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Sugestão de programação: No calendário anual de trabalhos da Feemt constam os dias 25 e 26
de abril, para a realização do “Encontro da Família”, importante esclarecer que cada regional fará
a opção por um dos dias ou os dois dias dependendo da realidade e possibilidades de cada
região. Essa sugestão é para um dia de evento, podendo ser adaptada para mais.
Horário

Atividade

7h:00

Recepção

8h30

Abertura – Apresentação do Vídeo

8h50

Atividade de Integração – Dinâmica dos Balões

9h10

ESTUDO – Convite ao Amor

10h10

Coffee Break

10h30

ESTUDO – Convite ao Amor

12h:00

Almoço

13h30

Atividade de integração para depois do almoço – Dinâmica da Flor

15h:00

Coffee Break

15h20

ESTUDO – Convite ao Amor

18h:00

Encerramento

7h:00



Recepção e café da manhã -

1h30´

Sugere-se que haja uma mesa de café da manhã, onde cada família colabore com algo, (café,
leite, chá, pães, bolos, etc).
Se possível, um grupo de canto recepcionando com música ou uma voz e violão.
Secretaria para inscrever e entregar os crachás, como sugestão pode ser oferecido um bombom,
pão de mel ou uma flor com uma mensagem dando-lhes as boas vindas.

8h30 

Abertura do evento -

20´

Dar boas-vindas ao grupo apresentar-se, ler uma mensagem para harmonizar o ambiente
e fazer a prece de abertura. Colocar o vídeo do encontro para preparar os participantes e o
ambiente.
Em seguida ler o poema reflexão “Família”, (ANEXO1) sugerimos que seja escolhido de
quatro a cinco pessoas para leitura deste texto.
Após, enunciar o tema deste encontro: “Convite ao Amor”, salientar sobre a propriedade
da obra „Saúde das Relações Familiares‟, que é mais do que um convite, trata-se de um roteiro
sensível e profundo, portanto reflexivo, para quem desejar verdadeiramente buscar as mudanças
pessoais para uma nova Era, um novo Ser, uma vida melhor em Família. Esperando que nesse
momento todas as instituições espíritas de Mato Grosso que vivem esse evento enviem vibrações
e preces a Jesus em favor de cada família deste planeta.
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8h:50  Atividade de integração Dinâmica dos Balões - 20´

Possibilita integração dos participantes, assim como reflexões pertinentes ao tema
do Encontro da Família 2015 – FAMÍLIA – CONVITE AO AMOR
A dinâmica deve ser realizada com a música “Perhaps Love” de John Denver e Plácido
Domingos ao fundo e num tom suave. A explanação desta dinâmica está no ANEXO 2.

09:10 

ESTUDO -

Módulo: Convite ao Amor

2h:30

Fazer uma exposição usando apresentação em data show tendo como base os conteúdos
da doutrina espírita, projeto espiritizar e os ensinamentos cristãos, que nos convidam ao exercício
do Amor incondicional – é a virtude resultante da prática da lei de amor, justiça e caridade,
fundamental para um relacionamento familiar equilibrado, potencializando em cada participante o
auto e o alo acolhimento, consolo e esclarecimento para aceitarmos esse convite de amor.
Dialogar com os participantes sobre o conteúdo, estimulando a emissão de ideias e fazendo os
esclarecimentos necessários. Destacar a importância dos conteúdos doutrinários como
instrumento para a nossa transformação moral. ANEXO 3
Sugerimos aos facilitadores do Encontro da Família, que façam um estudo prévio e minucioso
do texto, a fim de conduzirem o estudo, com alguns comentários pertinentes e doutrinários,
auxiliando assim aos participantes a raciocinar, refletir e até mesmo responder algumas
perguntas previamente preparadas pelos facilitadores.
Para aprofundar os estudos deste conteúdo, estudar a obra „Saúde das Relações Familiares‟
de Alírio de Cerqueira Filho.

20‟

10:10  Coffee Break -

Sugerimos uma parada breve, com alguns petiscos para os participantes, pois, a principal
função do intervalo é o descanso físico e mental e a interação de todos, para que a continuidade
ocorra em clima de alegria e harmonia, sem o desconforto do estomago muito vazio e do físico
inativo por muito tempo.

10:30 

ESTUDO -

Módulo: Convite ao Amor

2h:30

Retornar para o estudo do power point.

12:00h  Almoço -

1h:30
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13:30h  Atividade de Integração Dinâmica da Flor - 1h:30´
O objetivo dessa dinâmica/vivência é trabalhar as virtudes que estão latentes em nós
(desde a construção das flores), para que possamos desenvolvê-las em nossa intimidade,
aceitando o CONVITE AO AMOR. Deverá ser usada a música “Amor” de Vansan. A explanação

está no ANEXO 4.

15h:00  Coffee Break -

20‟

Sugerimos uma parada breve, com alguns petiscos para os participantes, pois, a principal
função do intervalo é o descanso físico e mental e a interação de todos, para que a continuidade
ocorra em clima de alegria e harmonia, sem o desconforto do estomago muito vazio e do físico
inativo por muito tempo.

15:20h 

ESTUDO

Módulo: Convite ao Amor

-

2h:00

Fazer uma exposição usando apresentação em data show tendo como base os conteúdos
da doutrina espírita, projeto espiritizar e os ensinamentos cristãos, que nos convidam ao exercício
do Amor incondicional – é a virtude resultante da prática da lei de amor, justiça e caridade,
fundamental para um relacionamento familiar equilibrado, potencializando em cada participante o
auto e o alo acolhimento, consolo e esclarecimento para aceitarmos esse convite de amor.
Dialogar com os participantes sobre o conteúdo, estimulando a emissão de ideias e fazendo os
esclarecimentos necessários. Destacar a importância dos conteúdos doutrinários como
instrumento para a nossa transformação moral. ANEXO 3
Sugerimos aos facilitadores do Encontro da Família, que façam um estudo prévio e minucioso
do texto, a fim de conduzirem o estudo, com alguns comentários pertinentes e doutrinários,
auxiliando assim aos participantes a raciocinar, refletir e até mesmo responder algumas
perguntas previamente preparadas pelos facilitadores.
Para aprofundar os estudos deste conteúdo, estudar a obra „Saúde das Relações Familiares‟
de Alírio de Cerqueira Filho.

18:00  Encerramento -

30´

A dinâmica de encerramento deve ser realizada pelo coordenador do encontro que deve ler
compassadamente, sempre colocando a emoção nas palavras. As pessoas vão mentalizando todo
o processo à medida que as orientações vão sendo oferecidas e guardarão em seus corações as
emoções vivenciadas nesse encontro. A música utilizada nesse momento é “The Enchanted
Garden”. A explanação dessa dinâmica está no ANEXO 5.
Após a Prece final de agradecimento pelas bênçãos recebidas realizada pelo próprio
coordenador.
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ABERTURA EVENTO – POEMA REFLEXÃO FAMÍLIA

Família...
Todos temos,
Dela viemos.
Nela nascemos...
Então crescemos.
Para uns,
a família é só o pai,
para outros, só a mãe,
muitos só têm o avô...
Mas é família:
sinônimo de calor!
Tem família
que é completa,
repleta, discreta,
seleta, aberta...
Outra,
é engraçada,
atiçada, afinada,
engrenada, esforçada,
empenhada...
Mas tem família
complicada, indelicada,
desajustada, desacertada,
debilitada...
Família...
Família é assim:
lá não temos capa
- nada nos escapa!
Máscaras, como usar?
Não, não dá prá enganar!
Às vezes queremos fingir,
mas isto é apenas mentir...

E, é lá dentro de casa
que surge, cresce, aparece,
o lobo voraz,
o urso mordaz,
elefantes ferozes,
(com trombas e tudo)
leões velozes
com unhas e dentes
inclementes...
Família...
Família é lugar
onde convivem os diferentes:
um é risonho, outro tristonho;
um é exibido, outro inibido;
um é calado, outro exagerado;
um é cabeludo, outro testudo;
um é penteado, outro descabelado...
Família...
Família é assim:
nunca é possível contentar,
pois onde há diferenças,
haverá desavenças.
como a todos agradar?
Mas entre todos os valores
Cultivados entre nós
Há algo como uma voz
Muito enfática a dizer:
“Cultive a educação,
faça lazer, haja afeição;
dê carinho, tudo aos seus!
Mas o maior valor
– maior até que o amor –
é cultivar Deus!”
Noélio Duarte
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DINÂMICA DOS BALÕES

Possibilita integração dos participantes, assim como reflexões pertinentes ao tema do Encontro da
Família 2015 – FAMÍLIA – CONVITE AO AMOR
1° momento - formar um círculo com os participantes (Dependendo da quantidade de
participantes formar mais círculos...2...3....4. se tiver espaço), caso contrário formar um círculo
dentro do outro.
2° momento - o coordenador desta atividade iniciará a dinâmica pedindo dez voluntários entre
os participantes. (Se tiver muitos participantes, dobre a quantidade de voluntários e de
balões)
3° momento - o coordenador entregará à cada voluntário um balão inflável com um papel
contendo uma reflexão sobre a família, em seguida pedirá que encham os balões e amarrem bem
(lembrem de ter balões reserva)
4° momento - O coordenador dirá aos voluntários que joguem os balões para o alto e todos os
participantes deverão interagir não deixando os balões caírem.
5° momento - ao final de um minuto o coordenador pedirá que parem e quem estiver com o
balão irá estourá-lo, pegar a mensagem.
6° momento - o coordenador pedirá que um a um leiam as mensagens e o grupo poderá estar
refletindo sobre elas.
Material necessário: dez (ou mais) balões coloridos infláveis com frases escritas em papeizinhos
colocadas dentro de cada balão.
IMPORTANTE: é fundamental que sejam lidas de forma calma e serena para um bom
entendimento de cada frase/reflexão. Sugerimos que as frases sejam apenas lidas e não
comentadas no momento da vivência.
 A família é o lugar por excelência, onde somos convidados a colaborar uns com os outros.
 A família é o núcleo de aformoseamento espiritual, que enseja aprendizagem de
relacionamentos futuros exitosos. (Joanna de Ângelis)
 É fundamental para a convivência familiar saudável, que utilizemos o aprendizado de amor.
 O dever consciencial começa no interior de cada um e diz respeito a sua própria consciência.
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Somos convidados pela vida a desenvolver o amor, na convivência conjugal, maternal,
paternal, filial, fraternal.......
 No lar começa o incomparável labor de edificação moral, de todos os membros que o
constitui.
 O exercício da Paciência no clã familiar é valiosa contribuição para a experiência
iluminativa. (Joanna de Ângelis).
 A família é o resultado do largo processo evolutivo do espírito na extensa trajetória vencida
por meio das sucessivas reencarnações. (Joanna de Ângelis)
 A família é o alicerce sobre o qual a sociedade se edifica, sendo o primeiro educandário do
espírito, onde são aprimoradas as faculdades (...) Joanna de Ângelis.
 A família é a escola de bênçãos onde se aprendem os deveres fundamentais para uma vida

feliz e sem cujo apoio fenecem os ideais, desfalecem as aspirações, emurchecem as
resistências morais. (Joanna de Ângelis)
 É da Divina Lei que somente através do AMOR o espírito encontra a plenitude, e a família é

o local onde se aprimora esse sentimento, que se desdobra em diversas expressões de
ternura, de abnegação, de afetividade... (Joanna de Ângelis)
 A família é reduto de trabalho coletivo, no qual todos têm o dever de ajudar-se. Quem se

encontra melhor informado, mais facilidade dispõe para contribuir em favor do
esclarecimento daquele que ignora. (Joanna de Ângelis)
 A família não é apenas o grupo biológico residente sob o mesmo teto, mas a reunião de

espíritos que se exercitam na experiência da evolução, onde deve reinar a fraternidade, a fim
de se ampliarem os sentimentos de amor no futuro em relação a toda a sociedade. (Joanna
de Angelis).
 No pequeno grupo doméstico inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se

os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada.
(Joanna de Ângelis).
 Desde quando nasce um filho, os genitores são convidados pela vida a uma mudança de

objetivos existenciais. (Joanna de Ângelis)
 A convivência entre filhos e pais é recurso psicoterapêutico valioso, trabalhando o

inconsciente de ambos, de maneira a serem superadas as reminiscências negativas que
possam ressumar, programando a reconciliação e o bem estar através do amor incessante,
delineador da felicidade do grupo. (Joanna de Ângelis)
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ANEXO 3

-

PPT EM WORD - TÓPICOS

Slide 01
Encontro da Família 2015
Slide 02
O QUE É A ÁREA DA FAMÍLIA?

Slide 03
DA ONDE É O MATERIAL DESTE ENCONTRO?
Livro Saúde das Relações Familiares de Alírio de Cerqueira Filho

