

“... E nós respigamos alguns tópicos do álbum repleto de fotos, que descansava na penteadeira 
de Dona Silvéria Lima, ao lermos enternecidamente a história do filho, que ela própria escrevera. 

1941 - Outubro, 16 - Meu filho nasceu, no dia 12. Sinto-me outra. Que alegria! Como expli car o 
mistério da maternidade? Meu Deus, meu Deus!... Estou transformada, jubilosa!... 

Outubro, 18 - Meu filho recebeu o nome de Maurício. Aos seis dias de nascido, parece um te-
souro do Céu em meus braços!... 

Outubro, 20 - Recomendei a Jorge trazer hoje um berço de vime, delicado e maior. O menino é 
belo demais para dormir no leito de madeira que lhe arranjamos. Coisa estranha!... Jorge, desde que 
se casou comigo, nada reclamou... Agora, ad mite que exagero. Considerou que devemos pensar nas 
crianças menos felizes. Apontou casos de me ninos que dormem no esgoto, mas, que temos nós com 
meninos de esgoto? Caridade!... Caridade é cada um assumir o desempenho das próprias obri gações. 
Meu marido está ficando sovina. [...]. 

1944 - Março, 13 - Mauricinho, intranqüilo, arranhou, de leve, o rosto da ama com as unhas. 
Brincadeira de criança, bobagem. Jorge, porém, agastou-se comigo por não repreendê-lo. Tentou ex-
plicar-me a reencarnação. Assegurou que a criança é um Espírito que já viveu em outras existências, 
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quase sempre tomando novo corpo para se redimir de culpas anteriores, e repisou que os pais 
são responsáveis pela orientação dos filhos, diante de Deus, porque os filhos (palavras do coitado 
do Jorge) são companheiros de vidas passadas que regressam até nós, aguardando corrigenda e 
renovação... Deu-me vontade de rir na cara dele. Antes do casamento, Jorge já andava enrolado com 
espíritas... Reencarnação!... Quem acredita nisso? Balela... [...].

1948 - Abril, 9 - Crises de Maurício. Que brou vidraças e pratos, esperneou na birra e atirou um 
copo de vidro nos olhos da cozinheira, que ficou levemente machucada, seguindo para o hospital... 
Jorge queria castigar o menino. Não deixei. Dis cutimos. Chorei muito. Estou muito infeliz. [...].

1952 - Maio, 16 - Maurício já foi expulso de três colégios. Perseguido pela má sorte o meu ino-
centinho!... Jorge afirma-se cansado, desiludi do... [...]. 

1956 - Meu marido quer empregar nosso fi lho numa casa de móveis. Loucura!... Acredita que 
Mauricinho precisa trabalhar sob disciplina. Que plano!... Meu filho com patrão... Era o que fal tava!... 
Temos o suficiente para garantir-lhe sos sego e liberdade. 

1957 - Janeiro, 14 - Jorge está doente. O médico pediu para que lhe evitemos dissabores ou 
choques. Participou-me, discreto, que meu marido tem o coração fatigado, hipertensão. Desde o ano 
passado, Jorge tem estado triste, acabrunhado com as calúnias que começam a aparecer contra o 
nosso filhinho. Amigos-ursos fantasiaram que Maurício, em vez de freqüentar o colégio, vive nas ruas, 
com vagabundos. Chegaram ao desplante de asseverar que meu filho foi visto furtando e, ainda mais... 
Falaram que ele usa maconha em casas suspeitas. Pobre filho meu!... [...].

1958 - Outubro, 6 - Jorge ficou irado, por que exigi dele a compra de um carro para Maurício, 
como presente de aniversário. Brigou, xingou, mas cedeu... 

1959 - Junho, 15 - Estou desesperada. Jor ge foi sepultado ontem. Morreu apaixonado, diante 
da violência do delegado policial que intimou Mau ricinho a provar que não estava vendendo maconha. 
Amanhã, enviarei um advogado ao Distrito. Se pre ciso, processarei o chefe truculento... [...].

1960 - Agosto, 2 - Duas mulheres me pro curaram, com a intenção de arrancar-me dinheiro. 
Disseram que meu filho lhes surripiou jóias. Velhacas e mandrionas. Maurício jamais desceria a 
semelhante baixeza. Dou-lhe mesada farta. Expul sei as chantagistas e, se voltarem, conhecerão as 
necessárias providências. 

1961 - Fevereiro, 22 - Nunca pensei que o nosso velho amigo Noel chegasse a isso!... Culpar 
meu filho! Sempre a mesma arenga... Maurício na maconha. Maurício no furto! Agora é um dos mais 
antigos companheiros de meu esposo que vem denunciar meu filho como incurso num suposto cri-
me de estelionato, comunicando-me, numa farsa bem tramada, que Maurício lhe falsificou a letra num 
cheque, roubando-lhe trezentos contos... Tudo perseguição e mentira. Já ouvi dizer que Noel anda 
caduco. Usurário caminhando para o hospício. Essa é que é a verdade... Sou mãe!... Não permitirei 
que meu filho sofra; nunca admiti que alguém le vantasse a voz contra ele... Maurício nasceu livre, é 
livre, faz o que entende e não é escravo de ninguém. Estou revoltada, revoltada!... 

