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Editorial
Faina de trabalho incessante e devotada à

Ação no bem; cadinho do Mandamento

Maior, que a todos nós 

Inspira no entendimento e cumprimento da

Lei Divina.

Início e propósito primeiro da jornada encarnatória: escola de 

Amor!

“[...] É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das li-
gações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no 
lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras 
ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagra-
do de serviço por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. 
Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de 
trabalho iluminativo. (Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido 
Xavier, capítulo “Em Família”, da obra Pão Nosso)
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Na profundidade das considera-
ções de Emmanuel ou na singeleza do nosso 
peculiar acróstico, tem sido a família o mais 
vigoroso elemento de transformação dos in-
divíduos e da sociedade ao longo dos milê-
nios.

Evoluindo de formatos extensos 
aos contemporâneos e complexos núcleos 
do lar, cada família constitui-se em capítu-
lo perfeito e amorosamente preparado por 
Deus para o momento espiritual vivenciado 
por cada um de seus membros.

Os liames de convivência, a com-
plementariedade das faculdades, o contato 
educativo das fragilidades, vícios e virtudes, 
o potencial de influência recíproca para o 
progresso, a conjunção de elementos conso-
ladores voltados ao perdão e ao refazimento 
espiritual: todos esses fatores são especial-
mente planejados a cada vez que uma nova 
família carnal se forma. 

Somam-se, ainda, à unidade fa-
miliar formada pelos laços do corpo as afi-
nidades e histórias edificadas no campo do 
Espírito, permitindo a belíssima e incessante 
construção da família espiritual e fazendo 
com que parte dessa família partilhe conos-
co o lar terreno e parte prossiga nos ampa-
rando no mundo espiritual.

É nessa faina de solidariedade e 
amor que nos sucedemos e temos formado 
os mais diversos modelos de família – todos 
respeitáveis e merecedores de investimen-

to perseverante na saúde das relações e na 
cooperação para que as mágoas e abando-
nos do passado sejam ressignificados com a 
renúncia, o discernimento e o amor do pre-
sente.

O Espiritismo ilumina as sombras 
da razão e do coração ao transformar cons-
tantemente os lares da Terra, porquanto 
aclara-nos o “porquê” de estarmos juntos, 
afasta a cruel e claudicante concepção mate-
rialista do acaso, banhando-nos no bálsamo 
das bem-aventuranças e da fé. Além disso, 
o Consolador traz-nos profunda e renovada 
compreensão do Evangelho, a fim de que 
não nos falte o roteiro cotidiano para as de-
cisões corajosas, equilibradas e felizes que a 
família pede e merece de cada um de nós.

Notadamente em tempos de 
pandemia, de hiperconvivência familiar, de 
crianças estudando em casa, de empregos 
e sustento material ameaçados, de uniões 
conjugais desafiadas e ressignificadas em 
seus propósitos, de solidão física ou emocio-
nal é que se acentuam a urgência e a rele-
vância dos artigos constantes das páginas a 
seguir.

Recebamos a presente edição 
como um regalo carinhoso da Família Fergs 
a todas as famílias e sorvamos dessas opor-
tunas reflexões em favor de nós próprios - 
seja para tornarmo-nos familiares melhores, 
seja para melhorarmos e sociedade como 
um todo ao trabalharmos incessantemente 
na iluminação dos lares.
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Uma Escola de 
Amor Chamada 

Família

O Amor e o Perdão em Família

Eulália Bueno*

* Trabalhadora espírita, fundadora do Lar Espírita Caminho do Cristo em Santos, em 29.04.94, onde permanece com a Diretoria da área mediúnica e 
doutrinária. Palestrante e escritora espírita com 8 obras publicadas.
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“Em verdade, em verdade, te digo: quem não nascer 
da água e do Espírito não pode entrar no Reino de Deus. 
O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito 
é espírito. Não te admires de eu te haver dito: vós deveis 
nascer de novo” (João 3:5-7).1

No inesquecível encontro de Jesus com Nicodemos, a reencarna-
ção é ensinamento claro que nos conclama à renovação moral. E para 
que voltemos à carne o único caminho é o aconchego do útero de uma 
mulher que se faz mãe, mas acima de tudo, é através do médium do 
amor maior, que faz a vida reacender no grupo familiar perfeito para 
as características daquele que volta ao cenário terrestre.

Afirma o benfeitor Emmanuel2 que “mais de vinte bilhões de al-
mas conscientes, desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões de 
inteligências sub-humanas que são aproveitadas nos múltiplos servi-
ços do progresso planetário, cercam o domicílio terrestre, demoran-
do-se noutras faixas de evolução”, e nós somos os que receberam a 
dádiva de vê-la concretizada em momento tão ímpar, quando a Terra 
passa por um turbilhão de acontecimentos sociais, econômicos e, aci-
ma de tudo, morais. 

Estamos em meio à pandemia do novo coronavírus ou COVID-19 
e enquanto os cientistas dispensam todos os esforços para encontrar 
uma vacina eficiente, as cepas se sucedem surpreendendo-os a cada 
momento. O vírus é uma primitiva forma de vida parasita, cuja modi-
ficação lhe garante a sobrevivência e, de forma inconsciente, porque 
ainda estagia como princípio inteligente, nunca desiste da luta. E nós 
Espíritos, com letra maiúscula, somos donos de uma capacidade in-
telectiva primorosa que nos permite buscar incessantemente novos 
meios de gerar tecnologia para alavancar o progresso material, porém 
deixamos muito a desejar em relação ao desenvolvimento moral.

1 Bíblia de Jerusalém; 1ª edição/13ª reimpressão – São Paulo – editora Paulus – 2019.
2 Roteiro – Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier – 9ª edição – Brasília – FEB – 1994 – Capítulo – O Grande Educandário – p. 43.
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E o que faz a pandemia senão nos im-
por a volta para casa, ao convívio de nossa 
família, célula mater da sociedade e que 
hoje se encontra carente de valores morais 
apropriados aos tempos em que vivemos? 
Tempo este em que a matéria se sobrepõe 
de tal forma que chegamos a esquecer que 
somos Espíritos imortais agasalhados na mi-
cro-humanidade denominada família para 
desenvolvermos novos valores que ofere-
çam recursos para nos desprendermos do 
passado de equívocos e vencermos as más 
tendências que encharcam a alma imperfei-
ta que somos. Porém, somos chamados a 
avançar, e estamos mais uma vez inseridos, 
amorosamente, após um elaborado planeja-
mento sobre o qual se debruçaram Espíritos 
altamente capacitados para tal mister, em 
que conjugam cálculos precisos para estabe-
lecer um equilíbrio entre a necessidade dos 
ajustes indispensáveis para a individualida-
de e a misericórdia de Deus.

Porém, somos chamados a avançar, e 
estamos mais uma vez inseridos, amorosa-
mente, após um elaborado planejamento 
sobre o qual se debruçaram Espíritos alta-
mente capacitados para tal mister, em que 

se conjugam cálculos precisos (acrescentar 
tbm a partícula “se” antes de conjugam.

Cada membro do grupo familiar é mi-
nuciosamente planejado para compor aquele 
agrupamento ímpar a fim de proporcionar a 
ambiência propícia ao desenvolvimento do 
amor através da convivência que não deve 
ser relegada a plano menor, sob risco de fazer 
naufragar tamanho empreendimento. Esse 
contexto jamais se repetirá, é único e incom-
parável para ser desperdiçado, abandonado 
em troca de objetivos imediatistas e fúteis.

Joanna de Ângelis afirma com proprie-
dade: “Organizada a família antes da reencar-
nação, quando são eleitos os futuros mem-
bros que a constituirão, ou sendo resultado 
da precipitação e imprevidência sexual de 
muitos indivíduos, é sempre o santuário que 
não pode ser desconsiderado sem graves pre-
juízos para quem lhe perturbe a estrutura”.3

Reflitamos um pouco sobre a coloca-
ção da benfeitora, que nos chama a atenção 
para a responsabilidade assumida quando 
convidados ao planejamento reencarnató-

3 Constelação Familiar – Joanna de Ângelis/Divaldo Pereira Franco – 
Capítulo: O Educandário Familiar – 3ª edição – Salvador/BA – Editora 
Leal – 2016.
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rio: podemos avaliar as possibilidades ideais 
para desenvolver os sentimentos de amor 
através da convivência estreita que se inicia 
no berço, tendo de um lado o Espírito que 
chega em total dependência e pode viven-
ciar o aconchego dos genitores, para receber 
deles muito mais do que o cuidado que zela 
pelas necessidades imediatas, mas acima de 
tudo encharcar-se de bons exemplos morais 
que desenhem o caráter com valores novos 
para o enfrentamento dos desafios existen-
ciais, desenvolvendo a resistência indispen-
sável para lidar com tudo que venha a tentar 
arrastá-los às más tendências de outrora.

Não podemos esquecer que a infância 
é o período mais propício para a assimilação 
dos princípios educativos, pois até os sete 
anos o Espírito ainda se encontra na fase de 

adaptação para a nova existência que lhe 
compete. Se encontrar pais devotados que 
se dediquem integralmente a lhe delinear o 
caráter, enobrecendo-o, terá imensas chan-
ces de possuir material suficiente para en-
frentar dignamente as etapas da vida. E isso 
se torna ainda mais indispensável quando 
sabemos que como Espíritos imperfeitos 
que vivem num mundo de expiação e provas 
receberemos em nossos elos consanguíneos 
não apenas aqueles por quem já nutrimos 
simpatia ou amor, mas acima de tudo desa-
fetos que nos trazem a oportunidade de re-
fazer a estrada, de promover os ajustamen-
tos necessários ao progresso do grupo.

A sociedade, desprovida de valores du-
radouros, vive na superfície dos gozos mate-
riais, entregando-se plenamente à sua con-
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quista, não poupando esforços para atingir 
os desejos fúteis que julga irão constituir a 
verdadeira felicidade. E assim, na labuta pro-
fissional, muitos pais não conseguem dedi-
car tempo suficiente para estreitar os laços 
afetivos, ignorando a personalidade que por 
algum tempo permanece amortecida pela 
densidade do corpo, mas que logo mais se 
apresentará disputando ou cobrando o que 
julga seu direito, sem conscientizar-se dos 
deveres que todos temos, naufragando a es-
perança em artefatos materiais com os quais 
tentam suprir o vazio da alma, do afeto que 
não receberam e que os mimos caros não 
puderam preencher, senão deflagrar nessas 
almas as sensações de disputa, de confronto 
e de comparação de bem-estar e realização 
somente através daquilo que possuem. 

Julgamos ser indispensáveis ao meio 
social e profissional porque estabelecemos 
metas que não apenas queremos atingir, 
mas sermos os únicos a conseguir, porque 
trazemos em nós a inclinação à competição 
e não nos damos conta de que treinamos 
exaustivamente nossos filhos para isso des-
de pequeninos, formamos pequenos gladia-
dores prontos para lutar e vencer, para se-
rem os melhores em tudo que fazem, galga-
rem patamares de sucesso, e contribuímos 
para isso quando somente os elogiamos e 
procuramos destacar, ignorando as más ten-
dências para corrigi-las enquanto é tempo.

Kardec sabiamente pergunta aos Espí-
ritos sobre a influência dos pais em relação 
aos filhos e a resposta é elucidativa, uma 
advertência que nunca devemos esquecer: 
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“Os Espíritos dos pais têm por missão desen-
volver os de seus filhos pela educação. Isto 
constitui para eles uma tarefa: se falharem, 
serão culpados”.4

A criança, mesmo na aparente inocên-
cia que se torna indispensável para cativar 
o amor, revela-se aos pais que, diante dessa 
candura, deveriam se inspirar para empe-
nhar todos os esforços de torná-la realida-
de, porque ali pode se encontrar um tenaz 
adversário rogando o exemplo que o pode-
rá transformar. Porém, se não o fizermos 
e, mais tarde, em plena adolescência, esse 
Espírito revelar-se áspero e intratável, optar 
por escolhas infelizes, sofreremos imensa-
mente por não termos feito tudo que estava 
ao nosso alcance pela sua melhoria ao vê-lo 
agindo mal e recolhendo as consequências 
dessas atitudes. Já não se dará o mesmo se 
lhe ofertarmos todas as condições para gerir 
sua existência e mesmo assim vir a se des-
garrar, pois a consciência tranquila de ofer-
tarmos tudo que podíamos será o único con-
solo a nos amparar o coração dolorido.

Também podemos perceber que a in-
fância na Terra é um período mais prolon-
gado se o compararmos às reencarnações 
em outros mundos conforme encontramos 
4 O Livro dos Espíritos – Allan Kardec – Tradução de Evandro Noleto Be-
zerra – Pergunta 208 – 4ª Edição – Brasília – FEB – 2006.

na nota de rodapé da pergunta 188 de O Li-
vro dos Espíritos: “Evocado, um Espírito que 
havia desencarnado há alguns anos disse 
estar encarnado há seis meses num mundo 
cujo nome nos é desconhecido. Interrogado 
sobre a idade que tinha nesse mundo, res-
pondeu: Não posso avaliá-la, porque não 
contamos o tempo como vós. Depois, os 
modos de existência não são os mesmos; ali 
nos desenvolvemos muito mais rapidamen-
te. Entretanto, embora haja apenas seis dos 
vossos meses que lá me encontro, posso di-
zer que, quanto à inteligência, tenho trinta 
anos da idade que tive na Terra”.

Ah! Como é bela e infinita a misericór-
dia do Pai que nos envolve a chegada à Terra 
com o olhar cândido e os braços delicados 
da maternidade depois de nos desenvolver-
mos no aconchego do corpo de nossa geni-
tora durante nove meses consagrados a uma 
amorosa recepção em que as almas entrela-
çadas e dependentes integralmente podem 
tecer elos indestrutíveis de amor. Quanto 
tempo nos perdemos nos rumos do ódio, 
da perversidade, quantas dores angariamos 
sem conseguir dissolvê-las sem a benção de 
uma nova reencarnação. E quantas vezes a 
convivência desata nós de séculos e séculos 
resgatando-nos de antros de sofrimento e 

“Quanto tempo nos perdemos nos rumos do ódio, da 
perversidade, quantas dores angariamos sem conseguir 
dissolvê-las sem a benção de uma nova reencarnação”.
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dor onde amargamos as dores da consciên-
cia depois de atos desvairados em que as lá-
grimas do remorso nos aprisionaram. E, no 
entanto, depois de atingirmos a dádiva de 
retornar, desperdiçamos o tempo com bana-
lidades injustificáveis, sentindo a alma vazia 
porque a ilusão não alimenta, ao contrário, 
ela desvitaliza e atira ao desânimo que cor-
rói e induz à destruição.

Bendita seja a família e, se for espírita 
e souber cultivar os belíssimos preceitos que 
nos oferece a Codificação, preservando o lar 
das investidas insanas de Espíritos maléficos, 
porque ali o amor viceja, o Evangelho ilumi-
na e o bem conduz, se nele implantarmos 
o Evangelho redentor; abrasado teremos o 
desejo de sermos melhores, de aprender-
mos a compreender e perdoar, porque este 
é o resultado do esforço dos que buscam 
amar constantemente. Nossos laços nunca 
se afrouxarão e nem nos sentiremos desilu-
didos diante dos desafios da Terra, pois re-
signados seremos diante da imperfeição da 
sociedade, reconhecendo que fazemos par-
te dela e necessitamos vivenciar esse apren-
dizado a fim de crescermos moralmente.

Aceitaremos a imperfeição como um 
estágio passageiro que depende exclusiva-
mente de nós para ser vencido, assim como 
também guardaremos a certeza de que ne-
nhuma etapa pode ser pulada senão à custa 
de sacrifício e empenho constantes. Olhare-
mos o panorama do planeta e depreendere-
mos que é hora do testemunho e, como os 
cristãos das primeiras horas, nós os espíritas 
temos que ser exemplo de confiança e se-
guir cantando e servindo sem esgotamento 
porque o mundo clama por mais amor, nos-
sas crianças serão o futuro da Terra, seus 
atos permearão a sociedade do amanhã e a 

geração que se despede estorcega cansada 
de sofrer, mas ainda não assumiu integral-
mente a responsabilidade pela mudança 
que quer ver.

Estamos habituados a delegar a ter-
ceiros a parte que nos compete, a esperar 
transformações milagrosas, esquecendo 
quantas vezes compusemos a multidão de 
aflitos que buscou Jesus nos velhos cami-
nhos da Galileia rogando comiseração. Ex-
pusemos as chagas do corpo acreditando 
que se o Mestre as curasse estaríamos isen-
tos do sofrimento para sempre. Ainda não 
tínhamos maturidade espiritual suficiente 
para discernir entre o que era físico e o que 
pertencia à alma.

– Cura-me, Senhor! – rogávamos

E sobre nós se espalmavam aquelas 
mãos resplandecentes e misericordiosas e a 
voz veludosa e firme nos acalentava dizen-
do:

– A tua fé te curou. Vai e não tornes a 
pecar.

A doença batia em retirada momen-
taneamente, mas a suave advertência do 
Senhor era esquecida e voltávamos aos ve-
lhos e perniciosos costumes que nos fizeram 
adoecer. Porém, agora os séculos correram e 
nós já estamos aptos à mudança definitiva. 
Não podemos tardar no caminho. É preciso 
avançar e, ao invés de engrossarmos as fi-
leiras dos inimigos do Cristo, precisamos fa-
zer parte das suas legiões que seguem com 
Ele oferecendo o testemunho da resistência 
moral em tempos de desdita e corrupção, de 
desrespeito e desamor, de desatinos e equí-
vocos criminosos. Não podemos dispensar o 
lar e muito menos a família. Estamos retidos 
em casa para refletir sobre cada Espírito que 
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aceitou o desafio de estar conosco, porque 
cada um dos membros de nossa família acei-
tou-nos! Antes de sermos encarcerados no 
corpo de carne nós pedimos o que agora te-
mos e muito do que solicitamos nos foi ne-
gado pela bondade de Jesus, pois sofríamos 
tenebrosamente e queríamos, a todo custo, 
nos libertar e o corpo era o esconderijo de-
sejado. Mas não podíamos, não tínhamos 
força para virmos sós. A família é o refúgio 
seguro, onde açoitados pela própria cons-
ciência nos estabelecemos e prometemos 
silenciar uns quanto aos erros dos outros. 
Mas agora, ah! Agora nos transformamos 
em acusadores cruéis, apontando os dedos 
em riste para aqueles que vieram a fim de 
nos auxiliar na empreitada. Dizemos que não 
merecíamos uma família “desse tipo”... E tal-
vez não merecêssemos mesmo! Ela é muito 
melhor do que tudo que podíamos ter, mas 
esquecemos do quanto pedimos.

Somos o jovem aturdido, ganancioso e 
revoltado cuja reencarnação lhe proporcio-
nava recursos parcos e muito trabalho. Mas 
ele queria mais e mais...

Certa feita, porque a princesa tivera, 
supostamente, sido vítima do roubo de um 
precioso colar, todo o reino foi convidado a 
encontrá-lo, em troca de uma boa fortuna 
para quem o recuperasse. Aí viu a sua chan-
ce.

Um sábio alegara que vira um pássaro 
preto de grande porte voar sobre os muros 
do palácio carregando no bico o artefato de 
grande valor. Todos se embrenharam nas 
florestas para buscá-lo e somente o jovem 
decidiu ir ao temido pântano. Ao chegar à 
beira das águas lodosas olhou o fundo e viu 
o colar. Enfiou a mão, remexeu o fundo, mas 

não conseguiu. Aguardou que a superfície 
asserenasse e voltou a vê-lo.

Mergulhou um pouco mais e ainda 
mais e cada vez mais, até que se atirou 
ao lodo do pântano sem conseguir re-
cuperá-lo. Depois que estava total-
mente encharcado, ergueu-se e 
viu o velho sábio que lhe disse:

– Como és tolo em 
acreditar que no pântano 
vais encontrar a verda-
deira felicidade.

O jovem não en-
tendeu, e então o sá-
bio fê-lo olhar para 
cima, para o galho 
que pendia de uma 
velha árvore, e só 
então ele descobriu 
que lá estava o co-
lar. Que no pântano 
somente havia um 
reflexo.

A vida material é 
um pântano de ilusões 
que ainda mantém aprisio-
nado o nosso Espírito, por-
que acreditamos que somente 
aqui encontraremos a felicidade. 
Não, claro que não!

Aqui encontraremos os desafios 
que colocarão em teste as nossas aptidões 
morais, que devem ser esculpidas e forta-
lecidas no seio de nossa família, através da 
convivência pacífica, local onde se encon-
tra, realmente, a joia incomparável de nossa 
evolução em direção ao amor.
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Os laços que unem um casal, hétero ou 
homoafetivo, através de um acordo voluntá-
rio para se relacionarem de forma recíproca 
e com dedicação para a manutenção deste 
relacionamento conjugal, são conhecidos 
como casamento. União que parte do re-
positório de relacionamentos interpessoais 
considerados importantes para a construção 
do bem-estar, pois agrega elementos signi-
ficativos da dimensão humana. Suas confi-
gurações têm evoluído através dos tempos 
na sua forma de estabelecimento, aceitação 
social, legal e, inclusive, no âmbito religioso.

Quando duradouros, os relacionamen-
tos permitem que a conjugalidade seja um 
refúgio e apoio às situações estressoras. Sen-
do assim, apresentam entre suas caracterís-
ticas o compromisso com a relação, respeito 
pelo outro, lealdade para com o parceiro e 
expectativa de reciprocidade, abertura mú-
tua, valores morais fortes e compartilhados, 
compromisso com a fidelidade sexual, espi-
ritualidade e tolerância entre os participan-
tes. A conjugalidade, portanto, diz respeito 
à construção de uma vinculação entre dois 
indivíduos independentes e que resulta na 
construção de um terceiro elemento, a rela-
ção ou o “nós” do casal.

Quando pensamos em relacionamen-
tos nos dias atuais, vários ângulos da conju-
galidade são trazidos à tona, para a manu-
tenção de um esteio de amor:
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a) A importância do casamento e o papel que ele desempenha 

para os indivíduos como instrumento de construção para a for-

mação de uma família. 

Iniciamos relembrando, com a pergunta 696 de O Livro dos Espíritos, 
o lúcido questionamento do mestre lionês aos Benfeitores da Codificação 
quanto ao efeito que teria sobre a sociedade humana a abolição do casa-
mento, ao qual recebemos como resposta:

“Seria uma regressão à vida dos animais.”1

O experiente educador José Raul Teixeira, refletindo sobre esta mes-
ma resposta, ajuda-nos quando aprofunda a interpretação e anota:

“Em realidade, é com o casamento, formal ou informal, que se 
tem início no mundo a construção da família. A partir desses 
compromissos, o egoísmo pode encontrar os elementos edu-
cacionais capazes de o desmontar. Por mais singela que seja, 
toda a família deseja a realização do melhor para os seus mem-
bros, como se o grupo inteiro se sentisse gratificado com as 
conquistas individuais – menos nos casos de patologias morais, 
que inspiram contendas, aversões e competições infelizes no 
seio doméstico. 

Representando um processo no qual os elementos envolvidos 
deverão se ajustar, com o propósito de cooperar com o Sem-
piterno na obra do universo, o casamento tem por objetivos 
próximos o aprendizado realizado pelo casal e, mais tarde, pelo 
casal e seus filhos, o que alavancará o grupo doméstico para o 
alcance dos fins previstos pela Divindade, isto é, a transforma-
ção dos laços simplesmente consanguíneos em laços igualmen-
te espirituais, ampliando o nosso círculo de afetos, de amores, 
e a integração da nossa família ao contexto da família univer-
sal, através dos exercícios continuados da convivência com a 
tolerância, com a compreensão, com a doação e a participação 
nos labores comuns.
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Logo entendemos que o casamento é um meio de cres-
cermos e evoluirmos espiritualmente, uma das formas de per-
cebermos nossas qualidades e nossos defeitos junto de outro 
ser, para nos apoiarmos e crescermos conjuntamente.

A vida conjugal estimula o companheirismo e permite 
que a dupla se plenifique quando passa a compreender a gran-
deza das emoções profundas e realizadoras que auxiliarão na 
administração dos desafios que naturalmente surgem.

Existem casamentos missionários, em que o par é de Es-
píritos afins, que se amam e buscam o aperfeiçoamento de 
suas habilidades, rever seus débitos individuais e ajustá-los a 
fim de se desprenderem do apego à matéria, do orgulho e do 
egoísmo, fatores que nos fazem ficar estacionários na evolução 
espiritual.

