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Mãe,
hoje na
escola...

Fala depois
meu filho, que
agora quero
assistir à
televisão.

Mas mãe... é
importante, a
professora...

   Depois filho, depois,
 que agora estou ocupada.
Não vê que quero assistir
televisão, estou cansada,
não tenho disposição
agora. Nem quero falar
no assunto...

Mas mãe... é
importante, a
professora...

Sala de uma casa
qualquer, 20h00, família
reunida, televisão
funcionando a pleno
volume.
No ar o mais recente mimo
televisivo, acalentando as
ilusões e sonhos de todos.
Todos sonhando com as
maravilhas mostradas pela
telinha quando...

Cenário 1Cenário 1Cenário 1

Ô moleque!!?
Vê se cala a boca,

e nos deixa
assistir televisão.

Moleque chato!



Garoto, falou com
sua mãe a respeito
da nossa ida ao

teatro assistir uma
peça no próximo

sábado?

Sim Professora,
sim... se me
deixarem falar.

Sala de aula na escola do
bairro, à entrada dos
alunos.

Cenário 2Cenário 2Cenário 2

Veja se fala comeles hoje à noite, poistemos que definirisso até amanhã,caso contrário vocênão poderá ir.

Não professora,
minha mãe e meu pai
estavam assistindo
televisão. E nem me
deixaram falar. Não

sei se poderei ir...
 



Este talvez seja, nos dias que correm, o mais comum dos
diálogos domésticos. Todas as famílias de um modo geral,
descuraram da necessidade da conversa entre os seus
membros, para que haja um entendimento, uma troca de
experiências entre todos. 
Esquecem as pessoas que o INSTITUTO DA FAMÍLIA, posto na
berlinda por maus sociólogos, psicólogos, e outros “logos” mais,
deixado de lado pela busca incessante do ganho material,
questionado pelos filósofos de fancaria, e dito ultrapassado
pelas tais “inteligências privilegiadas”, é a base de toda a
estrutura da sociedade. Sim, os Espíritos que compõe uma
família via de regra são ligados por experiências vivenciadas em
encarnações anteriores, e ao se juntarem novamente, atendem
necessidades reencarnatórias, livre arbítrio exercido em busca
de evolução individual e do grupo.
Se a família estiver bem, toda a sociedade estará bem...
Se a família estiver mal, a sociedade também estará mal...
Todos conhecemos a necessidade do homem viver em
sociedade. Até por uma questão instintiva, pois foi a partir do
gregarismo que surgiu a sociedade, bem como a convivência
entre os divergentes, o que leva ao aperfeiçoamento de cada
um. Ora, para que a sociedade exista de fato, é necessário o
DIÁLOGO.
Temos por obrigação instituirmos em nossos lares o DIÁLOGO,
desligando a televisão, o rádio. Deixando de lado o jornal, e
apenas CONVERSARMOS. FALARMOS E OUVIRMOS.

Sim conversarmos, pois assim ouviremos nossos filhos. 
Eles nos ouvirão. 
Saberemos de seus problemas. 
Eles saberão dos nossos. 
Precisamos todos, lançar
a Campanha Nacional do Diálogo Doméstico,
cuja frase de partida poderia ser ...

Você já
conversou com
seus familiares

hoje?





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

Vl. Guilherme - Jundiaí
13216.180

(11) 4587.5357

vinhadeluzjundiai@vinhadeluzjundiai.org.br



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