Nesse ponto, terminavam as confidências de Dona Silvéria, cujo corpo estava ali, inerte e 
ensangüentado, diante de nós, os amigos desencarnados, que fôramos chamados a prestar-lhe 
assistência. Acabara de ser assassinada pelo próprio filho, obsi diado e sequioso de herança. 

Enquanto selecionávamos as últimas notas do álbum singular, Maurício, em saleta contígua, 
tele fonava para a Polícia, depois de haver armado habilmente a tese do suicídio. Irmão X (Diversos 
espíritos, Luz no lar, 2. ed., p. 47-50).

JESUS

“Deixai vir a mim as criancinhas.” (Marcos, 10:13-16).
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PLANO DE PALESTRA
TEMA: VIDA EM FAMÍLIA

I – INFORMAÇÕES GERAIS
PALESTRA 3: FILHOS NA VISÃO ESPÍRITA                                   DATA_____/______/____HORÁRIO: 
EXPOSITOR:                                                                                           INSTITUIÇÃO: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Os filhos são espíritos que necessitam da educação e do amor de
seus pais ou responsáveis para progredirem.

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

PARTES DA 
PALESTRA CONTEÚDOS ATIVIDADES/ 

PROCEDIMENTOS.

INTRODUÇÃO
TEMPO: 5´

Quem são os filhos?
Como agir com os filhos? 
Qual o papel dos pais?

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´

Marcos 10:15
O período infantil
Quem são os filhos
Obsessão na infância e juventude
Principais problemas na infância e na juventude
O papel dos pais na conduta educação dos filhos

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 reflexão: Marcos 10: 13-16
     

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. 



13

FILHOS NA VISÃO ESPÍRITA



1

EDITORA

AUTA DE SOUZA 03

FILHOS NA VISÃO ESPFILHOS NA VISÃO ESPÍÍRITARITA

1/10

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

““Em verdade vos Em verdade vos 
 digo que aquele que digo que aquele que 

 não receber o reino não receber o reino 
 de Deus como uma de Deus como uma 
 criancriançça nele não a nele não 

 entrarentraráá..””

(Marcos, 10:15)(Marcos, 10:15)
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““A partir do nascimento, suas A partir do nascimento, suas 
ididééias tomam gradualmente ias tomam gradualmente 
impulso, impulso, àà

 
medida que os medida que os 

óórgãos se desenvolvem, pelo rgãos se desenvolvem, pelo 
que se pode dizer que, no que se pode dizer que, no 
curso dos primeiros anos, o curso dos primeiros anos, o 
EspEspíírito rito éé

 
verdadeiramente verdadeiramente 

criancriançça, por se acharem ainda a, por se acharem ainda 
adormecidas as idadormecidas as idééias que lhe ias que lhe 
formam o fundo do carformam o fundo do carááter.ter.””

 (Allan Kardec, (Allan Kardec, O evangelho segundo EspiritismoO evangelho segundo Espiritismo, , 
cap.VIII, item 4).cap.VIII, item 4).

2/10
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““Desde pequenina, a crianDesde pequenina, a criançça a 
manifesta os instintos bons ou manifesta os instintos bons ou 
maus que traz da sua existência maus que traz da sua existência 
anterior. A estudanterior. A estudáá--los devem os los devem os 
pais aplicarpais aplicar--se. Todos os males se. Todos os males 
se originam do egose originam do egoíísmo e do smo e do 
orgulho. orgulho. 

QUEM SÃO OS FILHOS ?QUEM SÃO OS FILHOS ?

Espreitem, pois, os pais os menores indEspreitem, pois, os pais os menores indíícios reveladores do cios reveladores do 
ggéérmen de tais vrmen de tais víícios e cuidem de combatêcios e cuidem de combatê--los, sem los, sem 
esperar que lancem raesperar que lancem raíízes profundas.zes profundas.”

 
(Allan Kardec, O evangelho 

segundo Espiritismo, Cap. XIV, item 9) 
3/10
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FILHOS DEFICIENTESFILHOS DEFICIENTES

““Se te repousa no berSe te repousa no berçço de sonhos desfeitos um filhinho deformado, o de sonhos desfeitos um filhinho deformado, 
amputado, dementado, deficiente de qualquer natureza, esqueceamputado, dementado, deficiente de qualquer natureza, esquece--lhe lhe 
a aparência e assistea aparência e assiste--o com amor.o com amor.
Não te chega ao trono dos sentimentos por acaso.Não te chega ao trono dos sentimentos por acaso.
Antigo companheiro vencido, suplica ajuda ao desertor, sAntigo companheiro vencido, suplica ajuda ao desertor, sóó

 

agora agora 
alcanalcanççado pela divina legislaado pela divina legislaçção.ão.””