E existem os casamentos que são prioritariamente de 
provas e expiações. Nestes reside a necessidade urgente de 
restabelecer laços de benevolência, indulgência e perdão, en-
fim, de o casal revisitar as dificuldades das vivências passadas 
e ajustar-se perante a lei divina. 

É no casamento que o casal tem a ensancha de trans-
formar o ninho doméstico num remansoso campo 
de amor, onde o Senhor da Vida possa estabelecer 
um ponto de luz nesses tempos de escuridão moral 
vigente no planeta. Importante é que o lar se faça 
continuamente, um espaço que mereça a confiança 
do Criador que, por meio das ações inspiradas por 
Jesus Cristo, no mundo, consiga abraçar a tantos co-
rações necessitados, desorientados, carentes que, 
porventura, o alcancem.

Sem essa via do casamento, onde os consortes pas-
sam ao esforço da fidelidade, do companheirismo, 
do desenvolvimento da lealdade e do amor, culmi-
nando com as trocas dos fluidos de confiança, de nu-
trição psíquica, permitida pela relação carnal, que 
veicula hormônios que geram estabilidade emocio-
nal, incontestavelmente, os humanos se relaciona-
riam sem as noções de limites e de respeito, decor-
rendo daí a similitude com as relações irracionais 
dos animais.”2
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b) O casal contemporâneo é confrontado por duas forças para-

doxais, ou seja, pelas tensões entre a necessidade de manter a 

sua individualidade e as nuances que a conjugalidade exige.

A constituição e a manutenção do casa-
mento ainda são muito influenciadas pelos 
valores do individualismo. Os ideais contem-
porâneos de relação conjugal enfatizam mais 
a autonomia e a satisfação de cada cônjuge 
do que os laços de dependência entre eles. 
Por outro lado, constituir um casal demanda 
a criação de uma zona comum de interação, 
de uma identidade conjugal. Assim, o casal é 
confrontado, o tempo todo, por duas forças 
paradoxais que expõem o difícil convívio da 
individualidade com a conjugalidade. Se, por 
um lado, os ideais individualistas estimulam 
a autonomia dos cônjuges, enfatizando que 
o casal deve sustentar o crescimento e o de-
senvolvimento de cada um, por outro, surge 
a necessidade de vivenciar a conjugalidade, 
a realidade comum do casal, os desejos e 
projetos conjugais.

Ao ressaltarmos as características in-
dividualistas da família e do casal nos dias 
atuais, enfatizamos a importância da qua-
lidade das relações estabelecidas entre os 
seus membros. O ideal é que a relação con-
jugal se mantenha em harmonia e paz, por-
tanto, prazerosa e construtiva para os côn-
juges. Valorizar excessivamente os espaços 
individuais significa, muitas vezes, fragilizar 
os espaços conjugais; da mesma forma, for-
talecer a conjugalidade demanda, quase 
sempre, ceder diante das individualidades.

Uma boa relação conjugal é marcada 
pelo equilíbrio e respeito pela individualida-

de humana, assegurando a diferenciação, em 
que dois indivíduos caminham juntos sem 
perderem a própria identidade, existindo a 
diferenciação, mas não o individualismo.

Encontramos em O Evangelho Segundo 
o Espiritismo interessante mensagem do Es-
pírito Fénelon, referindo-se à Lei de Amor:

“Esse gérmen (o amor) se desen-
volve e cresce com a moralida-
de e a inteligência, e torna-se a 
fonte das santas e doces virtudes 
que geram as afeições sinceras 
e duráveis e ajudam a criatura a 
transpor o caminho escarpado e 
árido da existência.”3

Alberto Almeida também traz-nos bela 
contribuição sobre o amor nas diferenças e 
nas semelhanças:

“Na verdade, em qualquer rela-
cionamento há aspectos pareci-
dos e dessemelhantes coexistin-
do, concomitantemente. [...]

Assim, em todos os relaciona-
mentos, a amorosidade é a arte 
de:
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– PRIMEIRO: articular as diferen-
ças, harmonicamente, de nature-
zas e de competências; de habi-
lidades e de temperamentos; de 
disposições e de desenvolturas; 
de constituições e de destreza, 
etc., promovendo novos apren-
dizados aos envolvidos, por meio 
da permuta enriquecedora me-
diada pela amorosidade.

Deste modo, aliam-se as diferen-
ças de maneira complementar, 
associando sentimento e intelec-
tualidade; racionalidade e intui-
ção; objetividade e subjetividade; 
pessoal e transpessoal; juventude 
e madureza; ação e meditação; 
imanência e transcendência...

Do mesmo jeito: ajustar amoro-
samente as semelhanças, incre-
mentando os avanços em regime 
de reciprocidade para as pessoas 
da relação, potencializando esti-
los e maneiras de ser idênticos; 
genialidades e competência pa-
recidas; recursos e talentos seme-
lhantes, tudo em regime de apoio 
mútuo, de modo a maximizar re-
sultados felizes.

– SEGUNDO: manejar sabia-
mente as imperfeições (negati-
vidades) que comparecem nas 
relações das pessoas, tanto nas 
suas diferenças quanto nas suas 
similitudes, transformando-as em 
virtudes (positividades) pelo con-
tínuo exercício do amor maduro 
na convivência diária.

Essa tarefa é a mais complexa e 
demorada, e somente pode ser 
realizada se a anterior estiver em 
andamento, com a qual se fará si-
multânea e sinergicamente.

Aqui o amor se manifesta numa 
grande jornada ascendente, en-
volvendo o contato, a descoberta 
e o reconhecimento dos aspectos 
imaturos, seguido da compreen-
são e conscientização de como 
eles se estruturam em nosso psi-
quismo, para, então, estabelecer 
a sua transformação, pela vonta-
de e esforço, em novos aprendiza-
dos reveladores de virtudes que 
desabrocham.

Esse caminho só será percorrido 
pelo par simétrico ou complemen-
tar, caso se assegure a constru-
ção de um campo de vida em que 
se manifestem, amorosamente, 
a intimidade, a cumplicidade e a 
reciprocidade.”4
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c) A importância da relação conjugal para o desenvolvimento 

emocional dos filhos. 

O insigne codificador teve o cuidado 
de discorrer com profundidade no item 9 do 
capítulo XIV de O Evangelho Segundo o Espi-
ritismo, quando aborda a temática dos laços 
de família, sobre a responsabilidade que é 
afeta aos casais espíritas quanto ao encami-
nhamento espiritual dos filhos:

“Ó espíritas! Compreendei agora 
o grande papel da humanidade: 
compreendei que, quando pro-
duzis um corpo, a alma que nele 
encarna vem do espaço para pro-
gredir; inteirai-vos dos vosso de-
veres e ponde todo o vosso amor 
em aproximar de Deus essa alma: 
tal a missão que vos está confiada 
e cuja recompensa recebereis, se 
fielmente a cumprirdes. Os vossos 
cuidados e a educação que lhes 
dareis auxiliarão o seu aperfei-
çoamento e o seu bem-estar futu-
ro. Lembrai-vos de que a cada pai 
e a cada mãe perguntará Deus: 
que fizestes do filho confiado a 
vossa guarda? Se por culpa vossa 
ele se conservou atrasado, tereis 
como castigo vê-lo entre os Espí-
ritos sofredores, quando de vós 
dependia que fosse ditoso. Então, 
vós mesmos, assediados de re-
morsos, pedireis vos seja conce-
dido reparar a vossa falta; solici-
tareis, para vós e para ele, outra 
encarnação em que o cerqueis de 
melhores cuidados e em que ele, 

cheio de reconhecimento, vos re-
tribuirá com o seu amor.”5 

Ao reencarnarmos somos influencia-
dos por todo o grupo que nos cerca. Inician-
do mais fortemente pela nossa mãe, seguida 
pelo pai, irmãos e os demais que compõem 
a família. Todos, em graus variados, exerce-
rão em nosso psiquismo, que irá se estru-
turando, algum tipo de influência. Essas in-
fluências integrarão nossa forma de nos re-
lacionarmos. Temos a tendência a repetir os 
padrões de comportamento que internaliza-
mos, desde a gestação até a adolescência, 
na convivência com nossos pais, reprodu-
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zindo na fase adulta o que vimos, ouvimos 
e vivemos. 

Quantos de nós já não nos percebe-
mos fazendo exatamente o que nossos pais 
faziam? Inclusive o que criticávamos?

Alberto Almeida esclarece que:

“Os filhos reproduzem com maior 
ou menor fidelidade e competên-
cia a forma apropriada como os 
pais se tratavam, cuidavam-se, 
assistiam-se, revelando o que vi-
ram quando eram crianças. Como 
atores, reeditam exatamente o 
texto que aprenderam, seguindo 
o roteiro da peça amorosa escrita 
e encenada por seus pais.

[...] os filhos não são afetados 
apenas pelo comportamento dos 
pais como cônjuges, mas também 
pelas relações pais/filhos.”6

Isso significa dizer que as situações de 
conflitos vivenciadas na convivência com os 
pais como castrações, abandono, agressões, 
entre outras formas de maus-tratos, podem 
reaparecer nos filhos adultos nas relações 
familiares e conjugais.

Vemos aí a importância fundamental 
do bom exemplo da nossa conduta, seja na 
relação conjugal, seja nas relações com nos-
sos filhos para deixarmos marcas e influên-
cias positivas para as próximas gerações.
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d) Os desafios constantes da manifestação da aliança e da se-

xualidade no casamento e no (re)casamento contemporâneo. 

No comentário à questão 908, em O Li-
vro dos Espíritos, Allan Kardec observa que:

“As paixões são alavancas que de-
cuplicam as forças do homem e o 
auxiliam na execução dos desígnios 
da Providência. Mas, se, em vez 
de as dirigir, deixa que elas o diri-
jam, cai o homem nos excessos e a 
própria força que, manejada pelas 
suas mãos, poderia produzir o bem, 
contra ele se volta e o esmaga.

Todas as paixões têm o seu princí-
pio num sentimento, ou numa ne-
cessidade natural. O princípio das 
paixões não é, assim, um mal, pois 
que assenta numa das condições 
providenciais da nossa existência. 
A paixão propriamente dita é uma 
exageração de uma necessidade ou 
de um sentimento. Está no excesso 
e não na causa e este excesso se 
torna um mal, quando tem como 
consequência um mal qualquer.

Toda paixão que aproxima o ho-
mem da natureza animal afasta-o 
da natureza espiritual.

Todo o sentimento que eleva o ho-
mem acima da natureza animal 
denota predominância do espírito 
sobre a matéria e o aproxima da 
perfeição.”7

Conforme a estrutura emocional do ser, 
este irá direcionar as paixões de forma per-
turbadora ou dignificante, visto ser impossível 
destruí-las.

As paixões propriamente ditas são neu-
tras, mas não o uso que damos a elas, que 
poderá ter consequências destrutivas ou cons-
trutivas.

À medida que o ser humano evolui, ca-
naliza-as para a solidariedade, ações de paz, 
de espiritualidade, de beleza e de amor.

Somente a 
paixão ou impulso 
sexual é instantâ-
neo. O amor é cons-
truído no dia a dia. 
É como uma planta 
que cresce e se de-
senvolve na medida 
em que cuidamos, 
valorizamos, aduba-
mos com gentilezas, 
carinho e atenção; 
evitando-se que as 
ervas daninhas do 
ciúme, da crítica, 
da intolerância, do 
controle, da domi-
nação e do desres-
peito sufoquem a 
relação conjugal.
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e) A questão da separação conjugal e suas consequências para 

os membros do casal e da família.

Os laços conjugais são dinâmicos e a 
conjugalidade se fortalece ou definha con-
forme for cuidada. O tempo será o grande 
definidor e companheiro da felicidade ou 
dos conflitos que poderão aumentar quando 
não superados, podendo levar ao definhar 
da saúde do casamento, em estágios pro-
gressivos de adoecimento em direção a um 
inevitável rompimento dos laços conjugais.

Novamente Alberto Almeida, com sua 
vasta experiência na temática, nos assevera, 
com propriedade:

“Caso se descure dos cuidados ao 
casamento, é inevitável a morte 
com todas as dores inerentes a 
uma separação, especialmente a 
dor dos filhos, se tiverem surgido 
na paisagem familiar. 

Infelizmente, quando se busca 
a ajuda especializada, habitual-
mente a relação está por um fio, 
quando não morta. Em diversas 
oportunidades, cabe apenas ao 
profissional a difícil tarefa de me-
diar uma separação menos trau-
mática.

Se é verdade que o Espiritismo 
postula em favor do casamento 
como ‘relação duradoura entre 
dois seres’, também considera a 
separação, em muitas ocorrên-
cias, como medida justa e mais 
adequada, evitando danos e le-
sões maiores, de consequências 
lamentáveis para os cônjuges. As-
sim como para os filhos, que ex-
perimentam, às vezes, efeitos de-
sastrosos, assistindo a crueldades 
conjugais quando não chamados, 
infelizmente, a participar ativa-
mente do litígio, ora juízes, ora 
como promotores ou advogados 
de defesa, diante dos conflitos 
matrimoniais.”8 
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f) As características da família recasada e suas possibilidades 

de interação funcional.

Sobre este tópico encontramos 
alerta numa resposta do Espírito Camilo, 
quando questionado:

“Como se pode entender o caso 
de pessoas que se casam inúme-
ras vezes, na busca da pessoa 
certa, sem jamais a encontrar? 

É real que para a durabilidade 
de um relacionamento não é 
suficiente o ajuste sexual, ape-
nas. Torna-se imprescindível o 
encaixe psíquico. Casos como 
esses costumam apresentar 
parceiros que, quando muito, 
acertam-se na relação gêni-
to-libidinal, mas se atropelam 
nas referências do psiquismo.

Esse desencontro de psiquis-
mos tem sido responsável 
pela carência afetiva, mui-
tas vezes intensa, que afeta 
homens e mulheres casados. 
Tal desentrosamento faz com 
que não sintonizem espiri-
tualmente, e o processo de 
alimentação psíquico-emo-
cional fica a desejar, desfal-
cado. São estranhos emo-
cionais. Procuram-se para a 
relação fisiológica, hormonal, 
mantendo-se distanciados em 
termos morais, afetivos, espi-
rituais. Acostumam-se um ao 
outro, mas não se integram 
energeticamente.

É daí que nasce essa necessidade 
de mudar, de fazer experiências 
conjugais. Casam-se e descasam-
-se com a mesma facilidade sen-
timental que mudam de roupa. 
Não sentem nada. Tudo parece 
muito normal. E, como as roupas 
novas, se necessário, usam-nas 
novamente e, novamente, delas 
se livram.”9
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g) O esteio de amor no relacionamento.

O Espírito Joanna de Ângelis, através 
do médium Divaldo Franco, afirma-nos que: 

“O amor é substância criadora e 
mantenedora do Universo, consti-
tuído por essência divina.

É tesouro que, quanto mais se di-
vide, mais se multiplica, e se en-
riquece à medida que se reparte.

Mais se agiganta, na razão que 
mais se doa. Fixa-se com mais po-
der, quanto mais se irradia.

Nunca perece, porque não se en-
tibia, nem se enfraquece, desde 
que sua força reside no ato mes-
mo de doar-se, de tornar-se vida. 

Assim como o ar é indispensá-
vel para a existência orgânica, o 
amor é o oxigênio para a alma, 
sem o qual a mesma se enfraque-
ce e perde o sentido de viver.”10 

A mentora espiritual refere a impor-
tância do amor em nossas vidas e afirma, 
categoricamente, que a sua ausência é res-
ponsável por desequilíbrios psicológicos e 
que vivemos em função do amor ou nos de-
sorganizamos em função da sua carência.

Quando dois indivíduos optam pela 
vida conjugal, unem-se não somente os dois 
seres, mas toda a bagagem das influências 
recebidas pelos seus genitores, pelo grupo 

familiar e pela sociedade, além dos conteú-
dos adquiridos em encarnações pregressas.

A vida conjugal é um excelente recurso 
de autoconhecimento, pois o outro, como 
um espelho, reflete o seu par devido à con-
vivência íntima e estreita, trazendo à tona 
conflitos internos e a identificação dos con-
teúdos positivos e virtuosos. Por este motivo 
a vida conjugal pode, muitas vezes, tornar-se 
desafiadora para o casal.

O esteio de amor, que sustenta a pon-
te de um relacionamento saudável, por sua 
vez, é formado pela união de diversos pila-
res, que quanto mais firmes e sedimenta-
dos, garantem a estabilidade da conjugalida-
de. Dentre estes, Alberto Almeida relaciona 
o pilar da sexualidade, da afetividade, da 
intelectualidade, o sociocultural, o da espi-
ritualidade e o pilar moral.

O autor ainda reforça dizendo que:

“Cada Espírito traz, para o enla-
ce amoroso, um passado remoto 
e recente de experiências que lhe 
remodelaram o psiquismo. É jus-
to afirmar, assim, que cada casal 
se ajustará num padrão moral ili-
bado ou degradante, perante os 
apelos do mundo, com inevitável 
repercussão na saúde conjugal.

O casal sintonizado com as leis 
de amor estará a salvo de inter-
ferências espirituais perniciosas 
capazes de estabelecer cruéis 
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obsessões que dilaceram as rela-
ções amorosas promissoras. Da 
mesma forma, vigilante no bem, 
terá a indiscutível assistência dos 
benfeitores espirituais tutelando 
a conjugalidade.”11

Também encontramos na resposta à 
questão 939 de O Livro dos Espíritos que:

“Duas espécies há de afeição: a 
do corpo e a da alma, acontecen-
do com frequência tomar-se uma 
pela outra. Quando pura e sim-
pática, a afeição da alma é dura-
doura; efêmera a do corpo. Daí 
vem que, muitas vezes, os que jul-
gavam amar-se com eterno amor 
passam a odiar-se, desde que a 
ilusão se desfaça.”12

O lar deverá ser sempre um esteio de 
amor onde reinem o amor, a tolerância e o 
perdão. A convivência familiar, iluminada 
pela oração, pelo Evangelho no Lar, pelo 
respeito e pelo cuidado mútuos, transfor-
ma-se num porto seguro para os laços da 
conjugalidade saudável.
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Traziam-lhe criancinhas para que 
as tocasse, mas os discípulos re-
preenderam eles. Mas, vendo 
{isso}, Jesus indignou-se e disse-
-lhes: Deixai vir a mim as crianci-
nhas e não as impeçais, pois de-
las é o Reino de Deus. Amém vos 
digo: Quem não receber o Reino 
de Deus como uma criancinha, 
de modo nenhum entrará nele. E 
abraçando-as, as abençoava, im-
pondo as mãos sobre elas (Mar-
cos 10:13-16).1

A Pedagogia de Jesus 

O maior educador que já viveu na Terra 
entre nós foi Jesus de Nazaré, o governador 
espiritual de nosso Orbe, muito embora ele 
não tenha nos deixado um legado bibliográ-
fico e metodológico vasto sobre Sua peda-
gogia. Quais eram as correntes filosóficas de 
educação por Ele adotadas que alicerçaram 
suas práticas? Quais resultados obtidos? 
Qual era o seu método? No entanto, impac-
tou a vida de crianças, jovens, adultos, ho-
mens e mulheres de todas as idades do Seu 
tempo e dos tempos que O sucederam atra-
vés da Sua mensagem que Seus discípulos e 
os discípulos deles transformaram em pala-
vras, livros e testemunhos.

Tendo em vista os cristianismos criados 
pelos homens, ao longo da História, algumas 
vezes ocultadores da filosofia do Evangelho, 
Jesus impactou profundamente a trajetória 
espiritual de todos nós, transformando ho-
mens e mulheres através do conhecimento 
1 DIAS, Haroldo Dutra (Tradutor). O Novo Testamento. Brasília: FEB, 
2013. (Locais do Kindle 9023-9027). Edição do Kindle. 

que compartilhava, de modo que aque-
les pudessem iluminar suas vidas com a 
chama da Imortalidade, trazendo a lume 
as lições dos valores perenes que, inscri-
tos na consciência, constituem-se em 
expressão das Leis Divinas, conforme 
postularam os Guias da Humanidade em 
O Livro dos Espíritos à pergunta de Allan 
Kardec: “Onde está escrita a lei de Deus? 
‘Na consciência’”2. 

Assim, a proposta educativa de Je-
sus pode ser resumida em fazer o edu-
cando tomar ciência do que está inscrito 
em sua consciência como caminho de 
despertar-se à própria espiritualização, 
ou seja, de conquista do Reino impere-
cível em si mesmo. É o que se percebe 
em um estudo acurado dos ensinos, das 
parábolas e das atitudes do Mestre nos 
Evangelhos. 

Quem são nossos filhos?

Ó espíritas! Compreendei 
agora o grande papel da Hu-
manidade; compreendei que, 
quando produzis um corpo, a 
alma que nele encarna vem 
do Espaço para progredir; in-
teirai-vos dos vossos deveres 
e ponde todo o vosso amor 
em aproximar de Deus essa 
alma: esta é a missão que vos 
está confiada e cuja recom-
pensa recebereis, se a cum-
prirdes fielmente.3

2 KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos (p. 343). FEB Publisher. Edi-
ção do Kindle, q. 621.
3 KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo. FEB Publi-
sher. Edição do Kindle, cap. XIV, item 9. 
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As crianças são seres que Deus 
envia a novas existências e, para 
que não lhe possam imputar ex-
cessiva severidade, dá-lhes todas 
as aparências da inocência.4

Não podemos deixar de assinalar que 
os nossos filhos são Espíritos imortais, pos-
suidores de passado repleto de existências 
e experiências acumuladas, trazendo para 
o agora uma soma considerável de falhas a 
corrigir, virtudes a desenvolver e exemplifi-
car, tarefas a cumprir e resgates autoeduca-
tivos a realizar. E, como para nós mesmos, 
o objetivo da reencarnação de nossos filhos 
é progredir, quer dizer, o seu melhoramento 
contínuo. Desse modo, reencarnamos todos 
para trabalharmos no bem, corrigir maus 
pendores, aperfeiçoar virtudes e crescer na 
busca da Divindade, buscando aproximar-se 
dela, em contextos variados em que os pais 
têm a missão de colaborar nesse tentame.

Ocorre que, muitas vezes, nossos filhos 
também são amores de outras existências 
com os quais falhamos, seja conduzindo-os 
a maus caminhos, seja contribuindo para 
más escolhas, ou ainda induzindo-os a se-
guir planos e roteiros de vida que os afas-
taram de seus nobres objetivos existenciais 
de forma a levá-los à derrota moral ou à fa-
lência na aquisição de virtudes e, também, 
no adiamento de resgates renovadores. Ou-
tras vezes, são eles desamores, desafetos de 
outras existências que reencarnaram nessa 
nova vida conosco a fim de que possamos 
corrigir-lhes o rumo, reconciliarmo-nos com 
eles, transmutando a mágoa em perdão, 

4 KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. FEB Publisher. Edição do Kindle, 
questão 385.

a discórdia em entendimento, o ódio em 
amor. Enfim, em qualquer caso, a tarefa mis-
sionária dos pais é sempre ajudar os filhos 
ao despertamento de sua espiritualidade 
nos caminhos da educação doméstica.

Assim, imaginemos receber em nosso 
lar, como mais novo membro de nossa famí-
lia, hoje ainda, um indivíduo que recordamos 
fora o mesmo que nos traiu, vilipendiou, hu-
milhou, assassinou em pretérita existência 
conhecida ou sentida. Ou, por outro lado, 
imaginemos receber um indivíduo em nos-
sa família que foi um amor de vida pretérita, 
mas com o qual falhamos, ou fomos impru-
dentes e deixamos que algo de muito grave, 
fatal mesmo, lhe acontecesse. Imaginemos 
qual o reflexo disso em nossas relações pre-
sentes? Como trataríamos aquele filho se o 
soubéssemos inimigo de outrora? Buscaría-
mos reaproximação ou, instintivamente, nos 
afastaríamos dele?

Por conta disso, Deus coloca em nossos 
lares seres pequeninos, indefesos. Para esse 
fim, a nossa prole necessita de tanto tem-
po do auxílio de seus responsáveis para que 
possa sobreviver no mundo antes que possa 
realizar as mais simples tarefas para a sobre-
vivência sozinha, por sua própria conta. É 
por isso que o Espírito se reveste da capa da 
inocência em uma nova reencarnação. Igual-
mente, isto se dá para facilitar sua adapta-
ção à nova cultura na qual será inserido e 
para que se torne moldável às experiências 
que passará a viver em nova vida, aos apren-
dizados que receberá e que farão com que 
supere vícios e desenvolva virtudes

A “veste” da inocência de que se reves-
te o ser espiritual quando em nova vida lhe 
confere, por momentos curtos – quais sejam, 
os da infância terrena –, a semelhança com a 
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postura que devem ter àqueles que desejam conquis-
tar o Reino dos Céus, a felicidade dos que compreen-
dem e cumprem as Leis Divinas. 

