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“...graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo”.(Efésios 5:19-20) 

 

PAI  NOSSO  
Emmanuel – Psicografia de Francisco Cândido Xavier  

 
 
 

 

Nosso Pai, que estás em toda parte; 

Santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas; 

Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria;  

Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos; 

Tanto na terra, quanto nos círculos espirituais; 

O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje; 

Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores 

com esquecimento de todo mal; 

Não permitas que venhamos a cair sob os golpes 

da tentação de nossa própria inferioridade; 

Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos; 

Porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, 

da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre! 

Assim seja! 

Feliz Dia dos Pais 

ESTUDANDO KARDEC 
O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO 

Capítulo XIV – Honrar a Vosso Pai e a Vossa Mãe – Laços de Família
 

 

 

 

 

 

 

1- O que significa honrar vosso Pai e a 
vossa Mãe? 

R- Honrar vosso Pai e a vossa Mãe é 
consequência da Lei Geral da Caridade e de 
amor ao próximo. Honrar, porém, significa 

um dever a mais em relação aos pais: o da 
Piedade Filial. 

2- O que se entende por piedade filial? 
R- Significa que ao amor o filho precisa 

acrescentar o respeito, as atenções, a 
submissão, a condescendência, o que 

implica ainda a obrigação de cumprir, para 
com os Pais, de uma maneira mais 

rigorosa, tudo o que a caridade manda 
para com o próximo. Qualquer violação a 

esse mandamento é sempre punida por 
Deus rigorosamente. 

3- Quantas são as espécies de famílias? 
R- As famílias são de duas espécies: as 

famílias pelos laços espirituais e as famílias 
pelos laços corporais. 
4- Que são as famílias pelos laços 

espirituais? 

R- As famílias pelos laços espirituais são 
duráveis e se fortalecem pela depuração e 

se perpetuam no mundo dos Espíritos 
através das diversas migrações da alma. 
5- Que são as famílias pelos laços 

corporais? 
R- Essas famílias são frágeis como a 

matéria, extinguem-se com o tempo e, 
frequentemente, se dissolvem moralmente, 

desde a vida atual. 
6- Por que um Espírito reencarna em uma 

família que sempre detestou? 
R- Para se redimir de coisas feitas em vidas 

passadas e aprender a amar e perdoar 
àqueles com conviveu em épocas 

anteriores. 
7-O que acontece quando as famílias são 

homogêneas e unidas? 
R- Significa que nela reencarnam Espíritos 

que têm semelhança de gostos, que 
possuem identidade de progresso moral e 
afeição, e se reúnem como já o fizeram no 

Espaço, para se apoiarem mutuamente.   

http://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/5/18-20
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Reuniões Públicas 
 

Terças e Quartas-feiras: 15h30min 
Palestra, Passe e Triagem 

 

 

Sextas-feiras: 20h30min 
Palestra, Passe e Triagem 

 

 

Sábados: 18h  -  Palestra e Passe 
 

 

Procure chegar pelo menos 
15 minutos antes do início. 

 

 

A palestra faz parte do 

tratamento espiritual.   

 

 

E E

Evangelização Infantil 

Sábados - das 10h às 11h30min 
 

 

Biblioteca do C.E.U. 
 

Leia Kardec 

Instrua-se, atualize-se! 

Serviço gratuito  
 

 
 

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos  

 
 

ASSOCIE-SE AO C.E.U. 
 

 

O segundo sábado é dia de . . . 

  

As Formiguinhas do C.E.U. esperam por Você !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PALESTRAS DO MÊS DE AGOSTO 
DIA PALESTRANTE TEMA 
1 Osvaldo de Oliveira 

 

A Felicidade Não 

é Deste Mundo 2 Daniela Santos Rema 

5 Silvia Helena Vicente  
Ingratidão na 

Visão Espírita 
6 Roseana Armênio Caichjian 

8 Idalina Soares Gomes 

9 Reinaldo Marangoni 

12 Miriam Eliseu Matos  

Aborto na 
Visão Espírita 

13 Rubens Tavares Lima 

15 Miriam dos Santos Almeida 

16 Ana Maria Nogueira 

19 Jonas Nocerino Prado  

Terra, Escola 

dos Espíritos 
20 José de Abreu (Zezinho) 

22 Dárcio Destro 

23 Miriam Eliseu Matos 

26 Osvaldo de Oliveira 
 

Laços 

Familiares na 

Visão Espírita 

27 Dra. Tereza Cristina Or 

29 Simone Quidicomo 

30 Márcio Pires 
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Noite  Musical  

O  C.E.U. traz para você o  

Evangelho de Jesus     

 na voz de  

VANSAN 
Dia 12 de agosto às 20h 

(terça-feira) 
   

  

Distribuição de a famílias carentes 

Participe você também! 