Slide 04
LIMITES NO RELACIONAMENTO FAMILIAR
Quando mudamos, servimos de exemplo de mudança para os outros. A pessoa ao
desenvolver esse poder, usa-o para colaborar, para que o outro adquira as experiências e viva a
sua vida, da melhor maneira possível.
Portanto, esse poder será usado na relação conjugal, na maternidade, na paternidade,
na relação filhos/pais, entre irmãos, com qualquer relação que tivermos em família.
Slide 05
LIMITES NO RELACIONAMENTO FAMILIAR
Para aprender como devem ser os limites, vamos buscar os ensinamentos de Jesus.
Primeiramente em Matheus, Cap.5, v37:
“Seja, porém a sua palavra sim, sim, e o não, não. O que disto passar, vem de procedência
maligna”.
As palavras de Jesus são muito claras na questão de que deve haver limites. Então, se
quando as coisas são sim e logo viram não, é maligno. Quando forem não e logo viram sim, é
maligno também. Quando precisamos e queremos dizer não e dizemos sim, é maligno. O
contrário também o é.
Slide 06
LIMITES NO RELACIONAMENTO FAMILIAR
Quando agimos assim, sempre nos fará mal. Quando não colocamos limites, vamos
proceder de forma maligna, de uma forma má, que vai nos perturbar, nos desequilibrar.
Como deve ser esse limite? Como estabelecê-lo? Jesus também nos dá a forma de
estabelecer o limite, em Matheus, Cap.5, V37: “Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier e ser
insípido, como restaurar o sabor?”. Então, o sal é grande medida do equilíbrio. Jesus usa o sal
como medida de equilíbrio. Se colocarmos sal de menos, ficará insípido, sem gosto, mas se
colocarmos sal demais, a comida ficará salgada. Então o sal só vai ser benigno quando estiver
sendo usado com equilíbrio, nem de menos, nem demais. Somos convidados ao equilíbrio. O
limite é uma prática de equilíbrio por excelência. Esse equilíbrio é fundamental: o sim, bem
colocado e o não, bem colocado.
Porém, é isso que observamos na prática?
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Slide 07
LIMITES NO RELACIONAMENTO FAMILIAR
A medida certa dependerá do bom-senso.
O amor e a prática do dever consciencial vão orientar o bom-senso.
Os limites podem ser de três tipos: rígidos, difusos e equilibrados.
Slide 08
LIMITES NO RELACIONAMENTO FAMILIAR
Rígido quando predominam os sentimentos de onipotência, prepotência, autoritarismo,
individualismo, auto-anulação, agressividade e imposição.
A onipotência nada mais é do que a prática desse individualismo, na qual há a exaltação
de si mesmo: “Eu sou melhor, penso melhor. Eu sei das coisas, você não sabe.” Está sempre
dando lição de moral para os outros, falando o que os outros precisam ou não precisam fazer.
Slide 09
LIMITES NO RELACIONAMENTO FAMILIAR
No limite rígido há um movimento de imposição. É inflexível, algo no qual não há
alternativas. “Ou é assim, ou é assim.” É focado no não. O não é colocado de forma rude: “As
coisas têm que ser como eu quero, têm que ser do meu jeito e não do jeito que você quer!”
O lema desse tipo de limite é: “Eu e não o outro.” O tipo de “educação” comum no passado,
era assim:” Eu sou seu pai. Eu é que sei, você não sabe... É não, porque eu sou seu pai. É não,
porque eu sou sua mãe.” É não porque sim........”. Esse tipo de limite vai gerar a criança
“boazinha,” porque ela aprende a agradar o pai e a mãe.
Slide 10
LIMITES NO RELACIONAMENTO FAMILIAR
O Limite difuso é aquele no qual predominam a impotência, a permissividade e também o
individualismo.
Há um sentimento de impotência: “Não posso fazer nada” e permissividade: “Cada um
pode fazer o que quer, como quer, na hora que quer”. Nesse tipo de limite o individualismo é
diferente do limite rígido, porque o lema é: “Cada um por si”.
No limite rígido é: “Eu e não o outro. Eu sei e você não sabe.”
No limite difuso é: “Eu, ou o outro. Todo mundo sabe o que fazer da sua vida,” ou, o que é
mais comum: “Todo mundo não sabe e cada um que se vire”.
Não há uma direção. Em algumas famílias pode haver uma ausência total de limites, ou
um limite tão tênue que, praticamente, não existe.
Slide 11
LIMITES NO RELACIONAMENTO FAMILIAR
Todas as relações necessitam de limites, mas equilibrados, bem colocados. No caso da
família, os limites começam na relação conjugal, pois, sem limites bem estabelecidos, essa
relação gerará grandes dificuldades. A partir da relação conjugal, os pais colocarão limites na
relação deles com os filhos, dos filhos com eles e entre irmãos.
Portanto, dentro de qualquer relação, os limites rígidos e difusos vão gerar grandes
dificuldades nos relacionamentos.
Slide 12
LIMITES NO RELACIONAMENTO FAMILIAR
Limite equilibrado. Nesse tipo de limite predomina o poder de realização e de
transformação. É o poder de realizar ações de transformação da própria vida.
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No limite rígido há um padrão de onipotência e prepotência, abusos do poder. No difuso há
a impotência, falsa ausência do poder.
No equilibrado há o poder real.
O único poder verdadeiro é o de mudar a nós mesmos. Não temos o poder de mudar os
outros. Quando criamos a ilusão de que temos o poder de mudar os outros, entramos na
onipotência e na prepotência.
Slide 13
LIMITES NO RELACIONAMENTO FAMILIAR
O poder real é esse que cabe à nós realizar em nós mesmos, nos transformando em
pessoas melhores. Isso não significa que vamos deixar os filhos, os cônjuges e outros membros
da família fazerem o que quiser.
Ao nos transformarmos, vamos nos tornar pessoas melhores, mais equilibradas. Isso nos
gera autoridade ao colocar os limites, pois difere do autoritarismo, do limite rígido, no qual há uma
falsa autoridade. A pessoa que age com autoritarismo, fala da “boca para fora”, sem autoridade,
porque não faz esforços para exercitar aquilo que fala.
Ao contrário, quando a pessoa utiliza o poder de realizar ações de transformação da própria vida
para melhor, fala da “boca para dentro”, pois faz exercícios para sentir e vivenciar o que fala.
Slide 14
LIMITES NO RELACIONAMENTO FAMILIAR
Quem age com autoritarismo impõem limites desta forma:
“É assim porque sou seu pai. É assim porque sou seu marido”
Quem age com autoridade coloca limites desta forma:
“É assim porque eu me esforço para ser assim. Porque nós estamos querendo ser uma
família assim, mais amável e respeitosa.
Porque nós estamos querendo um casamento assim, com base em respeito e na
valorização um do outro”.
É a pessoa que se esforça, realizando as transformações que necessita. Por isso tem
autoridade. Não é a pessoa perfeita, mas é a que busca se aperfeiçoar. Estamos muito distantes
da perfeição.
Slide 15
LIMITES NO RELACIONAMENTO FAMILIAR
A autoridade tem, como base, a individualidade. Na individualidade, a pessoa age como
pensa que deve ser o melhor, mas respeita o direito do outro de pensar diferente. Age da melhor
maneira possível, mas sempre sabendo que existe o direito do outro e que a nossa
individualidade termina, quando começa a do outro.
Slide 16
LIMITES NO RELACIONAMENTO FAMILIAR
Quando colocamos limites com equilíbrio, há sempre um movimento de respeito – “eu” e o
“outro”, formando o “nós” – cada um com a sua individualidade. Então, em toda relação sempre
vai haver esse “nós”, que pode ser duas, três, quatro, cinco ou mais pessoas, formando o
relacionamento familiar saudável.
Qual a diferença entre individualidade e individualismo?
Um é equilíbrio o outro é desequilíbrio. A individualidade é um movimento essencial, fruto
do auto-amor. Só vai preservar sua individualidade quem se auto ama. Gera o altruísmo, a
autoafirmação e a autopreservação.
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Slide 17
LIMITES NO RELACIONAMENTO FAMILIAR
Somente uma pessoa com a individualidade bem estruturada sabe estabelecer limites em
qualquer relação: em família, ou fora dela, na relação com amigos, na relação com superiores
hierárquicos, no trabalho, etc. Uma pessoa que tem a sua individualidade bem resolvida, vai
colocar bem os limites e não deixará ninguém invadir a sua intimidade.
O individualista não respeita os limites colocados na relação com o outro. Para a nossa
harmonia interior, é fundamental refletir que não temos o poder de fazer com que o outro respeite
o limite da relação, com que o outro cumpra os seus deveres.
Porém, também é fundamental saber que existem dois tipos de limites: o limite da relação
interpessoal e o limite interno, gerado pela individualidade. Não temos o poder de impedir que
seja desrespeitado o limite da relação.
Slide 18
LIMITES NO RELACIONAMENTO FAMILIAR
A outra pessoa não tem o poder de invadir a nossa intimidade, a não ser quando
permitimos, pela auto-anulação. A auto-anulação cria o processo de dominador/dominado para
não ter conflitos externos na relação, que são transferidos para a intimidade da pessoa. É a
pessoa que se torna boazinha e permite que seja desrespeitada em sua individualidade.
Todos temos o direito e o dever de preservar a nossa individualidade.
O equilíbrio é o meio, no qual colocamos o limite com firmeza e autenticidade, sem impô-lo
ao outro, mas exigindo que seja respeitado. A pessoa que se acostumou ao desrespeito tentará
ignorar o limite da relação, mas, com muita tranquilidade, o colocaremos de novo, quantas vezes
forem necessárias, até que o outro aprenda a respeitá-lo. A postura é educativa.
Slide 19
METÁFORA
Imaginemos que o limite da relação pessoal seja semelhante a uma cerca de jardim –
como aquelas cerquinhas de madeira – que construímos em torno de nós.
Imagine, então, que você criou essa cerca para preservar-se e veio a pessoa individualista
– que age como se fosse um trator – e passa por cima da sua cerca.
Com certeza vamos encontrar muitas pessoas “tratores” na nossa vida, dentro e fora da
família.
Slide 20
METÁFORA
A grande maioria age assim, de forma individualista. A pessoa vai e passa, como um trator,
por cima da cerca. Quando isso acontece, você pode ter várias atitudes.
Pode por exemplo, reagir agressivamente e esbravejar: “Aonde já se viu, passar por cima
da minha cerca, e blá, blá, blá... Vou lá, passar por cima da cerca dele também”. Ninguém passa
por cima da nossa individualidade, a não ser que permitamos. Então quando nós nos
incomodamos e partimos para agressão ao outro, é porque estamos, também, reagindo de forma
individualista e nos igualando em agressão com o outro.
Slide 21
METÁFORA
Muitas pessoas vivem assim em família, trocando agressões, fazendo da convivência
familiar, um verdadeiro inferno.
Você pode ter um movimento de passividade e partir para a auto anulação: “Ele não
respeita, então eu não posso fazer nada”.
11
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Quando você reage assim permite que o outro passe do limite, não apenas da relação,
mas também, do limite interior, gerado pela sua individualidade. Nesse caso, o outro vai invadir a
sua intimidade, porque você permitiu, você escancarou a porta.
Slide 22
METÁFORA
Se você diz: “Não adianta nada, porque ele não vai mudar”, é como se você abrisse mão
da sua cerca e também da porta de entrada da sua individualidade. O outro até pode passar pelo
limite da relação – cerca -, mas ele só vai passar pelo limite da nossa individualidade – porta -, se
nós permitirmos, pois a porta de nossa individualidade está hermeticamente fechada e a
fechadura só abre do lado de dentro.
E essa porta não tem como arrombar, ela é inviolável, a não ser que você permita que o
outro viole.
Caso contrário, é você que está tendo dificuldades de colocar os limites, mas se o outro
passou por cima, você pode reerguer o limite e mostrar a ele:
“Olha, existe um limite aqui”.
Slide 23
METÁFORA
Existem muitas pessoas que vivem assim no ambiente familiar. Abrem mão de sua
individualidade, auto anulando-se, achando, com isso, que resolvem os conflitos, mas, na verdade
são reprimidos e interiorizados, produzindo doenças físicas e mentais para quem se auto anulou.
Pode ser que o outro aprenda que não se passa pela cerca de ninguém. Isso pode
acontecer, ou não, porque você não tem o poder nenhum sobre o aprendizado e as decisões do
outro.
Apesar disso, temos o poder de reerguer a cerca, mantendo o limite da relação – devido ao
limite interior gerado pela individualidade -, quantas vezes forem necessárias. Esse é o poder que
todos nós temos, o poder de realização e de transformação. Realizar ações que transformem a
nossa vida. Porque, impedir que o outro passe com o trator, não podemos, pois é uma escolha
dele.
Slide 24
METÁFORA
Percebamos que a pessoa individualista está sempre invadindo a intimidade dos outros; a
pessoa que se auto anula está sempre sendo invadida; a pessoa que cultiva a individualidade,
coloca esse limite pessoal que não dá para o outro invadir. Ela sabe dizer sim, na hora que é para
dizer sim, e não, na hora que é para dizer não.
Slide 25
METÁFORA
A pessoa que cultiva a individualidade está centrada na aceitação de si mesma e na
aceitação dos outros, desde que não venham invadir a sua intimidade.
Vamos errar muito mais do que acertar, porque estamos mais para a imperfeição do que
para a perfeição. Mas uma coisa é quando erramos, sendo sinceros com nós mesmos, buscando
acertar. É um erro que vai trazer grandes aprendizados.
Quando o casal tem o hábito de conversar – dialogar sobre a própria relação, sobre a
relação os filhos -, vai se acertando e aperfeiçoando as relações. Agora, se não conversar,
acabarão perturbando a relação pais e filhos, especialmente quando um fala uma coisa e o outro
fala outra.
12
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Slide 26
METÁFORA
Quando há a separação do casal, muitas vezes o pai e a mãe fazem jogos, como se os
filhos fossem marionetes que manipulam, para se vingar um do outro. Então, a mãe que tem um
problema com o pai – que é ex-cônjuge -, usa os filhos para ferir ex-cônjuge e vice-versa. Quando
a mãe fala mal do ex-marido, esquece que está falando mal dos filhos dela, e vice-versa. Existe a
relação de ex-cônjuges, mas não existe de ex-pai ou de ex-mãe. Mas eles usam a relação com
os filhos para ferirem, um ao outro. E acham que estão agindo bem. Dizem assim: “Eu estou
ganhando, porque o meu ex está ficando mal”. Quanto mais mal o ex ou a ex se torna, o pai e a
mãe dos filhos dele ou dela, também estará mal.
Slide 27
METÁFORA
Esses são processos disfuncionais extremamente doentios e hoje em dia, infelizmente,
muito comuns. Porque as separações estão acontecendo por qualquer motivo e quanto mais
separações banais, mais filhos desajustados teremos.
Os filhos, muitas vezes, entram no jogo e assumem a posição de mártir-salvador. Existem
filhos que assumem, por exemplo, num casamento desfeito, a posição de mártir-salvador da mãe,
assumindo uma posição contra o pai. Fica contra a nova companheira do pai e vão fazendo jogos,
estimulados pela própria mãe. Outros assumem a salvação do pai, quando é ele que faz o jogo.
São jogos de vítimas, jogos de mártires-salvadores, jogos de martirizadores, gerando graves
comprometimentos para todos os envolvidos.

Fim da 1ª parte.

Slide 30
RELACIONAMENTO FAMILIAR: CONVITE À SEMEADURA DE AMOR
Sabemos que a família é o ambiente onde somos convidados a amar, exercitando o amor a
cada dia, muitas vezes, amor aos inimigos que renascem no ambiente familiar. Portanto,
o
relacionamento familiar é um convite à semeadura de amor.
É muito importante para os pais, mas também para os filhos refletirem a respeito da
Parábola do Semeador. Porque existem filhos que se tornam, espiritual e energeticamente,
orientadores dos próprios pais. Não é uma função própria para o filho, mas, às vezes – por uma
situação circunstancial em que o filho tem uma condição espiritual mais evoluída do que os pais -,
ele pode ser alguém que terá a função de colaborar no desenvolvimento dos pais, semeando
amor nos seus corações.
Slide 31
RELACIONAMENTO FAMILIAR: CONVITE À SEMEADURA DE AMOR
Eis que o semeador saiu a semear
E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e
comeram-na; e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo
Nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se
E secou-se, porque não tinha raiz.
E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na.
E outra caiu em boa terra e deu fruto: um, a cem, outro, a sessenta, e outro, a trinta,
Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.”
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(Matheus, Cap.13 vv 3 a 9)
Slide 32
RELACIONAMENTO FAMILIAR: CONVITE À SEMEADURA DE AMOR
Se observarmos a Parábola superficialmente, poderemos, até, achar que esse semeador é
muito descuidado, pois semeou ao pé do caminho, nos pedregais, nos espinheiros e na boa terra.
Por que, então, Jesus o colocou dessa forma, apenas semeando, sem se ocupar onde a
semente caia?
Ele está querendo chamar a atenção, não para o semeador em si, mas para o tipo de
terreno em que que a semente cai.
Slide 33
Parábola – contexto familiar
Como nos reporta a questão 774 de O livro dos Espíritos, a função primordial da família é a
colaboração com Deus para aprendermos a nos “amar como irmãos”. Nessa função, somos
convidados a agir como semeadores de amor, independentemente de como os demais membros
da família vão receber a nossa semeadura.
Slide 34
Parábola – contexto familiar
Nosso papel é o de semear as sementes do amor, estimulando cada pessoa da nossa
família a fazer o mesmo, de acordo com suas possibilidades.
Por isso não cabe a nós, como semeadores, exigir a germinação e frutificação da semente.
A germinação vai depender do terreno onde cair, isto é, do potencial de cada membro da família.
Cabe a cada um dar o melhor de si na escolha das sementes que nos pertencem. Nesse
aspecto, temos as sementes do amor, da renúncia, da mansuetude, da humildade, da tolerância...
Slide 35
Parábola – contexto familiar
O que cada membro vai fazer com as sementes, pertence a ele próprio, sabendo que, as
sementes de amor, sempre convidará o outro a fazer o mesmo e ela é imperecível.
Os diferentes tipos de terreno simbolizam, na família, os diferentes perfis psicológicos de
seus componentes. Temos seis perfis: beira do caminho, pedregal, espinheiro e três perfis de
terra fértil que produzem 30, 60 e 100. Isso significa que tem uma terra mais fértil que outra.
Slide 36
Parábola – contexto familiar
Nas diversas famílias temos pessoas que se comportam como se estivessem à beira do
caminho. Essas pessoas permanecem na periferia da vida e vivem de maneira superficial, sem
comprometimento com a própria vida. Estão muito distantes da verdade libertadora e vivem como
autômatos, distantes do real sentido da vida.
São aquelas que não são nem boas, nem más...
A semente cai, mas não tem como germinar, naquele momento.