Como lidar com os nossos filhos?

O Mestre, na passagem referida no início deste 
estudo, deve ter visto que os discípulos procuravam 
afastar com palavras ásperas aqueles adultos que le-
varam as crianças para vê-lo. Pensemos: qual era o 
estatuto da criança na sociedade judaica diante de 
um mestre? Poderiam as crianças simplesmente in-
terromper o seu repouso ou buscá-lo espontanea-
mente no intervalo de suas pregações? Não havia 
uma assimetria posta pelos valores conservadores da 
Fé de Abraão que distanciavam o mundo da criança 
e o do adulto? Na mentalidade dos apóstolos, talvez, 
as chaves de compreensão do Reino seriam da alçada 
dos varões. Lembremos do estranhamento deles com 
as revelações da Rediviva de Magdala sobre o reen-
contro com o Mestre, após a morte do Seu corpo. 
Observe o/a leitor/a que estamos 
falando de seguidores de Jesus no 
contexto de uma sociedade judaica 
patriarcal; não vai aqui nenhum jul-
gamento moral, nesse aspecto.

Essa atitude não passou des-
percebida ao Mestre. Ele atentou 
para a situação, embora pudesse es-
tar realizando qualquer outra ativi-
dade, e indignou-se com o ocorrido. Na pedagogia de 
Jesus nada passa despercebido, a observação atenta 
é uma constante e fatos cotidianos podem se tornar 
lições de vida e imortalidade. Em todos os momen-
tos o Mestre demonstra estar atento aos detalhes, 
às querelas, aos conflitos diários, às palavras ferinas, 
aos julgamentos, às injustiças, aos sentimentos do 
próximo. Claro que o Mestre compreendia todas as 
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coisas e todos os homens pela 
sua condição de Espírito puro, e não 
deixava de exemplificar o zelo e a atenção às 
necessidades dos educandos e aos detalhes 
mais simples da vida.

O olhar de Jesus sobre as criaturas 
e suas necessidades evolutivas era com-
passivo, fundamento de sua pedagogia do 
amor. Emmanuel nos lembra que a visão 
compreensiva e amorosa do Mestre é fun-
damental, como exemplo a seguir, para que 
não nos atenhamos ao cisco no olho do outro 
porque “o Mestre Divino jamais se deteve na 
faixa escura dos companheiros de caminha-
da humana”.5 Jesus não julgava, não focava 
e dava destaque às imperfeições humanas, 
pelo contrário, estimulava as perfectibilida-
des, quer dizer, encorajava os indivíduos a 
desenvolver as suas virtudes pela prática da 
justiça, do amor e da caridade.

A indignação do Mestre aqui deve ser 
5 XAVIER, Francisco Cândido pelo Espírito Emmanuel. Viajor (Locais do 
Kindle 368-370). IDE Editora. Edição do Kindle. 

compreendida com justiça, estamos falando 
de um Espírito puro que, consoante O Livro 
dos Espíritos, Espíritos desta categoria “per-
correram todos os graus da escala e se des-
pojaram de todas as impurezas da matéria”. 
Logo, Espíritos como da categoria de Jesus 
não se indignam no sentido que compreen-
demos, pois não são sujeitos mais à influên-
cia das paixões ou emoções como a raiva. 
Aqui, compreendemos o adorno que o evan-
gelista dá à cena para permitir que o leitor 
perceba a visão contrária à atitude dos dis-
cípulos, que pretendiam afastar as crianças 
do Amigo Celeste. Mas a filosofia do Evange-
lho não preconiza o isolamento egoísta, pelo 
contrário, postula atenção, cuidado e enga-
jamento daquele que educa na convivência.

Certo, será possível ter Jesus como mo-
delo de educador considerando que raiva 
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é uma emoção básica de que ainda somos 
portadores? 

Muito bem, recordamos que no Espiri-
tismo, trata-se de ter Jesus por referência de 
excelência moral a alcançar em nosso com-
portamento uma meta a ser guiada por au-
toliderança crescente, não algo que se cons-
trua à força para nós mesmos, com violência 
e sem autoempatia, portanto. Aliás, aí está a 
sutil diferença entre o foco em nosso aper-
feiçoamento como pais ou seres humanos, 
e o desejo doentio de parecer perfeito como 
se depreende das atitudes perfeccionistas, 
como podemos compreender:

Perfeccionismo não é aperfeiçoa-
mento pessoal. Perfeccionismo 
é, em sua essência, a tentativa 
de conquistar aprovação e acei-

tação. A maioria dos perfec-
cionistas foi criada com elogios 
por realizações e desempenho 
(notas, boas maneiras, obediên-
cia às regras, agradar às pessoas, 
aparência, esportes). Em algum 
lugar, ao longo do caminho, ado-
tamos uma crença perigosa e de-
bilitante: sou o que realizo e quão 
bem o realizo. Agradar. Realizar. 
Aperfeiçoar. Esforço saudável é 
focado na pessoa: “Como eu pos-
so melhorar?”. Perfeccionismo é 
focado nos outros: “O que eles 
vão pensar?”.6

Então, nos cabe a via do esforço saudá-
vel de sermos pais com a consciência ilumi-
nada pela vida futura, desenvolvendo meios 
para a finalidade abençoada de fazer crescer 
para Deus os nossos filhos e filhas. 
6 Brown, Brené. A Arte da Imperfeição. Editora Novo Conceito, 2012. 
Edição do Kindle.
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Assim, como educadores de nossas fa-
mílias, devemos buscar esse foco no contex-
to da intervenção educativa tão emblemati-
camente demonstrada por Jesus em muitas 
ocasiões, detendo-nos à realidade vivida, 
sem conjecturas ou julgamentos moralistas 
sobre o outro, mas com objetividade cons-
trutiva na correção não violenta e proposi-
ção de futuro renovador.

Com nossas crianças, é atentar para 
os primórdios das manifestações de vícios 
de qualquer natureza como a mentira, a 
manipulação, o egoísmo, a intemperança, a 
maledicência, a hipocrisia, a perversidade. 
Observar com atenção. Pais, mães, avós e 
avôs, tios e tias, enfim, educadores de seus 
lares, devemos observar sem julgamentos 
apressados ou não condizentes com a faixa 
de compreensão de nossas crianças, mas 
observar para poder trabalhar na correção 
apropriada para cada caso. 

Igualmente, educar é encorajar o flo-
rescimento humano, é importante identi-
ficar o potencial, as virtudes pelas quais a 
alma reencarnada no corpo de criança já 
tem pendor para desenvolver-se porque, no 
caminho das virtudes, uma já favorece o cul-
tivo de outra. 

Reforça esta perspectiva a educadora 
Sandra Borba quando afirma:

A finalidade educativa por exce-
lência é a de formar homens de 
bem (LE, questão 917) e para isso 
concorrem todos os responsáveis 
por esse processo: pais, adultos 
que respondem pela educação 
de crianças e jovens, mestres, e a 
sociedade por meio de inúmeras 
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instituições. [...] Os responsáveis 
pelas crianças e jovens devem se 
pautar especialmente pelo exem-
plo moral e o conteúdo dessa 
educação deverá necessariamen-
te auxiliá-los a construir uma vi-
são do homem enquanto Espírito 
imortal para que neles se enfra-
queça o egoísmo e prevaleça a 
vida moral sobre a vida material.7

Nesse sentido, é inegável reconhecer 
que a pedagogia de Jesus era eivada, em 
seus pensamentos, palavras e atitudes, da 
linguagem do coração, compreendida como 
uma forma de utilizarmos a nossa linguagem 
no exercício da educação dos nossos senti-
mentos, colocando a caridade como bússo-
la permanente neste processo e na relação 
com os outros. Portanto, se compreender-
mos a caridade na concepção espírita do 
termo, como benevolência, perdão e indul-
gência, encontramos nela insumos para que 
o processo educativo seja mobilizado pela 
linguagem do coração, empática e autênti-
ca, com amor, sem elogios manipuladores 
ou críticas destrutivas, sem agressividade 
para corrigir ou condescendência para con-
viver, mas com o equilíbrio que a educação 
moral demanda, tendo em vista a felicidade 
de nossos educandos. E, quando falamos em 
educação moral, no contexto da Doutrina 
dos Espíritos, tenhamos em mente que:

Kardec definiu a educação moral 
como a arte de manejar os carac-
teres do indivíduo. É uma perspec-
tiva de educação que, embasada 

7 BORBA, Sandra. Fora da educação não há redenção humana. In: BAR-
BIERI, Maria Elisabeth (Org.). Educação com Jesus: a Conquista do Reino 
de Deus. Porto Alegre: Fergs Editora, 2019, p. 165.
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no sentido da reencarnação, que 
é o progresso individual e coleti-
vo, coloca a tarefa de trabalhar as 
disposições morais dos filhos, por 
parte dos pais, como uma missão 
sagrada da qual prestarão contas 
à própria consciência diante das 
Leis Morais da vida, consoante o 
modo com que se desincumbirão 
desse dever superior. Modifican-
do os indivíduos nas famílias, mo-
dificar-se-á a massa na sociedade 
e se erguerá uma humanidade 
regenerada, em sintonia com os 
tempos que são chegados.8

A educação moral não se faz sem afeto 
e cuidado, demonstração de amor e presen-
ça com qualidade emocional. É preciso estar 
com os filhos, vivenciar juntos as lutas em 
família e os momentos prazenteiros de so-
cialização e diálogo em comum.

Esses nossos filhos, “os filhos e as fi-
lhas do desejo da Vida por si mesmo”9, 
como disse o poeta Gibran, precisam, como 
nós outros, também de afetos e ludicidade, 
não só de racionalidade. Abraços, carinho, 
acolhimento e encorajamento para a aquisi-
ção segura de habilidade para a vida, como 
autonomia, discernimento, capacidade de 
dialogar, empatia, compaixão e coragem. 
Nesse processo, os pais são educadores e 
educandos, no processo de desenvolvimen-
to de sua inteligência emocional, da gestão 
positiva de suas emoções, tendo em vista o 
florescimento harmônico das potencialida-
des dos filhos. 

8 LOUSADA, Vinícius. Educação da geração nova. In: BARBIERI, Maria 
Elisabeth. Diálogos sobre Ciência e Espiritualidade: a Gênese. Fergs Edi-
tora, 2018. p. 179.
9 GIBRAN, Khalil. O profeta. Porto Alegre: L&PM, 2009. 

Jesus, como guia e modelo, pode e 
deve ser lembrado em nossa tarefa educa-
tiva. O Mestre escutava com plena atenção, 
acolhia sem julgamento, erguia os caídos, 
fazia ver os cegos e caminhar os impossibili-
tados, e curava com o poder de sua vontade 
direcionando os fluidos curadores em prol 
das almas aflitas de enfermidades corpóreas 
e reajustes morais. Podemos erguer nossos 
filhos quando tombam moralmente e cami-
nhar com eles até que possam retomar os 
passos na direção de propósitos nobres em 
sua vida. Com a Doutrina Espírita temos re-
cursos para fazer os filhos enxergarem para 
além das viseiras impostas por uma socie-
dade materialista que cultua a competição 
como se o pódio social revelasse autorreali-
zação. Ledo engano. 

A exemplo do Mestre, podemos matar 
a fome e a sede de afeto equilibrado, sem 
escravização, de nossos amores chamados 
filhos, de forma a conduzi-los ao Ser Integral 
a que são vocacionados a protagonizar.

Por fim, na passagem evangélica trazi-
da para as nossas reflexões, o Rabi abençoa 
as crianças. Abençoar, em dicionário bíbli-
co10, refere-se a um pedido feito a Deus para 
que faça o bem a alguém ou o próprio bem 
concedido por Deus. Trata-se de expressar o 
desejo benevolente de que a Providência Di-
vina derrame sobre a criatura possibilidades 
de crescimento. No caso de Jesus, que ensi-
nava com clareza a solicitude de Deus sobre 
as criaturas, por certo está a apresentar aos 
demais uma visão sobre esse outro que é a 
criança como um vir a ser não apartado das 
Leis de Deus e de sua destinação à perfecti-
bilidade como Espírito imortal.

10 KASCHEL, Werner; ZIMMER, Rudi. Dicionário da Bíblia de Almeida (Lo-
cais do Kindle 1726-1728). Sociedade Bíblica do Brasil. Edição do Kindle. 
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À guisa de conclusão

Refletimos aqui um pouco sobre 
a Pedagogia do Mestre de modo a ins-
pirar os responsáveis pelas novas ge-
rações a educar com amor. Em todos 
os momentos desafiantes com os nos-
sos filhos, dos mais simples aos mais 
intrincados e dilemáticos do ponto de 
vista existencial, tenhamos por norte 
de nossa condução o Mestre e nos per-
guntemos e meditemos antes de agir: 
O que Jesus faria no meu lugar? Essa 
pergunta, feita como prece do coração, 
receberá a resposta da Espiritualidade 
Amiga que, através de nosso anjo de 
guarda ou de nossos filhos, sugerirá as 
melhores estratégias para educarmos 
esses também Filhos de Deus.

Desse modo, corações amigos, fi-
quemos a meditar com a poesia advin-
da do país da imortalidade enfeixada, 
junto de outras também luminosas pe-
ças literárias, no livro Jornada de Amor:

“Deixai venham a mim...”

Jesus, serenamente, atende a população…

A dor, a insânia, a mágoa, a insegurança, o medo, 

Dominam corações, e o povo inculto e tredo

Recebe o bem maior, a cura, o ensino, a graça.

A multidão fremente alcança o Mestre cedo,

Crianças em bulício agitam-se na praça,

Qual pássaros chilrando, enquanto o tempo passa,

Em trôpego marchar, assustadiço ou ledo.

Apóstolos do Mestre escutam sons divinos:

“Deixai venham a mim, deixai… são pequeninos…”

Apresta-se Jesus no ensino da virtude.

O Excelso Pegureiro, envolto em singeleza,

Instituiu, ali, em plena natureza, 

A Evangelização da Infância e Juventude!

Constâncio Alves11

11 RIBEIRO, Júlio Cezar Grandi; SILVA, Maria de Lourdes Cordeiro. Jornada de 
Amor. Porto Alegre: Fergs, 2019. p. 115-116.
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Nas últimas décadas, as configurações 
familiares sofreram um processo de trans-
formação gradual e significativa, de modo 
que quando nos referimos à família não se 
está falando de uma unidade padrão e sim 
de uma pluralidade de configurações fami-
liares. Caracterizam-se por crescente com-
plexidade e, apesar das fragilidades da fa-
mília de hoje, ainda permanecem fundadas 
em fortes relacionamentos intergeracionais, 
ampliados também pelo aumento da lon-
gevidade, podendo prolongar-se até quatro 
gerações. Relacionamentos amorosos, con-
jugais e familiares passam por um período 
de grande diversidade associado às mudan-
ças sociais, econômicas e culturais. Pela sua 
diversidade, complexidade e singularidade, 
não é possível traçar um perfil único da fa-
mília e por isso se consagrou o uso no plural, 
famílias, contemplando assim sua pluralida-
de. As famílias apresentam diferentes con-
figurações e tal pluralidade tem demanda-
do a criação de novos paradigmas. Porém, 
independentemente de como as famílias se 
configurem, o mais importante é resgatar 
os aspectos que são fundamentais para que 
sigam cumprindo seu papel e função como 
principal célula social. Importante diferen-
ciar que a configuração familiar diz respeito 
a quem compõe a família, e a estrutura fami-
liar se refere ao conjunto invisível de regras 
e formas pelas quais os membros das famí-
lias interagem (WAGNER, 2011).

Impacto da tecnologia nas
relações familiares

Na cultura pós-moderna, constatamos 
que o avanço tecnológico trouxe novos de-
safios às famílias pelo uso intenso destas 
tecnologias, computadores, celulares, inter-
net, aparelhos de TV com internet e intera-
tividade. A mesma tecnologia que pode ser 
instrumento para melhorar a qualidade de 
vida pode também causar dificuldades no 
relacionamento familiar. As famílias estão 
sendo provocadas a reformular as formas de 
interagir, buscar novas formas de lazer e em 
especial de se proporcionar intimidade e pri-
vacidade. Na relação parental, muitos pais 
estão com dificuldades de colocar limites em 
seus filhos quanto ao uso da internet e seus 
filtros. Observam-se também interferências 
nas relações conjugais, tais como: maior co-
brança de atenção presencial, impaciência e 
exigências de respostas mais rápidas; menor 
tolerância ao tempo de espera e até mesmo 
separações decorrentes de infidelidade vir-
tual (HINTZ, 2001; CHRISPINO. 2017).

As famílias estão mais desafiadas ain-
da no momento atual tanto pelo distancia-
mento social quanto pela hiperconvivência. 
Neste contexto, encontramos os recursos 
tecnológicos virtuais que, ao mesmo tem-
po que aproximam quem está distante, com 
bastante frequência distanciam quem está 
próximo. Muitas famílias compartilhando a 
mesma casa, a mesma sala, e até mesmo a 
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mesma mesa, porém cada um com seu equi-
pamento móvel, conectados ao mundo e 
desconectados da relação familiar. 

As tecnologias são ferramentas ao dis-
por do nosso livre-arbítrio e que nos com-
provam o quanto o progresso moral ainda 
não acompanhou o progresso intelectual 
e científico. Enquanto alguns fazem uso da 
internet para estudos, pesquisas, cursos, 
aprendizados, palestras, lives, atividades 
beneficentes das mais diversas, outros têm 
livre acesso aos conteúdos violentos, por-
nográficos, traições, calúnias, fake news e 
bullying virtual. Desta forma, pelo livre-arbí-
trio e pela responsabilidade das nossas es-
colhas vamos compondo, além das conexões 
virtuais, nossa sintonia mental e espiritual, 
na qual influenciamos e somos influencia-
dos. 

Além disso, já há alguns anos identifi-
camos outra forma de dependência que é a 
da tecnologia, dos jogos virtuais e das mídias 
sociais, podendo desenvolver mais adiante 
outras formas de dependências. O impacto 
das demandas virtuais nos períodos de isola-
mento social surge de uma necessidade real 
de comunicação, porém facilmente pode se 
tornar um fator de risco para o desenvolvi-
mento de dependências tecnológicas, inde-
pendentemente da idade. 

Nesse sentido, toda a família necessita 
cuidar de seus limites, porque os pais como 
adultos necessitam desenvolver o autolimite 
para poderem dar conta de estabelecer limi-
tes aos seus filhos. Como estabelecer limites 
ao uso dos equipamentos virtuais quando os 
próprios adultos estão hiperconectados com 
o mundo e desconectados de sua família? A 
educação se faz pelo exemplo.

A pandemia como esse grande fator de-
sencadeante de crises nos trouxe também a 
oportunidade de mudanças, quebrando pa-
radigmas e nos impulsionando para nos re-
inventarmos, de buscarmos outras formas, 
outros jeitos de fazermos o que planejamos. 
A pandemia veio sacudir um planeta e reve-
lar o que temos de pior e de melhor em nos-
sa humanidade. Muitas situações que não 

estavam bem pioraram, mas também, mui-
tos familiares que estavam afastados ou de 
relações cortadas se reaproximaram e rea-
taram os laços. No convívio familiar presen-
cial pela coabitação, esses longos períodos 
de confinamento passam a exigir mais ainda 
a preservação dos bons hábitos da gentile-
za: muito obrigada, por favor, com licença, 
uma clara e amorosa comunicação nas rela-

“As famílias apresentam
diferentes configurações e 

tal pluralidade tem
demandado a criação de

novos paradigmas”. 
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ções familiares, estabelecimento de acordos 
e combinados para organização das rotinas 
domésticas, cooperação uns com os outros, 
respeitar o tempo e o espaço do outro, ter 
equilíbrio entre o conviver e o isolar-se para 
meditar.

Além dos desafios das doenças físicas 
e mentais, estamos nos defrontando com 
grandes desafios nas relações de trabalho e 
nas condições socioeconômicas, das quais 
ainda não é possível avaliar as 
dimensões. Neste contexto, au-
mentaram os casos de depressão, 
violência doméstica, separações e 
suicídios, infelizmente diminuin-
do o acesso aos tratamentos e 
medicamentos para transtornos 
mentais, numa rede de saúde pú-
blica cada vez mais precarizada 
em nosso país. 

Identificamos também o 
cyber-bullying, no qual mudam 
apenas as formas e os espaços 
onde ocorrem, porém os que pra-
ticam o bullying ou cyber-bullying 
na verdade expressam uma co-
vardia, numa falsa demonstração 
de força ou poder e que esconde 
uma fragilidade de valores. 

Precisamos nos perguntar 
como um exercício de autoconhe-
cimento necessário para o início 
do processo de mudanças nas re-
lações: 

O que estamos comunicando, expres-
sando na nossa família? Como estamos 
nos expressando? Quanto tempo estamos 
realmente presentes, conectados uns com 
os outros? Qual a qualidade desse tempo? 

Quem sabe desligar os equipamentos e dar 
atenção, oportunizar um espaço de escuta e 
de conexão com nossos familiares?

Estamos exercitando o olho no olho? O 
que estamos transmitindo no nosso olhar?

Quanto estamos auxiliando, cooperan-
do, e quanto estamos cobrando dos outros? 
Estamos respeitando as diferenças? Somos 
diferentes e cada um tem seus talentos, limi-
tações, tempos, ritmos e virtudes. 

Estamos agindo com compaixão e in-
dulgência? Estamos conseguindo superar 
culpas, mágoas e ressentimentos?

Estamos exercitando a empatia em 
nossas relações familiares? 
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Quando nos sentimos ofendidos, es-
tamos dando a outra face, do perdão e da 
indulgência, ou estamos reagindo da mesma 
forma ou até mesmo pior que o ofensor?

Em qualquer tempo e tipo de crises, 
nos defrontamos com os desafios da paciên-
cia, do perdão e da tolerância, de ter empa-
tia e resiliência para suportar as pressões, o 
estresse, e buscar a superação. 

Resiliência e espiritualidade
na família

A maioria das famílias procura força, 
conforto e orientação em momentos difíceis, 
recorrendo a conexões com suas tradições 
culturais e espirituais. De acordo com um 
grande número de pesquisas, os recursos 
espirituais, pela fé profunda, práticas como 
a oração e meditação e o envolvimento em 
congregações se revelaram como as princi-
pais fontes de resiliência. Algumas famílias 
se apresentam mais vulneráveis que as ou-
tras, porém todas têm um potencial para 
adquirir resiliência e enfrentar seus desafios 
através da criação de diversos caminhos.

Resiliência familiar diz respeito ao po-
tencial de recuperação e crescimento nas fa-
mílias que enfrentam graves desafios e que, 
embora abaladas por eventos de crise ou 
dificuldades persistentes, conseguem sair 
fortalecidas e capazes de amar plenamente 
(WALSH, 2016).

A religiosidade/espiritualidade pode 
exercer grande influência nas relações fami-
liares, na superação de suas crises, conside-
rando que a religião pode ser importante fa-
tor de proteção, empatia e resiliência. Desta 
forma, empatia e resiliência se destacam nas 
últimas décadas como conceitos importan-
tes na teoria, pesquisa e prática em saúde 
mental. Estudos em diferentes países e con-
tinentes têm mostrado que as crenças e prá-
ticas religiosas representam importante e 
poderoso recurso de consolo, de esperança e 
de sentido de vida. Práticas espirituais como 
a meditação e a prece têm sido amplamen-
te pesquisadas, e os resultados destas pes-
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quisas demonstram que tanto a meditação 
quanto a prece são capazes de: aumentar a 
tolerância à dor; auxiliar na autoestima e na 
empatia; auxiliar na prevenção de recaídas 
da depressão e nas dependências químicas, 
diminuindo os sintomas da abstinência, di-
minuindo a impulsividade e a agressividade. 
Inclusive, já se comprovou que curtos pe-
ríodos de treinamento em mindfulness são 
capazes de modificar a estrutura do tecido 
cerebral, ou seja, modificar a anatomia do 
tecido nervoso, afetando áreas envolvidas 
na memória, regulação das emoções, pro-
cessamento autorreferencial e tomadas de 
perspectiva (DURGANTE, 2017).

