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SEPARAÇÃO E DIVÓRCIO

REUNIÃO PÚBLICA
TEMA: VIDA EM FAMÍLIA

PALESTRA 4 - SEPARAÇÃO E DIVÓRCIO
 

Texto doutrinário

“Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedísseis vossas mulheres; mas, no 
começo, não foi assim.” (Mateus, 9:8).

LAÇOS DE FAMÍLIA

 “Formam famílias os Espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a 
afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos Espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam, para se 
gruparem, como o fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se, nas suas 
peregrinações, acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos 
pelos novos progressos que realizaram. Mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus 
que Espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, 
a bem de seu progresso. Esses Espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles 
outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar.
 Acolhei-os, portanto, como irmãos; auxiliai-os, e depois, no mundo dos Espíritos, a família se 
felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros.” (Allan Kardec, O 
evangelho segundo o Espiritismo, 113. ed., p.243).

 “Há, pois, duas espécies de família: 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. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, 
dizendo de seus discípulos: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do 
Espírito, pois todos aqueles que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e 
minha mãe.” (Allan Kardec, O evangelho segundo o Espiritismo, 113.ed., p. 238).

Função do lar e da família 

 “No cadinho 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, 7. ed., p. 41).

DESVINCULAÇÕES AFETIVAS

“Entre os casais, surge comumente o problema do abandono, pelo qual o parceiro lesado é compelido 
à carência afetiva. 

Criaturas integradas na comunhão recíproca, o afastamento uma da outra provoca, naturalmente, em 
numerosas circunstâncias, o colapso das forças mais íntimas naquela que se viu relegada a escárnio ou 
esquecimento. 

Justo observar que toda criatura prejudicada usufrui o direito de envidar esforços na própria 
recuperação. 

Análogo princípio prevalece nas conjunções do sentimento, sempre efetuadas com fins determinados 
em vista. 
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O companheiro ou a companheira menosprezada no círculo doméstico detém a faculdade de refazer 
as condições que julgue necessárias à própria euforia, com base na consciência tranqüila.

Não existem obrigações de cativeiro para ninguém nos fundamentos morais da Criação. Um ser 
não dispõe de regalias para abusar impunemente de outro, sem que a vítima se veja espontaneamente 
liberta de qualquer compromisso para com o agressor. Em matéria afetiva, porém, se a união sexual trouxe 
filhos à paisagem terrestre, é razoável que as Leis da Vida reconheçam na criatura lesada a permissão 
de restabelecer a harmonia vibratória em seu mundo emotivo, logicamente dentro da ética que sustenta 
a tranqüilidade da vida íntima; entretanto, essas mesmas Leis da Vida rogam, sem impor, às vítimas da 
deslealdade ou da prepotência que não renunciem ao dever de amparar os filhos, notadamente se esses 
filhos ainda não atingiram a puberdade que lhes traçará começo à compreensão dos problemas sexuais que 
afligem a Humanidade. 

Em sobrevindo semelhantes crises, haja no parceiro largado em desprezo uma revisão criteriosa do 
próprio comportamento para verificar até que ponto haverá provocado a agressão moral sofrida e, embora 
se reconheça culpado ou não, que se renda, antes de tudo, à desculpa incondicional, ante o ofensor, 
fundindo no coração os títulos ternos que tenha concedido ao companheiro ou à companheira da comunhão 
sexual no título de irmão ou de irmã, de vez que somos todos espíritos imortais, interligados perante Deus, 
através dos laços da fraternidade real. 

Aprenda o parceiro moralmente danificado que só pelo esquecimento das faltas uns dos outros é que 
nos endereçaremos à definitiva sublimação e que nenhum de nós, os filhos da Terra, está em condições 
de acusar nos domínios do sentimento, porquanto os virtuosos de hoje podem ter sido os caídos de ontem 
e os caídos de hoje serão possivelmente os virtuosos de amanhã a quem tenhamos talvez de rogar apoio 
e bênção, quando a Justiça Eterna nos venha descerrar a imensidão de nossos débitos, acumulados em 
existências que deixamos para trás nos arquivos do tempo. 

Homem ou mulher em abandono, se tem filhos pequeninos, que se voltem, acima de tudo, para essas 
aves ainda tenras do pábulo doméstico, agasalhando-as sob as asas do entendimento e da ternura, por 
amor a Deus e a si mesmos, até que se habilitem aos primeiros contactos conscientes com a vida terrestre, 
antes de se aventurarem à adoção de nova companhia; isso porque podem usar a atribuição natural que 
lhes compete, no que se refere a possíveis renovações, sem se arriscarem a agravar os problemas dos 
filhos necessitados de arrimo e sem complicarem a própria situação perante o futuro.”(Emmanuel, Vida e 
sexo, 15. ed., p. 45-48).    

Separação entre cônjuges espirituais

“Ocorre separação entre cônjuges espirituais?
Pode acontecer, por exemplo, que as autoridades supe riores escolham um dos cônjuges para serviço 

particular entre os homens, atendendo a qualidades especiais que possua e com que deva satisfazer 
a questões e eventualidades terrestres. Além disso, esse ou aquele cônjuge, após venturoso estágio 
na esfera superior, necessita regressar aos círculos carnais para experiên cias difíceis no resgate de 
compromissos determinados.

Em ambas as modalidades de separação compreensível e justa, o companheiro ou a companheira em 
condição de supe rioridade, pelo menos circunstancialmente, roga, com êxito, a possibilidade de custodiar 
o objeto de sua veneração e de seu carinho, quase sempre na posição de reencarnados, em regime de 
completa renúncia.”(André Luiz, Evolução em dois mundos, 3. ed., p. 188).

CASAMENTO E SEPARAÇÃO

“Está na lei da Natureza, ou somente na lei humana, a indissolubilidade absoluta do casamento?
É uma lei humana muito contrária à da Natureza. Mas os homens podem modificar suas leis; só as da 

Natureza são imutáveis.”(Allan Kardec, O livro dos espíritos, 76. ed., perg. 697).

