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Livro: O Jovem e a Família 
visa esclarecer o porquê da 

família, sua origem, e a 
causa dos  compromissos 

assumidos por cada 
membro que a compõe,  o 

que irá  despertar a  
responsabilidade e a 

gratidão entre os leitores 
jovens. 





          “Temos, dessa forma, no 
instituto doméstico uma 
organização de origem divina, 
em cujo seio encontramos os 
instrumentos necessários ao 
nosso próprio aprimoramento 
para a edificação do Mundo 
Melhor.” 

 
         (Emmanuel, Vida e sexo, 15.ed., p.15). 
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        “O colégio familiar tem suas origens 
sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, 
reúnem-se todos aqueles que se 
comprometeram, no Além, a desenvolver na 
Terra uma tarefa construtiva de fraternidade 
real e definitiva.” 

(Emmanuel, O consolador, 26. ed., perg. 175). 
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           “Apesar disso, importa reconhecer 
que o clã familiar envolve 
incessantemente para mais amplos 
conceito de vivência coletiva, sob os 
ditames do aperfeiçoamento 
geral,conquanto se erija sempre em 
educandário valioso da alma.” 

 
(Emmanuel, Vida e sexo,15.ed., p. 14-15). 
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           "Frequentemente, o Espírito renasce no 
mesmo meio em que já viveu, estabelecendo 
de novo relações com as mesmas pessoas, a 
fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se 
reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá 
o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. 
De todo modo, ele se sentiria humilhado em 
presença daquelas a quem houvesse 
ofendido."  

 
(Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, 105. ed., p. 109). 
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         “Não são os da consanguinidade os 
verdadeiros laços de família e sim os da simpatia 
e da comunhão de idéias, os quais prendem os 
Espíritos antes, durante e depois de suas 
encarnações.”  

 

(Allan Kardec,  O Evangelho segundo o Espiritismo, 105. ed., p. 248). 
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