A religiosidade/espiritualidade per-
meia os contextos familiares como fator pro-
tetivo, na promoção da saúde, da resiliência 
e da qualidade de vida nos mais diversos 
contextos sociais. 

No estudo da dimensão espiritual da 
vida familiar, Walsh (2016) nos traz contri-
buições significativas destacando a espiri-
tualidade como uma poderosa dimensão 
da experiência humana. Aborda o papel da 
espiritualidade nas relações de casal e fami-
liares, destacando a diversidade espiritual 
numa sociedade em mudança, o entrelaça-
mento de influências culturais e espirituais, 
a natureza dinâmica da espiritualidade du-
rante o ciclo vital familiar, os recursos espi-
rituais na vida familiar, tais como as práticas 
contemplativas: oração, meditação e rituais 
compartilhados; o envolvimento em comu-
nidades religiosas, o pluralismo espiritual e 
a abordagem da dimensão espiritual na prá-
tica clínica explorando ainda as fontes espi-
rituais de estresse. 

Uma das fontes mais sólidas e efetivas 
de suporte social se apresenta como o en-

volvimento religioso, no qual pessoas espi-
ritualizadas e religiosas se disponibilizam a 
oferecer suporte social aos outros, a cuidar 
de quem passa necessidades e a amar o pró-
ximo. Essa dimensão espiritual é uma das 
mais importantes à vida, é inerente ao ser 
humano e capaz de despertar nobres senti-
mentos no cuidado de si e dos outros, ultra-
passando e superando diversos sentimentos 
negativos, tais como: rejeição, raiva, hostili-
dade e medo da morte (DURGANTE, 2014). 

Neste contexto social e cultural, o pa-
pel das religiões seria uma alternativa em 
potencial para despertar a espiritualidade 
no ser humano e a vivência dos valores éti-
cos, contribuindo para que possamos ser 
mais amorosos, mais vivos, mais livres, nas 
questões simples da nossa vida cotidiana e 
em especial nas relações interpessoais na fa-
mília (LOUSADA, 2019). 

Dentre as práticas religiosas e espiri-
tuais com inúmeros estudos e pesquisas já 
comprovadas sobre os seus benefícios, en-
contramos a prece e a meditação, as quais 
contribuem para a paz consigo mesmo e 
com os outros, constituindo assim impor-
tantes ferramentas para viver e conviver em 
paz. A prece conecta com a espiritualidade 
superior e promove a renovação interior, 
no intercâmbio de pensamentos elevados e 
energias salutares; e a meditação promove o 
recolhimento e a paz interior, possibilitando 
relacionamentos mais pacificados (RIBEIRO; 
SCHUCK 2017, p. 201-203).
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A prática do Evangelho no Lar como poderoso recurso no
fortalecimento dos laços familiares e da resiliência na superação 

das crises familiares

A oração em família, conhecida por 
Evangelho no Lar, modifica o ambiente cria-
do pela família pela ação dos pensamentos 
em prece e sua repercussão pode ser obser-
vada pela harmonia e serenidade proporcio-
nada. Não há paz no mundo sem paz no lar 
(LOPES, 2013, p. 158).

“A oração, desse modo, constitui um 
revigorante mecanismo de equilíbrio psico-
lógico e moral, facultando visão correta dos 
significados existenciais e das oportunidades 
que a reencarnação faculta a quem anela 
pela felicidade despida de atavios enganosos 
e embriagadores.”¹

“O Evangelho no Lar é Cristo falando 
ao coração” – Bezerra de Menezes²
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Ao longo dos últimos meses o mundo tem 
observado intensas mudanças e transfor-
mações com significativo impacto na vida 
de todos. O momento de incertezas, dis-
tanciamentos sociais, agitações políticas, 

agravados por conflitos e fragilidades fami-
liares e dificuldades financeiras, pode ser 

origem de grande sofrimento psíquico para 
muitos indivíduos. Nesse contexto, quadros 
depressivos se apresentam com maior inci-
dência e constituem importante desafio a 

ser enfrentado.

Como compreender o momento atual 
e seus desafios à luz da Doutrina Espírita? 
Como lidar com sentimentos de angústia e 
tristeza no momento atual? O que é possível 
procurar como recursos preventivos e tera-
pêuticos para depressão? Como o desenvol-
vimento da espiritualidade pode contribuir? 
Quais contribuições da Doutrina Espírita po-
dem nos auxiliar nesse momento?

Em um olhar mais ampliado, momen-
tos de mudança, desafios e adversidades 
também podem ser compreendidos como 
oportunidades de crescimento e aprendiza-
do, revisão de propósitos, ampliação de en-
tendimentos, e possivelmente de desenvol-
vimento espiritual em nossa trajetória. Para 
contribuir com o entendimento do tema, o 
presente artigo apresenta breve revisão so-
bre depressão, saúde mental e espirituali-
dade, trazendo colaborações da psiquiatria 
e pesquisas científicas em um diálogo com 
contribuições da Doutrina Espírita. 

O que é a depressão?

A depressão representa um dos princi-
pais problemas de saúde no mundo nas úl-
timas décadas. Estudos estimam que entre 
15% e 18% das pessoas no mundo apresen-
tarão quadros de depressão ao longo da vida 
(1). Estimativas da Organização Mundial da 
Saúde indicam que até o ano de 2030, com 
o envelhecimento da população e mudanças 
globais, a depressão possui perspectivas de 
se tornar a principal causa de perda de fun-
cionalidade no mundo (2). 

O diagnóstico de depressão, transtorno 
psiquiátrico reconhecido, exige a presença 
de diversos critérios clínicos observados em 
avaliação psiquiátrica (Tabela 1). Diferente 
dos momentos de tristeza, transitórios, natu-
rais e comuns na vida de todos nós, e muitas 
vezes construtivos por permitirem nosso re-
colhimento e reflexão em momentos especí-
ficos de nossas vidas, a depressão se apre-
senta como patologia persistente, com indi-
cação de avaliação e tratamento específicos.
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Critérios Diagnósticos para Depressão*
1. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado por re-
lato subjetivo (p. ex., sente-se triste, vazio ou sem esperança) ou por observação feita por 
outra pessoa (p. ex., parece choroso). (Nota: em crianças e adolescentes, pode ser humor 
irritável).

2. Acentuada diminuição de interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na 
maior parte do dia, quase todos os dias (conforme indicado por relato subjetivo ou observa-
ção). 

3. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta (p. ex., mudança de mais de 
5% do peso corporal em menos de um mês) ou redução ou aumento no apetite quase todos 
os dias. (Nota: em crianças, considerar o insucesso em obter o peso esperado). 

4. Insônia ou hipersonia quase diária. 

5. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias. 

6. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. 

7. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada (que podem ser delirantes) 
quase todos os dias (não meramente autorrecriminação ou culpa por estar doente). 

8. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão quase todos os dias (por 
relato subjetivo ou observação feita por outra pessoa). 

9. Pensamentos recorrentes de morte (não somente medo de morrer), ideação suicida re-
corrente sem um plano específico, tentativa de suicídio ou plano específico para cometer 
suicídio.

*Adaptado da classificação americana de transtornos mentais, DSM-5 (3). 

**Observação: Os referidos critérios e sintomas têm como objetivo apresentar um panora-
ma didático sobre o conjunto de sintomas necessários para caracterização do episódio de-
pressivo. O diagnóstico final de depressão exige entrevista e abordagem clínica minuciosos, 
incluindo diagnóstico diferencial com outras condições médicas, e deve ser realizado por 
profissionais habilitados para posterior confirmação e observação dos critérios acima. 

Conforme critérios apresentados pelo 
DSM-5 (classificação americana de trans-
tornos mentais), por exemplo, os quadros 
depressivos necessitam persistir na maior 
parte dos dias, por período mínimo de duas 
semanas, trazendo comprometimento sig-
nificativo na vida e funcionalidade das pes-

soas. São comuns sintomas de tristeza, desâ-
nimo, muitas vezes sem motivos aparentes. 
Com grande frequência existem relatos de 
perda de ânimo, pouca disposição, cansaço 
e perda de motivação para atividades antes 
prazerosas, ligadas ao trabalho ou lazer. Para 
algumas pessoas a depressão se manifesta 
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com irritabilidade, intolerância, impaciência, 
desejos de isolamento, associados a tristeza 
e perda de ânimo na vida. Podem ser obser-
vadas alterações de sono (insônia ou sono-
lência excessiva), apetite, dificuldades de 
concentração e memória, indecisão, além 
de pensamentos de desvalia, baixa autoesti-
ma, desesperança, e com alguma frequência 
pensamentos de morte e mesmo suicídio. 
De forma geral, o conjunto de sinais e sin-
tomas persistentes e significativos permite 
a suspeita e diagnóstico de depressão, que 
necessitam confirmação por profissionais 
habilitados. 

A depressão possui tratamento, e di-
versos recursos estão disponíveis desde o 
uso de psicofármacos até psicoterapias, com 
efeitos significativos na melhora e alívio dos 
sintomas. Além disso, práticas ligadas à saú-
de física podem contribuir no tratamento 
quando indicadas e no tempo certo, incluin-
do atividades físicas, alimentação saudável, 
entre outros fatores. Certamente, o diag-
nóstico diferencial de depressão com outras 
condições precisa ser feito, diferenciando 
sintomas depressivos de outros problemas 
médicos que possam causar sintomas pare-
cidos e especialmente períodos de tristeza, 
perdas e lutos, que naturalmente trazem 
consigo maior recolhimento, tristeza, e me-
nor interesse pelo mundo exterior, necessá-
rios para o enfrentamento e elaboração das 
perdas e sofrimentos.

Quando procurar ajuda?

Muito comumente algumas pessoas 
deixam de procurar auxílio pelo pouco enten-
dimento da existência da depressão. Além do 
mais, são comuns receios e preconceitos mui-
tas vezes na busca de profissionais da área da 
saúde mental e dúvidas, naturais, quanto à 
necessidade de tratamento. De qualquer for-
ma, os recursos profissionais disponíveis, da 
mesma forma que as diversas especialidades 
na medicina, podem ser estratégias valiosas 
para a busca de respostas e podem contribuir 
para o autoconhecimento e para melhorar 
nossa existência, mesmo na ausência de um 
diagnóstico de depressão confirmado. 

Entre os mitos que dificultam o acesso 
das pessoas à avaliação e tratamento ade-
quados encontra-se a ideia de que a depres-
são é apenas algo “psicológico”, uma “fra-
queza”, “bobagem”, “coisa de gente rica” 
ou “falta de trabalho e ocupação”. Mesmo 
entre pessoas com maior envolvimento e 
dedicadas a trabalhos de grande valor nos 
diversos grupos religiosos, podem ocorrer 
ideias de que a depressão pode ser “falta de 
fé” ou “falta de sintonia com a Espiritualida-
de”. De forma contrária, a depressão cons-
titui-se como patologia, como tantas outras 
(e.g., diabetes, hipertensão arterial, asma), 
às quais todos estamos sujeitos, e contra as 
quais temos condições de procurar recursos 
necessários para melhorar. Conforme será 
exposto mais adiante, as pessoas com maior 
fé e espiritualidade serão aquelas que pode-
rão apresentar mais forças e recursos para 
superar a depressão, aderindo de forma de-
dicada aos tratamentos existentes. 
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A depressão, diferente das tristezas e momentos de insatisfação transitó-
rios, possui diversas causas reconhecidas na literatura científica. Poderemos 
identificar desde fatores genético-hereditários (história familiar de outras muitas 
pessoas com depressão na mesma família consanguínea) até alterações ligadas 
ao estresse e traumas, implicando alterações neuroquímicas cerebrais e inflama-
tórias, responsáveis pelos sintomas persistentes e intensos prejuízos psíquicos. 

André Luiz nos esclarece através da psicografia de Francisco Cândido Xavier 
no livro No Mundo Maior a relevância do cérebro como meio de expressão do 
Espírito encarnado, em complexa, dinâmica e delicada intera-
ção com o corpo espiritual. 

“O cérebro real é aparelho dos mais 
complexos, em que o nosso “eu” re-
flete a vida. Por meio dele, sentimos 
os fenômenos exteriores segundo a 
nossa capacidade receptiva, que é 
determinada pela experiência; por 
isso, varia ele de criatura a criatu-
ra, em virtude da multiplicidade 
das posições na escala evoluti-
va.” (cap. 4). 

Nos quadros depressivos, certa-
mente, existem alterações das possibi-
lidades de expressão cerebral, exigindo 
recursos da medicina e psicologia para 
seu reequilíbrio e ajustes. A sábia orien-
tação do Espírito Georges, por sua vez, 
em O Evangelho Segundo o Espiritismo, 
constitui caminho seguro para procurar-
mos o auxílio sempre que necessário, in-
cluindo também os quadros depressivos 
com suas repercussões reconhecidas na 
saúde física. 

“Começarei por demons-
trar a necessidade de 
cuidar-se do corpo que, 
segundo as alternativas de 
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saúde e de enfermidade, influi 
de maneira muito importante so-
bre a alma, que cumpre se con-
sidere cativa da carne. Para que 
essa prisioneira viva, se expanda 
e chegue mesmo a conceber as 
ilusões da liberdade, tem o corpo 
de estar são, disposto, forte..” (O 
Evangelho Segundo o Espiritismo, 
cap. XVII, item 11, Georges, Espí-
rito Protetor, Paris, 1863).

Como lidar com a depressão em familiares – o que 
fazer e o que não fazer

Aspecto muito comum e desafiador 
em muitas famílias é como lidar com algum 
dos familiares ou das pessoas próximas que 
eventualmente esteja passando por um epi-
sódio de depressão.

A busca de entendimento, conheci-
mentos e conversas com profissionais sem-
pre é instrumento válido nesses momentos. 
Um dos fatores mais relevantes, sem dúvida, 
é que os familiares e cuidadores possam ter 
momentos próprios de refazimento, bem-
-estar, descanso, de modo a renovar as ener-
gias e disposição no auxílio necessário. Entre 
outras palavras, cuidar-se bem para poder 
cuidar o outro. 

É comum, e esperado na maior parte 
das vezes pela natureza dos sintomas de de-
pressão, que tentativas de melhorar os sin-
tomas de depressão ou de animar, alegrar e 
modificar o pensamento do familiar possam 
ter pouco efeito na melhora. Diferentemen-
te da tristeza, que muitas vezes responde a 
estímulos, pensamentos positivos, momen-

tos de lazer e mesmo ocupações e tarefas 
importantes, na depressão os sintomas em 
geral se mantêm inalterados, persistentes. 
Muitos familiares podem se sentir frustra-
dos, cansados, impotentes diante das tenta-
tivas de auxílio que não lograram modificar o 
quadro apresentado pela pessoa. Em alguns 
contextos podem ocorrer críticas, cobran-
ças, exigências, correspondentes a uma so-
brecarga de tarefas e atribuições na família. 
Conversar abertamente e compreender de 
que forma auxiliar pode ser um dos recur-
sos valiosos nesse momento. Muitas vezes a 
presença ao lado, sem julgamentos, cobran-
ças, com apoio e suporte e acompanhamen-
to possíveis, já é de grande benefício. 

Por outro lado, a pessoa que está pas-
sando pelo período de depressão pode mui-
tas vezes se sentir sem valor, “um peso”, so-
brecarregando a família e aqueles que estão 
próximos. As tentativas repetidas de mu-
dança, incluindo “tentar se ocupar”, “pensar 
positivo”, “tirar umas férias”, “tentar se aju-
dar”, podem reforçar pensamentos de culpa 
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e desvalia. Como no quadro depressivo existe clara 
diminuição de energia, disposição e ânimo, acom-
panhada na maior parte das vezes de pensamen-
tos negativos, desesperança e culpa, especialmente 
nos momentos iniciais do tratamento, dificilmente 
tentativas de melhora por “força de vontade” alcan-
çam seus resultados. 

De forma diferente, a compreensão do diag-
nóstico de depressão pode aliviar o sofrimento fa-
miliar em alguns contextos, facilitando que todos 
possam auxiliar aquele que se encontra em trata-
mento a esperar o efeito das medicações ou psico-
terapias, e mais adiante no tratamento, com alívio 
inicial dos sintomas, empreender esforços e buscas 
de alternativas que auxiliem na melhora (e.g., exer-
cícios físicos, psicoterapias, atividades, lazer e mu-
danças de vida). 

Prevenção ao suicídio: 
um cuidado de todos

A depressão constitui um dos principais fato-
res que contribuem para o risco de suicídio. Confor-
me estimativas da Organização Mundial da Saúde, 
ao redor de 800 mil pessoas no mundo cometem 
suicídio anualmente (4). No Brasil, estimativas iden-
tificam uma incidência de 5,5 casos de suicídio para 
cada 100.000 habitantes, demonstrando tendência 
geral de crescimento nas últimas duas décadas (5). 

Diversos estudos, entretanto, ressaltam o im-
portante efeito protetor da religiosidade e espiri-
tualidade para o risco de suicídio. Estudo prospec-
tivo com alto rigor metodológico nos Estados Uni-
dos, por exemplo, identificou que maior frequên-
cia de encontros religiosos foi relacionado a risco 
80% menor de suicídio em quase 90 mil mulheres 
acompanhadas ao longo de muitos anos de pesqui-
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sa (6). Nesse sentido, o desenvolvimento da 
religiosidade e espiritualidade e o suporte 
indispensável das diversas organizações re-
ligiosas podem contribuir muito na preven-
ção e superação do suicídio. 

A abordagem acolhedora, com esclare-
cimento, suporte e fraternidade, é recurso 
de grande valia para aqueles que se encon-
tram em momentos de fragilidade ou de-
pressão e que podem identificar no suicídio 
uma forma de alívio do seu sofrimento. A 

Doutrina Espírita, com seu olhar 
lúcido sobre o futuro, por sua vez, 

pode contribuir no esclarecimento so-
bre a vida espiritual, sobre as consequências 
do gesto de suicídio na vida do Espírito que 
segue palpitante além da morte do corpo 
físico, e nas múltiplas formas de consolo, 
alívio e recuperação à luz da Espiritualidade 
para os sofrimentos.

E sempre que for identificada uma si-
tuação de depressão ou risco de suicídio, 
orientar de forma sensível, empática, mas 
ativa a busca de atendimento médico, con-
forme orientações preventivas e diretrizes 
da Organização Mundial da Saúde. 
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Pesquisas atuais sobre depressão
e espiritualidade

“A Ciência e a Religião são as 
duas alavancas da inteligência 
humana. Uma revela as leis do 
mundo material, e a outra as 
leis do mundo moral.”

(O Evangelho Segundo o Espi-
ritismo, cap. I, item 8).

E como podemos compreender as 
relações entre espiritualidade e depres-
são? O que dizem os estudos científicos 
sobre o tema? Os efeitos da religiosidade 
e espiritualidade podem prevenir a de-
pressão ou auxiliar no seu tratamento? 

Nas últimas décadas, crescente nú-
mero de publicações científicas, em perió-
dicos conhecidos e de alta qualidade, tem 
procurado investigar as relações existen-
tes entre a religiosidade e a espiritualida-
de das pessoas e seu efeito na prevenção 
e tratamento da depressão. 

Para fins de entendimento dos estu-
dos, uma das definições muito utilizadas 
nas pesquisas sobre religiosidade/espi-
ritualidade (R/E) e saúde entende que a 
religião pode ser compreendida como “o 
sistema organizado de crenças, práticas, 
rituais e símbolos designados para faci-
litar a aproximação com experiências do 
sagrado ou transcendente”, enquanto a 
religiosidade seria entendida como a im-
portância que os indivíduos atribuem para 
a religião em suas vidas. A espiritualida-
de, por sua vez, pode ser compreendida 

como algo mais pessoal e único de cada 
indivíduo, incluindo “a busca pessoal de 
respostas para questões ligadas à vida, 
significado existencial e relação com o sa-
grado ou transcendente, que pode ou não 
levar a rituais religiosos ou experiências 
em comunidade” (7). 

Utilizando metodologias e instru-
mentos de avaliação da R/E, diversos estu-
dos científicos têm procurado compreen-
der o quanto as crenças e práticas ligadas 
à religiosidade e espiritualidade relatadas 
pelos indivíduos podem influenciar de al-
guma forma na depressão (8). Em revisão 
de estudos recente publicada em revista 
internacional de referência, por exemplo, 
utilizando dados de 152 estudos científicos 
e 232.867 pessoas, os autores identifica-
ram que em geral, pessoas que relataram 
maior religiosidade apresentavam menos 
depressão em 49% dos estudos, mais de-
pressão em 10% dos estudos e ausência de 
associação entre os temas em 41% dos es-
tudos, demonstrando um predomínio de 
efeitos positivos e protetores da R/E sobre 
a depressão (9). Outros estudos de grande 
qualidade confirmam que uma maior reli-
giosidade/espiritualidade diminui o risco 
de depressão ao longo do tempo e apre-
senta impacto mesmo em marcadores bio-
lógicos relacionados à neuroplasticidade 
cerebral, inflamação e maior espessura do 
córtex cerebral em áreas específicas (10, 
13). Além do mais, pessoas com diagnósti-
co de depressão e que apresentam maior 
R/E podem apresentar uma resposta mais 
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rápida aos tratamentos, além de maiores ní-
veis de resiliência, suporte social, que auxi-
liam na recuperação e retorno da qualidade 
de vida com os tratamentos (14, 15). 

Considerando a relevância do tema 
para a saúde e o grande interesse das pes-
soas em diversas culturas e países no mun-
do, diversas associações têm proposto co-
missões de estudo, divulgação e pesquisa 
sobre o tema, incluindo, por exemplo, na 
área de psiquiatria, a Associação Americana 
de Psiquiatria (APA), a Associação Britânica 

de Psiquiatria (Royal College), a Associação 
Brasileira de Psiquiatria (ABP) e a Associação 
Mundial de Psiquiatria (WPA) (16). 

Diretriz recente publicada pela Asso-
ciação Mundial de Psiquiatria (WPA) reforça 
que a inclusão da religiosidade e espiritua-
lidade nos atendimentos de saúde mental 
deve ser realizada de forma ativa, aberta, 
centrada no paciente, baseada em estudos 
científicos e de forma integrada na avalia-
ção, diagnóstico, pesquisa, educação e tra-
tamento psiquiátricos (17).

Efeitos negativos e estágios da fé e religiosidade

Embora com efeitos protetores e em 
geral positivos, estudos indicam que a R/E 
também pode apresentar efeitos negativos 
para a saúde mental, que precisam ser reco-
nhecidos, trabalhados e prevenidos. São re-
flexos das nossas imperfeições, desajustes, e 
das virtudes que precisam ser desenvolvidas 
e aprimoradas em nossa trajetória espiritual. 
Em outras palavras, os benefícios da R/E não 
estão “prontos”, e é preciso maturidade e 
autoconhecimento para compreender de 
que forma nos conduzimos e desenvolver a 
espiritualidade como recurso de apoio, cres-
cimento e evolução em nossas vidas. 

Conforme Gordon Allport, psicólogo e 
reconhecido professor da Universidade de 
Harvard, uma das formas de compreender as 
diferenças de benefícios da R/E na saúde é a 
diferenciação entre a religiosidade madura/
intrínseca da imatura/extrínseca. A religiosi-
dade madura ou intrínseca, que em geral se 
correlaciona a benefícios para saúde, caracte-
riza-se por sua presença como elemento es-

sencial na vida do indivíduo, e constitui fonte 
de motivação, sentido, vivência e valores exis-
tenciais. A religiosidade imatura ou extrínse-
ca, por sua vez, apresenta menor reflexão e 
profundidade sobre temas espirituais, e está 
relacionada a ganhos mais momentâneos e 
menos benefícios para saúde. Em outras pa-
lavras, na religiosidade madura e intrínseca a 
religião constitui a finalidade da vida do indi-
víduo, e na religiosidade imatura ou extrínse-
ca, por sua vez, os indivíduos podem frequen-
tar alguma religião, mas não a vivenciam na 
prática, fazendo uso da religiosidade para 
alcançar outros objetivos e ganhos na vida, 
incluindo convívio social ou outros interesses. 

Aprofundando o tema, James Fowler, 
professor de teologia e desenvolvimento 
humano na Universidade de Emory, salienta 
que a experiência religiosa não possui carac-
terística única e propõe a existência de diver-
sos níveis ou estágios do desenvolvimento 
da fé e espiritualidade. Nos estágios iniciais, 
a fé e a experiência espiritual apresentam-
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-se menos desenvolvidas, mais concretas, 
voltadas a necessidades e entendimentos 
mais materiais, ao passo que a fé nos está-
gios mais desenvolvidos aproxima-se de um 
entendimento profundo da justiça, amor e 
valores universais (ver Tabela 1).