“O casamento é uma instituição divina. Unem-se dois seres para evoluírem juntos e providenciarem 
corpos materiais para outros espíritos encarnarem e progredirem.

No ambiente do lar, o membro mais adiantado orienta a família, a fim de que do esfôrço de todos 
resulte o progresso de cada um.

Grande é a responsabilidade dos cônjuges; de seu bom ou mau comportamento podem advir 
conseqüências felizes ou dolorosas. É comum o mau procedimento dos cônjuges arrastar a família para 
caminhos de trevas já nesta vida e no futuro a reencarnação de sofrimentos; ao passo que os cônjuges pro-
cedendo bem, facilmente guiarão a família a planos felizes do universo.

O Espiritismo não pode concordar com a separação dos casais, porque quase toda separação é 
motivada pelo ódio. E a lei que o Senhor nos deu é: — Amai-vos uns aos outros. E além disso, a separação 
nada resolve de definitivo; bem sabemos que os espíritos que erram juntos, juntos terão de corrigir o êrro.

A incompatibilidade de gênios, tão citada para justificar a separação, é o reflexo dos erros das 
encarnações passadas. E dois espíritos que se odeiam, freqüentemente se unem pelos sacrossantos laços 
de família para, com menos repugnância, extinguirem o ódio que os separava. Por conseguinte, a sepa-
ração é um recurso provisório apenas; porque nas encarnações futuras, terão de trilhar juntos os mesmos 
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caminhos, até que se harmonizem com as leis divinas.” (Eliseu Rigonatti, O evangelho dos humildes, 12. 
ed., p. 36).

O DIVÓRCIO

“O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já, de fato, está separado. Não 
é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos 
em que não se levou em conta a lei divina.” (Allan Kardec, O evangelho segundo o Espiritismo, 104. ed., p. 
348).

“Partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio, a rigor, não deve ser 
facilitado entre as criaturas. 

É aí, nos laços matrimoniais definidos nas leis do mundo, que se operam burilamentos e 
reconciliações endereçados à precisa sublimação da alma.

O casamento será sempre um instituto benemérito, acolhendo, no limiar, em flores de alegria e 
esperança, aqueles que a vida aguarda para o trabalho do seu próprio aperfeiçoamento e perpetuação. 
Com ele, o progresso ganha novos horizontes e a lei do renascimento atinge os fins para os quais se 
encaminha. 

Ocorre, entretanto, que a Sabedoria Divina jamais institui princípios de violência, e o Espírito, 
conquanto em muitas situações agrave os próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, recusar, 
modificar, discutir ou adiar, transitoriamente, o desempenho dos compromissos que abraça. 

Em muitos lances da experiência, é a própria individualidade, na vida do Espírito, antes da 
reencarnação, que assinala a si mesma o casamento difícil que faceará na estância física, chamando a 
si o parceiro ou a parceira de existências pretéritas para os ajustes que lhe pacificarão a consciência, à 
vista de erros perpetrados em outras épocas. Reconduzida, porém, à ribalta terrestre e assumida a união 
esponsalícia que atraiu a si mesma, ei-la desencorajada à face dos empeços que se lhe desdobram à 
frente. Por vezes, o companheiro ou a companheira voltam ao exercício da crueldade de outro tempo, 
seja através de menosprezo, desrespeito, violência ou deslealdade, e o cônjuge prejudicado nem sempre 
encontra recursos em si para se sobrepor aos processos de dilapidação moral de que é vítima.

Compelidos, muita vez, às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa, 
relegado a sofrimento indébito, se valha do divórcio por medida extrema contra o suicídio, o homicídio 
ou calamidades outras que lhes complicariam ainda mais o destino. Nesses lances da experiência, surge 
a separação à maneira de bênção necessária e o cônjuge prejudicado encontra no tribunal da própria 
consciência o apoio moral da auto-aprovação para renovar o caminho que lhe diga respeito, acolhendo ou 
não nova companhia para a jornada humana. 

Óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum, competindo-nos tão-somente, 
nesse sentido, reconfortar e reanimar os irmãos em lide, nos casamentos de provação, a fim de que 
se sobreponham às próprias suscetibilidades e aflições, vencendo as duras etapas de regeneração ou 
expiação que rogaram antes do renascimento no Plano Físico, em auxílio a si mesmos; ainda assim, é justo 
reconhecer que a escravidão não vem de Deus e ninguém possui o direito de torturar ninguém, à face das 
leis eternas. 

O divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos 
processos de evolução pacífica.
Efetivamente, ensinou Jesus: ‘não separeis o que Deus ajuntou’, e não nos cabe interferir na vida de 
cônjuge algum, no intuito de arredá-lo da obrigação a que se confiou. Ocorre, porém, que se não nos cabe 
separar aqueles que as Leis de Deus reuniu para determinados fins, são eles mesmos, os amigos que se 
enlaçaram pelos vínculos do casamento, que desejam a separação entre si, tocando-nos unicamente a 
obrigação de respeitar-lhes a livre escolha sem ferir-lhes a decisão.” (Emmanuel, Vida e sexo, 15. ed., p. 
37-39).

O divórcio visto pelo Plano Espiritual?
 
“Quanto ao divórcio, segundo os nossos conhecimentos no Plano Espiritual, somos de parecer 

não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existem na Terra uniões conjugais, 
legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum.

Mal saídos do regime poligâmico, os homens e as mulhe res sofrem-lhe ainda as sugestões 
animalizantes e, por isso mes mo, nas primeiras dificuldades da tarefa a que foram chamados, costumam 
desertar dos postos de serviço em que a vida os situa, alegando imaginárias incompatibilidades e supostos 
embaraços, quase sempre simplesmente atribuíveis ao desregrado narcisis mo de que são portadores. E 
com isso exercem viciosa tirania sobre o sistema psíquico do companheiro ou da companheira mutilados ou 
doentes, necessitados ou ignorantes, após explo rar-lhes o mundo emotivo, quando não se internam pelas 
aven turas do homicídio ou do suicídio espetaculares, com a fuga voluntária de obrigações preciosas.

