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 Família é .... 
Conjunto de pessoas, em geral

ligadas por laços de parentesco,

que vivem sob o mesmo teto.

 Conjunto de ascendentes,

descendentes, colaterais e afins

de uma linhagem ou provenientes de

um mesmo tronco; estirpe. 

Pessoas do mesmo sangue ou não,

ligadas entre si por casamento,

filiação, ou mesmo adoção;

parentes, parentela. 

Grupo de pessoas unidas por

convicções, interesses ou origem

comuns. 

Conjunto de coisas que apresentam

características ou propriedades

comuns.
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Mais um excelente
texto para estudo
do nosso querido

amigo.

Gastão Crivel ini





Desposaste alguém que não mais te
parece a criatura ideal que conheceste.
A convivência te arrancou dos olhos as
cores diferentes com que o noivado te
resguardava o futuro que hoje se fez
presente. Em derredor, provações,
encargos renascentes, familiares que te
pedem apoio, obstáculos por vencer. E
sofres. Entretanto, recorda que antes da
união falavas de amor, e te mostravas na
firme disposição que assumiste com os
deveres que te marcam agora os dias;
não recues da frente de trabalho a que o
mundo te conduziu. Se a criatura que te
compartilha transitoriamente o destino
não é aquela que imaginaste e sim
alguém que te impõe a difícil tarefa a
realizar, observa que a união de ambos
não se efetuaria sem fins justos e dá de
ti quanto possível para que essa mesma
criatura venha a ser como desejas.



Compreendo que um homem que, por um
trabalho constante e honrado ganhou a
fortuna, experimente uma satisfação,
muito justa, que Deus aprova. Porém, daí
a um apego que absorva todos os outros
sentimentos provocando a frieza do
coração, há uma distância tão grande
quanto da avareza sórdida ao
esbanjamento exagerado, dois vícios
contra os quais DeusE, diante de filhos ou
parentes que se valem de títulos
domésticos para te ferir ou menosprezar,
nem por isso deixes de amá-los. São eles,
presentemente na Terra como os fizemos
em outras épocas, e os defeitos que
mostrem não passam de resultados das
lesões espirituais causadas por nós
mesmos, noutros tempos, quando lhes
orientávamos a existência, nas trilhas da
evolução.



É provável que tenhamos dado um
passo à frente. Talvez o contato deles
agora nos desagrade pela nódoa de
sombra que já deixamos de ter ou de
ser. Isso, porém, é motivação para
auxílio, não para fuga. Atentos ao
princípio do livre arbítrio, que rege a vida
espiritual, é claro que ninguém te
impede de cortar laços, sustar
realizações, agravar dívidas ou delongar
compromissos assumidos. O divórcio é
medida perfeitamente compreensível e
humana, toda vez que os cônjuges se
confessem à beira da delinquência,
embora se transforme em débito para
resgate em novo nível.



E o afastamento de certas ligações é
recurso necessário em determinadas
circunstâncias, a fim de que possamos
voltar a elas, algum dia no futuro, com o
proveito preciso. Reflete, porém, que a
existência na Terra é um estágio
educativo ou reeducativo e tão só pelo
amor com que amamos, mas não pelo
amor que esperamos ser amados, nos
será possível trabalhar para redimir e,
por vezes, saber perder para realmente
vencer.



Francisco Cândido Xavier,

Espírito Emmanuel e

José Herculano Pires
 

- Na Era do Espírito -

- textos escolhidos e simplificados

por Gastão Crivelini -



Para saber mais, leia
diretamente na fonte.



“A família é a basefundamental sobre a qual
se ergue o imenso edifício

da sociedade. Toda vez que
a família se enfraquece a
sociedade experimenta

conflitos, abalada nas suasestruturas.”
 - Joanna de Ângelis -



Estamos atualizando nossas redes.
Em breve você encontrará muito conteúdo.

Acreditamos que muitas outras pessoas podem
conhecer a Doutrina Espírita.

Por isso contamos com sua ajuda para
curtir, comentar e compartilhar.

Visite nossas redes

@vinhadeluzjundiai





Rua Frei Itaparica, 33
(paralela à rua Carlos Gomes)

Vl. Guilherme - Jundiaí
13216.180

(11) 4587.5357

vinhadeluzjundiai@vinhadeluzjundiai.org.br