Tabela 1. Estágios do Desenvolvimento da Fé
ESTÁGIOS DA FÉ CARACTERÍSTICAS

1. Fé Intuitiva-Projetiva
Egocêntrica, influenciada por histórias, personagens, fanta-
sias, e imaginação, semelhante ao entendimento de crianças 
de 3 a 7 anos.

2. Fé Mítica-Literal

Crenças e interpretações religiosas literais; regras morais, nar-
rativas, mitos e histórias lineares e coerentes; gera sentimen-
tos de pertencimento a uma comunidade; justiça caracteriza-
da pela reciprocidade.

3. Fé Sintética-Convencional

Experiência de mundo se estende além da família e comunida-
de próxima. Crenças, valores, orientações religiosas auxiliam a 
compreender de forma geral o mundo, mesmo sem maiores 
reflexões e profundidade. Autoridade em termos de fé é atri-
buída a instituições ou líderes religiosos. Tipo predominante 
de fé para maior parte dos indivíduos ao longo da vida.

4. Fé Reflexiva-Individuativa

Aprofundamento da capacidade de reflexão pessoal, busca de 
autoconhecimento e de integração da fé na própria identida-
de; símbolos religiosos são traduzidos em sentido existencial. 
Paradoxos, dúvidas e questionamentos internos ainda muito 
presentes, não elaborados.

5. Fé Conjuntiva

Integração maior da própria personalidade, consciência das 
limitações, imperfeições e relatividade das instituições religio-
sas e da própria percepção. Maior compromisso com a justiça, 
ideais, possui flexibilidade para entendimento de visões diver-
sas e complementares trazidas pelo outro. 

6. Fé Universal

Extremamente rara. Aprofundado sentido de justiça, amor, 
respeito profundo ao ser humano e não violência. Predisposi-
ção ao sacrifício pessoal, liderança, disciplina e ações em favor 
de todos. Compreende a humanidade como um todo, manten-
do respeito e apreciação pelas diferenças e particularidades 
de todas as crenças e comunidades religiosas. 
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Outra forma de compreender os efei-
tos positivos e negativos da R/E propõe a 
existência de duas formas de enfrentamen-
to das dificuldades e adversidades na vida 
utilizando recursos ligados à religiosidade e 
espiritualidade: o coping religioso/espiritual 
(CRE), que pode ser positivo ou negativo (ver 
Tabelas 2 e 3). 

No CRE positivo, a R/E é vivenciada de 
forma construtiva, como apoio no enfren-
tamento das dificuldades, constituindo re-
curso de aprimoramento pessoal, auxílio ao 
próximo e crescimento pessoal. As crenças 
em Deus, espiritualidade ou realidade supe-
rior são baseadas em uma ideia de um Deus 
amoroso, não punitivo, capaz de apoiar, 
fortalecer e prover os recursos necessários 
para o enfrentamento dos momentos difí-
ceis. Pessoas que utilizam mais estratégias 
de CRE positivo de forma consistente nos 
estudos científicos conseguem maiores be-
nefícios na prevenção e tratamento da de-
pressão. 

Por outro lado, no CRE negativo, pre-
domina o uso distorcido ou não adaptativo 
da R/E. Fortalecem-se sentimentos de culpa, 
conflitos, questionamentos, exigências e co-
branças pessoais, julgamentos, críticas e ri-
gidez nas avaliações e comportamentos. Em 
outros contextos, posturas de passividade, e 
espera de intervenções diretas, podem tra-
zer sentimentos de frustração, decepção e 
tristeza. Na trajetória de aprendizado e evo-
lução, é possível e mesmo comum fazermos 
uso de estratégias de coping negativo, que 
podem ser modificadas, transformadas, e 
muitas vezes constituem oportunidades de 
aprendizado, crescimento e evolução. 
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Como a religiosidade e a espiritualidade podem 
contribuir na prevenção e promoção de saúde 

mental e depressão?

“Truly, it is in the darkness that one finds this light, so when 
we are in sorrow and distress, then this light is nearest of 

all to us.”(18)

Conforme pensamento de Eckhart de Hochheim, frade, teólo-
go e filósofo cristão do século XIII, muitas vezes é nos momentos de 
sofrimento (darkness) que conseguimos vislumbrar caminhos novos 
e desconhecidos e espiritualidade (light). Nesse sentido, momentos 
de maiores desafios existenciais e depressão por vezes podem dar 
possibilidade ao crescimento interior, mudanças de ponto de vista e 
desenvolvimento espiritual. Jesus acalma a tempestade no Mar da 
Galileia (Lucas 8:22-25) e utiliza seu ensinamento para revelar sua 
natureza divina e nos trazer o aprendizado da confiança, perseve-
rança e fé.

Diversos mecanismos têm sido estudados na ciência para ex-
plicar os efeitos positivos da religiosidade e espiritualidade na saúde 
mental e facilitar muitas vezes esse processo de desenvolvimento 
interior e enfrentamento das tempestades da vida. De forma muito 
interessante, estudos indicam que as pessoas que possuem maior 
espiritualidade possuem maiores benefícios quando vinculadas a 
uma religião e frequentando regularmente seus encontros e ativi-
dades. A frequência regular ao menos uma vez por semana pare-
ce desempenhar papel fundamental no desenvolvimento pessoal e 
possibilidade de construção íntima e fortalecimento pessoal (19).

Outros fatores como suporte social e convívio com pessoas 
interessadas nos mesmo ideais, cuidados com a saúde em geral, 
dedicação a atividades voluntárias, estímulo ao crescimento íntimo 
e sentido existencial constituem mecanismos possíveis dos efeitos 
positivos da R/E na saúde e depressão. 

Tradução: “Na verdade, é na escuridão que se encontra essa luz, então quando estamos tristes e angustiados, 
essa luz está mais perto de nós”.
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Psiquiatria positiva, depressão e espiritualidade

“Qual a mais meritória de todas 
as virtudes?

‘Todas as virtudes têm seu mé-
rito, porque todas são sinais de 
progresso no caminho do bem. 
Há virtude sempre que há resis-
tência voluntária ao arrastamen-
to dos maus pendores. Mas a 
sublimidade da virtude consiste 
no sacrifício do interesse pes-
soal, pelo bem do próximo, sem 
segundas intenções. A mais me-
ritória é a que se baseia na mais 
desinteressada caridade.’”

(O Livro dos Espíritos, q. 893)

Na última década, crescente número 
de estudos tem sido trazido pela psiquiatria 
positiva, disciplina responsável pela busca 
do entendimento de como fatores positivos 
do comportamento humano podem se rela-
cionar à prevenção e tratamento dos trans-
tornos mentais (20). Sem desconsiderar a 
abordagem dos sintomas e sofrimentos, ou 
propor soluções fáceis e superficiais, a psi-
quiatria positiva busca ampliar os horizon-
tes de estudo da psiquiatria, como forma de 
compreender melhor os potenciais, valores 
e virtudes dos seres humanos, de forma a 
complementar tantas outras abordagens já 
existentes e reconhecidamente importantes.

Aspecto interessante sobre o tema 
são as relações relevantes existentes entre 
os temas da psiquiatria positiva e espiritua-
lidade. Entre os fatores positivos respon-
sáveis pela geração de bem-estar e saúde 

mental, com impacto positivo na depressão, 
podemos destacar os diversos estudos sobre 
esperança, sentido existencial, gratidão, re-
siliência, compaixão, entre outros conceitos 
relevantes. A resiliência, tema muito estuda-
do, como capacidade ou processo de recu-
peração diante de adversidades e sofrimen-
tos, torna-se especialmente relevante na 
prevenção da depressão nos tempos atuais.

Doutrina Espírita

Mensagem fraterna

“Meu irmão: Tuas preces mais singelas
São ouvidas no espaço ilimitado,
Mas sei que às vezes choras, consternado,
Ao silêncio da força que interpelas.

Volve ao teu templo interno abandonado,
— À mais alta de todas as capelas —
E as respostas mais lúcidas e belas
Hão de trazer-te alegre e deslumbrado.

Ouve o teu coração em cada prece.
Deus responde em ti mesmo e te esclarece
Com a força eterna da consolação;

Compreenderás a dor que te domina,
Sob a linguagem pura e peregrina
Da voz de Deus, em luz de redenção.”

Auta de Souza, do livro Parnaso de Além-Tú-
mulo, médium: Francisco Cândido Xavier



Federação Espírita do RS 67

A Doutrina Espírita propõe um enten-
dimento profundo da religiosidade e espiri-
tualidade do ser humano, como recursos ín-
timos, potenciais a serem desenvolvidos pelo 
Espírito, Princípio Inteligente, em sua trajetó-
ria evolutiva. A religiosidade representa con-
vite íntimo ao encontro pessoal e autorrea-
lização, relembrando o conceito de religião 
(do latim religare) como ligação a Deus. Con-
forme mensagem de grande profundidade 
trazida pela psicografia de Francisco Cândido 
Xavier, o trabalho de crescimento individual 
e o desenvolvimento da religiosidade ocor-
rem antes de tudo em nosso templo íntimo, 
patrimônio perene do Espírito.

Conforme o Espírito Emmanuel, em 
O Consolador: “a dor, a luta e a experiência 
constituem uma oportunidade sagrada con-
cedida por Deus às suas criaturas, em todos 
os tempos; todavia, a virtude é sempre subli-
me e imorredoura aquisição do Espírito nas 
estradas da vida, incorporada eternamente 
aos seus valores, conquistados pelo trabalho 
no esforço próprio” (O Consolador, q. 253).

O ponto de vista da vida futura, pers-
pectiva ampliada sobre o motivo e propósito 
da existência humana, favorece o enfrenta-
mento das dores e provações com um olhar 
aberto ao porvir de dias melhores. Confor-
me O Evangelho Segundo o Espiritismo, “a 
ideia clara e precisa que se faça da vida fu-
tura proporciona inabalável fé no porvir, fé 
que acarreta enormes consequências sobre 
a moralização dos homens, porque muda 
completamente o ponto de vista sob o qual 
encaram eles a vida terrena. Para quem se 
coloca, pelo pensamento, na vida espiritual, 
que é indefinida, a vida corpórea se torna 
simples passagem, breve estada num país 
ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa 

vida não passam de incidentes que ele su-
porta com paciência, por sabê-las de curta 
duração, devendo seguir-se-lhes um estado 
mais ditoso” (ESE, cap. 1, item 5).

Nesse sentido, as contribuições da 
ciência atual e estudos sobre depressão e 
espiritualidade vêm ao encontro dos estu-
dos da Doutrina Espírita, reforçando a im-
portância da espiritualidade como recurso 
do ser humano para enfrentar momentos 
difíceis e avançar em sua trajetória. Os de-
safios do mundo e tribulações constituem 
sempre oportunidades de aprendizado e 
crescimento ao Espírito.
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Tabela 2. Estratégias de Coping Religioso-Espiritual e
Correspondentes com Doutrina Espírita*

Coping Religioso-Espiri-
tual Positivo

Referências na Doutrina Espírita

Reavaliação dos
Acontecimentos de
Forma Positiva

Vivenciar os sentimentos de raiva, tristeza, insatisfação e angús-
tias diante de momentos adversos e desafiadores, sem dúvida, faz 
parte do nosso processo de elaboração e superação dos momen-
tos difíceis. Entretanto, a persistência indefinida em perspectivas 
e visões mais pessimistas, ressentimentos e mágoas pode dificul-
tar a superação das adversidades. Sendo assim, a possibilidade de 
ampliar o ponto de vista e identificar os aspectos positivos e cons-
trutivos mesmo diante das dificuldades pode ser um dos fatores 
que contribuem para o alívio das angústias, tristezas e desafios.

Referências na Doutrina Espírita: O Ponto de Vista (ESE, cap. II, 
item 4), Bem-Aventurados os Aflitos (ESE, cap. V, item 26).

Atitude
Colaborativa
com Deus

Estratégias de coping reconhecidamente adaptativas, ou seja, que 
promovem bem-estar, diminuição no sofrimento e resiliência, de 
forma geral incluem uma postura ativa diante das dificuldades. 
Em outras palavras, a busca do auxílio divino e da espiritualidade 
se mostram muito positivos quando realizados de forma colabo-
rativa, incluindo papel ativo daquele que se encontra em sofri-
mento (“faço minha parte e conto com auxílio de Deus”). 

De forma concordante, a Doutrina Espírita nos esclarece a impor-
tância de assumirmos a responsabilidade dos nossos atos e nos 
colocarmos diante da vida como agentes diretos do nosso cresci-
mento, evolução e aprendizado.

Referências na Doutrina Espírita: A Fé que Transporta Monta-
nhas (ESE, cap. XIX).

Atitude Ativa
de Entrega
diante de Deus

Por outro lado, em situações de grande adversidade, dúvidas e 
grandes desafios, muitas vezes precisamos confiar e abrir mão 
das certezas, com fé no auxílio do Deus, mesmo sem garantias. 
A atitude ativa de entrega e abertura, entretanto, pressupõe que 
possamos manter nossa busca de melhora e das soluções que es-
tejam ao nosso alcance, aguardando o suporte para aquelas que 
estejam além das nossas possibilidades.

Referências na Doutrina Espírita: Buscai e Achareis (ESE, cap. XXV).
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Procura de Auxílio na 
Comunidade Religiosa
e Tratamento Espiritual

Outro elemento reconhecidamente positivo, identificado nos es-
tudos sobre CRE, é a procura do suporte e tratamento espiritual 
disponível no grupo ou comunidade religiosa. A busca de auxílio 
e apoio denota sabedoria em reconhecer que não conseguimos 
tudo resolver sozinhos e humildade de buscar nos colegas de ca-
minhada o apoio ou inspiração para o momento difícil.

Além do mais, em uma visão da Doutrina Espírita, o auxílio e su-
porte de energias salutares se multiplica em ambientes apropria-
dos de instituições e colaboradores sérios e amorosos, ampliando 
nossas possibilidades de fortalecimento e superação dos obstá-
culos. 

Referências na Doutrina Espírita: Bem-Aventurados os Pobres de 
Espírito (ESE, cap. VII), Lei de Sociedade (LE, cap. VII).

Conexão e Foco
Espiritual

A busca de conforto através da conexão e sintonia com a espiri-
tualidade sem dúvida se constitui recurso reconhecidamente po-
sitivo. Através da conexão superior e reflexões mais profundas, 
muitas vezes encontramos o alívio, suporte e inspiração para se-
guir em frente e possivelmente encontrar soluções ou estratégias 
para lidar com as dificuldades. 

A Doutrina Espírita esclarece que a prece e estudo sério da Dou-
trina constituem elementos muito salutares que ganham impor-
tância nos momentos de desafio e dificuldades. 

Referências na Doutrina Espírita: O Cristo Consolador (ESE, cap. 
VI), Pedi e Obtereis (ESE, cap. XXVII, itens 1-9).

Mudanças de Vida e 
Transformação Interna

Outro elemento interessante e positivo conforme pesquisas e es-
tudos sobre o tema é a busca da espiritualidade como estratégia 
de mudança íntima e transformações em nossas vidas. Muitas 
vezes não teremos condições de modificar pessoas ou situações 
que nos afligem, mas podemos modificar nosso mundo interno e 
procurar o nosso desenvolvimento, independentemente do con-
texto onde estejamos. Muitas vezes, momentos de sofrimento 
podem ser impulsos da vida para repensarmos nossas escolhas e 
mudarmos alguns aspectos da nossa existência. 

Referências na Doutrina Espírita: Perfeição Moral (LE, cap. XII), 
Conhecimento de Si Mesmo (LE, q. 919).
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Perdão

Um dos aspectos talvez mais desafiadores, mas ao mesmo tempo 
mais libertadores, constitui recurso reconhecidamente positivo 
para promover saúde mental e superar momentos difíceis. Estra-
tégias de CRE positivas tendem a favorecer a busca do perdão 
diante de uma situação, do próximo ou para nós mesmos. Per-
doar não significa aceitar, concordar com posturas inadequadas, 
tampouco esquecer simplesmente o acontecido. 

Referências na Doutrina Espírita: Bem-Aventurados os Misericor-
diosos (ESE, cap. X).

Auxílio Espiritual

Outro recurso com efeitos positivos é quando encontramos o alí-
vio e auxílio da espiritualidade nos momentos em que nos coloca-
mos como instrumento de auxílio a outras pessoas que também 
se encontram em sofrimento. Certamente não deve ser nosso 
interesse procurar atividades em benefício ao outro como forma 
única e direta para alcançarmos as mudanças (“uma troca ou bar-
ganha com Deus”). Mas naturalmente quando nos voltamos ao 
outro, de forma aberta, sensível, dedicada, logramos de forma 
indireta o bem-estar e conforto, e muitas vezes o fortalecimento 
necessário para enfrentarmos nossas próprias dores.

Referências na Doutrina Espírita: A Caridade Material e a Cari-
dade Moral (ESE, cap. XIII, itens 9-10), A Beneficência (ESE, cap. 
XIII, itens 11-16). 

* Referências da Doutrina Espírita são propostas em cada um dos itens como possibilidades 
de aprofundamento, exercício de reflexão e estudo sobre o tema. 

** ESE: O Evangelho Segundo o Espiritismo, LE: O Livro dos Espíritos. 
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Tabela 3. Estratégias de Coping Religioso-Espiritual Negativo e 
Correspondentes com a Doutrina Espírita*

Coping Religioso-Es-
piritual Negativo

Exemplos e Referências na Doutrina Espírita

Ideias de Punição
e Castigo Divinos 
diante dos
Sofrimentos

A Doutrina Espírita nos fala sobre nossa responsabilidade diante de 
muitos acontecimentos infelizes, dificuldades e desafios na vida. En-
tretanto, é muito clara quando nos esclarece que a Lei Divina não se 
conduz de forma punitiva, com castigos e agressões a todos nós. Os 
recursos de misericórdia são abundantes, e múltiplos fatores em ge-
ral estão envolvidos nos acontecimentos terrenos, muitos dos quais 
não temos como acessar ou capacidade de controlar e prever. 
Reflexo dos períodos anteriores da evolução, as ideias de castigo e 
punição de forma geral acentuam o sofrimento, culpas e tristezas 
e paralisam nossa capacidade de ir adiante. Além disso, a própria 
ideia acentuada de culpa e sentimentos de desvalia são sintomas 
que podem ser originados pelo quadro depressivo. A ideia persis-
tente de culpa também pode se apresentar como um reflexo do or-
gulho e onipotência, em uma tentativa do psiquismo de apresentar 
alguma forma de controle sobre o sofrimento e perdas na vida. À 
medida que nos sentimos culpados podemos acreditar que pode-
ríamos ter tido alguma forma de ter evitado alguns acontecimentos, 
muitos deles que passam além da nossa capacidade de atuação e 
trajetória terrena. 

Referências na Doutrina Espírita: A Lei de Amor (ESE, cap. XI), Os 
Tormentos Voluntários (ESE, cap. V, item 23).

Atitude Passiva
de Entrega diante
de Deus

Ao contrário da postura de fé, confiança e abertura para o auxílio de 
Deus e da espiritualidade nos momentos em que não encontramos 
saídas ou vislumbramos perspectivas de alívio ou melhora, a simples 
entrega “passiva” para um Ser Superior, sem a procura de meios 
para aliviar e compreender a situação de dificuldade, em geral será 
traduzida em maior sofrimento, a partir da negação da realidade e 
ausência de meios para superar a situação difícil.
Em outras palavras é importante a fé e a prece, mas precisamos se-
guir buscando ativamente fazer a nossa parte para resolução das 
dificuldades e problemas.

Referências na Doutrina Espírita: Ajuda-te e o Céu te Ajudará (ESE, 
cap. XXV).
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Desejos de
Intercessão Direta 

Da mesma forma, as súplicas por sinais diretos e interferências di-
vinas diretas são comuns causas de piora, decepção, inconformida-
de e mágoas. A Lei Divina não atende diretamente nossos desejos 
e muitas vezes as respostas da vida são sutis, indiretas, e ocorrem 
no momento oportuno ao nosso crescimento e aprendizado. Outras 
tantas vezes o apoio divino ocorre de forma silenciosa, diante das 
nossas súplicas sinceras e desejos de transformação, apoio e apren-
dizado. 

Referências na Doutrina Espírita: Eficácia da Prece (ESE, cap. XXVII, 
itens 5-8).

Coping Religioso-Es-
piritual Autocentrado

Por outro lado, as posturas totalmente autocentradas podem ser 
muito prejudiciais, com efeitos negativos para a saúde mental e su-
peração das dificuldades. São os momentos em que desejamos re-
solver tudo sozinhos, tentando levar o “mundo em nossos ombros” 
e de forma isolada e, sem apoio, nos mantemos em uma situação de 
sofrimento persistente, sem solicitar recursos e auxílio que podem 
ser muito positivos. 

Em outras palavras, reconhecer a importância do outro, incluindo a 
presença e possibilidades da Sabedoria Divina, podem ser estraté-
gias que favorecem nossa melhora, e por isso são identificadas nos 
estudos como fatores positivos, reduzindo sintomas depressivos e 
promovendo saúde. 

Referências na Doutrina Espírita: Bem-Aventurados os Pobres de 
Espírito (ESE, cap. VII), Lei de Sociedade (LE, cap. VII).
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Conflitos e
Questionamentos 
com Comunidade
Religiosa

A dúvida e o questionamento constituem elementos essenciais e mui-
to positivos para o aprendizado, mudanças e crescimento intelectual e 
moral. Entretanto, os conflitos intensos, mágoas, questionamentos de 
natureza pessoal, são fatores muitas vezes causadores de grande sofri-
mento e decepção, especialmente nos momentos de maior dificuldade.
A busca de auxílio, conversa fraterna e postura de abertura com com-
panheiros do mesmo grupo podem facilitar a superação dos desen-
tendimentos, equívocos e dificuldades. Comumente, ocorrem super-
valorização e idealização das pessoas que conduzem atividades nos 
grupos religiosos, que embora responsáveis pela tarefa, não deixam 
de ser imperfeitas e passíveis de muitos desacertos e equívocos como 
todos. Nesse sentido, é de grande importância buscar as referências 
mais profundas da própria Doutrina Espírita e nos colocarmos como 
apoio e suporte em benefício do trabalho e do outro que se encon-
tra em desacerto. Em algumas ocasiões, entretanto, a procura de am-
biente renovado em outros grupos, após tentativas realmente aber-
tas de entendimento, pode ser estratégia de alívio e renovação. 
Referências na Doutrina Espírita: Bem-Aventurados os Misericor-
diosos (ESE, cap. X), O Duelo (ESE, cap. XII, item 11-16).

Exigências e Rigidez 
nas Avaliações
e Cobranças

Não julgueis. A sabedoria do Evangelho nos recomenda a importân-
cia do olhar compreensivo, flexível, indulgente, diante das nossas e 
das supostas falhas e equívocos daqueles que nos cercam. A rigidez 
nas avaliações e julgamentos do outro e de nós mesmos é sem dúvi-
da um dos maiores obstáculos nos momentos de dor e sofrimento. 
Sentenças muito rígidas ao estabelecer o que é certo e errado para 
tudo e para todos muitas vezes nos levam a julgamentos, desaven-
ças, incompreensões, injustiças, desconsiderando a complexidade e 
profundidade da nossa realidade e a daqueles à nossa volta. Muitas 
vezes procuramos na rigidez uma falsa segurança e garantias para 
nos afastarmos das incertezas e necessidade de compreensão e 
aprendizado com uma situação nova e desafiadora. 
Jesus fazia uso do contraditório e inesperado para trazer reflexões 
mais profundas no Evangelho, como no caso do Bom Samaritano e 
das curas realizadas em dias sagrados, para fugir da rigidez e moral 
de aparências comuns ao farisaísmo daquele tempo.
Referências na Doutrina Espírita: A Indulgência (ESE, cap. X, itens 16-18).