Informe-se na secretaria e saiba como contribuir 

http://www.centroceu.com.br/
mailto:ceuespiritasunidos@gmail.com


CONFLITOS FAMILIARES  
 Richard Simonetti 

 
     

      Um dos mais graves problemas 
humanos está na dificuldade de 
convivência no lar. Pessoas que 

enfrentam desajustes físicos e 
psíquicos tem, não raro, uma 

história de incompatibilidade 
familiar, marcada por frequentes 
conflitos. 

     Há quem resolva de forma sumária: o 
marido que desaparece, a esposa que pede 

divórcio, o filho que opta por morar distante. 
     Alguns espíritas utilizam o conhecimento 
doutrinário para curiosas racionalizações: 

     - Minha mulher é o meu carma: neurótica, 
agressiva, desequilibrada. Que fiz de errado, 

meu Deus, para merecer esse "trem"? 
     - Só o Espiritismo para me fazer tolerar 
meu marido. Aguento hoje para me livrar 

depois. Se o deixar agora terei que voltar a 
seu lado em nova encarnação. Deus me livre! 

Resgatando meu débito não quero vê-lo nunca 
mais! 
     Espíritos que se prejudicaram uns aos 

outros e que, não raro, foram inimigos 
ferozes, reencontram-se no reduto doméstico. 

Unidos não por afetividade, nem por afinidade, 
e sim por imperativos de reconciliação, no 
cumprimento das leis divinas, enfrentam 

inegáveis dificuldades para a harmonização, 
mesmo porque conservam, 

inconscientemente, a mágoa do passado. Daí 
as desavenças fáceis que conturbam a vida 
familiar. Naturalmente situações assim não 

interessam à nossa economia física e psíquica 
e acabam por nos desajustar. 

     Importante considerar, todavia, que esses 
desencontros são decorrentes muito mais de 

nosso comportamento no presente do que dos 
compromissos do pretérito. Não seria razoável 
Deus nos reunir no lar para nos agredir e 

magoarmos uns aos outros. 
      É incrível, mas somos ainda tão duros de 

coração, como dizia Jesus, que não 
conseguimos conviver pacificamente. 
Reunamos duas ou mais pessoas numa 

atividade qualquer e mais cedo ou mais tarde 
surgirão desentendimentos e desarmonia. Isso 

ocorre principalmente no lar, onde não há o 
verniz social e damos livre curso ao que 
somos, exercitando o mais conturbador de 

todos os sentimentos, que é a agressividade. 
Neste particular, o estilete mais pontiagudo, 

de efeito devastador, é o palavrão. 
Pronunciado sempre com entonação negativa, 
de desprezo, deboche ou cólera, é qual raio 

fulminante. Se o familiar agredido responde 

no mesmo diapasão, o que  
geralmente   acontece, "explode" 
o ambiente, favorecendo a 

infiltração de forças das 
sombras. A partir daí tudo pode 

acontecer: gritos, troca de insultos, 
graves ofensas e até agressões 

físicas, sucedidos, invariavelmente, por 

estados depressivos que desembocam, 
geralmente, em males físicos e psíquicos. 

Se desejamos melhorar o ambiente 
doméstico, em favor da harmonização, o 
primeiro passo é inverter o processo de 

cobrança. 
     Normalmente os membros de uma casa 

esperam demais dos outros, reclamando 
atenção, respeito, compreensão, tolerância... 
A moral cristã ensina que devemos cobrar 

tudo isso sim e muito mais, mas de nós 
mesmos, porquanto nossa harmonia íntima 

depende não do que recebemos, mas do que 
damos. E, melhorando-nos, fatalmente 
estimularemos os familiares a fazer o mesmo. 

Todos aprendendo pelo exemplo, até o amor. 
Está demonstrado que crianças carentes de 

afeto têm muita dificuldade para amar. Será 
que estamos dando amor aos familiares? 
Não é fácil fazê-lo porque somos Espíritos 

muito imperfeitos. Mas foi para nos ajudar que 
Jesus esteve entre nós, ensinando-nos como 

conviver harmoniosamente com o semelhante, 
exercitando valores de humildade e sacrifício, 
marcados indelevelmente pela manjedoura e 

pela cruz. 
     • exerça severa vigilância sobre o que fala. 