Slide 37
Parábola – contexto familiar
Outras se comportam como os pedregais, com pouca terra, onde a semente cresce
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rapidamente e logo morre, queimada pelo sol. Simbolizando os que, inicialmente, se empolgam
com a possibilidade de evoluírem, e logo se desmotivam. Já conhecem a verdade, mas ainda não
querem se comprometer com ela.
Os que estão no movimento do pedregal são os que já tem um início de despertar para o
bem, para o bom, para o belo, mas a terra ainda é pouca, como é pouca tem mais pedra do que
terra, a semente cresce rápido, mas logo é crestada pelo sol.
Slide 38
Parábola – contexto familiar
Temos as pessoas que se comportam como espinheiros que, por mais que as sementes
amorosas caiam sobre elas, as sufocam sob o peso dos sentimentos egóicos, tais como o
orgulho, o egoísmo, a vaidade, a presunção, como se a vida não fosse uma dádiva divina para a
própria evolução.
O perfil espinheiro é diferente dos dois primeiros, porque um deles está na superficialidade,
nem bem, nem mal. O outro já tem a propensão ao bem, mas é um bem muito fugaz. O
espinheiro é aquele que sufoca o amor, a partir do desamor.
Essas pessoas sufocam as verdades dentro de si mesmas e, normalmente, enveredam por
caminhos que produzem muito sofrimento que estará, posteriormente, as transformando.
Sufocam, em si mesmas, todas as possibilidades de buscarem um sentido para a vida.
Slide 39
Parábola – contexto familiar
Enfim, temos os que já estão em terra fértil, simbolizando aqueles que já buscam um
sentido para a própria existência. Já estiveram em outros perfis e, graças à dor que esses perfis
geram, resolvem aceitar o amor divino e iniciar a produção do amor em si mesmos. A vida para
eles, começa a ter o verdadeiro sentido que é amar.
Slide 40
Parábola – contexto familiar
Uns produzem trinta, simbolizando aqueles que iniciaram um processo de fertilização da
própria existência.
Outros produzem sessenta, simbolizando aqueles que já estão em situação mediana.
Despertaram a mais tempo e utilizam a verdade para transformar as suas vidas, para melhor.
Conseguem perceber o verdadeiro sentido da vida e buscam vivê-la com qualidade.
Outros produzem cem, simbolizando aqueles que já são fiéis à verdade. Têm as suas vidas
repletas de sentido, com excelente qualidade, e utilizam todos os recursos para viver o Ser que
são, em comunhão plena com Deus.
Slide 41
SEMEADURA DE AMOR
No contexto familiar, uma grande dificuldade surge porque queremos que todos os
membros da família estejam no perfil terra fértil, de preferência produzindo cem.
Será que isso é possível num planeta de expiações e provas?
NÃO, isso é próprio dos mundos superiores.
Slide 42
SEMEADURA DE AMOR
E uma das coisas mais importantes para todos nós é que, se, por exemplo, tivermos um
cônjuge que está num perfil de espinheiro, como vai ser esse casamento?
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Se tivermos um filho no perfil à beira do caminho – aquele superficial, que não liga para
nada – e que não está disposto a se espiritualizar, como vai ser o processo educativo dele?
Se tivermos um pai ou uma mãe, no perfil pedregal, como será a convivência com eles?
Enfim, se tivermos qualquer um de nossos familiares em um dos perfis inferiores, o que
poderemos fazer com essa relação?
Slide 43
SEMEADURA DE AMOR
Se aceitarmos essas situações momentâneas de ter familiares nesses perfis e não
quisermos, ilusoriamente, transformá-los em terra fértil, vamos ter um casamento trabalhoso, uma
relação pais e filhos, trabalhosa, uma relação com pai, mãe, irmãos, trabalhosa.
Slide 44
SEMEADURA DE AMOR
Poderemos superar essas dificuldades e conviver, em relativa harmonia, se agirmos como
semeadores de amor.
Quando Jesus fala do semeador que saiu a semear, percebemos que não é um semeador
qualquer, não é um agricultor.
Por que não é um agricultor?
Um agricultor vai semear as sementes a esmo?
Vai colocar sementes à beira do caminho, no espinheiro, no pedregal?
O agricultor comum só vai semear em terra fértil.
Slide 45
SEMEADURA DE AMOR
O semeador que Jesus está falando é diferente.
É simbolicamente, um semeador das sementes de amor.
Cada um vai semear de acordo com aquilo que puder.
É claro que só podemos semear, se já estivermos na posição de terra fértil.
Sabemos que pela Lei de Evolução, todos os perfis inferiores vão se tornar terra fértil.
Estagiar nesses perfis causa dor e sofrimento e isso vai fazer com que aos poucos, se tornem
terra fértil.
Slide 46
SEMEADURA DE AMOR
É ai que se encontra uma grande dificuldade no ambiente familiar.
Não queremos que um familiar nosso sofra.
Isso acontece principalmente na relação entre pais e filhos.
O pai e a mãe não querem que seus filhos passem pela dor e, muito menos, por
sofrimentos. Seria perfeitamente natural esse desejo dos pais, se isso fosse possível.
Como pode um filho ou uma filha não passar por uma dor, ou sofrimento, num Planeta e
expiações e provas?
Não vai ser possível.
Slide 47
SEMEADURA DE AMOR
O pai e a mãe conscientes vão orientar os seus filhos, independentemente do perfil onde
eles se encontram. O pai e a mãe agem como semeadores e vão dar as orientações, quantas
vezes forem necessárias, fazendo a parte deles, colaborando com Deus na formação do caráter
dos filhos.
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As orientações vão ficar na mente do filho.
Quem disser assim: “Eu só vou semear em terra fértil”, não estará na posição de
semeador. Será um “colhedor” porque, na verdade, estará querendo colher os frutos que não lhe
pertencem.
Slide 48
SEMEADURA DE AMOR
É fundamental que assumamos a função de semeadores, pois caso contrário ficaremos
ansiosos, perturbados e, então, acabaremos por assumir posições disfuncionais que não
desejamos, mas que assumimos, porque queremos respostas imediatas.

Slide 49
SEMEADURA DE AMOR
É importante lembrar sempre a parte do Pai-Nosso em que Jesus fala “...Seja feita a Vossa
Vontade”.
Qual é a vontade de Deus para nós?
Nossa evolução, que melhoremos e sejamos plenamente felizes. Essa vontade de Deus –
que é idêntica para todos os Seus filhos, todas as Suas criaturas -.
Ele criou leis que vão nos levar até lá, custe o que custar. Essas leis são inexoráveis. Não
temos como fugir desse caminho, mas só temos o poder de evoluir por nós mesmos. O outro
evolui por ele mesmo. Cada um de nós tem o seu momento de despertar e seguir o seu caminho.
Slide 50
A Providência Divina vela por todos nós para que possamos praticar exercícios de amor,
para poder sentir e vivenciar isso plenamente.
Uma das coisas mais acalentadoras e que gera mais aconchego na vida, é confiarmos em
uma Providência Divina que vela por nós e pelo Universo inteiro.
convicção faz com que consigamos superar quaisquer dificuldades que existam, para
vivermos em família de forma mais saudável e feliz. Então, o Universo se abre para nós, pois
estamos decididos e prontos para viver a Vida dessa maneira.
Slide 51
SEMEADURA DE AMOR
“Vinde a mim todos os que estais sobrecarregados, aflito, amargurados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e
encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve.”
(Mateus: 11, 28 a 30)
Slide 52

Área da Família

- Contato:(65) 3644-2727 - areadafamilia@gmail.com

Slide 53
Encontro da Família 2015
A Colocação de Limites no Relacionamento Familiar: Prática de Amor
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-

VIVÊNCIA DA FLOR

Material:
 Folhas de papel crepom coloridas cortadas em tiras 20 centímetros de largura e 30 centímetros de
comprimento. (Para fazer a flor)
 Folhas de papel sulfite na cor verde cortadas 20 centímetros e largura e 30 centímetros de
comprimento. (Para fazer o caule da flor)
 Vasos pequenos de vidro ou plástico, ou canecas de acrílico, que sirvam de vasos.
 Tesouras (várias)
 Durex (vários)

Sugestão: Esse material (menos o vaso) pode ser colocado em uma ou mais caixas para ir passando
pelas pessoas e cada um vai pegando as folhas......
Como fazer:
1ª Etapa
Distribuir para cada participante adultos e jovens uma tira da folha já cortada (antecipadamente) do sulfite
verde e uma ou mais tiras das folhas do papel crepom colorido para que cada um possa construir a sua
própria flor- usando o sulfite verde bem enroladinho em diagonal formando um canudo fino (mais ou
menos como um funilzinho) representando o caule e finalizando com um pedacinho de durex. Caule
pronto, vamos agora fazer a flor.
A flor será construída com as folhas do papel crepom, pode-se usar uma, duas ou até três tiras
(misturando cores), vai depender da criatividade, habilidade de cada um, será a nossa flor, do nosso
jeito, trabalhando as virtudes a serem desenvolvidas em nós, com a nossa energia, nossa amorosidade,
nossa paciência...... continuando, após construir o caule e a flor, com o durex bem cuidadosamente juntar
os dois.
Lembrando que esse momento deverá ocorrer de forma suave, descontraída, com alegria, pois
alguns tem muitas habilidades e constroem flores magníficas, outros nem tanto....... mas, essa
dinâmica é vivencial, cada um vai vivenciar de modo próprio.
2ª Etapa
Dividir em grupos de 10 pessoas (mais ou menos), dependendo da quantidade de participantes (se forem
torno de 60 pessoas, teremos 6 grupos de 10 pessoas). Se for menos participantes diminuam a
quantidade de pessoas no grupo.
Formem grupos em círculo, cada um com a sua flor e um vasinho no meio do círculo. (Pode ser também
um copo de plástico, uma caneca de acrílico grande, que pareça um vaso.......)
3ª Etapa
Em silêncio, sem falar nada, conduzidos pela música O AMOR (VANSAN). Iniciando por uma pessoa do
círculo, ex: Estamos num círculo, alguém começa e fica na frente do colega ao lado e através do olhar
oferece simbolicamente a sua flor ao outro de forma amorosa, como que oferecendo o seu coração os
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seus melhores sentimentos, em silêncio (a música fala por nós), o tempo é de cada um, alguns demoram
mais, outros são mais ligeiros nesse cumprimento amoroso, assim segue sucessivamente, quando a
pessoa passar por todos os companheiros, ela então, coloca a sua flor no vasinho que deverá estar no
meio do círculo no chão e inicia a próxima pessoa e realiza da mesma forma, oferecendo a flor
simbolicamente ao companheiro do lado, depois ao outro, ao outro.......até que todos do círculo tenham
oferecido a flor a todos do círculo. E que no vasinho estejam todas as flores do grupo. (A música deve
tocar continuamente, até que a vivência termine)
Quando todos os participantes estiverem vivenciado a troca de olhares, iremos para a próxima etapa.
4ª Etapa

O facilitador pede que permaneçam ainda em círculo, e conduz solicitando que” fechem os olhos e
imaginem, ou visualizem recebendo uma flor de alguém, a primeira imagem que lhe vier à mente,
(uma pessoa amada, ou anjo de guarda, um benfeitor, um familiar) de forma natural e espontânea,
sem racionalizar”.
Provavelmente algumas pessoas irão se emocionar, mantém alguns minutinhos (o tempo de se receber
uma flor), e peça para que abram os olhos.
5ª Etapa
Peça para uma pessoa do grupo pegar o vaso com as flores no chão e formem um grande círculo (ou um
círculo dentro do outro se tiver muitos participantes).
O coordenador esclarecerá que o objetivo dessa dinâmica/vivência é trabalhar as virtudes que estão
latentes em nós (desde a construção das flores), para que possamos desenvolvê-las em nossa intimidade,
aceitando o CONVITE AO AMOR.
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ANEXO 5

- ENCERRAMENTO

VIVÊNCIA DE ENCERRAMENTO
(O coordenador do grupo deverá ler o roteiro pausadamente. De preferência poderá memorizá-lo e
falar de forma espontânea).
Com uma música suave,

Busquemos respirar lenta e profundamente, prestando atenção no ar entrando pelas narinas até
chegar aos pulmões. Inspirando... Expirando... Concentrados na respiração sintamos o corpo relaxando,
porém permanecendo atentos em nossos objetivos, aqui e agora...
Ao concentrarmos em nossa respiração vamos abstraindo-nos das questões externas e nos
concentrando, no aqui e agora, buscando o sentido de estarmos nesse evento...Encontro da Família –
Convite ao Amor, aqui e agora...
Vivenciamos aqui momentos valorosos, fraternos, com aprendizados profundos e esclarecedores
acerca da dinâmica familiar.... Um convite à Semeadura do AMOR......
A partir deste aprendizado e aceitando esse convite, como você se vê realizando........semeando as
sementes de Amor........

Veja-se então exercitando isso em sua vida......, o autoamor, o autorespeito, a autoaceitação......

Agora percebamos que emoções vão se concentrando no centro de nosso peito, no nosso quarto
chakra, o chakra do amor e da compaixão, sob a forma de luz.
Sintamos essa luz se adensando cada vez mais. E agora essa luz se projeta por todo esse
ambiente, unindo-se com a luz que se projeta do companheiro ou da companheira ao lado, formando uma
grande fonte de luz que envolve todo esse local, esse Encontro, envolve todos nós...
Sintamos a energia se irradiando por todo este ambiente, e agora essa luz se projeta como um
grande holofote até os nossos lares...
Mentalizemos todo o nosso lar cheio de luz, cômodo por cômodo, visualizemos todos os cômodos,
todos os ambientes do nosso lar cheio de luz. Visualizemos os nossos entes queridos que ali se
encontram sendo envolvidos pela luz Crística do amor...
Visualizemos a luz Crística do amor para todos os lares que passam por experiências desafiadoras.
Agora irradiemos amor e paz para o Planeta inteiro, auxiliando na Grande Transição do planeta de
expiações e provas para regeneração. Mentalizemos muita luz irradiando pela nossa cidade, por nosso
estado, por nosso país, o Brasil....
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(Podemos mentalizar o mapa do estado, do país e muita luz irradiando-se sobre o mapa para
facilitar a nossa visualização).
Agora de nosso país a luz se irradia pela América do Sul, América Central e América do Norte. E
das Américas a luz vai irradiando para todo o Planeta. Mentalizemos toda nossa Terra cheia de luz, desde
as altas esferas até as entranhas do planeta. Que todo o nosso Planeta seja iluminado pela Luz Crística do
amor a produzir a paz para toda a humanidade...
Prece final de agradecimento pelas bênçãos recebidas realizada pelo próprio coordenador.

****
O coordenador deve ler compassadamente, sempre colocando a emoção nas palavras. As
pessoas vão mentalizando todo o processo à medida que as orientações vão sendo oferecidas.

21

Encontro da Família
ANEXO 6

PROGRAMAÇÃO E ROTEIRO DE TRABALHO
- ATIVIDADES INFANTIS

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DIRETORIA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE
SUGESTÃO ATIVIDADE PARA EVANGELIZAÇÃO INFANTO-JUVENIL
NO ENCONTRO DA FAMÍLIA

Cuiabá/março/2015
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Caros Evangelizadores,
Fomos convocados a realizar uma obra específica no campo do bem, cujo Mestre e responsável
maior pela sua execução coloca ao nosso alcance os recursos necessários, respeitando, porém,
a nossa disposição de agir.
São poucos, por hora, os que dispõem à ação. Mas já aprendemos com Jesus a lição do
fermento que é capaz de levedar a massa toda! Sejamos o fermento pela força da nossa
convicção e da nossa certeza na excelência da tarefa a que nos propomos.
Outros se juntarão a nós, se dermos o exemplo da perseverança e da fidelidade aos princípios
estabelecidos para este trabalho pelo Cristo de Deus. O nosso exemplo pode arrastar multidões
pela força que lhe é intrínseca, pelos objetivos que norteiam a tarefa.
Quem caminha rumo à espiritualização, com certeza não caminha só, como também, em boa
companhia. Quem não desiste no meio do caminho, encoraja os que o acompanham a
prosseguir, colaborando para que a caravana não se enfraqueça e siga unida, até o fim.
Perseverar no trabalho anônimo e produtivo que não recebe os aplausos do mundo, porque não
fica na evidência social, é dar testemunho de alta compreensão dos planos de Jesus, relativos à
nossa melhoria espiritual. A tarefa de evangelização da criança e do jovem é um desses
trabalhos. Plantar, na mente e nos sentimentos da nova geração, a semente de uma sociedade
altruísta é investir no futuro, com apreciáveis possibilidades de êxito.
Para tanto, necessita o evangelizador estar convencido da importância e do alcance do seu
trabalho, condição sem a qual não terá forças suficientes para enfrentar os obstáculos de várias
naturezas que comumente se antepõem às nobres realizações.
Fortificado no seu ideal, poderá o evangelizador cumprir tarefa sócio espiritual de grande valia e
arrastar, com seu exemplo, aqueles que, embora ainda indecisos, se inclinam a seguir um bom
modelo.
(Cecília Rocha, Pelos Caminhos da Evangelização – FEB.)
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O DEVER é a LEI DA VIDA
Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap. 17

“Todos nós temos deveres morais para com o próximo.”
“Amar o próximo é a expressão máxima da caridade.”
TEMA: Responsabilidade
Objetivo: Ajudar os evangelizandos a perceberem a necessidade da responsabilidade em tudo que se faz.
Prece Inicial
1º momento: Conversar com as crianças (Sugestão de apresentar em ppt)
1- O que é responsabilidade?
É a obrigação de responder pelas consequências dos próprios atos e o compromisso de cumprir com a
palavra dada.
2 - Todos têm responsabilidades?
Todo tem liberdade de pensar, ajuizar e consequentemente de escolher como agir. Então temos
responsabilidade pelo mal que fazemos e mérito pelo bem que praticamos. Até os seres da natureza têm
suas responsabilidades: as plantas produzem o oxigênio, o Sol aquece e ilumina, a Lua é responsável
pelas marés, os ratos devem fazer com que não haja tantas baratas...
Todos nós temos um papel importante no universo e somos responsáveis por cumpri-lo.
2.1 - Se temos responsabilidades, quais são?
- Com Deus: responsabilidade moral, que nos leva a nos esforçar por tentar cumprir suas leis, na busca por
sermos pessoas melhores para os outros e para nós mesmos.
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- Com nossos pais: cumprir a nossa parte nas tarefas domésticas ou pelo menos não dar trabalho, estudar.
Quando eles forem velhos, cuidar deles, da mesma forma que cuidam da gente quando somos crianças.

- Com os amigos: ajudar em tudo que pudermos.
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- Com a escola: estudar, ser disciplinado, educado.

- Com o próximo: ajudar quem quer que seja: negros, brancos, amarelos, pobres, ricos, porque é nosso
dever cristão.

- Com o trabalho: ter disciplina, obedecer à hierarquia, desde que não recebamos ordens ilegais ou
imorais, e manter a ordem.

- Com a sociedade em geral: Não causar danos aos bens públicos, não sujar a cidade, ajudar os
necessitados e, sempre que possível, ensinar o que sabemos de bom a quem pudermos.
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- Com os animais: proteger, alimentar, cuidar quando doente, nunca abandonar.

- Conosco mesmos: Fazer o máximo que conseguirmos para que sejamos pessoas melhores e felizes.