* Referências da Doutrina Espírita são propostas em cada um dos itens como possibilidades 
de aprofundamento, exercício de reflexão e estudo sobre o tema. 
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A Doutrina Espírita, sendo o consola-
dor prometido por Jesus, deve ser sempre a 
diretriz segura e o compromisso significativo 
nos nossos relacionamentos intrapessoais e 
interpessoais. Somos convidados, como es-
píritas, a cumprir a nossa missão conosco e 
com a vida, seguindo a jornada rumo à ple-
nitude. Além de saber também que quando 
evoluímos vamos ao encontro do próximo 
para doar do amor que já vivenciamos, não 
há possibilidade de dar aquilo que ainda não 
cultivamos em nossa intimidade. Dessa for-
ma, devemos agir iluminando, pelas virtu-
des, a estrada por onde jornadeamos, como 
afirma o Espírito de Verdade no prefácio do 
livro O Evangelho Segundo o Espiritismo1:

Os Espíritos do Senhor, que são 
as virtudes dos Céus, qual imenso 
exército que se movimenta ao re-
ceber as ordens do seu comando, 
espalham-se por toda a superfície 
da Terra e, semelhantes a estrelas 
cadentes, vêm iluminar os cami-
nhos e abrir os olhos aos cegos.

Quando Jesus afirmou, em Mateus 
6:21, “Pois onde estiver o seu tesouro, aí 
também estará o seu coração”, sinalizou a 
direção para as nossas escolhas, no cumpri-
mento de nossa missão de alcançar a pura 
e eterna felicidade (questão 115 de O Livro 
dos Espíritos). Saberemos assim definir se 
para nós a felicidade é ter uma vida regada 
da ausência de dificuldades, sem atropelos, 
sem desafios ou se entendemos que toda 
situação que nos pede maior esforço para 
1 KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo. Trad. Evandro No-
leto Bezerra. 2. ed. 2. imp. Brasília: FEB, 2014. Prefácio de O Evangelho 
Segundo o Espiritismo – O Espírito de Verdade.

superar e estimula a autoiluminação é a ver-
dadeira felicidade. Onde está o nosso cora-
ção? Se caso os nossos exercícios estiverem 
direcionados para a última opção, então, aí 
estará a nossa busca permanente para cum-
prir o compromisso assumido antes de reen-
carnar.

Ademais, se a nossa escolha for a pri-
meira, passamos a vida procurando desco-
brir o segredo da felicidade. Uns saem de 
casa para serem felizes, já outros fogem para 
casa em busca da felicidade. Uns se casam 
pensando em serem felizes, já outros se di-
vorciam para serem felizes. Uns desejam 
viver sozinhos para serem felizes, já outros 
desejam possuir uma grande família a fim 
de serem felizes. Uns fazem viagens e mais 
viagens buscando serem felizes e outros tra-
balham exageradamente buscando a felici-
dade. É uma procura infinita, insaciável, sem 
êxito, já que os valorosos instrumentos das 
experiências não são a felicidade em si, ela 
faz morada na habilidade de amar em qual-
quer situação vivida. 

Em contrapartida, se a nossa escolha 
for a segunda, seguiremos aproveitando, 
nas relações, as oportunidades de cresci-
mento, quitando com a Lei de Justiça na 
consciência. Então, compreenderemos que 
encontramos e reencontramos aqueles que 
têm conosco algo de comum, de reparação 
ou de renovação, por afeto ou por desafe-
to. Por isso, o “tesouro do coração” nos co-
locará sempre em alerta para seguirmos em 
frente com quem as leis trouxeram para o 
nosso lar. 

Salientamos, ainda, que as falas “eu 
mereço ser feliz” podem representar em 
muitos casos as crenças limitantes e ilusó-
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rias de que “feliz é viver sem problemas, de-
safios”. Neste sentido, inspira-nos a mensa-
gem “União infeliz” do Espírito Emmanuel, 
por Chico Xavier2:

A jovem suave que hoje nos fas-
cina, para a ligação afetiva, em 
muitos casos será talvez amanhã 
a mulher transformada, capaz de 
impor-nos dificuldades enormes 
para a consecução da felicidade; 
no entanto, essa mesma jovem 
suave foi, no passado – em exis-
tências já transcorridas –, a vítima 
de nós mesmos, quando lhe infli-
gimos os golpes de nossa própria 
deslealdade ou inconsequência, 
convertendo-a na mulher tempe-
ramental ou infiel que nos cabe 
agora relevar e retificar. 

O rapaz distinto que atrai presen-
temente a companheira, para os 
laços da comunhão mais profun-
da, bastas vezes será provavel-
mente depois o homem cruel e 
desorientado, suscetível de cons-
trangê-la a carregar todo um cal-
vário de aflições, incompatíveis 
com os anseios de ventura que 
lhe palpitam na alma. Esse mes-
mo rapaz distinto, porém, foi no 
pretérito – em existências que já 
se foram – a vítima dela própria, 
quando, desregrada ou capricho-
sa, lhe desfigurou o caráter, me-
tamorfoseando-o no homem vi-
cioso ou fingido que lhe compete 
tolerar e reeducar. 

2 XAVIER, Francisco Cândido. Vida e Sexo. Mensagem “União Infeliz”. 
Pelo Espírito Emmanuel. cap. 9, p. 41

Toda vez que amamos alguém e 
nos entregamos a esse alguém, 
no ajuste sexual, ansiando por 
não nos desligarmos desse al-
guém, para depois somente de-
pois – surpreender nesse alguém 
defeitos e nódoas que antes não 
víamos, estamos à frente de cria-
tura anteriormente dilapidada 
por nós, a ferir-nos justamente 
nos pontos em que a prejudica-
mos, no passado, não só a co-
brar-nos o pagamento de contas 
certas, mas, sobretudo, a esmo-
lar-nos compreensão e assistên-
cia, tolerância e misericórdia, 
para que se refaça ante as leis do 
destino. 

A união suposta infeliz deixa de 
ser, portanto, um cárcere de lá-
grimas para ser um educandário 
bendito, onde o espírito equili-
brado e afetuoso, longe de abra-
çar a deserção, aceita, sempre 
que possível, o companheiro ou 
a companheira que mereceu ou 
de que necessita, a fim de quitar-
-se com os princípios de causa e 
efeito, liberando-se das sombras 
de ontem para elevar-se, em si-
lenciosa vitória sobre si mesmo, 
para os domínios da luz.

Compreendendo as devidas exceções 
que os benfeitores já colocam em O Livro dos 
Espíritos, os encontros e reencontros das al-
mas dentro de um lar são sempre convites 
de trabalho íntimo, laborar rumo à repara-
ção que traz cada vez mais leveza e suavida-
de como Jesus nos ensinou. Esta é a felicida-
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de possível para os Espíritos arrependidos e 
dispostos ao aproveitamento das lições que 
Deus encaminha a cada instante nesta esco-
la planetária. 

Além do mais, podemos nos questio-
nar: como fazer para conquistar o desidera-
to de ser fiel ao dever na família? A virtude 
essencial dessa conquista é a renúncia. Je-
sus ensinou pelo exemplo vivido e também 
quando inquirido por Simão Pedro sobre 
quando não somos compreendidos e sim re-
tribuídos com a ingratidão, na lição “Amor e 
Renúncia”, descrita pelo Espírito Humberto 
de Campos no livro Boa Nova3: 

Pedro, o amor verdadeiro e since-
ro nunca espera recompensas. A 
renúncia é o seu ponto de apoio, 
como o ato de dar é a essência de 
sua vida. A capacidade de sentir 
grandes afeições já é em si mes-
ma um tesouro. A compreensão 
de um amigo deve ser para nós 
a maior recompensa. Todavia, 
quando a luz do entendimen-
to tardar no espírito daqueles a 
quem amamos, deveremos lem-
brar-nos de que temos a sagrada 
compreensão de Deus, que nos 
conhece os propósitos mais pu-
ros. Ainda que todos os nossos 
amigos do mundo se convertes-
sem, um dia, em nossos adversá-
rios, ou mesmo em nossos algo-
zes, jamais nos poderiam privar 
da alegria infinita de lhes haver 
dado alguma coisa! 

3 XAVIER, Francisco Cândido. Boa Nova. Mensagem “Amor e Renúncia”. 
Pelo Espírito Humberto de Campos. 36. Ed. Brasília: FEB, 2013. M. 12, p. 
215.

Portanto, a nossa felicidade será retor-
nar ao plano espiritual em completude, com 
o sentimento de dever cumprido conosco 
pelo profundo trabalho realizado na intimi-
dade, oferecendo pela caridade moral aos 
que mourejaram na nossa família e por sua 
vez tiveram de nós o contributivo essencial 
para avançarem também. Teremos em Jesus 



Federação Espírita do RS 81

o Caminho da Verdade e da Vida. Ele é signi-
ficativamente a porta para que todas as nos-
sas aflições possam ser diluídas, ser trans-
mutadas. O Seu exemplo na hora do calvá-
rio, sob as cusparadas, ataques e agressões, 
o sangue correndo pelo rosto, caminha em 
profundo silêncio, firme e amoroso, sereno, 
sem nenhuma acusação para doar a maior 

de todas as virtudes, da renúncia aos inte-
resses pessoais por amor à humanidade. 

Sejamos nós aqueles que seguirão o 
Mestre de amor para sempre.
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774. Há pessoas que, do fato 
de os animais ao cabo de certo 
tempo abandonarem suas crias, 
deduzem não serem os laços de 
família, entre os homens, mais 
do que resultado dos costumes 
sociais e não efeito de uma lei da 
Natureza. Que devemos pensar 
a esse respeito? “Diverso do dos 
animais é o destino do homem. 
Por que, então, quererem identi-
ficá-lo com estes? Há no homem 
alguma coisa mais, além das 
necessidades físicas: há a ne-
cessidade de progredir. Os laços 
sociais são necessários ao pro-
gresso e os de família mais aper-
tados tornam os primeiros. Eis 
por que os segundos constituem 
uma lei da Natureza. Quis Deus 
que, por essa forma, os homens 
aprendessem a amar-se como ir-
mãos.” (O Livro dos Espíritos, q. 
774).

A organização da família constitui-se 
em elemento essencial do progresso indivi-
dual do Espírito imortal e, por conseguinte, 
do progresso da coletividade humana. Con-
forme a evolução média dos Espíritos que 
habitam a Terra, também os laços de famí-
lia tornaram-se mais estreitos e complexos 
ao longo do tempo, jornadeando desde os 
primeiros clãs, estagiando nas famílias ex-
tensas, transitando pelas famílias nucleares 
e atingindo a diversidade de contextos apre-
sentados hodiernamente pela família con-
temporânea.

Tal processo evolutivo concretiza-se 
paulatinamente no ritmo ditado pelo desen-

volvimento do amor – Lei Divina, Manda-
mento Maior que didaticamente foi aclara-
do pelo Espírito Lázaro no capítulo XI, item 
8, de O Evangelho Segundo o Espiritismo:

O amor resume a doutrina de 
Jesus inteira, visto que esse é 
o sentimento por excelência, e 
os sentimentos são os instintos 
elevados à altura do progresso 
feito. Em sua origem, o homem 
só tem instintos; quando mais 
avançado e corrompido, só tem 
sensações; quando instruído e 
depurado, tem sentimentos. E o 
ponto delicado do sentimento é 
o amor [...].

Justamente no périplo entre instinto e 
sentimento para a edificação do amor é que 
encontramos o instituto da família como es-
cola abençoada e meio vigoroso para que 
a combinação sinérgica dos planejamentos 
reencarnatórios de seus integrantes permita 
o emprego dos recursos espirituais e esco-
lhas na direção da evolução e da felicidade.

Adicionemos a tais fatos a certeza de 
que o grande dínamo criativo do Espírito 
imortal consiste em sua energia sexual ou 
genésica, que permeia a vivência dos ins-
tintos, a experiência das sensações e a edu-
cação dos sentimentos – tudo no tom e na 
velocidade com que cada um amadurece 
para o emprego do livre-arbítrio de forma 
coerente com a nossa realidade de Espíritos 
imortais.

Eis a questão da sexualidade – com-
preendida à luz do Espiritismo de forma am-



Federação Espírita do RS 85



A Reencarnação 45786

pla e abrangente como o conjunto das ex-
pressões da energia sexual ou genésica na 
vida íntima, familiar e social do indivíduo – 
como fator determinante na formação e de-
sempenho das relações familiares em favor 
da evolução dos seus membros.

Na questão inaugural do presente arti-
go, a de número 774 de O Livro dos Espíritos, 
destacamos propositalmente a afirmação de 
que “Há no homem alguma coisa mais, além 
das necessidades físicas: há a necessidade de 
progredir”. Isto porque o instinto – presente 
no Espírito imortal assim como nos animais – 
situa-se no estágio inicial do desenvolvimento 
do amor, como sendo automatismo divino di-
recionado à conservação e ao progresso, mas 
que, mesmo sem deixar de existir, comparece 
cada vez menos nas decisões do Espírito na 
medida em que evoluímos e nos tornamos 
mais inteligentes e moralizados.

Atentemos, porém, como bem adver-
tiu Lázaro, para o risco de que a liberdade 
mal versada arroje-nos ao triste campo das 
sensações, através de escolhas mais dire-
cionadas ao prazer imediato e materialista, 
retardando o percurso necessário entre o 
instinto e o sentimento.

Logo, mesmo quando tratamos da fa-
mília no âmbito da reencarnação, quando os 
seus integrantes estão dotados de corpos fí-
sicos e submetidos a necessidades de ordem 
material, é preciso resguardar a compreen-
são no sentido de que “necessidades mate-
riais” não se confundem com “necessidades 
materialistas”; o emprego da energia sexual 
não estará jamais submetido a um determi-
nismo orgânico ou hormonal, porquanto o 
corpo é instrumento do Espírito encarnado 
e, conforme noticia André Luiz, “a sede real 
do sexo não se acha, dessa maneira, no veí-

culo físico mas sim na entidade espiritual 
em sua estrutura complexa”.1

Sendo assim, desde a constituição das 
famílias pela união entre Espíritos até a plu-
ralidade dos relacionamentos que se esta-
belecem entre pais e filhos, irmãos, cônju-
ges, companheiros, etc., será fundamental a 
premissa de que a vivência da sexualidade 
deve ser considerada na sua abrangência e 
destinação espiritual, a fim de que o impul-
so não desborde para a sensação e de que 
a educação dos sentimentos atinja da forma 
mais feliz e adequada a edificação do amor.

É a necessidade de progredir – e não a 
de mera satisfação egoica e hedonista – que 
há de iluminar e nortear a interação entre 
família e sexualidade. E é nesse campo da 
experiência familiar que o Espiritismo tam-
bém vem lançar luz e inserir os paradigmas 
da reencarnação, da imortalidade e da des-
tinação perfectível de todos nós para o me-
lhor emprego da energia sexual nas relações 
e conflitos surgidos no lar.

Busquemos, então, a aplicação prática 
de tais reflexões na realidade da família de 
nossos dias, correlacionando a energia se-
xual e algumas relações surgidas nas famí-
lias. Para tanto, é importante resgatarmos o 
conceito de energia sexual bem entabulado 
por André Luiz na obra Ação e Reação:

Apreciemo-la, assim, como sendo 
uma força do Criador na criatu-
ra, destinada a expandir-se em 
obras de amor e luz que enrique-
çam a vida, igualmente condicio-
nada à lei de responsabilidade, 
que nos rege os destinos.2

1 XAVIER, Francisco Cândido; VIEIRA, Waldo. Evolução em Dois Mundos. 
Ditado pelo Espírito André Luiz. Brasília: FEB, 2013.
2 XAVIER, Francisco Cândido. Ação e Reação. Pelo Espírito André Luiz. 4. 
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No âmbito das uniões conjugais, im-
porta situemos a energia sexual em seu 
papel inicial de atração recíproca e empre-
go nas relações sexuais, mas também, para 
além disso, considerando a oportunidade/
responsabilidade de empregar a mesma 
energia em “obras de amor e luz que enri-
queçam a vida”. É assim que serão contidos, 
disciplinados e finalmente educados os im-
pulsos das sensações que venham a apon-
tar para a infidelidade, para o abandono dos 
compromissos com o par ou mesmo para o 
desinteresse diante do declínio da beleza fí-
sica e do desejo sexual.

A sustentação da conjugalidade através 
da vivência salutar da sexualidade ocorrerá 
sempre que a energia sexual for empregada 
na educação integral dos filhos, no cuidado 
recíproco com os pais e demais familiares do 
casal, na realização conjunta pelos compa-
nheiros/cônjuges de trabalho edificante no 
bem. Noutras palavras, o propósito criativo 
da energia sexual não há de resumir-se ape-
nas na genitalidade, expandindo-se – para o 
bem do casal – para a criação de um mundo 
melhor, seja através da mantença de um lar 
equilibrado e amoroso, seja através do es-
forço em tornarem-se mais úteis à socieda-
de a partir do aprendizado recíproco oportu-
nizado pelo casamento/união.
ed. Rio de Janeiro: FEB. cap. 15.

Como consequência dessa semeadura 
amorosa, a própria energia sexual de que 
são dotados os cônjuges/companheiros irá 
se tornar mais educada e melhor direciona-
da, evitando as experiências sexuais infeli-
zes, estimulando a empatia e a amizade, a 
renúncia e o sacrifício e coroando de luz e 
paz aqueles que cooperam entre si através 
da conjugalidade.

Ao frutificar da árvore da família, surgi-
rão os filhos – Espíritos dotados de tendên-
cias e desafios no campo da sexualidade – e 
com eles nova gama de oportunidades com-
parecerão no contexto familiar para que se 
engendrem o amor e o progresso.

O compromisso essencial dos pais será 
sempre o de aproximar os filhos de Deus, 
educando-os de forma coerente com a sua 
realidade de Espíritos reencarnados e fa-
vorecendo-lhes o êxito nos planejamentos 
reencarnatórios através do progresso inte-
lecto-moral.

O esforço dos pais pela própria sexuali-
dade equilibrada será o elemento educativo 
por excelência através do exemplo, valendo 
considerar que desconhecemos a trajetó-
ria pretérita dos pequenos que retornam à 
carne e os desafios de educação que trazem 
consigo no âmbito da sexualidade.

“Há no homem alguma coisa 
mais, além das necessidades 
físicas: há a necessidade de 

progredir”.
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Preparemo-nos, assim, para observar 
atentamente as tendências (em nós e nos fi-
lhos) que pedirão por orientação e carinho, 
conectando-as com ações evangelizadoras 
no lar e também no centro espírita capazes 
de repletar os infantes e os pais de recursos 
espirituais extremamente necessários às es-
colhas que terão de realizar.

Será também de grande auxílio aos 
pais em sua missão criar um ambiente do-
méstico com valores de espiritualidade, 
que se traduzam em 1. referência moral se-
gura amparada em Jesus, 2. confiança recí-
proca comunicada através da aceitação e da 
presença incondicionais na vida dos filhos e 
3. esforço educativo perseverante e pacien-
te diante das tendências sexuais mais ou 
menos saudáveis apresentadas pelos filhos.

Poderão surgir desafios como a inse-
gurança, a promiscuidade, as influências so-
ciais e espirituais hedonistas, a prova da be-
leza ou a da feiura física, a heterossexualida-
de normótica, a homossexualidade, a bisse-
xualidade, a criatividade inibida, a violência 
comportamental, a autoestima vulnerada 
– em todos os casos questões diretamente 
ligadas ao emprego pretérito e presente da 
energia sexual.

O direcionamento e superação de tais 
desafios na relação entre pais e filhos encon-
tram recursos valiosos na Doutrina Espírita, 
como bem exemplifica a questão 939 de O 
Livro dos Espíritos, da qual extraímos o tre-
cho a seguir:

Duas espécies há de afeição: a do 
corpo e a da alma, acontecendo 
com frequência tomar-se uma 
pela outra. Quando pura e simpá-

tica, a afeição da alma é duradou-
ra; efêmera a do corpo. Daí vem 
que, muitas vezes, os que julga-
vam amar-se com eterno amor 
passam a odiar-se, desde que a 
ilusão se desfaça.

A compreensão das nossas reais afei-
ções e das necessidades afetivas auxilia so-
bremaneira no trato das carências e no es-
tabelecimento das relações afetivo-sexuais 
do reencarnante, prevenindo as ilusões e 
quimeras das propostas mundanas de felici-
dade. E para tal intento, a inserção de pais 
e filhos nas atividades evangelizadoras e 
caritativas ofertadas pelos centros espíritas 
trará entendimento, recursos fluídicos sau-
dáveis, e oportunizará o emprego curativo 
da energia sexual para as chagas outrora 
abertas nas fibras da alma.

Outro ponto relevante será a percep-
ção dos filhos como Espíritos imortais e o 
impacto de tal visão nas expectativas natu-
ralmente surgidas diante da paternidade e 
da maternidade. Preparemos desde já, pro-
gressiva e permanentemente, a razão e o 
coração para amar os filhos que nos sejam 
confiados por Deus. Talvez eles se apresen-
tem além ou aquém das nossas expectativas 
reducionistas, mas sempre serão os Espíritos 
que Deus – em seu amor, justiça e perfeição 
– uniu ao nosso caminho para que nos au-
xiliemos reciprocamente no soerguimento e 
progresso espiritual. Façamos tudo quanto 
seja possível, confiemos no auxílio da Provi-
dência Divina e dos benfeitores espirituais, 
não desistamos e aguardemos ativamente 
que a Lei de Causa e Efeito coroe os nossos 
esforços, no tempo de Deus – que é sempre 
o da imortalidade.
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Não descuidemos, outrossim, ao con-
templarmos todas as possibilidades de rela-
ções familiares, que o planejamento reen-
carnatório poderá reunir em um mesmo lar 
Espíritos afins ou adversários, aplicando a 
alternância de papéis familiares nas vidas 
sucessivas como recurso de educação, em-
patia, construção do perdão e finalmente do 
amor.

Tais realidades poderão evidenciar-se 
em fixações sexuais entre pais e filhos, com-
portamentos possessivos entre membros 
da família ou mesmo em rejeições ligadas 
à sexualidade. Para todos os casos, lembre-
mo-nos de que Deus não nos permite desa-
fios invencíveis ou desproporcionais às nos-
sas forças, sendo sempre necessário refletir 
acerca dos recursos espirituais – e mesmo 
dos auxílios profissionais – que hão de favo-
recer o nosso êxito como familiares uns dos 
outros.

Será importante o esforço por cumprir-
mos da melhor maneira o papel familiar em 
que estamos situados nessa reencarnação: 
que as mães de agora exerçam realmente a 
maternidade; o mesmo se faça com os que 
presentemente exercem a paternidade ou 
encontram-se na condição de filhos, irmãos, 

avós, etc. Não há equívocos no planejamen-
to reencarnatório e tudo na organização fa-
miliar dele decorrente é voltado para a evo-
lução – mesmo os mais duros testemunhos 
e as mais verdadeiras alegrias que colhemos 
na família.

O Espiritismo será sempre um roteiro 
seguro e consolador para bem vivenciarmos 
a sexualidade na família, superarmos desa-
fios e conflitos, edificarmos a harmonia e a 
amorosidade no lar. Esteja você, amigo ou 
amiga que lê estas páginas, em um momento 
de serenidade ou dificuldades em sua famí-
lia, lembre-se do último trecho que destaca-
mos na questão 774 de O Livro dos Espíritos, 
com a qual inauguramos – e ora encerramos 
– as singelas reflexões do presente artigo; 
olhe para você e para os seus contextos fa-
miliares e perceba: Quis Deus que, por essa 
forma, os homens aprendessem a amar-se 
como irmãos.
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“A velhice é estágio obrigatório para 
a expansão da dimensão espiritual de 

cada um de nós.” 

(Léon Denis)

Há mais de duas décadas, desde 1999, 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) vem 
propondo uma definição ampliada do termo 
qualidade de vida. Para ela, é o método utili-
zado para medir as condições de vida de um 
ser humano. Envolve o bem-estar espiritual, 
físico, mental, psicológico e emocional, além 
de relacionamentos sociais, como família e 
amigos, e também a saúde, educação, entre 
outros.1

Desde então, a dimensão espiritual é 
composição obrigatória da construção do 
bem-estar integral do ser humano.