Geralmente as desavenças no lar têm origem 
no destempero verbal; 

     • diante de familiares difíceis, não diga: "É 
minha cruz!" – O único peso que carregamos, 
capaz de esmagar a alegria e o bom-ânimo, é 

o de nossa milenar rebeldia ante os sábios 
planos de Deus; 

     • elogie as virtudes do familiar, ainda que 
incipientes, e jamais critique seus defeitos. 
Como plantinhas tenras, tanto uns como 

outros crescem na proporção em que os 
alimentamos; 

     • evite, no lar, hábitos e atitudes não 
compatíveis com as normas de civilidade 
vigentes na vida social. Sem respeito pelos 

companheiros de jornada evolutiva fica difícil 
sustentar a harmonia doméstica; 

     • cultive o diálogo. Diz André Luiz que 
quando os companheiros de um lar perdem o 
gosto pela conversa,  a afetividade logo deixa 

a família. 



 

 Evangelho para a Infância e a Juventude 
 

Procure no quadro ao lado dez palavras 

que exprimem elos importantes entre 

pais e filhos: 
 

carinho 

respeito  

consideração  

amor  

dedicação  

diálogo  

compreensão 

companheirismo 

confiança 

apoio 

 

 

 

 
Em uma reunião de Pais, numa 

Escola de periferia, a Diretora 

ressaltava o apoio que os pais devem 

dar aos filhos. Pedia-Ihes, também, 

que se fizessem presentes o máximo 

de tempo possível. 

Ela entendia que, embora a 

maioria dos pais e mães daquela comunidade 

trabalhasse fora, deveriam eles achar um tempinho 

para se dedicar a entender as crianças. 

Mas a diretora ficou muito surpresa quando um 

pai se levantou e explicou, com seu jeito humilde, 

que ele não tinha tempo de falar com o filho, nem 

de vê-lo durante a semana. 

Quando ele saía para trabalhar, era muito cedo 

e o filho ainda estava dormindo. Quando ele voltava 

do serviço, era muito tarde e o garoto não estava 

mais acordado. 

Explicou, ainda, que tinha de trabalhar assim 

para prover o sustento da família. Mas ele contou, 

também, que isso o deixava angustiado por não ter 

tempo para o filho, e que tentava se redimir indo 

beijá-lo todas as noites quando chegava a sua casa. 

E, para que o filho soubesse da sua presença, 

ele dava um nó na ponta do lençol que o cobria. 

Isso acontecia, religiosamente, todas as noites 

quando ia beijá-lo. Quando o filho acordava e via o 

nó, sabia, através dele, que o pai tinha estado ali e 

o havia beijado. O nó era o meio de comunicação 

entre eles. 

A diretora ficou emocionada com aquela história 

singela; e ficou surpresa quando 

constatou que o filho desse pai era um 

dos melhores alunos da escola. 

O fato nos faz refletir sobre as 

muitas maneiras de um pai ou uma mãe 

se fazerem presentes, de se 

comunicarem com o filho. 

Aquele pai encontrou a sua; simples, mas 

eficiente. E o mais Importante é que o filho 

percebia, através do nó afetivo, o que o pai estava 

lhe dizendo. 

Por vezes, nos importamos tanto com a forma 

de dizer as coisas e esquecemos o principal, que é a 

comunicação através do sentimento. Simples gestos 

como um beijo e um nó na ponta do lençol valiam, 

para aquele filho, muito mais que presentes ou 

desculpas vazias. 

É válido que nos preocupemos com nossos 

filhos, mas é importante que eles saibam, que eles 

sintam isso. Para que haja a comunicação, é preciso 

que os filhos "ouçam" a linguagem do nosso 

coração, pois em matéria de afeto, os sentimentos 

sempre falam mais alto que as palavras. 

É por essa razão que um beijo, revestido do 

mais puro afeto, cura a dor de cabeça, o arranhão 

no joelho, o ciúme do bebê que roubou o colo, o 

medo do escuro. A criança pode não entender o 

significado de muitas palavras, mas sabe registrar 

um gesto de amor. Mesmo que esse gesto seja 

apenas um nó. Um nó cheio de afeto e carinho. 

 
  

                                                   Caça-palavra 
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Desconhecemos o autor  



 

 Evangelho para a Infância e a Juventude 
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