É imperioso, assim, que a sociedade humana estabeleça regulamentos severos a benefício dos 
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nossos irmãos contuma zes na infidelidade aos compromissos assumidos consigo pró prios, a benefício 
deles, para que se não agreguem a maior des governo, e a benefício de si mesma, a fim de que não 
regresse à promiscuidade aviltante das tabas obscuras, em que o princípio e a dignidade da família ainda 
são plenamente desconhecidos.

Entretanto, é imprescindível que o sentimento de humani dade interfira nos casos especiais, em que 
o divórcio é o mal menor que possa surgir entre os grandes males pendentes sobre a fronte do casal, 
sabendo-se, porém, que os devedores de hoje voltarão amanhã ao acerto das próprias contas.” (André Luiz, 
Evolução em dois mundos, 3. ed., p. 186-187). 

 “Como é encarado o divórcio nos planos superiores do espírito?
 O divórcio conquanto às vezes necessário, não é caminho salvador quando lutas se agravem. 
Ninguém colhe flores do plantio de pedras.
 Só o tempo consegue dissipar as sombras que amontoamos com o tempo. Só o perdão 
incondicional apaga as ofensas; apenas o bem extingue o mal.

 Existem casos francamente insolúveis nos casamentos desventurados; não será o divórcio o mal 
menor para evitar maiores males?
 Muitos dizem que o divórcio é válvula de escape para evitar o crime e não ousamos contestar. 
Casos surgem nos quais ele funciona, por medida lamentável, afastando males maiores, qual amputação 
que evita a morte, mas será sempre quitação adiada, à maneira de reforma no débito contraído.

 Por mais ríspidas se façam as lutas, no casamento, é melhor permanecer dentro delas?
 Pagar é libertar-se, aprender é assimilar a lição.” (Emmanuel, Leis de amor, 7. ed., p. 41 e 42).

NOVA UNIÃO CONJUGAL  

“Não podemos olvidar que, na Terra, o matrimônio pode assumir aspectos variados, objetivando 
múltiplos fins. Em razão disso, acidentalmente, o homem ou a mulher encarnados podem experimentar o 
casamento terrestre diversas vezes, sem encon trar a companhia das almas afins com as quais realizariam 
a união ideal. Isso porque, comumente, é preciso resgatar essa ou aquela dívida que contraímos com a 
energia sexual, aplicada de maneira infeliz ante os princípios de causa e efeito.

Entretanto, se o matrimônio expiatório ocorre em núpcias secundárias, o cônjuge liberado da veste 
física, quando se ajuste à afeição nobre, frequentemente se coloca a serviço da compa nheira ou do 
companheiro na retaguarda, no que exercita a com preensão e o amor puro. Quanto à reunião no Plano 
Espiritual, é razoável se mantenha aquela em que prevaleça a conjunção dos semelhantes, no grau mais 
elevado da escala de afinidades eleti vas. Se os viúvos e as viúvas das núpcias efetuadas em grau me nor de 
afinidade demonstram sadia condição de entendimento, são habitualmente conduzidos, depois da morte, ao 
convívio do casal restituído à comunhão, desfrutando posição análoga à dos filhos queridos junto dos pais 
terrenos, que por eles se subme tem aos mais eloqüentes e multifários testemunhos de carinho e sacrifício 
pessoal para que atendam, dignamente, à articulação dos próprios destinos.

Contudo, se a desesperação do ciúme ou a nuvem do despeito enceguecem esse ou aquele membro 
da equipe fraterna, os cônjuges reassociados no plano superior amparam-lhe a reencarnação, à maneira de 
benfeitores ocultos, interpretando-lhes a rebelião por sintoma enfermiço, sem lhes retirar o apoio amigo, até 
que se reajustem no tempo.” (André Luiz, Evolução em dois mundos, 3. ed., p. 185-186).

“Não alimente revoltas, não reabasteça as labaredas do ódio, não mantenha indiferença para com 
aqueles que lhe partilharam a vida do méstica. Antes, ore por eles, como, onde e com quem estejam, a fim 
de que, sabendo que num dia ou noutro, no porvir, você será chamado a retomar os passos deixados para 
trás, de modo a corrigi-los, não pese nos seus ombros a canga de maiores remorsos por haver contribuído 
para a infelicidade de outros, por meio de suas vibrações e energias envenenadas, desfechadas pelo seu 
temperamento rebelde ou por seu humor sombrio. 

Em todo e qualquer caso, entregue-se ao Pai dos Céus. Faça um profundo exame das dificuldades 
deixadas na retaguarda e das benditas possibilidades entrevistas à frente e siga contente na busca de maior 
plenitude e de identificação gradativa com a vontade de Deus, nos per cursos que você está fazendo nas 
lides terrenas.” (Thereza de Brito, Vereda familiar, 3. ed., p. 41).

LEI DE CAUSA E EFEITO 

Diálogo de Tobias e Hilda com André Luiz em Nosso Lar, esclarecendo sobre segundas núpcias:

“- De fato - objetei -, o problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas, nos 
círculos do planeta, em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando 
a espiritualidade eterna? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da alma 
prosseguem, através do Infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais 
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de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei, com 
interesse, a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos, quando se referiu ao 
casamento na Eternidade.[...].

E continuou, depois de fixar um gesto de narradora amável: 
- Tobias e eu nos casamos na Terra, quando ainda muito jovens, em obediência a sagradas 

afinidades espirituais. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam 
verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa ventura, subtraiu-me 
do mundo, por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Nosso tormento foi, então, indescritível. Tobias 
chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias 
de Umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de 
filhinhos, surda a todo esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam, por intuição. 