Nessas últimas décadas há inúmeras 
conquistas atribuídas à adequada qualidade 
de vida, uma delas é a longevidade. Enve-
lhecimento e longevidade são dois concei-
tos correlacionados, mas que têm acepções 
diferentes. Segundo o dicionário Houaiss, 
longevidade (substantivo feminino) signifi-
ca: característica ou qualidade de longevo; 
duração da vida mais longa que o comum; 
envelhecimento (substantivo masculino) 
significa: ato ou efeito de envelhecer; ato ou 
efeito de tornar-se velho, mais velho, ou de 
aparentar velhice ou antiguidade.2 Feita essa 
1 PEREIRA, Érico Felden; TEIXEIRA, Clarissa Stefani; SANTOS, Anderlei 
dos. Qualidade de vida: abordagens, conceitos e avaliação. Revista Bra-
sileira de Educação Física e Esporte, São Paulo, v. 26, n. 2, p. 24150, abr.-
-jun. 2012. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbefe/ v26n2/07.
pdf. Acesso em: 10 dez. 2018.
2 Disponível em: ufjf.br/ladem/files/2009q05/Envelhecimento-e-longe-
vidade3.pdf. Acesso em: 22 jun. 2020.

diferença conceitual, vamos nos ater aqui a 
refletir sobre os fatores que contribuem efe-
tivamente para esse incremento da longevi-
dade em nosso meio. O fenômeno é mun-
dial, como bem sabemos, e o Brasil se vê 
incluído nesse privilegiado grupo. 

Três grandes estudos, dentre muitos, 
reforçam categoricamente quais fatores são 
determinantes para uma velhice ou um en-
velhecimento bem-sucedido ou ativo3, assim 
denominado como um estado de baixo risco 
de doenças e incapacidades funcionais, um 
adequado funcionamento mental, físico e es-
piritual e um envolvimento ativo com a vida. 

O maior deles, o Harvard Study of Adult 
Development4, é considerado o mais longo 
realizado até hoje. Ele começou em 1938, 
na Universidade de Harvard. Durante esses 
80 anos, os pesquisadores acompanharam 
a vida de mais de 700 homens, ano após 
ano, perguntando-lhes sobre trabalho, vida 
doméstica, saúde, entre outros aspectos de 
sua vida. O seu coordenador ressalta a im-
portância desse estudo e sua peculiaridade, 
pois, por uma feliz combinação de diversos 
fatores, essa pesquisa ficou tão longeva. 
Cerca de 60% dos mais de 700 participantes 
3 Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Disponível em: sbgg.
org.br/espaço-cuidador/envelhecimento-ativo/. Acesso em 23 jun. 2020.
4 MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL; HARVARD MEDICAL SCHOOL. 
Harvard Study of Adult Development. 2015. Disponível em: https://
www.adultdevelopmentstudy.org/. Acesso em: 11 nov. 2018.
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iniciais ainda estão vivos, sendo que a maio-
ria está na casa dos 90 anos. No momento 
atual, os pesquisadores estão começando 
a estudar outros 2.000 participantes, filhos 
desses homens. 

O fator que mais influi no nível de saú-
de das pessoas não foi a riqueza, a genética, 
a rotina nem a alimentação, e sim os ami-
gos. “A única coisa que realmente importa é 
a sua aptidão social – as suas relações com 
outras pessoas”, afirma Robert Waldinger5, 
coordenador do estudo há 30 anos. O autor 
refere ainda que os amigos são o principal 
indicador de bem-estar na vida de alguém. 

As relações positivas com outros em 
uma escala de bem-estar psicológico signifi-
ca manter relacionamentos acolhedores, se-
guros, íntimos e satisfatórios, independen-
temente de serem com amigos ou cônjuges. 

Outra referência científica em longe-
vidade no mundo é Dan Buettner6, autor do 
livro Zonas Azuis. O autor relata nesse livro 
que há lugares em que os seus habitantes es-
tão integrados em ações que beneficiam a si 
próprios na medida em que preservam seu 
hábitat, que serve de abrigo em uma verda-
deira simbiose de cooperação mútua. Essas 
blue zones ou áreas azuis se localizam na ilha 
da Sardenha (Itália), na ilha de Okinawa (Ja-
pão), na ilha de Icária (Grécia), na península 
de Nycoia (Costa Rica) e na localidade do es-
tado californiano de Loma Linda (EUA). 

Algumas conclusões mais marcantes 
desse trabalho foram que:

5 WALDINGER, Robert. O que torna uma vida boa? Lições do estudo 
mais longo sobre a felicidade. Tradução de Margarida Ferreira. [2018?]. 
Disponível em: https://pt.tiny.ted.com/talks/robert_waldinger_what_
makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_ happiness. 
Acesso em: 11 nov. 2018.
6 BUETTNER, Dan. Zonas Azuis: a solução para comer e viver como os 
povos mais saudáveis do planeta. Tradução de Thais Costa. São Paulo: 
nVersos, 2018

1) As pessoas nas zonas azuis tendem 
a ter um forte senso de seu propósito de 
vida. Este propósito, que também está as-
sociado à sensação de pertencimento, ge-
ralmente traz benefícios para outras pes-
soas e para a comunidade, é algo que traz 
ânimo, satisfação e apreciação pela vida e 
ele pode acrescentar até sete anos em sua 
vida. 

2) A fé e a dedicação a princípios morais 
e espirituais desempenham um grande 
papel na vida dos habitantes das zonas 
azuis. Usualmente, este conjunto de cren-
ças e princípios fortalece o vínculo entre 
as pessoas, criando um senso de perten-
cimento que provê suporte social e pode 
ajudar a aliviar a depressão e a solidão. 
Nas zonas azuis, as famílias são mantidas 
por perto. Isso muitas vezes inclui os pais 
com mais idade morando na mesma casa 
ou bem próximos dos outros membros da 
família. Essa proximidade é especialmente 
importante para o convívio social dos mais 
velhos, contribuindo muito para a saúde 
e o equilíbrio mental e emocional. Inte-
ressantemente, estudos mostram que ter 
pais e avós por perto também diminui as 
taxas de doenças e mortalidade das crian-
ças na casa. 

3) Conviver com aqueles com quem con-
fiamos e com os quais temos afinidade 
reforça nossas qualidades e nos traz um 
benéfico senso de segurança e perten-
cimento. Estar cercado de pessoas que 
promovam comportamentos saudáveis e 
positivos é ainda mais importante. As pes-
soas mais longevas do mundo escolheram 
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ou nasceram em círculos sociais compatíveis 
com comportamentos saudáveis.

Por fim, nos últimos anos, tem-se ob-
servado um crescente interesse por parte da 
ciência no estudo dos denominados supe-
ridosos.7 São pessoas com 80 anos ou mais 
(algumas correntes científicas classificam 
como 75 anos ou mais) que, diante de um 
teste que avalia memória, autoconhecimen-
to e raciocínio lógico, apresentam um de-
sempenho igual ou superior ao de pessoas 
na faixa etária de 50 a 60 anos. Na sua gran-
de maioria, são saudáveis e não apresentam 
doenças crônicas e não fazem uso contínuo 
de medicamentos. Esse grupo de idosos 
corresponde a, aproximadamente, 10% da 
população com 80 anos. Esses superidosos 
estão espalhados pelo mundo todo, fazem 
parte do Harvard Study of Adult Develop-
ment, são moradores dessas zonas azuis ofi-
ciais e não oficiais e muitos deles vivem aqui 
no Brasil.

Apesar de os estudos e as pesquisas, 
como de Harvard e das cinco zonas azuis, 
não terem sido feitos em parceria ou pelos 
mesmos cientistas, as evidências comuns, 
seus pontos de convergência, suas “verda-
des incontestáveis” estão à nossa disposição 
e assim podemos resumi-las: há em comum 
um estilo de vida saudável, uma prática re-
gular de atividade física durante toda a vida, 
uma alimentação equilibrada, boas relações 
familiares e sociais e uma postura positiva 
diante das adversidades da vida. Não se dis-
pensa o hábito da leitura diária, do envolvi-
mento com atividades voluntárias e assis-
tenciais, há muita meditação, ioga, mindful-
ness e oração. 

7 MAGNONI, Daniel. Superidosos: a nova fronteira na saúde. Veja, 2 dez. 
2019. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/blog/letra-de-medico/
super-idosos-a-nova-fronteira-na-saude/>. Acesso em: 29 fev. 2020.

Esse manancial de provas reais e de vi-
vências viscerais retratadas pelas centenas 
de participantes do Harvard Study of Adult 
Development, dos milhares de cidadãos do 
mundo que habitam essas cinco zonas azuis 
e dos superidosos, é gratuito e oferecido 
generosamente a cada um de nós para que 
possamos usufruir dessa dádiva divina que 
responde por vida humana. Aptidão social, 
vínculos afetivos fortes, propósitos de vida, 
profundo sentimento de pertencimento, 
amizade, atividade física, alimentação sau-
dável, fé e dedicação a princípios morais e 
espirituais.

A dimensão espiritual pode contribuir 
positivamente para a manutenção do bem-
-estar existencial, da vontade de viver, de 
continuar a sonhar e manter a chama acesa 
do respeito a si próprio, de realizar projetos 
que não têm tempo de validade, enfim, para 
não desperdiçar tão valiosa oportunidade 
que cada reencarnação proporciona ao Es-
pírito imortal.

A fé é um dos valores mais importantes 
que possuímos, que nos acompanha desde 
os “primeiros rascunhos” do planejamento 
reencarnatório que trazemos para mais esta 
existência, que contemplará uma expressiva 
parcela da humanidade, oportunizando vi-
venciar os desafios desse tempo de colhei-
ta. Não há dúvida alguma que essa fé, essa 
espiritualização, à medida que envelhece-
mos, ocupa um lugar central em nossas vi-
das e, por tabela, em muitas das decisões 
fundamentais que assumiremos na velhice. 
A crença vivenciada, valorizada como um 
bem inalienável, pode fazer a diferença en-
tre desanimar, enfraquecer e desistir da luta 
e uma postura mais otimista, mais resiliente 
e agradecida por esse tempo a mais de vida 
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que, não por acaso, nos está sendo concedi-
do, a título de empréstimo e com data agen-
dada para ser saldado.

Em tempo, a expectativa de vida do 
brasileiro atualmente é de 76,38 anos.

Salve!

Elizabeth Schuck

8 Segundo a última atualização do IBGE, a expectativa de vida do bra-
sileiro ao nascer é de 76,3 anos. (EXPECTATIVA de vida do brasileiro ao 
nascer é de 76,3 anos em 2018, diz IBGE. SERJUSMIG, 28 nov. 2019. Dis-
ponível em: <http://site.serjusmig.org.br/noticia/4709/expectativa-de-
-vida-do-brasileiro-ao-nascer-e-de-76-3-anos-em-2018diz-ibge>. Acesso 
em: 29 fev. 2020).

“A velhice é o outono da vida. [...] Em 
regra geral, nenhuma fase da vida hu-

mana é inteiramente deserdada dos 
dons da Natureza, e muito menos das 

bênçãos de Deus.” (Léon Denis)

Todas as etapas da vida do ser humano 
apresentam características específicas e en-
volvem aspectos positivos e limitadores. A 
forma como vivenciamos cada etapa depen-
derá dos aspectos emocionais envolvidos e 
construídos no decorrer de nossa existência. 
Uma velhice mentalmente sã exige uma vida 
adulta sadia. O envelhecimento é um perío-
do de declínio de certas capacidades e, por 
isso, requer uma série de adaptações sociais, 
psicológicas, físicas e na família.

Construímos no decorrer de nossa vida 
conquistas, realizações, frustrações, ale-
grias, dores, perdas, etc. Os sentimentos en-

volvidos em cada vivência, dependendo da 
estrutura de nossa personalidade, nos tor-
narão mais ou menos suscetíveis a desequi-
líbrios no plano físico, psíquico e espiritual. 
Na terceira idade, os comportamentos serão 
suavizados ou cristalizados, mas se poten-
cializadas as emoções sem a atenção devida, 
podem adoecer significativamente o corpo.

Léon Denis9 afirmava: “a velhice reca-
pitula todo o livro da vida; resume os dons 
das outras épocas da existência, sem as ilu-
sões, nem as paixões, nem os erros”. Conti-
nua mais adiante: “as transformações ope-
radas na faculdade da Alma, pela velhice, 
são admiráveis. Esse trabalho interior se re-
sume em uma única palavra: simplicidade”.

9 DENIS, Léon, O Grande Enigma. FEB, Brasilia, 10º edição, 1992.
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Emmanuel10 também nos diz: “O Es-
pírito encarnado sofre constantes trans-
formações por fora, a fim de acrisolar-se e 
engrandecer por dentro”. Quando o idoso 
vivencia seu próprio processo com entrega e 
disponibilidade emocional, sua experiência 
se torna enriquecedora, assim como para 
toda a família envolvida.

No intenso processo do envelhecimen-
to são naturais os sentimentos de tristeza e 
solidão diante das perdas reais, assim como 
os de menos valia, frustrações e medos. No 
âmbito social e familiar, muitas vezes, esses 
sentimentos são reforçados pela forma ina-
dequada como são tratados nossos idosos. 
Daí a importância da convivência nos grupos 
e na família para fortalecimento da autoes-
tima e consequentemente uma longevidade 
com qualidade de vida conforme as pesqui-
sas citadas nas referências do Dr. Carlos Dur-
gante neste artigo.

A família tem papel fundamental em 
todas as fases evolutivas do ser humano. 
Ela abastece, acolhe e dá o suporte afetivo. 
Quando isso não ocorre com a criança, no 
início da vida, traz consequências significa-
tivas na estrutura de sua personalidade que 
repercutirão em escolhas nada saudáveis 
para sua vida.
10 XAVIER, Francisco Cândido. Há Dois Mil Anos (Ditado Espírito Emma-
nuel). Brasília, FEB, 1999.

Podemos dizer o mesmo quando, dian-
te do envelhecer, falta ao idoso a atenção e 
cuidados, o acolhimento, o respeito e o ca-
rinho dos seus. Neste caso, configuram-se 
maus-tratos que podem levar ao autoaban-
dono, à depressão e ao suicídio.

No capítulo 14 de O Evangelho Segun-
do o Espiritismo,11 o item 3 nos diz: “O man-
damento ‘Honrai vosso pai e a vossa mãe’ é 
uma consequência da lei geral de caridade 
e de amor ao próximo, porque não se pode 
amar seu próximo sem amar seu pai e sua 
mãe [...] Deus quis mostrar, com isso, que 
ao amor é preciso acrescentar o respeito, as 
atenções, a submissão e a condescendência, 
o que implica a obrigação de cumprir para 
com eles, de um modo mais rigoroso ainda, 
tudo que a caridade manda para com o pró-
ximo”.

Outro aspecto de fundamental impor-
tância para a vivência de uma longevidade 
saudável é construir uma visão espiritual. O 
envelhecer também envolve deparar-se com 
perdas de entes queridos, encerramento de 
ciclos e a proximidade da finitude, situações 
que necessitarão de uma compreensão espi-
ritualizada da vida.

11 KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo. Brasília: FEB, 2018.

“Vivamos então a terceira idade com
 gratidão e alegria, pela oportunidade 
que nos foi concedida, de um tempo 
maior para concluirmos nesta encar-

nação a evolução que nos propusemos 
ao reencarnar.”
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A ideia de Deus e da sobrevivência do 
Espírito auxilia muito no processo de desa-
pego e entrega à vida real! 

O conhecimento espiritual e uma reli-
giosidade nos dão a condição de viver a vida 
com mais leveza, confiança e fé no amanhã, 
assim como aprendemos a valorizar as eta-
pas de nossas vidas, olhando para as belezas 
e aprendizados necessários que as envolvem.

Vivamos então a terceira idade com 
gratidão e alegria, pela oportunidade que 
nos foi concedida, de um tempo maior para 
concluirmos nesta encarnação a evolução 
que nos propusemos ao reencarnar.

Lembrando as palavras do Mestre: Sois 
Deuses! Pois possuímos a centelha divina e 
nossa vida real é a espiritual. Nossa essên-
cia sabe que, para chegarmos mais perto de 
Deus, temos um longo exercício na busca da 
pureza e da perfeição!

Sigamos então confiantes, pois Nosso 
Mestre nos ensinou o caminho: Amai o pró-
ximo como a ti mesmo! Ou seja... Amai... 
Amai... Amai!!!

Carlos Eduardo Acioly Durgante
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Famílias no
Centro Espírita

Equipe Área da Família Fergs
Marlise Ribeiro*
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** Psicóloga e Diretora da Área da Família da Fergs. Trabalhadora da Sociedade Espí rita Porta de Damasco, de Camaquã/RS.
**Vice-Diretora da Área da Família da Fergs, integrante da S. E. Caridade e Fé e colaboradora do Hospital Espírita de Porto 
Alegre, junto ao Departamento de Atendimento Espiritual (DAE).
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“De todos os institutos sociais existentes na 
Terra, a família é o mais importante, do pon-
to de vista dos alicerces morais que regem a 
vida.” (Emmanuel)
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Vamos iniciar estas linhas fazendo um 
convite: pensemos na palavra FAMÍLIA!

Qual a primeira sensação ou sentimen-
to que nos vem ao pensarmos família?

A palavra família pode nos trazer uma 
sensação de segurança e aconchego, tal a im-
portância do grupo familiar como estrutura 
capaz de nos sustentar nas lutas do dia a dia. 
Principalmente na atualidade, em que viven-
ciamos momentos de intensas transforma-
ções, e percebemos muitas vezes o ser hu-
mano fragilizado física, psíquica e moralmen-
te, a preservação dos laços familiares é de 
fundamental importância para não sermos 
levados por este turbilhão de conflitos e de-
safios deste período de transição planetária. 

As famílias terrenas, na visão espíri-
ta, representam oportunidades valiosas de 
aprendizados, propiciando os encontros e/
ou reencontros de Espíritos, tanto para apri-
moramento e fortalecimento dos laços afeti-
vos quanto para o devido resgate de débitos 
de existências passadas. 

O colégio familiar tem suas ori-
gens sagradas na esfera espiri-
tual. Em seus laços, reúnem-se 
todos aqueles que se comprome-
teram, no Além, a desenvolver na 
Terra uma tarefa construtiva de 
fraternidade real e definitiva (XA-
VIER, 2017, q. 175).

Porém, ao reencarnarmos podemos 
até pensar que nascemos na família errada. 
Como conviver com familiares difíceis, desa-

fiadores, que parecem tão diferentes de nós? 
São tão variadas as situações vivenciadas em 
família! 

Os laços de sangue não criam for-
çosamente os liames entre os Es-
píritos. O corpo procede do cor-
po, mas o Espírito não procede do 
Espírito, porquanto o Espírito já 
existia antes da formação do cor-
po. Não é o pai quem cria o Espí-
rito de seu filho; ele mais não faz 
do que lhe fornecer o invólucro 
corpóreo, cumprindo-lhe, no en-
tanto, auxiliar o desenvolvimento 
intelectual e moral do filho, para 
fazê-lo progredir.

Os que encarnam numa família, 
sobretudo como parentes próxi-
mos, são, as mais das vezes, Es-
píritos simpáticos, ligados por an-
teriores relações, que se expres-
sam por uma afeição recíproca na 
vida terrena. Mas, também pode 
acontecer sejam completamente 
estranhos uns aos outros esses 
Espíritos, afastados entre si por 
antipatias igualmente anteriores, 
que se traduzem na Terra por um 
mútuo antagonismo, que aí lhes 
serve de provação. Não são os da 
consanguinidade os verdadeiros 
laços de família e sim os da sim-
patia e da comunhão de ideias, 
os quais prendem os Espíritos 
antes, durante e depois de suas 
encarnações. Segue-se que dois 
seres nascidos de pais diferentes 
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podem ser mais irmãos pelo Es-
pírito, do que se o fossem pelo 
sangue. Podem então atrair-se, 
buscar-se, sentir prazer quando 
juntos, ao passo que dois irmãos 
consanguíneos podem repelir-
-se, conforme se observa todos 
os dias: problema moral que só 
o Espiritismo podia resolver pela 
pluralidade das existências (KAR-
DEC, 2017, cap. IV, n.º 13).

Há, pois, duas espécies de famí-
lias: as famílias pelos laços espi-
rituais e as famílias pelos laços 
corporais. Duráveis, as primeiras 

se fortalecem pela purificação 
e se perpetuam no mundo dos 
Espíritos, através das várias mi-
grações da alma; as segundas, 
frágeis como a matéria, se ex-
tinguem com o tempo e muitas 
vezes se dissolvem moralmente, 
já na existência atual. Foi o que 
Jesus quis tornar compreensível, 
dizendo de seus discípulos: Aqui 
estão minha mãe e meus irmãos, 
isto é, minha família pelos laços 
do Espírito, pois todo aquele que 
faz a vontade de meu Pai que 
está nos céus é meu irmão, mi-
nha irmã e minha mãe (KARDEC, 
2017, cap. XIV, item 8).

A Doutrina Espírita nos traz este 

novo olhar para as famílias!

Muitas vezes, na busca da família idea-
lizada, nós não enxergamos que a nossa fa-
mília já é a ideal. Esta família real é o nosso 
sapatinho de cristal, feito sob medida para 
nós e não há outra em todo o “Reino”, em 
todo o mundo que sirva melhor para nós. 
Assim, podemos ter certeza de que “a me-
lhor família é a nossa”. É nessa família que 
poderemos curar nossas feridas, enxugar 
nossas lágrimas, encontrar consolo, apoio, 
oportunidades de crescimento moral e de 
superação!

Em nosso presente estágio de 
evolução será preciso renascer 
na Terra ou noutros mundos que 

se lhe assemelhem tantas vezes 
quantas se fizerem necessárias, 
não somente no resgate dos er-
ros e culpas do pretérito, em 
louvor da Justiça, mas também 
no aperfeiçoamento de nós mes-
mos, em obediência ao Amor. 
[...] O mundo é, assim, nossa es-
cola. A família consanguínea é o 
grupo estudantil a que perten-
cemos. O lar é a banca da expe-
riência. Os parentes difíceis são 
cadernos de prova (Religião dos 
Espíritos. Francisco Cândido Xa-
vier – Emmanuel, p. 180-181, ed. 
13).
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Porém, o mais importante não é pen-
sarmos no porquê, mas no para que esta-
mos vivenciando essas experiências e que 
agora estamos juntos numa nova e aben-
çoada oportunidade de vencer os desafios 
familiares!

[...] compreendei que, quando 
produzis um corpo, a alma que 
nele encarna vem do espaço 
para progredir; inteira-vos dos 
vossos deveres e ponde todo o 
vosso amor em aproximar de 
Deus essa alma; tal a missão que 
vos está confiada e cuja recom-
pensa recebereis, se fielmente a 
cumprirdes (KARDEC, 2017, cap. 
XIV, item 9).

Nesse sentido, a compreensão espírita 
da finalidade da vida em família, de sua alta 
relevância no progresso dos laços sociais e 
do aperfeiçoamento moral de cada ser reen-
carnante, evidencia ainda mais a importân-
cia da Evangelização da Família e o compro-
misso do Centro Espírita neste processo.

As famílias no Centro Espírita

Os Centros Espíritas “são casas onde 
as crianças, os jovens, os adultos e os ido-
sos têm oportunidade de conviver, estudar e 
trabalhar, unindo a família sob a orientação 
do Espiritismo” (Orientação ao Centro Espí-
rita, item 15).

A família é acolhida no Centro 
Espírita pelas suas diferentes 
áreas e por isso a integralidade 
das ações se faz indispensável. O 
olhar e a atenção integral para as 
famílias em todas as suas dimen-
sões, características e necessida-
des garantirão o fortalecimento 
das mesmas. [...] Compreenden-
do que a família constitui públi-
co da instituição espírita em sua 
totalidade, cada Centro Espírita 
deve implementar as ações de 
acordo com as especificidades de 
cada campo de atuação buscan-
do a integração a fim de alcan-
çar plenamente os seus objeti-
vos (Documento de Orientação à 
Área da Família, p. 107).

Quando pensamos em um trabalho 
integrado entre as áreas, estamos falando 
a partir de uma visão sistêmica, em que se 
reconhece o elemento de interdependência 
existente entre cada uma delas, enquanto 
subsistemas que compõem o sistema maior 
que é o Centro Espírita. Desta forma, é fun-
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damental o desenvolvimento de uma vi-
são de conjunto e o conhecimento das 
ações relativas a cada área, por parte de 
todos os membros do Centro Espírita, se-
jam eles coordenadores, sejam somente 
colaboradores da tarefa. Para que esta 
orientação se efetive, recomenda-se que 
a integração entre as áreas esteja presen-
te em todas as fases do processo de reali-
zação da tarefa: planejamento, execução 
e avaliação. Assim, podemos pensar na 
construção e realização coletiva de even-
tos e ações; estudo de casos; encontros 
de famílias; campanhas e projetos insti-
tucionais; oficinas de treinamento com 
representantes das diversas áreas; divul-
gação do Evangelho no Lar nas diversas 
atividades do Centro Espírita, entre ou-
tras.