* Além de tudo isso, somos responsáveis pelo que falamos, pelo que fazemos e pensamos.
3 - Porque temos que ter responsabilidade?
Porque o dever é a lei da vida. Temos dever moral, e o cumprimento do dever por cada um é governado
pelo livre-arbítrio.
Deus criou os homens todos iguais, todos sofremos pelas mesmas causas (orgulho e egoísmo), para que
cada um avalie o mal que fez, além do que pode fazer para melhorar. Temos o trabalho que é a lei natural e
é uma necessidade para a civilização e aperfeiçoamento da humanidade.
4 - O que acontece com quem não tem responsabilidade?
Provoca a desordem. Porque temos que educar nossos hábitos e se não tivermos freios às conseqüências
são desastrosas. O progresso é determinação divina, de tal forma que teremos que evoluir um dia. Se não
arcamos com nossas responsabilidades, ficando "endividados" com as leis divinas e nossas dificuldades
aumentam.
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Do trabalho tiramos nosso sustento, nossa segurança e bem-estar, além de contribuir com a sociedade
através dele. Se a pessoa não é responsável, dificilmente para em um bom emprego, vai mal à escola e
deixa os pais e amigos tristes.
2º Momento: CONCORDO OU DISCORDO
(Anexo 1)
Quando Jesus veio a Terra veio nos ensinar que nós todos temos DEVERES MORAIS para com o
próximo. Que devemos: (Apresentar as frases para as crianças e perguntar se concordam ou discordam e
refletir com elas o porquê)
1- Ser bons e caridosos com o nosso próximo.
2- Não devemos tratar a todos com gentileza e atenção.
3- Não devemos obedecer aos pais ou aquele que é responsável por nós.
4-Cumprindo nossos deveres estaremos conquistando virtudes e deixando para trás nossos defeitos.
5- Não devemos comer alimentos saudáveis
6- Devemos cuidar do corpo
7- Não devemos falar coisas más
8- Não devemos dar carinho aos nossos animais e cuidar deles
9-Devemos respeitar e cuidar da Natureza, economizando água (também).
10- Devemos respeitar a família
3º Momento: Jogo de Adivinhação (Anexo 2)
Uma variação do Jogo das virtudes na evolução (Montar jogo com dado e peões e cada casa numerada,
com as perguntas e as respostas)
1-Saber esperar nossa vez e não ficar irritado quando as coisas demoram, são mostras desta virtude. Como
se chama?
PACIÊNCIA
2-Saber esperar pelo que temos e recebemos todos os dias é o significado desta virtude. Como se chama?
GRATIDÃO
3-Feita de palavras e ações, é a virtude que nos pode para cumprir nossos deveres e promessas. Fazendo
com que cheguemos no horário nos lugares, fazendo nossa lição de casa, alimentando nosso bicho de
estimação e cumprindo todos nossos compromissos. Como se chama?
RESPONSABILIDADE
4-Quem ajuda, estende a mão a quem precisa, põe em prática esta virtude. Como se chama?
CARIDADE
5-Necessitamos fazer todos os dias, pois nos liga a Deus, nosso Pai. Proporciona-nos forças, coragem e fé.
Como se chama?
PRECE
6-Gostamos de receber, nossa mãe e nosso pai costumam fazer na gente, na maioria das vezes quando
vamos dormir. Fazemos também nos nossos bichos de estimação, nas pessoas que gostamos. Os idosos
gostam de receber. Para receber é preciso tocar na pessoa ou coisa. Como se chama?
CARINHO
7-As pessoas são diferentes, cada um tem seu jeito de ser. Nem tudo é do jeito que gostaríamos que fosse.
Devemos ter para viver bem. Como se chama?
COMPREENSÃO
8-Devemos ter para com as pessoas e com tudo que nos cerca. Como se chama?
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RESPEITO
9-Querer bem e gostar muito das pessoas, das coisas. Jesus deixou como o maior mandamento. Como se
chama?
AMOR
10-Ajuda-nos a colocar idéias em ação e faz com que nos sintamos úteis. Tudo - os livros, as casas, a
comida, as invenções - é fruto dele. O que é?
TRABALHO.
11-Dar a cada um segundo suas obras e seu merecimento faz parte desta virtude. Qual é ela?
JUSTIÇA.
12-Transparente e sincera, não finge nem inventa de ser o que não é. Quem é?
SIMPLICIDADE.
13-Estabelecer objetivos e levá-los a sério, fazendo o que for necessário para atingi-los, sem desanimar,
fazem parte desta virtude. O que é?
DISCIPLINA.
14-Aceitar um desafio ou resolver um problema? Quem possui esta virtude não tem medo de enfrentar
dificuldades. O que é?
CORAGEM.
15-É a lei da vida, pois sem eles haveria grande desordem no mundo. É a qualidade moral que nos faz
cumprir bem a nossa tarefa, realizando- a com zelo. Como se chama?
São os DEVERES
4º Momento: História - Responsabilidade e amizade
Juquinha voltava da escola com a mochila dependurada nas costas e uma bola nas mãos. Brincando, ele
chutou a bola e quebrou a vidraça da janela de uma residência pela qual estava passando.
Temeroso pelo que fizera, ele saiu correndo e dobrou a esquina, rápido.
Zezé, seu colega, que vinha um pouco atrás, preocupado com uma prova que faria no dia seguinte, nem
notou o que tinha acontecido.
Ao passar diante da casa, deparou-se com um homem muito zangado, que, o agarrando pelo braço, gritou:
— Peguei você, moleque safado!
Assustado, sem entender o que estava acontecendo, Zezé se defendeu:— Eu não fiz nada! Não sei do que a
senhor me acusa.
— Como não sabe? Você acaba de quebrar a vidraça da janela de minha casa e não sabe?...
— Não sei não, senhor. Não fui eu! Não fui eu!
— Ah, não? E essa bola aqui, de quem é?
Zezé havia reconhecido a bola, nova e bonita, que pertencia ao seu amigo Juquinha. Porém ele não era
dedo-duro e não entregaria o colega. Então, apenas respondeu:
— Não é minha, senhor, eu juro!
— Se você estiver mentindo para mim, vai se arrepender. Vamos! Vou levá-lo até sua casa e falar com
seus pais.
— Por favor, senhor, solte-me! Meus pais estão trabalhando e não tem ninguém em casa.
Zezé chorava e suplicava tanto, que o homem cedeu. Largou o braço dele e pediu-lhe o endereço, que o
garoto deu. Depois, voltando aos poucos à normalidade, ele informou:
— Amanhã irei à escola falar com sua professora. Como é seu nome?
29

Encontro da Família

PROGRAMAÇÃO E ROTEIRO DE TRABALHO

— José Luiz Barbosa, mas todos me chamam de Zezé.
— Muito bem, Zezé. Pode ir agora.
Zezé continuou seu caminho, aliviado. No dia seguinte tudo se esclareceria, tinha certeza. Certamente
Juquinha não deixaria que ele fosse acusado injustamente.
De manhã Zezé levantou-se, confiante, e foi para a escola.
Eram dez horas quando o homem apareceu na porta da sala de aula.
A professora Dorinha o recebeu e perguntou o que desejava. Ele entrou e explicou o que tinha acontecido
diante de toda a classe.
Juquinha encolheu-se na carteira.
Diante da acusação daquele homem, Zezé esperou que Juquinha assumisse a culpa, não deixando que ele
fosse acusado injustamente.
Como Juquinha continuasse calado, Zezé baixou a cabeça triste e desiludido.
A professora Dorinha, vendo a situação criada, saiu em defesa do aluno.
— O senhor tem toda razão de reclamar e até de desejar uma reparação, porém não pode vir aqui e acusar
um aluno meu sem ter certeza da culpa dele. Além disso, esta bola não é do Zezé, posso lhe afirmar.
— Mas alguém quebrou minha janela com esta bola e quero saber quem foi.
Ele olhava para toda a classe, fitando um por um. Todavia, ninguém se manifestou. Irritado, ele disse:
— Muito bem. Vocês estão se protegendo, mas eu vou descobrir quem foi e, aí, tomarei providências.
Deixarei a bola aqui na mesa. Que o dono a pegue depois, se tiver coragem. Passem bem.
O homem retirou-se pisando duro. Após a saída dele, Dorinha olhou para sua classe, triste, e considerou:
— Estou bastante decepcionada com vocês. Não importa o que tenhamos feito, temos a obrigação moral de
assumir nossos erros. Mentir é muito feio e, omitir nossa responsabilidade, deixando que alguém seja
acusado em nosso lugar, é pior ainda.
Zezé, com a cabeça entre as mãos, chorava baixinho.
Nesse momento, Juquinha levantou-se, tímido e envergonhado:
— Professora, fui eu que quebrei a vidraça. Mas não fiz por querer! Foi um acidente!
Depois, virando-se para o amigo que chorava, disse:
— Zezé, me desculpe! Não quis criar um problema para você, apenas fiquei com medo da reação de meus
pais ao ficarem sabendo. Porém, você sabia que eu era culpado e não me entregou, e isso me deixou com
vergonha de mim mesmo. Será que você pode me perdoar?
Zezé levantou a cabeça, limpou as lágrimas e sorriu:
— Claro, Juquinha. Sabia que você não deixaria que eu fosse acusado injustamente. Afinal, somos bons
amigos!
Juquinha caminhou até Zezé e abraçaram-se, contentes por terem resolvido bem a situação.
Depois, Juquinha, também emocionado, prometeu:
— Professora, eu prometo que ao sair daqui irei à casa daquele senhor, contarei a verdade e me
responsabilizarei pelos danos que causei.
— Ótimo, Juquinha. Você decidiu muito bem — concordou Dorinha.
E Zezé, ao lado dele, afirmou:
— Eu acompanho você, Juquinha.
A professora abraçou a ambos, depois olhando para os demais alunos, informou:
— Neste dia tivemos uma lição ao vivo. Uma situação difícil se resolveu de forma pacífica, e todos
amadureceram um pouco mais. Juquinha aprendeu que a mentira só prejudica, e pôde comprovar a
grandeza de Zezé que não entregou o amigo, mesmo sabendo-o culpado.
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Ela parou de falar por alguns momentos, depois prosseguiu comovida:— Juquinha ainda vai enfrentar
dificuldades com o homem a quem prejudicou, e também com seus pais, mas tudo ficará mais fácil diante
da sua resolução de dizer a verdade. Que todos possamos ter aprendido a lição.
Ao terminar a aula, Zezé acompanhou Juquinha, que explicou ao homem o que tinha acontecido,
desculpando-se e prometendo pagar os danos causados, usando sua mesada para comprar-lhe uma vidraça
nova.
Contaria a seus pais o que tinha acontecido, e tinha certeza de que o problema seria resolvido com
tranquilidade.
O mais difícil fora admitir a culpa. Tudo o mais não tinha importância.
Sereno e confiante, Juquinha retornou para casa, certo de que, dali por diante, não haveria problema que
não conseguisse resolver.
Aprendera, também, que uma amizade sincera como a de Zezé, não tinha preço e precisava ser valorizada.
E desse dia em diante, tornaram-se ainda mais amigos.
Tia Célia/Célia Xavier Camargo Fonte: O Consolador - Revista Semanal de Divulgação Espírita
(Dramatizar a história, refletindo com a criança os acontecimentos e reforçar os conteúdos
aprendidos sobre responsabilidade).
Referências:
CERQUEIRA FILHO, Alirio. O Significado das Leis Divinas em nossas vidas. São Paulo:
Editora Espiritizar, 2014.
KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo. Tradução de Salvador Gentile, revisão
Elias Barbosa. Araras, São Paulo, IDE, 347ª edição, 2008.
ROCHA, Cecilia. Pelos Caminhos da Evangelização. Rio de Janeiro: FEB, 2006.
*Adaptação do roteiro de aula de Vinicius e esposa – participantes sala Evangelize CVDEE,
disponível em http://evangelizacao-infantil.blogspot.com.br/2011/09/aula-responsabilidade.html.
Acesso em 13/03/2015.
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COMPLEMENTO 1

CONCORDO CONCORDO DISCORDO DISCORDO
CONCORDO CONCORDO DISCORDO DISCORDO
CONCORDO CONCORDO DISCORDO DISCORDO
CONCORDO CONCORDO DISCORDO DISCORDO
CONCORDO CONCORDO DISCORDO DISCORDO
CONCORDO CONCORDO DISCORDO DISCORDO
CONCORDO CONCORDO DISCORDO DISCORDO
CONCORDO CONCORDO DISCORDO DISCORDO
CONCORDO CONCORDO DISCORDO DISCORDO

CONCORDO CONCORDO DISCORDO DISCORDO
Montar plaquinhas para que as crianças levantem quando lidas as frases da atividade.
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COMPLEMENTO 2

01 02 03

04
05

ENTRADA

10 11

09 08
12 13

07 06
14 15
SAÍDA

JOGO DAS VIRTUDES
Tabuleiro: Criação Soraia Maciel

01

02

1-Saber esperar
nossa vez e não
ficar
irritado
quando as coisas
demoram,
são
mostras
desta
virtude. Como se
chama?

2-Saber esperar
pelo que temos e
recebemos todos
os dias é o
significado desta
virtude. Como se
chama?

01

02

PACIÊNCIA

GRATIDÃO
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03

04

05

06

3-Feita de palavras e
ações, é a virtude que
nos pode para cumprir
nossos
deveres
e
promessas.
Fazendo
com que cheguemos no
horário nos lugares,
fazendo nossa lição de
casa,
alimentando
nosso
bicho
de
estimação e cumprindo
todos
nossos
compromissos. Como
se chama?

4-Quem
ajuda,
estende a mão a
quem precisa, põe
em prática esta
virtude. Como se
chama?

5-Necessitamos
fazer todos os
dias, pois nos liga
a Deus, nosso Pai.
Proporciona-nos
forças, coragem e
fé.
Como
se
chama?

6-Gostamos de receber,
nossa mãe e nosso pai
costumam fazer na
gente, na maioria das
vezes quando vamos
dormir.
Fazemos
também nos nossos
bichos de estimação,
nas
pessoas
que
gostamos. Os idosos
gostam de receber.
Para receber é preciso
tocar na pessoa ou
coisa. Como se chama?
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03

04

CARIDADE

05

06

CARINHO

34

Encontro da Família

07

08

09

10

7-As pessoas são
diferentes, cada
um tem seu jeito
de ser. Nem tudo
é do jeito que
gostaríamos que
fosse.
Devemos
ter para viver
bem. Como se
chama?
8-Devemos
ter
para
com
as
pessoas e com
tudo que nos
cerca. Como se
chama?

9-Querer bem e
gostar muito das
pessoas,
das
coisas.
Jesus
deixou como o
maior
mandamento.
Como se chama?

10-Ajuda-nos
a
colocar idéias em
ação e faz com
que nos sintamos
úteis. Tudo - os
livros, as casas, a
comida,
as
invenções - é fruto
dele. O que é?
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07

08

RESPEITO

09

10

TRABALHO
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11

12

13

14

11-Dar a cada um
segundo
suas
obras
e
seu
merecimento faz
parte
desta
virtude. Qual é
ela?

12-Transparente e
sincera, não finge
nem inventa de
ser o que não é.
Quem é?

13-Estabelecer
objetivos e leválos
a
sério,
fazendo o que for
necessário
para
atingi-los,
sem
desanimar, fazem
parte
desta
virtude. O que é?