Queria lutar, como a galinha ao lado dos pintainhos. Reconhecia que o esposo necessitava 
reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Tornava-se 
a situação francamente insuportável. Minha cunhada solteira não tolerava as crianças e a cozinheira 
apenas fingia dedicação. Duas amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Não pôde 
Tobias adiar a solução justa e, decorrido um ano da nova situação, desposou Luciana, contrariando meus 
caprichos. Ah! se soubesse como me revoltei! Semelhava-me a uma loba ferida. Minha ignorância deu até 
para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de 
minha avó materna, desencarnada havia muitos anos. Chegou ela como quem nada desejava, enchendo-
me de surpresa, sentou-se a meu lado, pôs-me em seguida ao colo, como noutro tempo, e perguntou-me 
lacrimosa: - ‘Que é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? 
Pois nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos, funciona como criada de sua casa, é jardineira do seu 
jardim, suporta a bílis do seu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas, ao 
lado dele? É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? 
Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Hilda! Hilda! onde está a religião do Crucificado que você 
aprendeu? Oh! minha pobre neta, minha pobre!...’ Abracei-me, então, em lágrimas, com a velhinha santa e 
abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para os serviços de ‘Nosso Lar’. Desde 
essa época, tive em Luciana mais uma filha. Trabalhei, então, intensamente. Consagrei-me ao estudo 
sério, ao melhoramento moral de mim mesma, busquei ajudar a todos, sem distinção, em nosso antigo 
lar terrestre. Constituiu Tobias uma família nova, que passou a me pertencer, igualmente, pelos sagrados 
laços espirituais. Mais tarde, voltou ele, reunindo-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio também ter 
conosco para nossa completa alegria. E aí tem, meu amigo, a nossa história...” (André Luiz, Nosso lar, 40. 
ed., p. 209-211).

OS FILHOS DO DIVÓRCIO

“Imprescindível que, antes da atitude definitiva pa ra o desquite ou o divórcio, tudo se envide em prol 
da reconciliação, inda mais considerando quanto os fi lhos merecem que os pais se imponham uma união 
respeitável, de cujo esforço muito dependerá a feli cidade deles. 

Períodos difíceis ocorrem em todo e qualquer empreendimento humano. 
Na dissolução dos vínculos matrimoniais, o que padeça a prole, será considerado como responsabili-

dade dos genitores, que se somassem esforços pode riam ter contribuído com proficiência, através da re-
núncia pessoal, para a dita dos filhos.” (Joanna de Ângelis, Após a tempestade, 3. ed., p. 73-74).

CONSELHO SALUTAR

“Se te encontras na difícil conjuntura de uma de cisão que implique em problema para os teus filhos, 
pára e medita. Necessitam de ti, mas, também do outro membro-base da família. 

Não te precipites, através de soluções que às ve zes complicam as situações. 
Dá tempo a que a outra parte desperte. Concedendo-lhe ensancha para o reajustamento. 
De tua parte permanece no posto. 
Não sejas tu quem tome a decisão. 
A humildade e a perseverança no dever conse guem modificar comportamentos, reacendendo a cha ma 

do entendimento e do amor, momentaneamente apagada. 
Não te apegues ao outro, porém, até a consumação da desgraça. 
Se alguém não mais deseja, espontaneamente, se guir contigo, não te transformes em algema ou 

prisão. 
Cada ser ruma pela rota que melhor lhe apraz e vive conforme lhe convém. Estará, porém, onde quer 

que vá, sob o clima que merece. 
Tem paciência e confia em Deus. 
Quando se modifica uma circunstância ou muda uma situação, não infiras disso que a vida, a felicida de, 

se acabaram. 
Prossegue animado de que aquilo que hoje não tens será fortuna amanha em tua vida. 
Se estiveres a sós e não dispuseres de forças, concede-te outra oportunidade, que enobrecerás pelo 
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amor e pela dedicação. 
Se te encontrares ao lado de um cônjuge difícil ama-o, assim mesmo, sem deserção, fazendo dele a 

alma amiga com quem estás incurso pelo pretérito, para a construção de um porvir ditoso que a ambos dará 
a paz, facultando, desse modo, a outros Espíritos que se revincularão pela carne, a ocasião excelen te para 
a redenção.” (Joanna de Ângelis, Após a tempestade, 3. ed., p. 74-75).

CASO: RESGATE INTERROMPIDO

Livro: Ação e reação, cap.14, 12. ed., Feb. 
Personagens encarnados: Ildeu, Marcela, Mara, Roberto, Sônia e Márcia 
Assistentes espirituais: Silas, André Luiz

“Acompanhando o Assistente, passamos a cooperar na rearmonização de pequena família domiciliada 
em subúrbio de populosa capital. 

Ildeu, o chefe da casa, homem que mal atingira a madureza física, pouco além dos trinta e cinco de 
idade, encontrara em Marcela a esposa abnegada e mãe de seus três filhinhos, Roberto, Sônia e Márcia; 
entretanto, seduzido pelos encantos da jovem Mara, moça leviana e inconsequente, tudo fazia para que a 
esposa o abandonasse.

Marcela, porém, educada na escola do Dever, recolhia-se no lar e tudo fazia para não deixar perceber 
a própria dor.

Pelos gestos rudes e pela deplorável conduta em casa, não desconhecia a modificação do pai de 
seus filhos, e, recebendo cartas insultuosas da rival que lhe disputava o companheiro, sabia chorar em 
silêncio, confiando-as ao fogo para que não caíssem sob o olhar do esposo.

Doía-nos, cada noite, vê-la em prece, ao lado das criancinhas. [...].
- Hipócrita! - berrava o marido que a cólera transtornava - e eu? que pretende você de mim? 

posso, acaso, fazer mais? sou um homem dependurado em lojas e armazéns... Devo a todos!... por sua 
causa, simplesmente em razão do seu desperdício... Não sei até quando poderei aturá-la. Não será mais 
aconselhável regresse você à terra que teve a infelicidade de vê-la nascer? Seus pais estão vivos... 

A pobre criatura emudecia em lágrimas, no entanto, porque a voz dele fosse estentórica, quase 
sempre o pequeno Roberto acordava e acorria em socorro da mãezinha, enlaçando-a, estremunhado.