Mesmo considerando que o aten-
dimento à família seja uma atividade 
transversal a todas as áreas do Centro 
Espírita, a importância da implantação e 
organização de uma estrutura de traba-
lho para ações específicas de Evangeliza-
ção das famílias nos Centros Espíritas foi 
destacada já em 1951, por ocasião do 2º 
Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, 
que teve como tema geral: EDUCAÇÃO E 
REDENÇÃO.

A tese EVANGELIZAÇÃO DOS LA-
RES, elaborada por Alba Saucedo, Cecília 
Rocha, Dinah Fagundes e Hélio Burmeis-
ter, foi apresentada por Cecília Rocha e 
aprovada com louvor. 

Nas conclusões da tese, destacamos 
os seguintes importantes apontamentos, 
os quais constituem o embasamento 
para a atividade proposta de Evangeliza-
ção dos Lares:
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• O desequilíbrio social reinante nos tempos presentes provém da 
carência de uma educação mais espiritualizada;

• A educação evangélica, à luz da terceira Revelação, será a base 
da organização social do futuro;

• Os processos educativos terão de sofrer a influência substancial 
do Evangelho do Cristo;

• A evangelização dos lares torna-se imprescindível para uma or-
ganização social em que predominem a paz e a felicidade, visto 
ser a família a célula mater da sociedade;

• Como complemento indispensável à Evangelização dos Lares, im-
põe-se a Educação Evangélica das gerações novas, integrantes 
que são dos lares atuais e esteios de novas famílias;

• Todo o movimento evangélico deve caracterizar-se pelo mais 
puro amor cristão, dentro dos salutares esclarecimentos do Es-
piritismo;

• O Evangelizador do Lar procurará, na personalidade excelsa do 
Cristo, o roteiro para o seu apostolado, esforçando-se, ainda, 
para adquirir o preparo técnico indispensável ao bom êxito de 
sua tarefa;

• Na obra evangelizadora dos lares, constituirão os órgãos de exe-
cução, por excelência, as Sociedades Espíritas;

• Ante a complexidade do trabalho de Educação Evangélica dos La-
res, urge a organização de um serviço especializado, a fim de esti-
mular e coordenar as atividades desse movimento evangelizador.

“A Evangelização dos Lares inaugurará para o Mundo a Era 
da Redenção.” Cecília Rocha

E a partir daí, a Evangelização das Famílias inicia uma linda tra-
jetória. 
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Breve histórico da Área da Família no RS

Após um período de amadurecimento 
das propostas apresentadas sobre a impor-
tância da evangelização das famílias, os ab-
negados confrades Alba Saucedo, Wanda da 
Silva Chagas, José Simão de Mattos, Eunice 
Leite e Silva, Cecília Rocha e Cícero Marcos 
Teixeira trabalharam na implantação do Se-
tor dos Lares na Federação Espírita do Rio 
Grande do Sul, vinculado inicialmente ao De-
partamento de Evangelização, incentivando 
o Evangelho no Lar através das Caravanas de 
Visitação aos Lares, campanhas e palestras.

Sob a coordenação de Alba Saucedo, 
o Setor dos Lares realizou Encontro de Pais 
na capital e interior levando aos lares as pre-
missas da Boa Nova de Jesus, com o objetivo 
de evangelizar as relações familiares. 

Na década de 70, o Setor dos Lares, 
além de realizar vários Encontros de Pais, 
voltou-se para Encontros de Caravaneiros de 
Visitação aos Lares, buscando a normatiza-
ção do trabalho. No encontro realizado em 
1971, foram criadas “as normas para o tra-
balho das caravanas”.

Em 1984, o Setor de Lares foi desvincu-
lado do Departamento de Infância e Juven-
tude e foi estruturado como Departamento 
de Assuntos da Família (Dafa), devido à ex-
tensão da tarefa a ser desenvolvida no Movi-
mento Espírita do Rio Grande do Sul. Inicial-
mente, foi coordenado por Cândida Fonseca, 
sendo intensificada a divulgação das Campa-
nhas Permanentes sobre a Importância do 
Evangelho no Lar e das Caravanas de Visita-
ção aos Lares; orientações sobre a necessi-
dade de um trabalho específico, dentro das 

Casas Espíritas, direcionadas aos pais: o Ciclo 
de Pais e o Ciclo de Pais Gestantes. A partir 
de 1989, o Dafa Fergs se estruturou em três 
setores: Setor de Pais, Setor do Idoso e Setor 
dos Lares. Dentro das atividades desenvol-
vidas pelo Dafa Fergs, em consonância com 
os Departamentos de Assuntos da Família 
dos Órgãos de Unificação (Uniões Distritais, 
Municipais) e Centros Espíritas, no decorrer 
do tempo, foram surgindo vários projetos e 
ações de trabalho voltados à Evangelização 
dos Lares. Desde 1994, o Dafa Fergs aderiu 
à Campanha Viver em Família da FEB, pro-
posta pelo Conselho Federativo Nacional, 
que tem por objetivo reafirmar e destacar a 
importante função educativa e regenerado-
ra da família, valorizando-a no processo de 
edificação moral do homem, e no esforço 
conjunto de construir um mundo melhor; a 
seguir, também às Campanhas Permanentes 
da FEB Em Defesa da Vida, na prevenção do: 
aborto, drogas, eutanásia, violência, suicídio 
e pena de morte; Evangelho no Lar e no Co-
ração; e mais recentemente Construamos a 
Paz Promovendo o Bem! Em 1998, foi lan-
çada a apostila “Estrutura, Organização e 
Funcionamento do Dafa”, compilada pelos 
colaboradores deste departamento, a qual 
foi revisada e reeditada em 2008. Em 2014, 
com a revisão do Regimento Interno da 
Fergs e a constituição das áreas doutrinárias 
para sucederem os departamentos, o Dafa 
passou a denominar-se Área da Família e, 
no ano seguinte, 2015, foi organizado o pri-
meiro documento denominado “Orientação 
à Área da Família”.
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Em 2015 também foram aprovadas no Conselho Fe-
derativo Nacional a estruturação da Área da Família no 
CFN/FEB com as seguintes diretrizes para as federativas:

Diretriz 1 – Implantação e estruturação da Área 
da Família nas Federativas Estaduais e Centros Espíri-
tas. Objetivo: Implantar, apoiar e organizar a Área da 
Família nas Federativas Estaduais e Centros Espíritas.

Diretriz 2 – Formação de trabalhadores para a 
Área da Família. Objetivo: Propiciar a formação de tra-
balhadores para atuar na Área da Família nas Federati-
vas Estaduais e Centros Espíritas.

Diretriz 3 – Divulgação de temas relacionados à 
família. Objetivo: Desenvolver ações de divulgação, di-
fusão e dinamização de temas relacionados à família.

Diretriz 4 – Integração da Área da Família com as 
demais áreas das Federativas Estaduais e dos Centros 
Espíritas. Objetivo: Realizar de forma conjunta e inte-
grada com as demais áreas o planejamento e o desen-
volvimento das ações a serem realizadas na Área da 
Família.

O documento mais recente, “Orientação à Área da Família da 
Federação Espírita do Rio Grande do Sul”, foi editado em 2018 e con-
tém importantes orientações para a sua implantação e organização 
no Centro Espírita e nos Órgãos de Unificação. Fundamenta-se nos 
seguintes princípios:
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• O caráter educativo da ação evangeli-
zadora espírita, de modo a promover 
continuamente o estudo, a prática e 
a difusão da Doutrina Espírita junto 
às famílias, visando à vivência dos 
ensinamentos de Jesus e à formação 
do homem de bem;

• A necessidade da implantação e im-
plementação dos grupos de Evangeli-
zação das Famílias nos Centros Espíri-
tas e no Movimento Espírita;

• A orientação para o compromisso da 
família em promover sua formação 
moral, evangelizando-se para evan-
gelizar;

• O papel do evangelizador, com des-
taque à sua constante preparação e 
estudo, bem como ao seu perfil de 
liderança, dinamismo, integração, 
afetividade, criatividade, dedicação, 
comunicação, disciplina, flexibilida-
de, compromisso e exemplificação;

• As qualidades da tarefa de Evangeli-
zação das Famílias como desafio para 
melhor servir, zelando pelo conheci-
mento doutrinário, pedagógico, rela-
cional e organizacional;

• O conhecimento doutrinário, o apri-
moramento moral e a transformação 
social que se traduzem como Conhe-
cimento (cabeça), Amor (coração) e 
Trabalho (mãos) como eixos estru-
turantes da Ação Evangelizadora das 
Famílias;

• A integração entre as áreas como es-
tratégia de atendimento integral às 
famílias;

• O Evangelho no Lar como recurso 
indispensável na Evangelização dos 
Lares e oportunidade de trabalho na 
seara do Cristo;

• As Campanhas Permanentes CFN/
FEB: Viver em Família; Evangelho 
no Lar e no Coração; Construamos a 
Paz, promovendo o Bem; e Em De-
fesa da Vida, como temas de estu-
dos e de subsídios para a realização 
de ações preventivas integrando as 
áreas no Movimento Espírita;

• A atenção aos Documentos Orienta-
dores: Orientação ao Centro Espírita, 
Orientação aos Órgãos de Unificação, 
Plano de Trabalho do Movimento Es-
pírita Brasileiro e demais documen-
tos oriundos do Conselho Federativo 
Nacional e da Área da Família como 
instrumentos norteadores das ações 
federativas. Em âmbito estadual: Pla-
no de Trabalho da Federação Espírita 
do Rio Grande do Sul e demais docu-
mentos norteadores federativos.
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Como está organizada a
Área da Família na Federação Espírita do Rio Grande do Sul

De acordo com o atual Regimento Interno da 
Federação Espírita do Rio Grande do Sul, em seu art. 
92º – A Área da Família é o órgão da Diretoria Exe-
cutiva encarregado de promover, coordenar, orientar 
e apoiar, em âmbito federativo estadual, a tarefa de 
Evangelização da Família, elaborando materiais de 
apoio e disseminando os subsídios e orientações con-
tidos nos documentos norteadores da área aprovados 
pelo CFN/FEB e/ou pela Fergs, visando à preservação 
dos princípios doutrinários. Parágrafo único: Compete 
à Área da Família:

I – estimular e orientar a implantação da Área da Família nos Centros Espíritas e nos 
órgãos de unificação;

II – organizar e disponibilizar materiais de apoio às atividades de Evangelização das 
Famílias e para as atividades previstas no Plano de Atividades Federativas;

III – reunir lideranças da Área da Família do Movimento Federativo Estadual, fortale-
cendo a rede federativa e a Unificação;

IV – participar da construção coletiva de diretrizes nacionais para a Área da Família, 
representando-a nos eventos regionais e nacionais;

V – orientar a organização e a composição de grupos nos Centros Espíritas para a 
Evangelização das famílias, abrangendo todas as faixas etárias e configurações fami-
liares; contemplando interesses e necessidades das famílias, pela formação de gru-
pos de interesses específicos tais como: Longevidade/Maturidade, Conjugalidade/
Laços Conjugais, Famílias Gestantes, entre outros;

VI – destacar a orientação e a realização do Evangelho no Lar como uma das ações 
prioritárias da Área da Família nos Centros Espíritas; 

VII – fomentar as campanhas permanentes lançadas pelo Conselho Federativo Na-
cional e pela Fergs. 
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Grupos de Evangelização
das Famílias 

De acordo com o atual documento de 
Orientação à Área da Família (2018, p. 46), 
os Grupos de Evangelização das Famílias de-
vem ser realizados a partir da proposta me-
todológica de rodas de conversa, priorizan-
do oficinas e dinâmicas de grupo onde todos 
possam ter a oportunidade de falar, de se 
olhar e se escutar. A participação e a cons-
trução coletiva como estratégias de compro-
metimento proporcionam a significação da 
aprendizagem quando o que é vivenciado 
se traduz em responsabilização; os novos 
conhecimentos e a troca de experiências se 
agregam às antigas vivências, formando um 
saber renovado que fortalece a todos, ao 
preencher lacunas no conhecimento, quan-
do da descoberta de respostas para antigas 
indagações, dentro do tempo de cada um. 

As vivências experienciadas nestes gru-
pos possibilitam a todos, evangelizadores e 
famílias, uma ampliação de conhecimentos; 
descoberta de soluções criativas, pacificado-
ras e fraternas para situações do cotidiano; 
desenvolver relações interpessoais de so-
lidariedade e empatia pelo contato com as 
vivências; transformação de velhas práticas 
em novos hábitos, quando cada um se des-
cobre como protagonista de sua existência, 
capaz de transformar a si e apoiar a trans-
formação de outros irmãos de caminhada, 
vinculados pelos laços da consanguinidade 
ou pelos laços espirituais.

Os Grupos/Encontros e outras ativida-
des de Evangelização da Família devem ser 
abertos a todos os ciclos vitais e configura-
ções familiares, promovendo a participação 



Federação Espírita do RS 113

espontânea, ativa, e o envolvimento de to-
dos os participantes.

Uma importante recomendação é que 
o temário possa ser construído junto com 
os grupos de acordo com os objetivos des-
tes, procurando contextualizar os temas à 
luz da Doutrina Espírita e do cotidiano dos 
participantes.

É importante para a qualidade orga-
nizacional da tarefa estabelecer qual será a 
estrutura de trabalho (organograma); orga-
nizar espaços físicos e logística; definir datas 
e horários semanais (cronograma); datas e 
horários de eventos relacionados à área ou 
setor; cronograma de treinamentos, confra-
ternizações; programação temática; plane-
jamento e avaliação das atividades; registrar 
as atividades e as presenças (memória).

Orienta-se que as atividades devam ser 
coordenadas por, no mínimo, dois coorde-
nadores/evangelizadores de Famílias, sendo 
pré-requisitos para o trabalho participar de 

forma assídua e responsável de Grupos de 
Estudo da Doutrina Espírita no Centro Es-
pírita e ter as características necessárias ao 
coordenador/evangelizador para esta im-
portante atividade.

Perfil do evangelizador/coordenador 
dos Grupos de Evangelização das Famílias: 
conhecimento doutrinário e da organização 
do Movimento Espírita; identificação com 
os objetivos da tarefa; disponibilidade para 
a formação continuada e permanente; li-
derança servidora, habilidade e disposição 
para o trabalho em equipe; empatia, aber-
tura para o diálogo; amabilidade, paciência, 
tolerância; amorosidade. Conforme o man-
damento maior nos dado por Jesus: amar ao 
próximo como a si mesmo.

É importante a postura dos evangeli-
zadores/coordenadores mantendo escuta 
e fala sensíveis às questões trazidas pelos 
participantes no grupo. Evitar orientações 
pontuais e diretas, procurando conduzir 
as colocações em uma abrangência maior 
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e encaminhar quando necessário ao Aten-
dimento Fraterno da Área de Atendimen-
to Espiritual do Centro Espírita ou Área de 
Promoção Social Espírita, conforme a de-
manda.

A formação permanente para evan-
gelizadores/coordenadores para a Área da 
Família é fundamental, a fim de que as ativi-
dades desenvolvidas com as famílias alcan-
cem os objetivos almejados em qualidade 
doutrinária, pedagógica, metodológica e 
relacional.

Conforme as possibilidades e necessi-
dades de cada Centro Espírita, podem ser 
formados ainda GRUPOS COM INTERESSES 
ESPECÍFICOS, tais como:

GRUPOS DE CONJUGALIDADE – Com 
objetivo de fortalecimento dos laços 
conjugais/conjugalidade nas famílias, 
a Área da Família no Centro Espírita 
pode organizar diferentes atividades 
abordando esta temática, tais como 
grupos, encontros, seminários, etc., 
com diferentes metodologias, sem-
pre de acordo com os princípios dou-
trinários e as diretrizes federativas do 
Movimento Espírita.

GRUPOS DE FAMÍLIAS GESTANTES – 
O Centro Espírita deve acolher as fa-
mílias em gestação ou se preparando 
para o processo de gestação/adoção, 
esclarecendo e orientando as famílias 
gestantes sobre a importância da fa-
mília, da maternidade, da paternida-

de e da fraternidade à luz do Espiritis-
mo, preparando o grupo familiar para 
o acolhimento no lar, de um ou mais 
Espíritos imortais, com trajetórias an-
teriores e com potencialidades e ne-
cessidades específicas. Esta atividade 
deve ser realizada e estruturada pela 
Área da Família de forma integrada 
com as demais áreas e em especial à 
AIJ, considerando a continuidade do 
processo evangelizador desde a mais 
tenra idade, e com o APSE, para a as-
sistência material quando necessária. 

GRUPOS DE LONGEVIDADE/MATU-
RIDADE – São grupos que trabalham 
com as temáticas da longevidade/
maturidade e que devem ser abertos 
a todos os interessados, independen-
temente de sua idade. Os idosos no 
Centro Espírita poderão participar de 
toda e qualquer atividade no Centro 
Espírita para as quais deverão ser 
convidados de acordo com seus in-
teresses e capacidades. Assim, aten-
dendo a seus objetivos, o Centro Es-
pírita deve integrar o idoso nas suas 
atividades em geral, atividades públi-
cas, palestras, eventos, grupos de es-
tudo, grupos de famílias e nos Grupos 
de Longevidade/Maturidade (quando 
do seu interesse) e, quando necessá-
rio, o atendimento poderá ser feito 
também aos idosos institucionaliza-
dos (em caravanas específicas ou de 
áreas integradas).
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Evangelho no Lar 

O culto do Evangelho no lar não é 
uma inovação. É uma necessida-
de em toda parte onde o Cristia-
nismo lance raízes de aperfeiçoa-
mento e sublimação. A Boa-Nova 
seguiu da Manjedoura para as 
praças públicas e avançou da casa 
humilde de Simão Pedro para a 
glorificação no Pentecostes. A 
palavra do Senhor soou, primei-
ramente, sob o teto simples de 
Nazaré e, certo, se fará ouvir, de 
novo, por nosso intermédio, an-
tes de tudo, no círculo dos nossos 
familiares e afeiçoados, com os 
quais devemos atender às obriga-
ções que nos competem no tem-
po (XAVIER, 1997, cap. 1, p. 12).

Importante recurso de Evangelização 
dos Lares é a realização do Evangelho no 
Lar, por isso esta orientação constitui-se 
numa das principais atividades da Área da 
Família no Centro Espírita. 

A Área da Família do Centro Espírita 
deve se organizar para manter uma estrutu-
ra permanente de colaboradores devotados 
a esta importante tarefa de Orientação à Im-
plantação do Evangelho no Lar às famílias, 
priorizando a prática do Evangelho no Lar 

na própria instituição. Estabelecer, assim, 
dia e horário especial para a realização do 
Evangelho no Lar no Centro Espírita, convi-
dando a todos os interessados para partici-
par, envolvendo também os dirigentes e os 
trabalhadores do Centro Espírita, para que 
desta forma vivencial as famílias possam 
ser estimuladas e orientadas à realização 
em seus próprios lares.

Assim, a orientação à implantação do 
Evangelho no Lar pode ser realizada em di-
ferentes espaços e oportunidades, além dos 
Grupos de Evangelização das Famílias, na 
orientação às famílias da Evangelização da 
Infância e Juventude, assistidas pela Área de 
Promoção Social Espírita, nos Grupos de Es-
tudos, nos Atendimentos Fraternos, nas pa-
lestras públicas, nos Centros Espíritas e em 
eventos do Movimento Espírita, nas mídias 
sociais, entre outros. 

Em tempos de pandemia, os Centros 
Espíritas estão realizando suas atividades de 
forma virtual, on-line, e assim o Evangelho 
no Lar está sendo realizado em diferentes 
plataformas digitais, seguindo o mesmo ro-
teiro da atividade presencial. 

Disse Jesus: “Ide por todo o mundo 
e pregai o Evangelho a toda a criaturas” 
(Marcos 16:15).
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Roteiro para a realização
do Evangelho no Lar

● Escolher, na semana, um dia e horário em que a família possa se reu-
nir durante mais ou menos trinta minutos.

● Disponibilizar uma jarra ou um copo com água para cada integrante, 
para que seja magnetizada pelos benfeitores espirituais.

1. Iniciar a reunião com uma prece simples e espontânea.

2. Realizar a leitura de O Evangelho Segundo o Espiritismo – Pode-se 
começar desde o prefácio, lendo um item ou dois em sequência ou 
abrindo de forma aleatória. Leitura em voz alta, de uma forma clara e 
pausada, proporcionando um momento de reflexão para todos.

3. Fazer comentários e reflexões sobre o texto lido de forma breve e 
contando com a participação dos presentes, evidenciando o ensino mo-
ral aplicado às situações do dia a dia.

4. Preces – Pelo próprio lar; pelos parentes, amigos e por todos que 
estão ligados família, encarnados e desencarnados; pela comunidade; 
por todos os que governam e administram; pelo estado, pelo país e 
pela paz no planeta. Pedir também que a água seja magnetizada pelos 
Benfeitores Espirituais.

5. Prece de encerramento – Simples, sincera e espontânea, agradecen-
do a Deus, a Jesus e aos Bons Espíritos. Após a prece, beber a água 
magnetizada.

A prática do Evangelho no Lar não deve ser transformada em reunião 
mediúnica. Toda intuição e inspiração que possa ocorrer deve ficar no 
campo dos comentários gerais, no momento oportuno.

● O livro básico indicado é O Evangelho Segundo o Espiritismo (Allan 
Kardec). Outros livros que podem ser recomendados: Caminho, Verda-
de e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, Ceifa de Luz (Emma-
nuel); Agenda Cristã (André Luiz); Jesus no Lar, Alvorada Cristã (Neio Lú-
cio); Luz no Lar (autores diversos) Deus Aguarda – Evangelho em Casa 
(Meimei); Messe de Amor (Joanna de Ângelis).
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As Caravanas de
Evangelho no Lar

O objetivo da Caravana do Evangelho no Lar é atender a solici-
tações no sentido de orientar a implantação do Evangelho no Lar, e 
priorizar estas orientações e vivências no próprio ambiente do Centro 
Espírita. Porém, existem situações nas quais as famílias, por alguma im-
possibilidade real de ir ao Centro Espírita, necessitam desta orientação 
em seu próprio lar ou em instituições. Estas situações deverão ser ana-
lisadas e acompanhadas pela Coordenação desta Atividade no Centro 
Espírita. Sendo considerada necessária a visita ao lar ou à instituição, 
deverá ser estudado cada caso com suas peculiaridades.

Orientações Gerais: orienta-se que tanto a abertura quanto o 
encerramento das atividades das Caravanas devam ser realizados no 
Centro Espírita, visando a propiciar aos trabalhadores um momento de 
harmonização, de oração conjunta em um ambiente de assepsia espiri-
tual, mas devemos lembrar que a elevação de propósitos, pensamentos 
e sentimentos é o que verdadeiramente assegura a sintonia com as es-
feras superiores da espiritualidade. Importante: no percurso do Centro 
Espírita até o lar ou instituição visitada e no retorno ao Centro Espírita, 
para o encerramento, os componentes deverão manter pensamento 
elevado, atitudes equilibradas e conversação saudável.

No lar ou instituição: procurar envolver a todos com bondade e 
simpatia. Entreter conversação otimista, educada, e conduzir as abor-
dagens à luz do Espiritismo. Preservar o respeito às diferentes orienta-
ções religiosas e a participação voluntária na realização do Evangelho 
no Lar.

Nas instituições deverá ser feito um contato prévio com os res-
ponsáveis para os devidos combinados e compartilhamento das normas 
institucionais e do tipo de atividade que será desenvolvida e, sempre 
que requisitado pela instituição atendida, deverão ser providenciados 
os documentos solicitados.

A tarefa desta caravana é, exclusivamente, de auxiliar na implan-
tação da Prática do Evangelho no Lar nas famílias e/ou nas institui-
ções. Encaminhar outras demandas às demais áreas responsáveis no 
Centro Espírita, tanto de assistência espiritual quanto material, consta-
tadas nas visitas às famílias ou instituições.
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Destacamos que as caravanas aos presí-
dios, hospitais e geriatrias deverão ser coor-
denadas e integradas pela equipe da Área de 
Atendimento Espiritual ao Centro Espírita – 
AECE, pela natureza das atividades desenvol-
vidas – comumente relacionadas à aplicação 
de passes e de atendimento fraterno. 

“Com Jesus nos empreendimen-
tos do Amor e com Kardec na 
força da Verdade, teremos toda 
orientação aos nossos passos, 
todo equilíbrio à nossa conduta.” 
Bezerra de Menezes
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