14-Aceitar
um
desafio
ou
resolver
um
problema? Quem
possui
esta
virtude não tem
medo
de
enfrentar
dificuldades.
O
que é?
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11

12

13

14

CORAGEM

36

Encontro da Família

15

15-É a lei da vida,
pois sem eles haveria
grande desordem no
mundo. É a qualidade
moral que nos faz
cumprir bem a nossa
tarefa, realizando- a
com zelo. Como se
chama?
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ESCOLHA UM
COLEGA E DÊ
UM ABRAÇO

FAÇA UM
ELOGIO A
UM COLEGA

15

ESCOLHA
TRÊS
COLEGAS E
FORME UM
TRIO

FAÇA UMA
RODA,
CONVIDE
TODOS OS
COLEGAS

AGRADEÇA
AOS SEUS
COLEGAS
APERTANDO
AS MÃOS

CONVIDE A
TODOS OS
COLEGAS
PARA UM
ABRAÇO
COLETIVO
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RECITE UMA
POESIA

CANTE UMA
CANÇÃO

FALE CINCO
PALAVRAS
QUE
COMECEM
COM A

PROGRAMAÇÃO E ROTEIRO DE TRABALHO

ASSOVIE
UMA
MELODIA

CONTE UMA
HISTÓRIA

FALE
QUATRO
PALAVRAS
QUE
COMECEM
COM Q

MONTE UMA
ORQUESTRA,
SEUS COLEGAS
SÃO
INSTRUMENTOS

FAÇA UMA
COREOGRAFIA
COM AJUDA
DOS COLEGAS

Conteúdo das cartas Aula CVDEE
Montagem das cartas e criação das tarefas: Soraia Maciel
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ANEXO 7 - CAPÍTULOS 6 e 7 DO LIVRO SAÚDE DAS RELAÇÕES FAMILIARES

Alírio de Cerqueira Filho
A COLOCAÇÃO DE LIMITES NO RELACIONAMENTO FAMILIAR: PRÁTICA DE AMOR
No capítulo anterior vimos os jogos psicológicos familiares e quão perniciosos eles são. Neste capítulo vamos
analisar os meios de nos libertar deles.
Para nos libertar dos jogos, o primeiro passo é admitir que jogamos e que esse jogo é pernicioso. Por que é
necessário reconhecer isso e querer mudar? Porque nesses jogos existe algo que torna prazeroso jogar: os ganhos
secundários.
Que ganhos secundários são esses? O do mártir-salvador é ser visto como o “bonzinho”, o “certinho”. Isso gera os
aplausos e a admiração das demais pessoas e faz com que ele anestesie a própria consciência, devido às
dificuldades de auto-aceitação que mantém. O do mártir-martirizado é ser visto como “incompreendido”, que se
martiriza e ninguém reconhece. Isso reforça o anestesiamento da consciência, o sentimento de culpa e autopunição
que ele julga merecedor.
Os “ganhos” da vítima-incapaz são a acomodação na sua suposta incapacidade e ter sempre alguém fazendo algo
por ela. O da vítima-martirizadora é o prazer da desforra, mesmo que subconsciente.
Esses “ganhos” são prazerosos. Como são prazerosos, o que acontece? Alimentam o próprio jogo! Porém, esses
ganhos não são reais. Na verdade, todos os jogadores sempre perdem, conforme analisamos no capítulo anterior.
Entretanto, é preciso ter coragem para querer mudar. Sair de algo que já conhecemos – os ganhos secundários – e ir
para algo que ainda não conhecemos – os ganhos reais. É por isso que a maioria das pessoas mantêm os jogos do
martírio uma vida inteira, pois não reconhecem que é um jogo ou, se reconhecem, acham que não têm alternativa,
que é assim mesmo, que todo mundo faz, e por isso elas não têm condições de mudar.
Porém, essa afirmativa é uma farsa, uma mentira. Na verdade, todos podemos mudar. Só que, primeiro, é necessário
reconhecer a necessidade da mudança e ter a coragem de mudar, querer sair do ganho secundário e ir para o ganho
real.
Agora, como fazer para superar os jogos do martírio? Depois de reconhecer o jogo e, realmente, querer ir para os
ganhos reais e não ficar nos ganhos secundários, é preciso estabelecer limites nas relações.
Por que é necessário estabelecer limites? Porque nos jogos do martírio não há limites bem definidos, um invade a
intimidade do outro.
Por que invade? Porque o outro deixa, pois é um jogo de dominador/dominado. Para que não haja mais dominador,
nem dominado, é preciso que haja limites na relação.
Então, ao se colocar limites, o jogo de dominador/dominado acaba. É claro que esses limites devem ser equilibrados,
conforme estudaremos a seguir.
Esses limites somente serão possíveis, ao exercitar o poder de realização e de transformação, que é o poder que
transmuta, que transforma, tanto a onipotência e a prepotência, como a impotência.
A referência do poder de realizar ações de transformação é interna. Os outros são pseudopoderes, pois estão
centrados nas outras pessoas. A onipotência é poder de superioridade sobre o outro. A prepotência é o poder de
coerção sobre o outro. A impotência é uma falsa ausência de poder em relação ao outro, ou às circunstancias.
O poder real é o que todos temos diante da nossa vida. Por isso é que é real e os outros são falsos. São
pseudopoderes porque não temos, realmente, domínio sobre a decisão e as escolhas dos outros. Somente temos o
poder de exercitar a transformação da nossa vida para melhor.
Uma pessoa pode se perguntar, por exemplo: “Eu posso mudar a minha vida para melhor? Posso. Só depende de
mim. Não depende de mais ninguém”. Agora, se ela disser: “Eu quero muito mudar a minha vida para melhor, mas
desde que minha mãe me ajude, desde que minha mãe mude, meu marido mude, minha mulher mude, desde que
aconteça isso, ou aquilo...”, ela se fixou no pseudopoder.
Quando mudamos, servimos de exemplo de mudança para os outros. A pessoa, ao desenvolver esse poder, usa-o
para colaborar, para que o outro adquira as experiências e viva a sua vida, da melhor maneira possível. Portanto,
esse poder será usado na relação conjugal, na maternidade, na paternidade, na relação filhos/pais, entre irmãos, com
qualquer relação que tivermos em família. Fazendo isso nos libertaremos dos jogos do martírio e as relações
familiares se tornarão mais autênticas.
Para aprender como devem ser os limites, vamos buscar os ensinamentos de Jesus. Primeiramente em Matheus, no
Capítulo 5, versículo 37: “Seja, porém a sua palavra sim, sim, e o não, não. O que disto passar, vem de procedência
maligna”. As palavras de Jesus são muito claras na questão de que deve haver limites. Então, se quando as coisas
são sim e logo viram não, é maligno. Quando forem não e logo viram sim, é maligno também. Quando precisamos e
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queremos dizer não e dizemos sim, é maligno. O contrário também o é.
Quando agirmos assim, sempre nos fará mal. Quando não colocamos limites, vamos proceder de forma maligna, de
uma forma má, que vai nos perturbar, nos desequilibrar.
Como deve ser esse limite? Como estabelecê-lo? Jesus também nos dá a forma de estabelecer o limite, em
Matheus, Capítulo 5, versículo 13: “Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor?”.
Então, o sal é a grande medida, a medida do equilíbrio. Jesus usa o sal como símbolo de equilíbrio. Se colocarmos
sal de menos, ficará insípido, sem gosto, mas se colocarmos sal demais, a comida ficará salgada. Então o sal só vai
ser benigno quando estiver sendo usado com equilíbrio, nem de menos, nem demais. Somos convidados ao
equilíbrio. O limite é uma prática de equilíbrio por excelência. Esse equilíbrio é fundamental: o sim, bem colocado e o
não, bem colocado.
Porém, é isso que observamos na prática? Não. Por isso, quando não temos equilíbrio na questão de um simples sim
e de um simples não, entramos no campo do maligno, fazendo mal a nós mesmos e aos outros.
Por mais óbvio que pareça, ainda existem poucas pessoas que dizem sim, na hora que é para dizer sim, e não na
hora que é para dizer não.
Portanto, a forma como o limite deve ser estabelecido é como se coloca sal na comida: com equilíbrio, na medida
certa, nem demais, nem de menos. A medida certa dependerá do bom-senso. O amor e a prática do dever
consciencial vão nos orientar o bom-senso.
Os limites podem ser de três tipos: rígidos, difusos ou equilibrados.
O limite é rígido quando predominam os sentimentos de onipotência, prepotência, autoritarismo, individualismo, autoanulação, agressividade e imposição.
A característica mais marcante dessa rigidez é o individualismo. É um movimento egóico, fruto do egoísmo e do
egocentrismo que está centrado na exaltação de si mesmo e na rejeição dos outros.
A onipotência nada mais é do que a prática desse individualismo, na qual há a exaltação de si mesmo: “Eu sou
melhor, penso melhor. Eu sei das coisas, você não sabe.” O mártir-salvador age assim. Ele está sempre dando lição
de moral para os outros, falando o que os outros precisam ou não precisam fazer.
Ele se exalta devido ao próprio orgulho, gerando todo um movimento ligado ao complexo de superioridade, no qual
há uma exaltação de si mesmo e uma rejeição aos outros, mesmo quando ele, pretensamente, quer salvar o outro.
Por que é uma rejeição, apesar da intenção positiva de salvar? Está implícito este movimento: “Eu sou o salvador e
você é a vítima-incapaz. Eu sou melhor, você é pior.” Então existe uma rejeição, desde uma rejeição sutil, até uma
rejeição bem explicitada.
Para que esse limite rígido funcione, é preciso que a pessoa que joga na posição da vítima-incapaz, se auto-anule. A
auto-anulação é uma reação ao individualismo. Gera o pseudo-altruísmo. Está centrada na rejeição de si mesmo e na
tentativa de anulação da sua individualidade, para agradar os outros.
O mártir-salvador também tem essa característica, pois, para salvar o outro, ele anula a sua vontade. O que importa é
o outro. Ele tem sempre que agradar o outro, mesmo que passe por cima de suas necessidades. Quando ele se autoanula, é o mártir-salvador se tornando o mártir-martirizado, segunda posição do jogo do martírio.
A vítima-incapaz acolhe esse jogo e também se auto-anula, pois para ela é cômodo anular a própria vontade para ter
seus problemas resolvidos pelo mártir-salvador. Quando ela cansa de se auto-anular, vai para a posição da vítimamartirizadora ampliando, ainda mais, a auto-anulação do mártir-martirizado.
No limite rígido há um movimento de imposição. É inflexível, algo no qual não há alternativas. “Ou é assim, ou é
assim.” É focado no não. O não é colocado de forma rude: “As coisas têm que ser como eu quero, têm que ser do
meu jeito e não do jeito que você quer!”
O lema desse tipo de limite é: “Eu e não o outro.” O tipo de “educação” comum no passado, era assim: “Eu sou seu
pai. Eu é que sei, você não sabe... É não, porque eu sou seu pai. É não, porque sou sua mãe. É não, porque sim, e
cala a boca...” E se não calasse, levava um tapa na boca.
Esse tipo de limite vai gerar a criança “boazinha”, porque ela aprende a agradar o pai, a mãe, senão ela toma,
literalmente, tapa na boca. Hoje em dia já não existe muita agressão física, mas há muita agressão verbal, muita
agressão emocional. Nesse movimento, está sempre imperando o lema: “Eu e não você. O que você pensa não tem
valor nenhum. O que tem valor é o que eu penso.”
O limite difuso é aquele no qual predominam a impotência, a permissividade e também o individualismo.
Há um sentimento de impotência: “Não posso fazer nada” e permissividade: “Cada um pode fazer o que quer, como
quer, na hora que quer”. Nesse tipo de limite o individualismo é diferente do limite rígido, porque o lema é: “Cada um
por si.”
No limite rígido é: “Eu e não o outro. Eu sei e você não sabe”. No limite difuso é: “Eu, ou o outro. Todo mundo sabe o
que fazer da sua vida”, ou, o que é mais comum: “Todo mundo não sabe e cada um que se vire”. Não há uma
direção. Em algumas famílias pode haver uma ausência total de limites, ou um limite tão tênue que, praticamente,
não existe.
Cada componente da família agirá da forma que quer. Então há uma pseudoliberdade. É focado no sim. Eu posso
tudo, ou o outro pode tudo, de forma individualista.
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É claro que nesses dois tipos de limites, onde colocamos as posições extremistas, existem gradações entre os
extremos e, muitas vezes, uma mescla dos dois.
Todas as relações necessitam de limites, mas equilibrados, bem colocados. No caso da família, os limites começam
na relação conjugal, pois, sem limites bem estabelecidos, essa relação gerará grandes dificuldades, inclusive na
relação pais e filhos também. A partir da relação conjugal, os pais colocarão limites na relação deles com os filhos,
dos filhos com eles e entre os irmãos.
Portanto, dentro de qualquer relação em família – conjugal, entre pais e filhos, ou entre irmãos –, os limites rígidos e
difusos vão gerar grandes dificuldades nos relacionamentos.
Vejamos agora o limite equilibrado. Nesse tipo de limite predomina o poder de realização e de transformação. É o
poder de realizar ações de transformação da própria vida.
No limite rígido há um padrão de onipotência e prepotência, abusos de poder. No difuso há a impotência, falsa
ausência de poder. No equilibrado há o poder real.
O único poder verdadeiro é o de mudar a nós mesmos. Não temos o poder de mudar os outros. Quando criamos a
ilusão de que temos o poder de mudar os outros, entramos na onipotência e na prepotência.
O poder verdadeiro é esse que cabe a nós realizar em nós mesmos, nos transformando em pessoas melhores. Isso
não significa que vamos deixar os filhos, os cônjuges e outros membros da família fazerem o que quiser.
O poder de realizar ações de transformação vai nos tornar pessoas melhores, mais equilibradas. Isso nos gera
autoridade ao colocar os limites, pois difere do autoritarismo, do limite rígido, no qual há uma falsa autoridade. A
pessoa que age com autoritarismo, fala da “boca para fora”, sem autoridade, porque não faz esforços para exercitar
aquilo que fala.
Ao contrário, quando a pessoa utiliza o poder de realizar ações de transformação da própria vida para melhor, fala da
“boca para dentro”, pois faz exercícios para sentir e vivenciar o que fala.
Quem age com autoritarismo impõem limites desta forma: “É assim porque sou seu pai. É assim porque sou seu
marido”.
Quem age com autoridade coloca limites desta forma: “É assim porque eu me esforço para ser assim. Porque nós
estamos querendo ser uma família assim, mais amável e respeitosa. Porque nós estamos querendo um casamento
assim, com base em respeito e na valorização um do outro”.
Portanto, é a pessoa que se esforça, realizando as transformações que necessita. Por isso tem autoridade. Não é a
pessoa perfeita, mas é a que busca se aperfeiçoar. Estamos muito distantes da perfeição. Somos pessoas muito
mais voltadas para a imperfeição e, a partir do despertar da nossa consciência, estaremos nos esforçando para nos
aperfeiçoar.
Portanto, a autoridade está centrada no esforço que a pessoa faz para dominar as suas más inclinações. Isso é
poder de realizar ações de transformação. Somente assim é que terá autoridade para falar. Quando falar, o outro
sentirá que é sim, sim, e não, não. É não, ou sim, porque existe um motivo plausível, justo. E não um sim, ou um não,
sem sentido, ou de forma autoritária, rígida.
A autoridade tem, como base, a individualidade. Na individualidade, a pessoa age como pensa que deve ser o
melhor, mas respeita o direito do outro de pensar diferente. Age da melhor maneira possível, mas sempre sabendo
que existe o direito do outro e que a nossa individualidade termina, quando começa a do outro.
O individualista não respeita a individualidade do outro. A pessoa que cultiva a individualidade se respeita, se valoriza
e valoriza, também, a individualidade do outro. Ela tem um movimento respeitoso na relação.
Quando colocamos limites com equilíbrio, há sempre um movimento de respeito – “eu” e o “outro”, formando o “nós” –
, cada um com a sua individualidade. Então, em toda a relação sempre vai haver esse “nós”, que pode ser de duas,
três, quatro, cinco ou mais pessoas, formando o relacionamento familiar saudável.
Façamos um parêntese para aprofundar alguns conceitos relacionados aos limites: o individualismo e a
individualidade.
Qual a diferença entre individualidade e individualismo? Individualidade é equilíbrio, individualismo é desequilíbrio. A
individualidade é um movimento essencial, fruto do auto-amor. Só vai preservar sua individualidade quem se autoama. Gera o altruísmo, a auto-afirmação e a autopreservação.
Somente uma pessoa com a individualidade bem estruturada sabe estabelecer limites em qualquer relação: em
família, ou fora dela, na relação com amigos, na relação com superiores hierárquicos, no trabalho, etc. Uma pessoa
que tem a sua individualidade bem desenvolvida, se auto-afirma, se autopreserva e vai colocar bem os limites e não
deixará ninguém invadir a sua intimidade.
Como já dissemos, o individualismo é um movimento egóico, fruto do egoísmo e do egocentrismo, que está centrado
na exaltação de si mesmo e na rejeição aos outros.
A pessoa individualista não respeita a individualidade do outro. Ela não percebe que os seus direitos terminam,
quando começam os direitos do outro. Ela não busca o dever de respeitar o direito do outro. Desconsidera um
princípio básico da vida em sociedade, que é realizada através de direitos e deveres.
O individualista não respeita os limites colocados na relação com o outro. Para a nossa harmonia interior, é
fundamental refletir que não temos o poder de fazer com que o outro respeite o limite da relação, com que o outro
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cumpra os seus deveres.
Porém, também é fundamental saber que existem dois tipos de limites: o limite da relação interpessoal e o limite
interno, gerado pela nossa individualidade. Não temos o poder de impedir que seja desrespeitado o limite da relação.
No caso de desrespeito, há três alternativas: duas desequilibradas e uma equilibrada.
A primeira desequilibrada é assumir a impotência, auto anulando-se, permitindo que o outro invada a nossa
intimidade.
A segunda, também desequilibrada, é reagir com prepotência impondo o limite, à força, de forma individualista,
igualando-se ao outro.
A única alternativa equilibrada é manter o limite, quantas vezes for necessário, até que o outro aprenda a respeitá-lo.
Para fazer isso é necessário cultivar a paciência, a renúncia e outras virtudes, que são jóias raras, de alto valor. Vale
a pena pagar o preço para desenvolvê-las em nós. Exige trabalho e disposição de desenvolver o poder de realizar
ações de transformação.
A outra pessoa não tem o poder de invadir a nossa intimidade, a não ser quando permitimos, pela auto-anulação. A
auto-anulação cria o processo de dominador/dominado para não ter conflitos externos na relação, que são
transferidos para a intimidade da pessoa. É a pessoa que se torna boazinha e permite que seja desrespeitada em
sua individualidade.
Todos temos o direito e o dever de preservar a nossa individualidade. Se agirmos com auto-anulação, esse direito
não é preservado e o outro vai invadir a nossa individualidade. Se agirmos com a prepotência do individualismo,
impondo o limite, quando o outro tentar invadir o nosso limite, reagiremos com agressividade, nos igualando a ele.
Normalmente acontece de agirmos de forma pendular entre esses dois extremos.
O equilíbrio é o meio-termo, no qual colocamos o limite com firmeza e autenticidade, sem impô-lo ao outro, mas
exigindo que seja respeitado. A pessoa que se acostumou ao desrespeito tentará ignorar o limite da relação, mas,
com muita tranquilidade, o colocaremos de novo, quantas vezes forem necessárias, até que o outro aprenda a
respeitá-lo. A postura é educativa, tanto nossa do dever de preservar o direito a nossa individualidade, quanto do
outro para aprender que existem direitos e deveres. E que o direito dele termina, quando começa o direito do outro.
Quando colocamos um limite e o outro avança por cima desse nosso limite, é porque ele pode fazer isso. Porém, se
estivermos conscientes de que fomos nós que colocamos esse limite e que é importante para manter a nossa
individualidade, utilizaremos o nosso poder de colocar de novo.
Vamos fazer uma analogia usando uma metáfora. Imaginemos que o limite da relação pessoal seja semelhante a
uma cerca de jardim – como aquelas cerquinhas de madeira – que construímos em torno de nós.
Imagine, então, que você criou essa cerca para preservar-se e veio a pessoa individualista – que age como se fosse
um trator – e passa por cima da sua cerca. Com certeza vamos encontrar muitas pessoas “tratores” na nossa vida,
dentro e fora da família.
A grande maioria age assim, de forma individualista. A pessoa vai e passa, como um trator, por cima da cerca.
Quando isso acontece, você pode ter várias atitudes.
Pode, por exemplo, reagir agressivamente e esbravejar: “Aonde já se viu, passar por cima de minha cerca, e blá, blá,
blá... Vou lá, passar por cima da cerca dele também”. Ninguém passa por cima de nossa individualidade, a não ser
que permitamos. Então, quando nos incomodamos e partimos para agressão ao outro, é porque estamos, também,
reagindo de forma individualista e nos igualando em agressão com o outro.
Voltando à metáfora anterior, isso acontece quando você pega o seu “trator” e arrebenta com a cerca do outro,
porque ele fez o mesmo com você. Vão ser duas pessoas com os limites invadidos, agredindo-se mutuamente.
Muitas pessoas vivem assim em família, trocando agressões, fazendo da convivência familiar, um verdadeiro inferno.
Você pode ter um movimento de passividade e partir para a auto-anulação: “Ele não respeita, então eu não posso
fazer nada”. Quando você reage assim, permite que o outro passe do limite, não apenas da relação, mas também, do
limite interior, gerado pela sua individualidade. Nesse caso, o outro vai invadir a sua intimidade, porque você permitiu,
você escancarou a porta.
Se você diz: “Não adianta nada, porque ele não vai mudar”, é como se você abrisse mão da sua cerca e também da
porta de entrada da sua individualidade. O outro até pode passar pelo limite da relação – que estamos simbolizando
pela cerca –, mas ele só vai passar pelo limite da nossa individualidade – que estamos simbolizando com a porta –,
se nós permitirmos, pois a porta de nossa individualidade está hermeticamente fechada e a fechadura só abre do
lado de dentro.
Então, se você abre a porta e a deixa escancarada, vai entrar quem quiser. Se você mantém sempre a porta fechada,
mesmo que a cerca seja violada, a porta da sua intimidade não será aberta. E essa porta não tem como arrombar,
ela é inviolável, a não ser que você permita que o outro a viole.
Portanto, o outro somente pode passar pelo limite da relação, mas não conseguirá invadir a sua individualidade, a
não ser que você permita. No caso, é você que está tendo dificuldades de colocar os limites, mas, se o outro passou
por cima, você pode reerguer o limite e mostrar a ele: “Olha, existe um limite aqui”.
Ao contrário, quando você entra no movimento da auto-anulação e diz: “Não adianta, eu coloco o limite e ele vem e
arrebenta. Então, não tem mais nada o que fazer, não tenho mais como colocar limite”, é porque você mesmo está

