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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. 





A PREPARAÇÃO 

 "Começa no mundo espiritual, o carinho 
com que os benfeitores nos gratificam, ao nos 
anunciarem a nossa volta. E, quando queremos 
e aceitamos essa viagem de aprendizado, 
somente encontramos afabilidade, atenção e 
amparo, no arrumo das nossas bagagens.” 
                      

                                                                 (Scheilla, Chão de rosas,3. ed., p. 13-14). 
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A FECUNDAÇÃO 

    “Em condições normais, a reprodução 
humana depende da ocorrência do ato sexual, 
[...]. se houver um óvulo em condições 
adequadas, poderá acontecer a fecundação e 
a implantação do embrião no útero, com 
subsequente gravidez.”  

 

(Amabis e Martho, Conceitos de biologia, p. 406-4-7). 
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     “Cerca de três dias após ter ocorrido a 
fecundação, o embrião chega ao útero[...].”  

 

(Amabis e Martho, Conceitos de biologia, p. 406,407). 

 

Mocidade Espírita 
Curso: O Jovem e a Família 
Aula: 03 



A GESTAÇÃO 

    "Quando inicia a descida à 
carne, pelos fios da reencarnação, 
o espírito começa a sentir, não 
dramas de sofrimentos, porém, a 
valorização da oportunidade que 
a posição lhe oferece: o 
enriquecimento das suas 
experiências.” 

 
    (Scheilla, Chão de rosas, 2. ed., p.21-25,28).  
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O NASCIMENTO 

     “Materializa-se o espírito no Mundo Terreno, 
tendo, como médiuns, os pais. O motivo de toda 
a geração foi o Amor e é por amor que devemos 
seguir os roteiros traçados pelo destino, que se 
aliam aos compromissos assumidos no Mundo 
Espiritual. Expressa intuitivamente, eis aí a nossa 
fé, que se levanta para nos sustentar nas lutas e 
valorizar-nos em muitas experiências.” 

 
   (Scheilla, Chão de rosas, 3. ed., p. 26-30). 
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A FUNÇÃO DA FAMÍLIA NA 
EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO 

     “Se queres ensinar moral aos teus 
filhos, deves fazê-lo pelo exemplo, 
força essa que, em silêncio, opera com 
mais eficiência. Não esqueças o culto 
do Evangelho no lar, se possível, todos 
os dias. Evangelho é alimento para a 
alma, animando um corpo de carne. 
Ele gera forças, de modo a preparar o 
espírito para as lutas e para suportar 
todos os tipos de problemas que 
aparecem nos caminhos do mundo."  

 
(Scheilla, Chão de rosas, 3. ed., p. 28). 
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