
A Família e Seus Conflitos

Eduardo Haddad, 6 de Dezembro de 2020



No Caminho da Elevação (Chico Xavier, Livro da Esperança. Pelo 
Espírito Emmanuel)

Tomai sobre vós o meu jugo... Jesus - Mateus : 11 - 29



Codificação Espírita – Livro dos Espíritos (Q 773-775); 
Evangelho Segundo o Espiritismo (Cap IV, item 18-23)

A organização familiar é uma manifestação da Lei 
de Sociedade 

• “Os laços sociais são necessários ao progresso e os de 
família mais apertados 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 irmãos.”

• O relaxamento dos laços de família resultaria no 
recrudescimento do egoísmo



Codificação Espírita – Livro dos Espíritos (Q 773-775); 
Evangelho Segundo o Espiritismo (Cap IV, item 18-23)

A família terrena representa uma pequena parte da nossa família 
espiritual 

• No espaço, os Espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, 
pela simpatia e pela semelhança das inclinações. 

• Na terra, alguns encarnam juntos (na família ou no círculo social) a fim de 
trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. 

• Simpatias e antipatias



A Grande Família Universal

Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, 
querendo falar com ele. Alguém lhe disse: “Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar 
contigo.  Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos?”, perguntou ele. E, estendendo a mão 
para os discípulos, disse: “Aqui estão minha mãe e meus irmãos! Pois quem faz a vontade de 
meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe”. Mateus 12:46-50

“Deus permite que, nas famílias, ocorram essas encarnações de Espíritos antipáticos ou 
estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e, para outros, de meio de 
progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contacto dos bons e por efeito dos 
cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as 
antipatizas se esvaem. E desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de 
Espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos” ESE Cap IV Item 19



O Que Sua Família Representa Para Você?

1. Uma fonte de conflitos

2. Uma fonte de apoio

3. Uma escola

4. Um porto seguro





Centro de Planejamento de Reencarnações
Cidade Espiritual “Nosso Lar”



Pavilhão de Desenhos

Pavilhões de desenho,  
onde numerosos  

cooperadores traçavam  
planos para  

reencarnações incomuns.



A REENCARNAÇÃO DE SEGISMUNDO

Em uma encarnação precedente do casal
Adelino-Raquel, após uma paixão
desvairada, Segismundo assassinou
Adelino, e Raquel foi parar no
prostíbulo. Desencarnaram, cada um por
sua vez, sob intensa vibração de ódio.
No plano espiritual, o casal prometeu
receber Segismundo como filho.



André Luiz e seu instrutor Alexandre chegam à casa de Adelino-Raquel.
Herculano, que trouxe Segismundo, para a aproximação com o casal,
esperava-os na entrada da casa.



Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam de Segismundo, o qual
se encontrava visivelmente abatido. O casal Adelino-Raquel tomava a
refeição da tarde com seu filho primogênito.



Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam da mesa e percebem
que Adelino está aflito e de pouca conversa com a esposa. O
pensamento envenenado dele destruía a substância da hereditariedade.

O casal  
não está 

bem.



Alexandre aproxima-se e dá um passe no pequeno Joãozinho para
desperta-lhe o interesse sobre a conversa dos pais, para que, com suas
perguntas pueris, consiga desfazer o mal-estar, melhorar a atitude de
Adelino e o clima de relacionamento do casal.



Profundamente, comovido com a atitude interessada do filho e o diálogo
amoroso da esposa, Adelino despede-se com uma delicadeza não
habitual e promete voltar, à noite, mais cedo para orar juntos ao deitar.





Adormecidos, Raquel e Adelino abandonam seus corpos físicos. Raquel
vai ao encontro de sua avó materna, enquanto Adelino vagueava no
quarto angustiado e espantadiço.



Adelino apavora-se ao ver Segismundo. Alexandre interfere lançando
raios magnéticos tranqüilizadores sobre ele e, em seguida, convence
Adelino de que Segismundo não lhe deseja mais nenhum mal e que está
em busca de seu perdão e acolhimento paternal.



Comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de
perdão de Segismundo, seu algoz em vida pretérita, dissipando, nesse
momento, as pesadas nuvens de ódio que enodoava seu perispírito e
escondia sua condição de espírito elevado e nobre.



Satisfeitos com o trabalho da noite, Herculano e Alexandre (frente) e
André Luiz e Segismundo (atrás) deixam a casa de Adelino-Raquel, para
retornar na semana seguinte para iniciar o serviço da reencarnação.



Após a prece de Adelino e sob os influxos de energias sublimes de
Espíritos superiores, Raquel recebe o espírito de Segismundo dos
braços de sua avó materna.



Adelino se aproxima da esposa e lhe abraça ternamente. Segismundo, em
sua “forma infantil”, ligava-se fortemente à Raquel, tornando-se alma de
sua alma e, logo, seria carne de sua carne.



André Luiz e o orientador Alexandre deixam a cidade do Rio e volitam em
direção à colônia espiritual “Nosso Lar”, onde vivem.



As Abençoadas Oportunidades de Reeencarnar
"[...] sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. 
Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do 
vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro de 
modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que 
primeiro chamamos a vossa atenção por meios de fenômenos capazes de 
ferir-vos os sentidos e que agora vos damos instruções , que cada um de 
vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos O 
Livro dos Espíritos." Santo Agostinho, LE Q.919

Quando ressaltamos que o espírito é imortal e que o "tempo está a nosso favor", de 
alguma sorte isso trás algum consolo. Ainda que um espírito não resolva todos os seus 
conflitos em uma única vida física, o mecanismo da reencarnação (como no exemplo de 
Segismundo) lhe possibilitará incontáveis oportunidades de ajustamento. O importante 
é o progresso e melhorar-se moralmente e aos poucos, praticando a verdadeira 
caridade. O LE também nos trás a esperança de um futuro melhor, onde as leis morais 
serão praticadas por homens de bem, como uma família universal em comunhão 
relativamente perfeita com o Criador.



Recursos que a Doutrina nos Oferece

Evangelho no Lar

Educação dos Pais e Filhos
• Evangelização Infantil (4-6 anos)
• Evangelização Infantil (7-11 anos)
• Evangelização do Jovem (12+ anos)
• ESDE
• Estudo do Livro dos Espíritos
• Reflexões sobre o Evangelho SE

Atendimento Fraterno
• Orientação sob a ótica da 

Doutrina Espirita
• Conversa Individualizada e 

sigilosa
• Agendamento com antecedência

Grupo de Irradiação
• Preces para indivíduos ou 

famílias em necessidade



A Evangelização Infantil e do Jovem

• Uma das atividades mais importantes do Centro 
Espírita: Semente para o Futuro Homem ou 
Mulher de Bem

• “Surveys” para os pais e estudantes serão 
enviadas na próxima semana

• Meios de colaborar com a Evangelização Infantil

• Conversar com seus estudantes sobre o assunto 
discutido na aula

• Voluntariar-se
• Preces iniciais da Evangelização da aula de seus filhos 

(pode ser em Português)
• Leitura de estórias (Inglês e Português)
• Auxiliar ou Instrutor (a) das aulas



A Prática Diária

• O perdão é o treino da compreensão. 

• A tolerância é o treino da aceitação.

• A atenção é o treino do diálogo.

• O respeito é o treino da educação.

• A renúncia é o treino da doação 
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