42

Encontro da Família

PROGRAMAÇÃO E ROTEIRO DE TRABALHO

permitindo isso, abrindo mão de sua individualidade e não porque o outro age de forma individualista.
Existem também muitas pessoas que vivem assim no ambiente familiar. Abrem mão de sua individualidade, auto
anulando-se, achando, com isso, que resolvem os conflitos, mas, na verdade são reprimidos e interiorizados,
produzindo doenças físicas e mentais para quem se auto-anulou.
Porém, se você coloca o seu limite pessoal – que é intransponível, que reside na sua individualidade – e o mantém,
você reerguerá a cerca de novo, quantas vezes forem necessárias, até que o outro aprenda. “É, tem uma cerca ali.
Todas as vezes que eu derrubo, ele vai lá e coloca de novo”. Então, pode ser que o outro aprenda que não se passa
pela cerca de ninguém. Isso pode acontecer, ou não, porque você não tem poder nenhum sobre o aprendizado e as
decisões do outro. Pode ser que o outro continue passando pela cerca, como um trator, o limite da relação, e
passando, e passando mais uma vez, às vezes a vida inteira, na sua relação com ele.
Apesar disso, temos o poder de reerguer a cerca, mantendo o limite da relação – devido ao limite interior gerado pela
individualidade –, quantas vezes forem necessárias. Esse é o poder que todos nós temos, o poder de realização e de
transformação. Realizar ações que transformem a nossa vida. Porque, impedir que o outro passe com o trator, não
podemos, pois é uma escolha dele.
É importante ressaltar que isso não significa, simplesmente, reerguer a cerca passivamente. Nós usamos uma
metáfora. Essa cerca é uma delimitação que você vai colocar para a pessoa, com muita firmeza, mas sem
agressividade: “Olha, comigo as coisas são assim, assim, assim... E eu gostaria que você me respeitasse”. Quantas
vezes forem necessárias.
Percebamos que a pessoa individualista está sempre invadindo a intimidade dos outros; a pessoa que se auto-anula
está sempre sendo invadida; a pessoa que cultiva a individualidade, coloca esse limite pessoal que não dá para o
outro invadir. Ela sabe dizer sim, na hora que é para dizer sim, e não, na hora que é para dizer não.
A pessoa que se auto-anula está sempre à disposição dos outros, agradando. Todo mundo pode chegar, usar o que
quiser e como quiser. Por que ela está sempre agradando? Porque há uma dificuldade de auto-aceitação. O mártirsalvador tem essa característica e, ao mesmo tempo, cultiva também o individualismo, pois se intromete na vida dos
demais. Está sempre falando sim a tudo e a todos. Chega um momento em que ele se transforma em um mártirmartirizado, pois ele agrada tanto, que logo percebe que as pessoas o estão usando e espezinhando, ao mesmo
tempo. Nesse momento ele se sente invadido, mas diz: “Não posso fazer nada. A vida é assim mesmo”.
Não! A vida não é assim mesmo. É necessário que o mártir-salvador tome contato com a sua ansiedade de
consciência, proveniente da culpa do passado, aceite-se com as suas imperfeições e trabalhe pelo autoaperfeiçoamento, começando a colocar limites nas relações, para poder agir de uma forma mais proativa.
A pessoa que cultiva a individualidade está centrada na aceitação de si mesma e na aceitação dos outros, sem
reservas que, até prova em contrário, são confiáveis. Então, ela se aceita e aceita os outros, desde que não venham
invadir a sua intimidade. Se o outro quiser invadir – por exemplo, lhe pedindo coisas fora de hora, lhe pedindo para
livrar de apuros financeiros –, sem uma justificativa plausível, ela fala, naturalmente, não.
Percebamos que é dessa forma que se colocam limites para toda e qualquer ação do mártir-salvador. Se fizermos
isso, não vamos realizar jogos com nenhum mártir-salvador, tampouco vamos jogar nessa posição de mártirsalvador, com ninguém, porque saberemos estabelecer limites na relação.
Se alguém pedir alguma coisa para uma pessoa que age assim, – que ela sabe que apenas irá manter o estado de
vítima do outro –, colocará um simples não, realizando o bem que a sua consciência determinar. Não precisa ser um
não rude, com raiva. É um não com tranquilidade, por ser o melhor, tanto para ela, quanto para o outro: “Eu não
posso. Eu não estou afim. Eu não quero fazer isso.”
Qual é o problema de fazer isso? Aqueles que estão jogando como mártires-salvadores dirão: “Ah, mas aí você será
mal visto. As pessoas não irão gostar de você”. Porém, se o mártir-salvador refletir sobre a sua dificuldade de autoaceitação – e que agradando o outro ele não suprirá as próprias deficiências, que somente ele é que as pode suprir –
, dirá o não com autoconsciência.
É fundamental ele perceber que não é problema dele se o outro tem hábitos nocivos a si próprio. Porém, se ele diz
sim, precisando dizer não, esse hábito nocivo fará mal aos dois.
Se quisermos que as coisas fiquem malignas para nós, como diz Jesus, é só dizer sim quando precisamos dizer não,
e não quando precisamos dizer sim. Aí as coisas se tornam um mal, porque passaremos por cima da nossa
individualidade – a pretexto de auxiliar o outro –, que de fato resultará numa desajuda.
Então, o cultivo da individualidade é a pedra de toque que gerará o limite equilibrado. Usa-se o sim quando é sim e o
não quando é não. Por mais simples que seja, são poucas as pessoas que fazem isso.
Saber dizer sim, na hora que é para dizer sim e não, na hora que é para dizer não, fazendo isso com inteireza e
autenticidade, é algo a ser exercitado continuamente.
Flexibilidade é outra qualidade fundamental na colocação de limites equilibrados. A flexibilidade é a virtude que nos
ajudará a refletir, e voltar atrás numa decisão, na qual falamos um sim ou um não de maneira inadequada.
Muitas vezes falamos um não e depois refletimos que falamos o não com autoritarismo, de maneira equivocada.
Naquele momento estávamos numa situação difícil e falamos um não indevido. Uma pessoa que busca oferecer os
limites com equilíbrio, vai perceber isso e voltará atrás.
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Por exemplo, um filho de 10 anos vai ao pai e solicita permissão para ir à área de lazer do bairro, jogar bola com os
amigos, após ter feito os deveres escolares. O pai está com raiva de uma situação que não tem nada a ver com filho,
e diz não. Se esse pai estiver buscando o equilíbrio, poderá dizer ao filho, após refletir em sua atitude: “Naquele
momento, meu filho, eu falei não porque estava com raiva, por causa de outro problema que não tem nada a ver com
você. Mas agora o papai reconheceu isso e está dizendo que você pode ir jogar bola com os seus amigos... O papai
está dizendo sim agora, porque refletiu e percebeu que estava errado”.
Existem muitos pais e muitas mães que acham que, se fizerem isso com seu filho, vão perder a autoridade. Na
verdade, fazer o contrário é que demonstra falta de autoridade. Agindo assim, mostram que têm a autoridade do bom
exemplo. O bom pai, ou a boa mãe, não são os infalíveis, pessoas que sabem tudo e que fazem tudo certo, que têm
sempre bons momentos. Há momentos em que “escorregam” e não há nenhum problema em dizer que erraram.
Então, quando o pai, ou a mãe, assume que pode errar e reconhece o erro, está ensinando ao filho – com a
autoridade do exemplo – que todos nós podemos errar e que devemos reconhecer o erro, para buscar repará-lo. Isso
é flexibilidade. Isso é respeito ao outro, porque somos criaturas imperfeitas, e dentro da imperfeição, vamos errar
muitas e muitas vezes. Ao reconhecer o erro, podemos admitir isso para o outro, para poder repará-lo.
É claro que, para isso, é importante que os pais estejam atentos para as diferentes fases de amadurecimento dos
filhos. Por exemplo, para uma criança de dois anos, o pai não vai dar essas explicações: “Olha, o papai estava mal
naquele momento, devido aos problemas no trabalho”. A criança de dois anos não consegue entender isso. Faz-se
necessária uma ação concreta e não abstrata. Para a criança até os sete anos, que tem limitações de entendimento
abstrato, são necessárias ações concretas. A criança, até os sete anos, precisa de coisas bem próximas da realidade
dela para entender. Nesse caso o pai deve pegar no colo, fazer carícias e pedir desculpas sem muitas explicações,
pois ela não consegue abstrair.
Porém, para um filho de dez anos, é dever do pai, ou da mãe, fazer isso. Da segunda infância em diante, os pais já
podem ter uma fala mais abstrata com o filho, porque ele já tem condições de entender.
E um sim mal colocado, pode virar um não depois? Pode e deve! Às vezes os filhos são muito insistentes,
especialmente os adolescentes. Fazem verdadeiras perseguições verbais: “Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero...
ir a uma festa „rave‟, (por exemplo)”, até que o pai, ou a mãe, diga: “Está bom, vai”. Depois, mais calmo, percebe que
não deveria ter dito sim. O pai pode, perfeitamente, chamar o filho e dizer: “Eu refleti melhor e continua sendo não.
Você não vai a essa festa.” Jamais os pais devem permitir que um filho adolescente vá uma festa “rave”. São “festas”
que começam numa sexta-feira e vão até segunda-feira de manhã, onde corre sexo desequilibrado, música hipnótica
e drogas, como exctasy. Esse ambiente não é saudável, nem para adultos, quanto mais para jovens adolescentes.
É claro que seu filho vai contra argumentar: “Ah, deixa, porque o fulano vai, o pai de beltrano vai deixar, etc...” Hoje
os jovens usam mil e uns argumentos para tentar convencer os pais, tentando ganhar pela insistência. Crianças e
adolescentes são exímios em fazerem pedidos, em horas inadequadas, para conseguir as coisas. Chega uma hora
em que o pai, ou a mãe, desesperados, querendo parar com aquela insistência, dizem sim. Então, foi um sim mal
colocado. Se foi mal colocado, em outro momento o pai, ou a mãe, refletindo, voltam ao não, tantas vezes quantas
forem necessárias. Os pais devem ser muito firmes na colocação dos limites, especialmente quando o seu filho
argumenta que os pais do colega permitiram.
É necessário deixar claro que ele é seu filho e é sua responsabilidade educá-lo da melhor maneira possível. A forma
como os pais dos colegas os educam não tem nada a ver com a educação que você está buscando dar a ele.
Fundamente a sua argumentação, dizendo que você é consciente de que a missão que Deus lhe confiou é colaborar
na formação do caráter dele, e que essa conscientização é pessoal, por isso, se os pais do amigo ainda não estão
conscientes, é algo que você só pode lamentar, mas não pode fazer nada. Já com ele, que é seu filho, você tem o
dever consciencial de colaborar com Deus na sua formação.
Outro problema que surge é quando o pai fala sim e a mãe fala não, ou vice-versa. Isso é muito ruim para a formação
dos filhos, porque, às vezes, um coloca limites e o outro não. Muitas vezes, um é a favor do limite rígido e o outro é
permissivo. Um pai rígido e uma mãe permissiva, ou vice-versa, criando uma confusão muito grande. Isso acontece
por uma competição velada, ou não, entre o pai e a mãe, para mostrar que um é “bonzinho” e o outro “carrasco”,
devido a problemas que eles têm na relação conjugal.
É muito importante que, primeiro, os pais resolvam os problemas de sua relação conjugal, que acabam interferindo
na relação pais e filhos. Uma relação conjugal mal resolvida vai gerar competições do tipo quem é mais “bonzinho” do
que o outro, afastando-se, ambos, da bondade real. Uma das muitas confusões dos jogos do martírio é esse, onde
um age como o “bonzinho”, colocando-se como salvador do filho e, às vezes, indo até contra o outro cônjuge,
gerando grandes dificuldades, tanto para o filho quanto para a relação.
Portanto, é fundamental que haja uma aliança. As pessoas casadas usam a aliança nos dedos, não para mostrar aos
outros que são casadas. Elas são o símbolo de uma aliança que fizeram e dessa aliança vão surgir filhos.
Como acontece de uma aliança entre duas pessoas gerar competição para saber qual dos dois – o pai, ou a mãe – é
o melhor na relação com os filhos? Isso é fruto de problemas na relação entre ambos, que não estão fazendo
esforços para resolver. Aí entram em competição. É como se dissessem: “Eu falo mais sim do que você”. Isso gera
grandes problemas na relação conjugal e na relação deles com os filhos. É necessário que o casal estabeleça uma
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aliança: “Como é que vamos educar os nossos filhos?”
Mesmo quando se separam, é necessária essa aliança, pois essa atitude é mais comum entre pais separados, que
acabam usando os filhos para atacar um ao outro.
O filho, percebendo isso, acaba entrando no jogo dos pais. Quando pede uma coisa para um que diz não, vai ao
outro e consegue um sim. As crianças e os adolescentes se tornam especialistas nesse jogo, e passam a perceber
em quais coisas conseguem o sim do pai, e em quais conseguem um sim da mãe. Essa postura, ao invés de formar o
caráter dos filhos – que é a missão dos pais –, deforma o caráter cada vez mais.
O ideal é que eles se aliem, um com o outro, para formar esse tipo de relação, colocando limites equilibrados.
Conversar entre si. Quando um excede, o outro observa e argumenta para o que excedeu. Mas não é na frente da
criança, ou do adolescente que se faz isso. É muito comum quando um excede – o pai, ou a mãe –, o outro falar na
frente do filho. O que acontece com o que “escorregou”? Ele fica como o mau e o outro como o bom para os filhos e
isso é extremamente ruim para a relação conjugal, e deles com os filhos.
É fundamental que os pais conversem, aliem-se e quando existe algum problema, que resolvam na intimidade da
relação. Existem, no casal, dois tipos de relação: a conjugal e a relação como pai e mãe, que reflete nos filhos.
Portanto, é necessário que eles resolvam as questões conjugais e as questões como pai e mãe na intimidade,
colocando as coisas como devem ser e se acertando porque, como falamos, somos imperfeitos, e por sermos
imperfeitos, nos aperfeiçoaremos errando e acertando.
Vamos errar muito mais do que acertar, porque estamos mais para a imperfeição, do que para a perfeição. Mas, uma
coisa é quando erramos, sendo sinceros com nós mesmos, buscando acertar. É um erro que vai trazer grandes
aprendizados.
Quando o casal tem o hábito de conversar – dialogar sobre a própria relação, sobre a relação com os filhos –, vai se
acertando e aperfeiçoando a relação que tem com os filhos e a relação que tem, enquanto casal. Agora, se não
conversar, acabarão perturbando a relação pais e filhos, especialmente quando um fala uma coisa e o outro fala
outra.
Quando há a separação do casal, muitas vezes o pai e a mãe fazem jogos, como se os filhos fossem marionetes que
manipulam, para se vingar um do outro. Então, a mãe que tem um problema com o pai – que é ex-cônjuge –, usa os
filhos para ferir o ex-cônjuge e vice-versa. Quando a mãe fala mal do ex-marido, esquece que está falando mal do pai
dos filhos dela, e vice-versa. Existe a relação de ex-cônjuges, mas não existe a de ex-pai, ou a de ex-mãe. Mas eles
usam a relação com os filhos para ferirem, um ao outro, dessa maneira. E acham que estão agindo bem. Dizem
assim: “Eu estou ganhando, porque o meu ex está ficando mal”. Quanto mais mal o ex ou a ex se torna, o pai e a
mãe dos filhos dele, ou dela, também estará mal.
Esses são processos disfuncionais extremamente doentios e hoje em dia, infelizmente, muito comuns. Porque as
separações estão acontecendo por qualquer motivo e quanto mais separações banais, mais filhos desajustados
teremos.
Os filhos, muitas vezes, entram no jogo e assumem a posição do mártir-salvador. Existem filhos que assumem, por
exemplo, num casamento desfeito, a posição de mártir-salvador da mãe, assumindo uma posição contra o pai. Fica
contra a nova companheira do pai e vão fazendo jogos, estimulados pela própria mãe. Outros assumem a salvação
do pai, quando é ele que faz o jogo. São jogos de vítimas, jogos de mártires-salvadores, jogos de martirizadores,
gerando graves comprometimentos para todos os envolvidos.
CAPÍTULO 7
RELACIONAMENTO FAMILIAR: CONVITE À SEMEADURA DE AMOR
