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Curso : O Jovem e a Família 
Editora: Auta de Souza 

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. 





NOIVADO 

       
  “O namoro e o noivado são 

períodos na vida da criatura em 
que o rapaz e a moça, que se 
sentem atraídos um pelo outro, 
têm oportunidade de se 
conhecerem melhor, se 
adaptarem ao modo de ser de 
cada um e desenvolverem laços 
afetivos, visando construir uma 
união.”  

 
 
Célia Maria Rey de Carvalho (Autores Diversos, 

Família e Espiritismo, 4. ed., p27). 
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CASAMENTO 

     “O casamento ou a união permanente de dois 
seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo 
qual duas criaturas se confiam uma à outra, no campo 
da assistência mútua. 

  Essa união reflete as Leis Divinas que permitem 
seja dado um esposo para uma esposa, um 
companheiro para uma companheira, um coração para 
outro coração e vice-versa, na criação e 
desenvolvimento de valores para a vida.”  

 

(Emmanuel, Vida e sexo, 15. ed., p.33). 
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FINALIDADE DO CASAMENTO 

     “O matrimônio, desse 
modo, é uma sociedade de 
ajuda mútua, cujos bens são 
os filhos – Espíritos com os 
quais nos encontramos 
vinculados pelos processos e 
necessidades da evolução.”  

 
(Joanna de Ângelis,  S.O.S. família, 14.ed., p. 33-34). 
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ALGUNS TIPOS DE CASAMENTO 

• “Provacionais: Reencontro de almas, para reajustes 
necessários à evolução de ambos. 

• Sacrificiais: Reencontro de alma iluminada com alma 
inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. 

• Afins: Reencontro de corações amigos, para consolidação 
de afetos. 

• Transcendentes: Almas engrandecidas no Bem e que se 
buscam para realizações imortais. 

• Acidentais: Encontro de almas inferiorizadas, por efeito de 
atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual.  

   
                               (Martins Peralva, Estudando a mediunidade, 14. ed., p. 101-102). 
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