Ildeu avançava sobre o miúdo interventor a sopapos, clamando com insofreável revolta:
- Saia daqui! saia daqui!... [...].
E o menino, agarrado ao colo materno, sofria pancadas até recolher-se, de novo, ao leito, em pranto 

convulsivo. 
Entretanto, se as filhinhas choramingassem, eis que o genitor se desfazia em ternura, ainda mesmo 

quando plenamente embriagado, proferindo, bondoso:
- Minhas filhas!... minhas pobres filhas!... que será de vocês no futuro? é por vocês que ainda me 

encontro aqui, tolerando a cruz desta casa!...
E, não raro, ele próprio ia reacomodá-las no berço. [...]. 
Enfadado e irritadiço, não concedia à esposa nem mesmo a gentileza de leve saudação. Fascinado 

pela outra, passara a odiá-la. Pretendia desobrigar-se do compromisso assumido e trilhar nova senda...
No entanto, como atender ao problema do amor às pequeninas?
- ‘Sinceramente - pensava de si para consigo – não amava a Roberto, o filho cujo olhar o acusava 

sem palavras, lançando-lhe em rosto o censurável procedimento, mas adorava Sônia e Márcia, com 
desvelada ternura... Como ausentar-se delas no desquite provável? Decerto, a companheira teria 
assegurados, perante a lei, os direitos de mãe... Senhora de nobre conduta, Marcela contaria com o favor 
da Justiça...’

Refletia, refletia... [...].
Foi assim que lhe nasceu no cérebro doentio uma idéia sinistra: assassinar a esposa, escondendo o 

próprio crime, para que a morte dela aos olhos do mundo passasse como sendo autêntico suicídio.
Para isso alteraria o roteiro doméstico.
Procuraria abolir o regime de incompreensão sistemática, daria tréguas à irritação que o 

senhoreava e fingiria ternura para ganhar confiança... E, depois de alguns dias, quando Marcela dormisse, 
despreocupada, desfechar-lhe-ia uma bala no coração, despistando a própria polícia. [...]. 

Para defender Marcela, porém, cuja existência era amparada pela Mansão que representávamos, o 
Assistente reforçou na casa o serviço de vigilância. [...].

O irrefletido pai pensava demandar o aposento dos filhos, para trancá-los à chave, de maneira a 
evitar-lhes o testemunho, quando Silas, de improviso, avançou para o leito das meninas e, utilizando 
os recursos magnéticos de que dispunha, chamou a pequena Márcia, em corpo espiritual, a rápida 
contemplação dos pensamentos paternos. 

A criança, em comunhão com o quadro terrível, experimentou tremendo choque e retornou, de pronto, 
ao veículo físico, bradando, desvairada, como quem se furtasse ao domínio de asfixiante pesadelo:

- Papai!... Paizinho! Não mate! Não mate!...
Ildeu, a esse tempo, já se encontrava à porta, sustendo a arma na destra e tentando manobrar a 

fechadura com a mão livre. 
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Os gritos da menina ecoaram em toda a casa, provocando alarido.
Marcela, num átimo, pôs-se de pé, surpreendendo o marido ao pé da filha, e, junto deles, o revólver 

augurando maus presságios. 
A mulher bondosa e incapaz de suspeitar das intenções dele, recolheu cautelosamente a arma e, 

crendo que o esposo pretendera suicidar-se, implorou em pranto:
- Oh! Ildeu, não te mates! Jesus é testemunha de que tenho cumprido retamente todos os meus 

deveres... Não quero o remorso de haver cooperado para semelhante desatino, que te lançaria entre os 
réprobos das leis de Deus!... Procede como quiseres, mas não te despenhes no suicídio. Se é de tua 
vontade, monta nova casa em que vivas com a mulher que te faça feliz... Consagrarei minha existência 
aos nossos filhos. Trabalharei, conquistando o pão de nossa casa com o suor de meu rosto... entretanto, 
suplico, não te mates!... 

A generosa atitude daquela mulher sensibilizava-nos até as lágrimas.
O próprio Ildeu, não obstante o sentimento empedernido, sentia-se tocado de piedade, agradecendo, 

no íntimo, a versão que a esposa, digna e abnegada, oferecia aos acontecimentos, cuja direção não 
conseguira prever.

E, encontrando a escapatória que, de há muito, buscava, longe de ouvir os brados da consciência que 
o concitavam à vigilância, exclamou, à feição de vítima: 

- Realmente, não posso mais... Agora, para mim, só restam dois caminhos, suicídio ou desquite... [...] 
Nos olhos tristes, lágrimas borbulhavam na sombra, enquanto orava, súplice, na torturada quietude do seu 
martírio silencioso: - ‘Ó meu Deus, compadece-te de mim, pobre mulher desventurada!... que fazer, sozinha 
na luta, com três crianças necessitadas?...’ [...].

Silas, porém, soergueu-a, bondoso, e explicou:
- Marcela, somos apenas teus irmãos... Reanima-te! Não te encontras sozinha. Deus, Nosso Pai, 

jamais nos abandona... Concede, sim, liberdade ao teu esposo, embora saibamos que o dever é uma 
bênção divina da qual pagaremos caro a deserção... Que Ildeu rompa os laços respeitáveis dos seus 
compromissos, se é que julga seja essa a única maneira de adquirir a experiência que deve conquistar... 
Haja porém o que houver, ajuda-o com tolerância e compreensão. Não lhe queiras mal algum. Antes, 
roga a Jesus o abençoe e ampare, onde esteja, porque o remorso e o arrependimento, a saudade e a dor 
para os que fogem das obrigações que o Senhor lhes confia convertem-se em fardos difíceis de carregar. 
Sabemos que a ele te ligaste em sagrada aliança na empresa redentora do pretérito próximo... Ainda assim, 
se ele esmorece, à frente da luta, em pleno exercício da faculdade de escolher, não será justo lhe violentes 
o livre arbítrio, impondo-lhe atitudes que a ele compete cultivar. Ildeu ausenta-se agora dos contratos 
que abraçou, a benefício de si mesmo, e interrompe o resgate das contas que lhe são próprias... Voltará, 
porém, mais tarde aos débitos que olvida, talvez mais onerado perante a Lei... Não te lamentes, contudo, 
e segue adiante. Sejam quais forem as lutas que te descerem ao coração, resigna-te e não temas. Faze 
dos filhinhos o apoio firme na caminhada. Todo sacrifício edificante no mundo expressa enriquecimento 
de nossas almas na Vida Eterna... Renuncia, pois, ao homem querido, respeitando-lhe os honrando-lhe o 
coração, e aguarda o futuro com esperança. [...].