Para finalizar este primeiro volume da Coleção Amar é Viver em Família estudaremos a Parábola do Semeador, de
Jesus, aplicada às relações familiares.
Vimos que a família é o ambiente onde somos convidados a aprender a amar, exercitando o amor a cada dia, muitas
vezes, amor aos inimigos que renascem no ambiente familiar.
Portanto, o relacionamento familiar é um convite à semeadura de amor. Nesse contexto é muito importante,
principalmente para os pais, mas também para os filhos, entrarem nessa reflexão a respeito da Parábola do
Semeador. Porque existem filhos que se tornam, espiritual e energeticamente, orientadores dos próprios pais. Não é
uma função própria para o filho, mas, às vezes – por uma situação circunstancial em que o filho tem uma condição
espiritual mais evoluída do que os pais –, ele pode ser alguém que terá a função de colaborar no desenvolvimento
dos pais, semeando amor nos seus corações.
Enfim, em todas as posições que ocupamos no seio da família é fundamental que nos vejamos como semeadores de
amor. Em qualquer relação, nós poderemos assumir a posição do semeador.
Estudemos a parábola anotada por Mateus, Capítulo 13, vv. 3 a 9:
Eis que o semeador saiu a semear.
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E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na; e outra parte
caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol,
queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz.
E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na.
E outra caiu em boa terra e deu fruto: um, a cem, outro, a sessenta, e outro, a trinta.
Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
Se observarmos a parábola superficialmente, poderemos, até, achar que esse semeador é muito descuidado, pois
semeou ao pé do caminho, nos pedregais, nos espinheiros e na boa terra. À primeira vista ele deveria somente
semear na boa terra. Por que, então, Jesus o colocou dessa forma, apenas semeando, sem se ocupar onde a
semente caía?
Para entender o motivo pelo qual Jesus coloca o semeador dessa maneira, é preciso analisar a parábola dentro de
uma abordagem psicológica profunda. Ele está querendo chamar a atenção, não para o semeador em si, mas para o
tipo de terreno em que a semente cai.
Vamos analisar a parábola no contexto que estamos estudando – a convivência familiar –, para compreender essa
aparente contradição.
Como abordamos no primeiro Capítulo desta obra, a função de cada membro da família é de colaborar com os
demais, para aprendermos a nos amar como irmãos. Nessa função, somos convidados a agir como semeadores de
amor, independentemente de como os demais membros da família vão receber a nossa semeadura. Nosso papel é o
de semear as sementes do amor, estimulando cada pessoa de nossa família a fazer o mesmo, de acordo com as
suas possibilidades. Por isso não cabe a nós, como semeadores, exigir a germinação e frutificação da semente. A
germinação vai depender do terreno onde cair, isto é, do potencial de cada membro da família.
Cabe a cada um de nós dar o melhor de si na escolha das sementes que nos pertencem. Nesse aspecto, temos as
sementes do amor, da renúncia, da mansidão, da humildade, da tolerância, da solidariedade, da compaixão, do
trabalho constante de semeadura do bem, em prol da saúde familiar. O que cada membro da família vai fazer com as
sementes, pertence a ele próprio, sabendo que, dentro da visão sistêmica-transpessoal, essa semente de amor
sempre convidará o outro a fazer o mesmo e ela é imperecível.
A parábola, portanto, chama a atenção mais para o terreno, do que para o semeador. Os diferentes tipos de terreno
simbolizam, na família, os diferentes perfis psicológicos de seus componentes. Temos seis perfis na parábola: beira
do caminho, pedregal, espinheiro e três perfis de terra fértil que produzem 30, 60 e 100. Isso significa que tem uma
terra mais fértil do que outra,
Nas diversas famílias temos pessoas que se comportam como se estivessem à beira do caminho. Essas pessoas
permanecem na periferia da vida e vivem de maneira superficial, sem comprometimento com a própria vida. Estão
muito distantes da verdade libertadora e vivem como autômatos, distantes do real sentido da vida.
Portanto, à beira do caminho é uma metáfora das pessoas que ainda estão na superficialidade. Estão à beira do
caminho. São aquelas pessoas que não são nem boas, nem más, estão muito superficiais ainda. A semente cai, mas
não tem como germinar, naquele momento.
Outras se comportam como os pedregais, com pouca terra, onde a semente cresce rapidamente e logo morre,
queimada pelo sol. Simbolizando os que, inicialmente, se empolgam com a possibilidade de evoluírem, e logo se
desmotivam. Já reconhecem a verdade, mas ainda não querem se comprometer com ela.
Os que estão no movimento de pedregal são aqueles que já têm um início de despertar para o bem, para o bom, para
o belo, mas a terra ainda é pouca. Como é pouca, tem mais pedra do que terra, a semente cresce rápido, mas logo é
crestada pelo sol.
Temos as pessoas que se comportam como os espinheiros que, por mais que as sementes amorosas caiam sobre
eles, as sufocam sob o peso dos sentimentos egóicos, tais como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a presunção,
como se a vida não fosse uma dádiva divina para a própria evolução.
A pessoa que está no perfil espinheiro é aquela que, ao receber a semente de amor, a sufoca, com a rebeldia do
desamor. É o perfil de pessoa que está, ainda, cultivando o desamor pelo desamor. É diferente dos dois primeiros,
porque um deles está na superficialidade, nem bem, nem mal. O outro já tem a propensão ao bem, mas é um bem
muito fugaz. O espinheiro já é o perfil daquele que sufoca o amor, a partir do desamor.
Essas pessoas sufocam as verdades dentro de si mesmas e, normalmente, enveredam por caminhos que produzem
muito sofrimento que estará, posteriormente, as transformando. Sufocam, em si mesmas, todas as possibilidades de
buscarem um sentido para a vida.
Enfim, temos os que já estão como terra fértil, simbolizando aqueles que já buscam um sentido para a própria vida,
que a vêem como uma dádiva divina para sua evolução. Buscam a verdade libertadora, com o objetivo de revolver a
terra, para que possam produzir de acordo com a sua fertilidade.
Uns produzem trinta, simbolizando aqueles que iniciaram um processo de fertilização da própria existência. Já
estiveram em outros perfis e, graças à dor que esses perfis geram, resolvem aceitar o amor divino e iniciar a
produção do amor em si mesmos. A vida, para eles, começa a ter o verdadeiro sentido que é amar.
Outros produzem sessenta, simbolizando aqueles que já estão em situação mediana. Despertaram há mais tempo e
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utilizam a verdade para transformar as suas vidas, para melhor. Conseguem perceber o verdadeiro sentido da vida e
buscam vivê-la com qualidade.
Outros produzem cem, simbolizando aqueles que já são fiéis à verdade. Têm as suas vidas repletas de sentido, com
excelente qualidade, e utilizam todos os recursos para viver o Ser que são, em comunhão plena com Deus.
No contexto familiar, uma grande dificuldade surge porque queremos que todos os membros da família estejam no
perfil terra fértil, de preferência produzindo cem.
Será que isso é possível num planeta de expiações e provas?
Não. Isso é próprio dos mundos superiores. E nesse contexto, uma das coisas mais importante para todos nós é que,
se, por exemplo, tivermos um cônjuge que está num perfil de espinheiro, como vai ser esse casamento?
Se tivermos um filho no perfil à beira do caminho – aquele superficial, que não liga para nada – e que não está
disposto a se espiritualizar. Como vai ser o processo educativo dele?
Se tivermos um pai, ou uma mãe, no perfil pedregal, como será a convivência com esse pai, essa mãe?
Enfim, se tivermos qualquer um de nossos familiares em um dos perfis inferiores, o que poderemos fazer com essa
relação?
Se aceitarmos aquela situação momentânea de ter um cônjuge na posição de espinheiro, um filho no perfil à beira do
caminho, um pai, uma mãe, um irmão no perfil pedregal e não quisermos, ilusoriamente, transformá-los em terra fértil,
vamos ter um casamento difícil, uma relação pais e filhos difícil, uma relação com o pai, a mãe, o irmão difícil, mas
poderemos superar essas dificuldades e conviver, em relativa harmonia, se agirmos como semeadores de amor.
Quando Jesus fala do semeador que saiu a semear, percebemos que não é um semeador qualquer, não é um
agricultor. Por que não é um agricultor? Um agricultor vai semear as sementes a esmo? Vai colocar sementes à beira
do caminho, no espinheiro, no pedregal? O agricultor comum só vai semear em terra fértil.
Então, percebemos que esse semeador que Jesus está falando é diferente. É, simbolicamente, um semeador das
sementes de amor.
Portanto, a convivência em família vai ser uma semeadura de amor. Cada um vai semear de acordo com aquilo que
puder. É claro que só podemos semear, se já estivermos na posição de terra fértil. Porque se nós mesmos
estivermos no perfil de espinheiro, pedregal ou beira do caminho, nem despertamos para a possibilidade de sermos
semeadores.
Vamos supor que já estejamos no perfil terra fértil, mesmo que produzindo menos de trinta. Qual é a nossa função
dentro da família? É semear as sementes do amor. Para esse tipo de semeador não importa aonde a semente caiu.
Por isso é que Jesus coloca esse semeador aparentemente descuidado. Porque a semente do amor deve cair em
todos os terrenos. O que importa para o semeador é fazer a parte dele.
Sabemos que, pela Lei de Evolução, todos os que estão nos perfis à beira do caminho, pedregal e espinheiro vão se
tornar terra fértil. Estagiar nesses perfis causa dor e sofrimento e isso vai fazer com que eles, aos poucos, se tornem
terra fértil.
É aí que se encontra uma grande dificuldade no ambiente familiar. Não queremos que um familiar nosso sofra. Isso
acontece principalmente na relação entre pais e filhos. O pai e a mãe não querem que seus filhos passem pela dor e,
muito menos, por sofrimentos. Seria perfeitamente natural esse desejo dos pais, se isso fosse possível. Como pode
um filho, ou uma filha não passar por uma dor, ou sofrimento, num planeta de expiações e provas? Não vai ser
possível.
Na verdade, esse desejo é um mecanismo projetivo. Não é que os pais não querem que os seus filhos sofram. Como
os pais trazem, em si, os mecanismos do jogo do martírio analisado previamente, não querem sofrer junto com os
filhos.
Porém, se qualquer um de nossos familiares estiver no perfil à beira do caminho, pedregal ou espinheiro, a dor e o
sofrimento serão inevitáveis, porque são eles que farão nos movimentar para o perfil terra fértil.
Vamos exemplificar aquilo que colocamos anteriormente com uma situação, muito comum hoje em dia, que é o uso
de drogas.
O pai e a mãe conscientes vão semear as sementes de amor no coração dos filhos, principalmente pelo exemplo.
Vão lhes dar orientações sobre os malefícios do uso de drogas, agindo como colaboradores na formação do caráter
dos filhos, orientando-os para o bem, para o bom e para o belo.
Se o filho já tiver uma propensão a ser terra fértil, os ensinamentos vão produzir um efeito imediato e, com certeza,
aquele filho, aquela filha, jamais vai enveredar pelo caminho das drogas. Mas, e se não tiver? É possível que
tenhamos, dentro da nossa família, alguém que esteja nos outros perfis? Num planeta de expiações e provas, será
mais comum termos como filhos, como irmãos, como pais, como cônjuges, pessoas dos três primeiros perfis e não
nos três últimos.
O pai e a mãe conscientes vão orientar os seus filhos, independentemente do perfil onde eles se encontram. O pai e
a mãe agem como semeadores e vão dar as orientações, quantas vezes forem necessárias, fazendo a parte deles,
colaborando com Deus na formação do caráter dos filhos.
Agora, se o filho estiver no perfil à beira do caminho, pedregal ou, sobretudo, no de espinheiro, as palavras de
orientação do pai e da mãe não surtirão efeito imediato. Porém, com certeza, essas orientações vão surtir efeito
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depois, porque as sementes de amor são imperecíveis.
As orientações que o pai e a mãe oferecerem vão ficar na mente do filho. E mesmo que ele venha a usar drogas, e
chegue ao fundo do poço, na hora que estiver lá, ele vai se lembrar da orientação do pai e da mãe. Mesmo que isso
aconteça somente depois que o filho morra de uma overdose. Ele vai se lembrar dessa orientação depois de
desencarnado. Aquelas sementes de amor permanecerão. O pai e a mãe podem chorar juntos, ali, a morte do filho
por overdose, mas se tiverem oferecido todas as orientações que podiam dar, devem ter a certeza de que fizeram
sua parte na formação do caráter do filho, agiram como semeadores das sementes de amor.
O que estamos falando sobre drogas é válido para qualquer viciação física, ou moral, que percebamos no caráter de
nossos filhos, ou do nosso cônjuge, ou de um irmão, de um pai, de uma mãe, etc. Poderemos, sempre, fazer o papel
do semeador que não escolhe o terreno para semear.
Quem disser assim: “Eu só vou semear em terra fértil”, não estará na posição do semeador. Será um “colhedor”
porque, na verdade, estará querendo colher os frutos que não lhe pertencem.
Se fosse para ser assim, Jesus não teria colocado o semeador espalhando as sementes à beira do caminho, no
pedregal e no espinheiro. O semeador de Jesus é transpessoal, por isso ele não busca semear só na terra fértil. Ele
semeia em todo e qualquer terreno. Jesus colocou o semeador semeando as sementes de amor e esses terrenos
todos vão virar terra fértil, e não cabe ao semeador transformá-los em terra fértil.
Portanto, quando Jesus coloca essa realidade para o semeador em não escolher o terreno no qual semeia, o que o
semeador ganharia? No fruto produzido, ou na semeadura realizada? Na semeadura realizada. Porque, se fosse no
fruto produzido, não seria justo semear à beira do caminho, no pedregal e no espinheiro, pois esses terrenos não
produziriam fruto algum, imediatamente.
Então, trazendo para o contexto da família, o que o semeador – por exemplo, o pai, ou a mãe – ganha? A missão
deles é semear as sementes de amor. “Ah, mas o terreno é à beira do caminho, é pedregal, é espinheiro”. Não tem
“mas” para o pai e para a mãe que assumiram o compromisso de serem semeadores.
A tarefa que eles têm é de continuar semeando as sementes de amor, porque elas nunca vão perecer. Uma semente
de planta, depois de certo tempo, perde a validade, mas uma semente de amor fica para sempre.
Essa é a função para você, pai, ou mãe – semear sementes de amor. Se o seu filho já é terra fértil, ótimo, porque ele
já vai colher os frutos das sementes que você semeou a 30, 60 ou 100, dependendo da sua fertilidade. Não é ótimo
para você. Você já fez a sua parte, qualquer que seja o perfil do terreno de seu filho. Nesse caso você pode colher os
frutos junto com ele? Pode.
Então será muito bom para você poder experimentar esse prazer de observar o seu filho colhendo os frutos. Mas, e
se não for esse o caso? Em um planeta como o nosso, as chances de termos um filho terra fértil são menores do que
as de termos um à beira do caminho, pedregal, ou espinheiro. Nesse caso, você não terá o prazer de o ver colher os
frutos imediatamente, mas poderá continuar tendo o prazer de semear as sementes de amor no coração dele, para
que um dia frutifiquem.
O grande problema que criamos, na convivência familiar, é que queremos transformar o outro em terra fértil à força,
como se isso fosse possível. Queremos que o outro se transforme, na marra, em terra fértil, de preferência
produzindo cem. Nem nós mesmos estamos produzindo cem, mas queremos que o outro produza. É claro que isso
não vai ser possível.
Enveredamos pelo mecanismo da onipotência, tentando mudar os outros à força e, muitas vezes, usamos da
prepotência para tentar fazer essa onipotência funcionar, mas nunca vai dar certo e o resultado é muita impotência,