 

(Joanna de Ângelis, (Joanna de Ângelis, Leis morais da Leis morais da 
vidavida, 6. ed., p.65, 6. ed., p.65--66).66).

FILHOS ADOTIVOSFILHOS ADOTIVOS

““[...]Deus sinaliza aos cônjuges estar confiando em sua capacidad[...]Deus sinaliza aos cônjuges estar confiando em sua capacidade e 
de amar e ensinar, perdoar e auxiliar os companheiros que retornde amar e ensinar, perdoar e auxiliar os companheiros que retornam am 
para hoje valorizarem o desvelo e atenpara hoje valorizarem o desvelo e atençção que ontem não souberam ão que ontem não souberam 
fazerfazer.”

 

(Joamar

 

Z. Nazareth, Um desafio chamado família, p.66-68).

4/10

QUEM SÃO OS FILHOS ?QUEM SÃO OS FILHOS ?
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FILHOS REBELDESFILHOS REBELDES

““Esses filhos problematizados , com certeza são Esses filhos problematizados , com certeza são 
companheiros provenientes de desatinadas experiências ou companheiros provenientes de desatinadas experiências ou 
de regiões espirituais de sofrimento e de purgade regiões espirituais de sofrimento e de purgaçção, ou de ão, ou de 
faixas psfaixas psííquicas infernais, exatamente para os seus braquicas infernais, exatamente para os seus braçços os 
e para as suas atene para as suas atençções,  uma     vez     que, ões,  uma     vez     que, 
perante a Espiritualidade perante a Espiritualidade 
Maior, você comprometeuMaior, você comprometeu--se se 
em   auxiliem   auxiliáá--los  com   tudo los  com   tudo 
quanto   estivesse   ao   seu quanto   estivesse   ao   seu 
alcance.alcance.””

 
(Thereza de Brito, (Thereza de Brito, 

Vereda familiarVereda familiar, p. 72), p. 72)..

5/10
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“O mandamento: ‘Honrai a vosso pai e a vossa mãe’

 
é

 um corolário da lei geral de caridade e de amor ao 
próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele 
que não ama a seu pai e a sua mãe; mas, o termo honrai 
encerra um dever a mais para com eles: o da piedade 
filial.”

 
(Allan Kardec, O evangelho segundo o Espiritismo, Cap. XIV, item3)

OBSESSÃOOBSESSÃO NA INFÂNCIA E NA JUVENTUDE
“Crianças obsidiadas suscitam em nós os mais profundos 
sentimentos de solidariedade e comiseração.[...].
O novo corpo atenua bastante as torturas que sofriam.”
(Suely Caldas Shubert, Obsessão e desobsessão, 9.ed., p.64-65).

6/10
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•• AGRESSIVIDADE AGRESSIVIDADE 

•• VICIAVICIAÇÇÃO ALCOÃO ALCOÓÓLICALICA

•• DROGASDROGAS

PRINCIPAIS PROBLEMAS  NA PRINCIPAIS PROBLEMAS  NA 
INFÂNCIA E NA JUVENTUDEINFÂNCIA E NA JUVENTUDE

O PAPEL DOS PAIS NA O PAPEL DOS PAIS NA 
EDUCAEDUCAÇÇÃO DOS FILHOSÃO DOS FILHOS

7/10

“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. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados, se 
vierem a falir no seu desempenho.”

(Allan Kardec, O livro dos espíritos, 76. ed., perg. 208).
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ESPIRITISTASESPIRITISTAS

““Os pais espiritistas devem ministrar a educaOs pais espiritistas devem ministrar a educaçção ão 
 doutrindoutrináária a seus filhos ou podem deixar de fazêria a seus filhos ou podem deixar de fazê‐‐lo lo 

 invocando as razões de que, em matinvocando as razões de que, em matééria de religião, ria de religião, 
 apreciam mais a plena liberdade dos filhos?apreciam mais a plena liberdade dos filhos?

O perO perííodo infantil, em sua primeira fase, odo infantil, em sua primeira fase, éé
 

o mais o mais 
 importante para todas as bases educativas, e os pais importante para todas as bases educativas, e os pais 

 espiritistas cristãos não podem esquecer seus espiritistas cristãos não podem esquecer seus 
 deveres de orientadeveres de orientaçção aos filhos, nas grandes ão aos filhos, nas grandes 
 revelarevelaçções da vida. Em nenhuma hipões da vida. Em nenhuma hipóótese, essa tese, essa 

 primeira etapa das lutas terrestres deve ser primeira etapa das lutas terrestres deve ser 
 encarada com indiferenencarada com indiferençça.a.””

(Emmanuel, (Emmanuel, O consoladorO consolador, 14. ed., , 14. ed., pergperg. 113).. 113).
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““Deixai vir a Deixai vir a 
 

mim as mim as 
 

criancinhas.criancinhas.””
(Marcos, 10:13(Marcos, 10:13‐‐16)16)
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