Foi então que nossas perguntas explodiram, insopitáveis:
- Por que Marcela, meiga e honesta, era odiada pelo esposo, assim tanto? Por que a preferência 

de Ildeu pelas filhinhas, com tanto desdém pelo primogênito? E a separação em perspectiva? Seria justo 
procurar o nosso mentor fortalecer aquela mãezinha desventurada para o desquite, ao invés de incentivá-la 
à recuperação do amor e do devotamento do companheiro?[...]. 

E porque as nossas muitas interrogações pairavam o ar, o generoso orientador prosseguiu:
- No caso de Ildeu e Marcela, já meticulosamente estudado em nossa Mansão, temos duas almas 

em processo de reajuste, há vários séculos. Para não nos perdermos em compridas perquirições, convém 
lembrar tão somente algumas notas da existência última, em que ambos, como marido e mulher, aqui 
mesmo no Brasil, se entregaram a difíceis experiências. Ele, depois de casado, continuou irrequieto, entre 
a irresponsabilidade e a aventura, nas quais seduziu duas moças, filhas do mesmo lar. Primeiramente, 
enganou uma delas, abandonando a esposa que a Lei lhe havia confiado. Passando, porém, ao convívio 
da segunda companheira, que patrocinava o desenvolvimento da irmãzinha menor, que os pais, à beira 
do túmulo, lhe haviam entregue, Ildeu não vacilou em aguardar-lhe a floração juvenil para submetê-la 
igualmente aos seus caprichos inconfessáveis. Entrando em franca decadência moral, precipitou-as no 
meretrício, em cujas correntes de sombra as pobres criaturas se viram quais andorinhas aprisionadas na 
lama... Abandonada a esposa, que era então a mesma companheira de agora, a sofredora mulher, incapaz 
de sofrear-se no insulamento, após cinco anos de expectativa e solidão, aceitou a companhia de um homem 
digno e trabalhador, com quem passou maritalmente a viver... Os dias correram sobre os dias e, quando 
Ildeu, ainda relativamente moço, mas integralmente vencido pela intemperança e pelo deboche, regressou 
doente à cidade em que se havia consorciado, buscando o aconchego da esposa, cuja fidelidade carinhosa 
ele mesmo destruíra, não mais na ânsia de ajudá-la ou de amá-la e sim no propósito de escravizá-la, por 
enfermeira de seu corpo abatido, eis que a reencontra, feliz, junto de outro... Movido de incompreensível 
ciúme, de vez que renegara o lar sem motivo justo, não suporta ver a alegria da companheira, matando-
lhe o eleito do coração. A breve tempo, todo o grupo que Ildeu infelicitou se reúne, inclusive ele próprio, na 
Esfera Espiritual, onde a justiça da Lei sopesa os méritos e deméritos de cada um... E, com o amparo de 
Abnegados Benfeitores, regressam as personagens do drama doloroso ao resgate na reencarnação, com 
Ildeu à frente das responsabilidades, por reter maiores culpas. Marcela concorda em auxiliá-lo e retoma 
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o posto antigo, ajudando-o na condição de esposa fiel. Roberto é o companheiro assassinado que volta, 
do qual Ildeu é devedor da própria vida. Sônia e Márcia são as duas irmãs que ele arrojou ao vício e à 
delinqüência, dele esperando hoje, como filhas queridas, o necessário auxílio para a reabilitação.” (André 
Luiz, Ação e reação, 14. ed., p. 183-193). 

UNIÕES DE PROVA

“Aspiras a convivência dos espíritos de eleição com os quais te harmonizas agora, no entanto, 
trazes ainda na vida social e doméstica, o vínculo das uniões menos agradáveis que te compelem a frear 
impulsos e a sufocar os mais belos sonhos.

Não violentes, contudo, a lei que te preceitua semelhantes deveres.
Arrastamos, do passado ao presente, os débitos que as circunstâncias de hoje nos constrangem a 

revisar. 
O esposo arbitrário e rude que te pede heroísmo constante é o mesmo homem de outras 

existências de cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe a feição agressiva e cruel. 
Os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou 

paralíticos são as almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres, que impeliste friamente 
às pavorosas quedas morais. 

A companheira intransigente e obsedada, a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme, não é outra 
senão a jovem que outrora embaiste com falsos juramentos de amor, enredando-lhe os pés em degradação 
e loucura.

Os pais e chefes tirânicos, sempre dispostos a te ferirem o coração, revelam a presença daqueles 
que te foram filhos em outras épocas, nos quais plantaste o espinheiral do despotismo e do orgulho, hoje 
contigo para que lhes renoves o sentimento, ao preço de bondade e perdão sem limites. 

Espíritos enfermos, passamos pelo educandário da reencarnação, qual se o mundo, transfigurado 
em sábio anestesista, nos retivesse no lar. para que o tempo, à feição de professor devotado, de prova 
em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas de egoísmo e vaidade, viciação e intolerância que nos 
comprometem a alma.

 A frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las, de ânimo firme. 
Divórcio, retirada,a rejeição e demissão, às vezes, constituem medidas justificáveis nas convenções 

humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis, com 
juros de escorchar. 

Ouçamos o íntimo de nós mesmos. 
Enquanto a consciência se nos aflige, na expectativa de afastar-nos da obrigação, perante alguém, 

vibra em nós o sinal de que a divida permanece.” (Emmanuel, Livro da esperança, 15. ed., p. 203-204).

“Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas, ou se limitam a lhes dar a vida animal a 
que, mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral?

Dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos 
inteligentes e vice-versa.

Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual 
nos criou?

Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os Espíritos 
ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir 
entre vós e certos Espíritos que vos parecem estranhos.” (Allan Kardec, O livro dos espíritos, 112. ed., perg. 
203 e 204).

“Que precisamos para vencer na luta doméstica?
 Devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, 
a fim de aprender e vencer, na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola da reabilitação e do 
reajuste.

 O que foram, em vidas anteriores, os pais despóticos?
 Quase sempre, os pais despóticos de hoje são aqueles filhos do passado, em cuja mente 
inoculamos o egoísmo e a intolerância.

 E o filho rebelde?
 O filho rebelde e vicioso é o irmão que arrojamos, um dia, à intemperança e à delinqüência.

 E a filha desatinada?
 A filha detida nos desregramentos do coração é a jovem que, noutro tempo, induzimos ao 
desequilíbrio e à crueldade.

 E o marido desleal?
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 O marido ingrato e desleal, em muitas circunstâncias, é o mesmo esposo do pretérito, que 
precipitamos na deserção, com os próprios exemplos menos felizes.

 E a esposa desorientada?
 A companheira desorientada, que nos amarga o sentimento, é a mulher que menosprezamos, em 
outra época, obrigando-a a resvalar no poço da loucura.” (Emmanuel, Leis de amor, 7. ed., p. 25 e 26).

ANTE O DIVÓRCIO

“Toda perturbação no lar, frustrando-lhe a viagem no tempo, tem causa específica. Qual acontece 
ao comboio, quando estaca indèbitavelmente ou descarrila, é imperioso angariar a proteção devida para 
que o carro doméstico prossiga adiante.

No transporte caseiro, aparentemente ancorada na estação do cotidiano (e dizemos aparentemente, 
porque a máquina familiar está em movimento e transformação incessantes), quase todos os acidentes se 
verificam pela evidência de falhas diminutas que, em se repetindo indefinidamente, estabelecem, por fim, o 
desastre espetacular.

Essas falhas, no entanto, nascem do comportamento dos mais interessados na sustentação do 
veículo ou, mais pròpriamente, do marido e da mulher, chamados pela ação da vida a regenerar o passado 
ou a construir o futuro pelas possibilidades da reencarnação no presente, falhas essas que se manifestam 
de pequeno desequilíbrio, até que se desencadeie o desequilíbrio maior.

Nesse sentido, vemos cônjuges que transfiguram conforto em pletora de luxo e dinheiro, desfazendo 
o matrimônio em facilidades loucas, como se afoga uma planta por excesso de adubo, e observamos 
aqueles outros que o sufocam por abuso de sovinice; notamos os que arrasam a união conjugal em festas 
sociais permanentes e assinalamos os que a destroem por demasia de solidão; encontramos os campeões 
da teimosia que acabam com a paz em família, manejando atitudes do contra sistemático, diante de tudo 
e de todos, e identificamos os que a exterminam pelo silêncio culposo, à frente do mal; surpreendemos os 
fanáticos da limpeza, principalmente muitas de nossas irmãs, as mulheres, quando se fazem mártires de 
vassoura e enceradeira, dispostas a arruinar o acordo geral em razão de leve cisco nos móveis, e somos 
defrontados pelos que primam no vício de enlamear a casa, desprezando a higiene.

Equilíbrio e respeito mútuo são as bases do trabalho de quantos se propõem garantir a felicidade 
conjugal, de vez que, repitamos, o lar é semelhante ao comboio em que filhos, parentes, tutores e 
afeiçoados são passageiros.

Alguém perguntará como situaremos o divórcio nestas comparações. Divorciar, a nosso ver, é 
deixar a locomotiva e seus anexos. Quem responde pela iniciativa da separação decerto que larga todo 
esse instrumental de serviço à própria sorte e cada consciência é responsável por si. Não ignoramos que o 
trem caseiro corre nos trilhos da existência terrestre, com autorização e administração das Leis Orgânicas 
da Providência Divina e sendo assim, o divorcio, expressando desistência ou abandono de compromisso, 
é decisão lastimável, conquanto às vezes necessária, com raízes na responsabilidade do esposo ou da 
esposa que, a rigor, no caso, exercem as funções de chefe e maquinista.” (Emmanuel, Encontro marcado, 
8. ed., p. 154 a 156).

“Qual a direção pessoal que devemos adotar para vencer os dissabores do lar infeliz?
Evitemos o divórcio, tanto quanto possível, e combatamos o aborto e o suicídio com todos os 

recursos de raciocínio e esclarecimento de que possamos dispor.
O divórcio adia o resgate.
O aborto complica o destino.
O suicídio agrava tidos os sofrimentos.” (Emmanuel, Leis de amor, 7. ed., p. 45).

JESUS

 “... Não separe o homem o que Deus ajuntou.” (Mateus, 19:6).
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SEPARAÇÃO E DIVÓRCIO

PLANO DE PALESTRA
TEMA: VIDA EM FAMÍLIA

I – INFORMAÇÕES GERAIS
PALESTRA 4:  SEPARAÇÃO E DIVÓRCIO                                       DATA_____/______/____HORÁRIO: 
EXPOSITOR:                                                                                           INSTITUIÇÃO: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Definir os vários conceitos de separações (divórcio) e desvinculações, do 
recasamento e da Lei de Ação e Reação.

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

PARTES DA 
PALESTRA CONTEÚDOS ATIVIDADES/ 

PROCEDIMENTOS.

INTRODUÇÃO
TEMPO: 5´

Está na lei da natureza, ou somente na lei humana, a 
indissolubilidade absoluta do casamento? 
Ocorre separação entre cônjuges espirituais?

