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O livro O Jovem e a 

Família visa esclarecer o 

porquê da família, sua 

origem,  e causa dos 

compromissos 

assumidos por cada 

membro que a compõe, 

o que irá despertar a 

responsabilidade e 

gratidão entre os 

leitores jovens. 





   “A família consaguinea é uma 

reunião de almas em processo 

de evolução, reajuste, 

aperfeiçoamento ou 

santificação.” 

 
(André Luiz, Nos domínios da mediunidade, 17. ed., p. 

283). 
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     “[...] A família terrestre formada, assim, 
de agentes diversos, porquanto nela se 
reencontram, comumente, afetos e 
desafetos, amigos e inimigos, para os 
ajustes e reajustes indispensáveis, ante as 
leis do destino.” 

 

(Emmanuel,Vida e sexo, 15. ed., p.14). 
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   “Assim, famílias espirituais 
frequentemente se reúnem na 
terra em domicílios físicos 
diferentes, para as realizações 
nobilitantes com que sempre se 
viram a braços os construtores 
do Mundo.” 

 
 (Joanna de Ângelis, Estudos espíritas, 4. ed., p. 176). 
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    “O lar é o coração do 
organismo social. 

      Em casa, começa 
nossa missão no mundo. 

      Entre as paredes do 
templo familiar, 
preparamo-nos para a vida 
com todos.” 

 

(Scheilla, Diversos espíritos, Luz no lar, 33. 
ed., p. 111). 
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“E, tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão 
grande multidão de gente, que eles nem 
sequer podiam fazer sua refeição.-Sabendo 
disso, vieram seus parentes para se 
apoderarem dele, pois diziam que perdera 
o espírito.” 
 

 (Allan Kardec, O evangelho segundo o espiritismo, 105. ed., p.246). 
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         Você sabe o que é o culto no lar? 

Entende-se por culto do Evangelho no lar a reunião da 

família em dia e hora certos, para o estudo de O 

Evangelho segundo o Espiritismo e oração em conjunto.  
Emmanuel (Diversos Espíritos, Luz no Lar, 8. ed., p. 11) 
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