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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. 





    “O coração materno é uma taça de amor 
em que a vida se manifesta no mundo. 

   Ser mãe é ser um poema de reconforto e 
carinho, proteção e beleza.”  

 

             Sebastiana Pires. ( Diversos Espíritos, Luz no lar, 8. 
ed., p. 15). 
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     “Você sabe que ser pai  no mundo é honrosa 
oportunidade com que Deus brinda o homem, 
com que abençoa a masculinidade, 
homenageando a sua função co-criadora, ao lado 
da mulher que se fez mãe pelos vínculos carnais.” 

 

(Thereza de Brito, Vereda Familiar, 3. ed., p. 117). 
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        “ Os pais do mundo, 

admitidos às assembléia de 
Jesus, precisam compreender  a 
complexibilidade e grandeza do 
trabalho que lhes assiste. [...]. 
Os filhos são as obras preciosos 
que o Senhor lhes confia às 
mãos, solicitando-lhes 
cooperação amorosa e 
eficiente.”  

 
     ( Emmanuel, Vinha de luz, 14. ed., 

p.284 ). 
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      “Começar na intimidade do templo doméstico a exemplificação 
dos princípios que esposa, com sinceridade e firmeza, uniformizando 
o próprio procedimento dentro e fora dele. 

       Fé espírita no clima da família, fonte do espiritismo no campo 
social. 

               A humildade constrói para a vida eterna.”  

 

( André   Luiz , Conduta espírita, 19. ed., p. 31). 
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   “ O diálogo honesto, 
em clima de confiança 
fraterna, enseja 
resultados profícuos em 
qualquer tentame da 
experiência humana.” 

 
Ivon Costa (Diversos Espíritos , Terapêutica 

de emergência, 2.ed., p.130). 

Mocidade Espírita 
Curso: O Jovem e a Família 
Aula: 08 



Mocidade Espírita 
Curso: O Jovem e a Família 
Aula: 08 