 

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´

Mateus, 9:8
Laços de família
Desvinculações afetivas
Casamento e separação
O divórcio
Nova união conjugal  
Lei de causa e efeito 
Os filhos do divórcio
Conselho salutar
Uniões de prova
Ante o divórcio

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, 19:6. 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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““Foi por causa da Foi por causa da 
 dureza do vosso dureza do vosso 

 coracoraçção que Moisão que Moiséés s 
 permitiu despedpermitiu despedíísseis sseis 

 vossas mulheres; mas, vossas mulheres; mas, 
 no comeno começço, não foi o, não foi 

 assim.assim.””

(Mateus, 9:8)(Mateus, 9:8)
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“Formam famílias os Espíritos que a analogia 
 dos gostos, a identidade do progresso moral e 

 a afeição induzem a reunir‐se. Esses mesmos 
 Espíritos, em suas migrações terrenas, se 

 buscam, para se gruparem, como o fazem no 
 espaço, originando‐se daí

 
as famílias unidas e 

 homogêneas.[...] 

Mas, como não lhes cumpre trabalhar 
 apenas para si, permite Deus que Espíritos 

 menos adiantados encarnem entre eles, a 
 fim de receberem conselhos e bons 

 exemplos, a bem de seu progresso.”

(Allan Kardec, O evangelho segundo o 

 Espiritismo, 113. ed., p.243).
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DESVINCULADESVINCULAÇÇÕES  AFETIVASÕES  AFETIVAS

“Entre os casais, surge comumente o problema do abandono, pelo 
 qual o parceiro lesado é

 
compelido à carência afetiva.[...].

Aprenda o parceiro moralmente danificado que só
 

pelo esquecimento 
 das faltas uns dos outros é

 
que nos endereçaremos à

 
definitiva 

 sublimação e que nenhum de nós, os filhos da Terra, está
 

em 
 condições de acusar nos domínios do sentimento, porquanto os 

 virtuosos de hoje podem ter sido os caídos de ontem e os caídos de 
 hoje serão possivelmente os virtuosos de amanhã a quem tenhamos 
 talvez de rogar apoio e bênção...”

(Emmanuel, Vida e sexo, 15. ed., p. 45‐48).
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CASAMENTO E SEPARACASAMENTO E SEPARAÇÇÃOÃO

(Allan Kardec, O livro dos espíritos, 76. ed., perg. 697).

“Está
 

na lei da Natureza, ou 
 somente na lei humana, a 

 indissolubilidade absoluta do 
 casamento?

É uma lei humana muito contrária 
 à da Natureza. Mas os homens 

 podem modificar suas leis; só
 

as 
 da Natureza são imutáveis.”
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O DIVO DIVÓÓRCIO RCIO 

“O divórcio é lei humana que tem por 
 objeto separar legalmente o que já, de fato, 

 está
 

separado. Não é contrário à lei de 
 Deus, pois que apenas reforma o que os 

 homens hão feito e só
 

é
 

aplicável nos casos 
 em que não se levou em conta a lei divina.”

(Allan Kardec, O evangelho segundo o Espiritismo,

 

104. ed., p. 348).
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“Não 
 

podemos 
 

olvidar 
 

que, 
 

na 
 

Terra, 
 

o 
 matrimônio 

 
pode 

 
assumir 

 
aspectos 

 
variados, 

 objetivando 
 

múltiplos 
 

fins. 
 

Em 
 

razão 
 

disso, 
 acidentalmente, 

 
o 

 
homem 

 
ou 

 
a 

 
mulher 

 encarnados 
 

podem 
 

experimentar 
 

o 
 

casamento 
 terrestre 

 
diversas 

 
vezes, 

 
sem 

 
encon‐trar 

 
a 

 companhia 
 

das 
 

almas 
 

afins 
 

com 
 

as 
 

quais 
 realizariam 

 
a 

 
união 

 
ideal. 

 
Isso 

 
porque, 

 comumente, 
 

é preciso 
 

resgatar 
 

essa 
 

ou 
 

aquela 
 dívida 

 
que 

 
contraímos 

 
com 

 
a 

 
energia 

 
sexual, 

 aplicada 
 

de 
 

maneira 
 

infeliz 
 

ante 
 

os 
 

princípios 
 

de 
 causa e efeito.”

6/10(André

 

Luiz, Evolução em dois mundos, 3. ed., p. 185‐186).
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OS FILHOS DO DIVOS FILHOS DO DIVÓÓRCIORCIO

“Na dissolução dos vínculos matrimoniais, o que padeça a 
 prole, será

 
considerado como responsabilidade dos genitores, 

 que se somassem esforços poderiam ter contribuído com 
 proficiência, através da renúncia pessoal, para a dita dos 
 filhos.”

 

(Joanna de Ângelis, Após a tempestade, 3.ed., p. 73‐74).
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UNIÕES DE PROVASUNIÕES DE PROVAS

“Arrastamos, do passado ao presente, os 

 débitos que as circunstâncias de hoje nos 

 constrangem a revisar. 
O esposo arbitrário e rude que te pede 

 heroísmo constante é o mesmo homem de 

 outras existências de cuja lealdade 

 escarneceste, acentuando‐lhe a feição agressiva 

 e cruel. 
Os filhinhos doentes que te desfalecem nos 

 braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou 

 paralíticos são as almas confiantes e ingênuas de 

 anteriores experiências terrestres, que impeliste 

 friamente às pavorosas quedas morais.”

(Emmanuel, Livro da esperança, 15. ed., p. 203‐204). 
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http://store-editoraautadesouza.locasite.com.br/loja/produtos_info.php/products_id/66?PHPSESSID=9f4e36e9afb72d01a23f76b84ef01ad5
http://store-editoraautadesouza.locasite.com.br/loja/produtos_info.php/cPath/2/products_id/7?PHPSESSID=6fd8e3868f22b653810764c22370964b
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““... Não separe o ... Não separe o 
 homem o que homem o que 

 Deus ajuntou.Deus ajuntou.””

(Mateus, 19:6)(Mateus, 19:6)
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