como vimos nos jogos psicológicos.
Se entrar nessa ilusão, o semeador se desfoca da sua função – que é a de colaborar com Deus na semeadura de
amor –, para ficar fazendo coisas que não são sua tarefa: transformar à beira do caminho, pedregal e espinheiro em
terra fértil.
Como vimos anteriormente, todos eles se transformarão em terra fértil, não aqui e agora, mas ao longo do tempo.
Quem tem a função de transformar esses três perfis em terra fértil? Eles mesmos. Qual o instrumento para que eles
se tornem terra fértil? O processo evolutivo que acontece ao longo do tempo. Temos a eternidade para evoluir.
Portanto, é o tempo que vai, a partir dos mecanismos das Leis Divinas, nos auxiliar a evoluir. Existem dois
mecanismos que funcionam nas Leis Divinas: a evolução pelo amor e – quando nos afastamos do amor – pela dor,
para nos fazer voltar ao caminho do amor.
Porém, pelo excesso de rebeldia, podemos criar o sofrimento, característica comum naqueles que ainda trazem o
perfil do espinheiro.
Por exemplo, quando um pai, ou uma mãe de um filho espinheiro, vê o filho sofrendo, não quer que o filho sofra. Por
quê? Na maioria das vezes ele sente dó do filho – e dele mesmo –, porque vai sofrer junto. E não é por acaso que ele
vai sofrer junto. Porque muitos dos espinhos que o filho traz hoje, ele, ou ela, foi comparsa do filho no plantio desses
espinhos, no passado.
Para uma pessoa com perfil espinheiro, a única alternativa é a dor e o sofrimento para transformar todos esses
espinhos em húmus e fertilizar a terra. Às vezes, sofrimentos que vão demorar séculos para deixar de existir. Se o
pai, ou a mãe, ao invés de ficar, apenas, tentando evitar o sofrimento do filho – fazendo jogos de salvação inúteis –,
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assumir a função de semeador das sementes de amor, elas ficarão ali, como se fossem uma energia, que repercute
na essência do filho, para fazer com que ele desperte, no seu tempo.
Portanto, só uma visão transpessoal, espiritual, profunda da vida, vai fazer com que o pai e a mãe despertem desse
movimento ilusório da onipotência, para ir para o poder real: “Que poder eu tenho em relação a esse filho? Eu tenho
o poder de transformar o perfil dele? Não”. Nem um pai, nem uma mãe, por melhores que sejam as intenções, vai
modificar o perfil de um filho. Mas têm o poder de semear milhões de sementes de amor no coração desse filho. Esse
é o poder que o pai e a mãe têm.
Só que a maior parte dos pais se desfocam desse poder real e tentam, de forma onipotente, mudar o filho à força,
para logo caírem na impotência: “Ah, não está surtindo efeito. Vou largar mão. Não tem jeito”. Aí caem na indiferença.
Como não tem jeito? Existe algum de nós que não tem jeito? Todos nós temos jeito, sim! Só que teremos a
eternidade para dar um jeito em nós.
Quando um pai, ou uma mãe, fala que não tem jeito e caí na impotência, é porque está focalizando só o aqui e agora.
“Estou vendo que esse filho não tem jeito mesmo”. Se você pai, ou mãe, focar somente no “aqui e agora” vai entrar
em desespero, em angústia, por não poder modificar o filho.
Você está querendo que ele mude de perfil, simplesmente porque você está semeando. Mas por que Deus nos
convida a sermos apenas semeadores, como nos ensina Jesus? Para aprender que temos um poder limitado.
Então, quando um pai e uma mãe são convidados por Deus a receber aquele irmão em humanidade, como filho ou
filha, é um convite do Criador para que aprendam a desenvolver o poder real, para que transmutem o sentimento de
onipotência e de prepotência, assim como o da impotência, e desenvolvam o poder real: o poder de semear. O poder
de fazer germinar a semente no tempo próprio é dado pelo Criador, que o criou para a felicidade, principalmente, do
dono do terreno, que é o próprio filho, aquele irmão em humanidade que está conosco.
Portanto, para fazer o papel do semeador, é necessário que cada um reflita individualmente: “Esse filho não é meu,
essa filha não é minha. É um filho de Deus, irmão em humanidade, que está comigo, momentaneamente, para que
eu possa colaborar na formação do seu caráter e não laborar por ele”. “A esposa, o esposo não é criação minha. É
alguém que está comigo numa parceria”. Qualquer que seja o irmão em humanidade, é um Espírito criado por Deus,
que está convivendo, neste momento, como filho, esposo, esposa, irmão, irmã, pai, mãe, etc.
Para fazermos a nossa parte, é preciso dar o melhor de nós mesmos, semeando as sementes de amor. O que a
pessoa vai fazer com essas sementes de amor, não cabe a nós ficar fiscalizando, porque, como filho de Deus que é,
só ao Pai que a criou para o amor – e a ela própria – cabe colher os frutos, quando essa semente germinar na terra
fértil em que ela se transformará. O importante é que nós façamos a nossa parte.
Essa parábola sempre deve estar na nossa mente para que realizemos a função que nos cabe: sermos semeadores.
“Eu posso semear sementes de amor? Posso”.
Quando desvirtuamos a função, entramos no movimento de onipotência. É como se disséssemos: “É meu filho, meu
esposo, minha esposa, etc. e eu sou responsável pelas escolhas dele (ou dela), pela evolução dele (ou dela)”. É essa
a realidade? Se nem Deus faz isso conosco! Ele criou as leis e nós vamos seguindo-as, a partir do momento em que
vamos despertando para segui-las. Mas Ele não interfere. Deus não faz isso: “Você tem que cumprir a lei, senão Eu
jogo um raio e lhe aniquilo, ou largo mão”. Não existe isso dentro da lei divina.
Porém, quando assumimos a posição real de que estamos, neste momento, sendo convidados a compartilhar a
nossa experiência com essa pessoa, esse irmão em humanidade – que está como minha esposa, meu esposo, meu
filho, minha filha, minha mãe, meu pai, etc. –, vamos nos centrar no poder real que é o de realizar a nossa parte,
transformando a nossa vida, servindo de exemplo, semeando as sementes de amor. Semeamos as sementes de
amor na nossa vida e na vida do esposo, da esposa, dos filhos, dos pais.
Vamos semeando, fazendo a nossa parte, realizando o poder real que gera suavidade e leveza porque nos
desfocaremos da onipotência, da prepotência e da impotência e nos focaremos no poder real, cumprindo o dever
consciencial, com leveza e suavidade: “Estou fazendo a minha parte. Eu darei o melhor que eu posso para o meu
filho, minha filha, meu esposo, ou minha esposa, meu irmão, meu pai, minha mãe, etc. Agora, se eles seguirão as
orientações, as sugestões, a direção para o bem, o bom e o belo que já coloquei na minha vida, ou não, é por conta
deles”.
Para finalizar este Capítulo e primeiro livro da Coleção Amar é Viver em Família, vamos refletir um pouco no poder
amoroso, fruto do desenvolvimento de nossa autoconsciência, gerador do dever consciencial, o poder de realizar
ações de transformação de nossa própria vida.
Exercitar esse poder irá fertilizar o nosso coração para sermos semeadores de amor transformando, tanto a
onipotência, que é o desejo de viver a vida pelo outro, quanto a impotência, decorrência dela, que nos afasta da
condição de semeadores.
Ao longo deste livro falamos de uma série de coisas que são doentias, que são disfuncionais na família, e de uma
série de questões que são funcionais, dentro de um processo de ideal de família, que é muito importante para
exercitamos, não como algo que temos que atingir forçosamente, mas algo que vamos alcançar ao longo do tempo,
aperfeiçoando a nós mesmos.
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Para que isso aconteça é fundamental que assumamos a função de semeadores. Se não assumirmos essa condição,
ficaremos ansiosos, perturbados e, então, acabaremos por assumir posições disfuncionais que não desejamos, mas
que assumimos, porque queremos respostas imediatas.
Portanto, a nossa função é semear. E dar o melhor de nós mesmos. Colocar como meta esse modelo de família
saudável e fazer a nossa parte para que esse modelo esteja presente na nossa família. Porém, se tivermos familiares
que enveredarem por caminhos distanciados do amor, do bem e do belo, apesar de todos os nossos esforços,
respeitemos a sua escolha e continuemos a ser semeadores de amor em seus corações.
Fazer isso é importante para a nossa harmonia como semeadores, pois se enveredar pelos caminhos do desamor,
ou do pseudo-amor, é uma escolha da pessoa, quem somos nós para derrogar a lei do livre-arbítrio? O que
podemos, sempre, é cercar a pessoa do suporte, sustentando-a através dos nossos valores, orientando sempre.
Por exemplo, na relação pais e filhos, se você percebe que um filho seu está enveredando por um caminho que trará
muita dor e sofrimento para ele, pela sua experiência de vida, você sabe disso, mas ele ainda não sabe. Pode ser
que, mesmo com todo o suporte, mesmo com toda estrutura que você tenha para ajudá-lo a não seguir por esse
caminho, ele pode vir a segui-lo, porque ainda não sabe que aquilo tudo virá a ser doloroso para ele. Seu filho não
tem experiência e como experiência é algo que não se tem como transferir, você pode colaborar, orientar, realizar as
funções da maternidade e da paternidade, mas não pode viver por ele.
Muitas vezes, o que gera angústia é que nós queremos viver as experiências pelo filho, queremos passar toda nossa
experiência vivendo por ele – como se isso fosse possível –, para impedi-lo de passar pelas circunstâncias dolorosas,
fruto daquilo que ele está escolhendo. Isso nós não podemos.
Então, é fundamental para o pai e a mãe entrar nesse movimento de poder real, o poder de realização e de
transformação: “Eu posso realizar ações para, realmente, dar suporte? Posso”. São importantes as orientações, as
conversas, mentalizar o filho bem.
Às vezes o pai, ou a mãe, mentaliza só coisas ruins, projetando energias negativas para um filho que ainda não está
no perfil terra fértil. Como a mentalização é energia, ao mentalizar coisas ruins, você estará projetando tudo isso para
ele, criando uma psicosfera negativa em torno de você e dele também.
É importante que sempre vejamos as coisas de forma transpessoal, espiritual profunda porque, muitas vezes, agimos
como se não soubéssemos que somos seres espirituais imortais. Mas não deixamos de ser, mesmo que esqueçamos
momentaneamente.
A energia mental positiva, a oração, são valores de suma importância para fazer o processo de sustentar, de apoiar,
mas não de realizar à força. Portanto, se utilizamos essas ferramentas, primeiro devemos fazer a transformação em
nós mesmos, nos alicerçando com a energia mental equilibrada e com a oração. Depois realizamos ações efetivas de
dar o suporte.
Se o pai, ou a mãe visualiza o seu filho bem, a sua filha bem, se ora por ele, ora por ela, se dá orientações e
sugestões, sem movimentos de imposição, estará fazendo tudo o que é possível. Estará, a cada ação, semeando
uma semente de amor.
A cada ação que o pai, ou a mãe pratica, estará exercitando o poder de realizar ações de transformação – que têm
sempre à disposição –, de semear as sementes imperecíveis do amor.
Essas sementes chamadas oração, orientação, sugestão, visualização positiva, são sementes de luz que nunca se
perderão. Podemos ter plena convicção disso. Elas são energias de amor que jamais se perdem. O filho que esteja
em um perfil de espinheiro, ou de pedregal, ou de beira do caminho, energeticamente está impermeável.
Porém, imagine a aura do filho. Mesmo que ela esteja escura, cada oração, cada visualização positiva, é como uma
semente de luz, um pontinho de luz nessa aura. Esse pontinho de luz na aura é semelhante à luz, que ele traz ínsito
em si mesmo, que é a Luz Divina que todos nós somos.
Então essa energia ficará gravitando na aura dele. Imaginemos milhares desses pontinhos de luz que ficam
reverberando na luz, que está na Essência Divina que o seu filho é, porque são de igual teor. Então ficam ali,
transmitindo pequenos “choques”. São fachos de luz que fazem eco na essência. Usamos essas palavras de cunho
material para fazermos analogia, por falta de outros termos melhores.
Essas energias dos pontos de luz ficam ali, vibrando no mesmo teor da Energia Essencial. Por isso geram uma
energia que vem de fora, com a energia que vem de dentro, e vão convidar o seu filho, cedo ou tarde, ao despertar.
Quando a pessoa toma a decisão de mudança, ela é absorvida. Toda energia que fica na psicosfera dela, vai ser útil.
É por isso que a semente de amor é imperecível. No momento em que a pessoa toma a decisão de mudar de perfil,
toda aquela energia vai ajudá-la a se ajudar. A ajuda das sementes de luz é algo que vem de fora para dentro. A
decisão de mudança é de dentro para fora, mas a energia que vem de fora para dentro ajuda a pessoa a se ajudar,
quando toma essa decisão.
O contrário também é verdadeiro. Quando o pai, ou a mãe se angustia, quando ficam perturbados porque o filho está
enveredando por caminhos equivocados, imaginado que o pior pode acontecer, a mesma coisa se dá, mas no
sentido contrário.
Só que, ao invés de pontos de luz que a mãe estaria mandando para o filho, estará mandando uma névoa escura,
semelhante àquela que ele já traz em sua psicosfera. Como há uma identidade de energias, essa névoa penetrará na
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aura do filho, de imediato. Diferentemente da oração, da visualização positiva que fazem os pontos de luz – cujo teor
tem uma identidade com a essência e fica em volta –, a energia deletéria da preocupação, da angústia, da ansiedade
tem uma identidade imediata e penetra na aura do filho, prejudicando-o imediatamente.
Toda aquela imaginação negativa – do filho passando por situações difíceis – imediatamente, por afinidade,
potencializa a energia perturbada que já faz parte dele. Então, apesar da intenção positiva do pai e da mãe em ajudar
o filho, estará sendo mal direcionada, pois, estará ampliando a energia deletéria. Fazendo uma comparação, é como
se mandássemos, ao invés de sementes de amor e luz, dardos envenenados, que são assimilados imediatamente.
Cada pensamento negativo é um dardo mental envenenado que enviamos e se funde, imediatamente, com a energia
da pessoa.
Portanto, é fundamental confiar na Providência Divina e canalizarmos as nossas energias para o amor, sob a forma
de oração, de visualização positiva, de orientações, etc. que jamais se perdem. Energeticamente essa energia – que
é do mesmo teor que a luz do Ser Essencial – vai concorrer para o despertar daquele Espírito. O pai, ou mãe, poderá
dizer: “Ah, mas eu não verei o despertar”. Quem garante? Pode ser que não veja neste corpo. Nesta circunstância,
muito provavelmente, você não verá. Agora, na vida espiritual não verá? Em outra existência em que você retornar
junto com o seu filho, não verá?
E mesmo que não veja, o seu filho é um irmão em humanidade, que não é seu filho, mas está seu filho. Então, como
é um irmão em humanidade que está seu filho, não é você que deve ter interesse na colheita dele. É ele mesmo e o
Criador que o criou para o amor, para o bem, para o bom, para o belo. A você cabe o papel de semeador e fazer a
sua parte no processo.
Se tivermos sempre em mente isso, nosso coração se pacificará e ficaremos, realmente, no nível do poder real, sem
ansiedade, sem angústia, dando o melhor que podemos, sabendo que nosso poder é limitado, mas que o do Criador
é absoluto. E se o d‟Ele é absoluto e se Ele não interfere nas nossas vidas, quem somos nós para interferir?
Temos um poder extremamente relativo. Usar o poder real é entrar em um processo em que temos consciência da
eternidade, da vida não circunscrita, mas Vida com “v” maiúsculo. Quando vemos a Vida, percebemos que este
momento aqui é mínimo, diante da eternidade. Porém, nesse mínimo, somos convidados a fazer o máximo que
podemos. Aí as coisas acontecem, não da forma como desejaríamos, mas da forma como é possível acontecer, tanto
conosco, quanto com o filho, a filha, o irmão, o esposo, a esposa, a mãe, o pai, etc.
É importante lembrar sempre a parte no Pai-Nosso em que Jesus fala “...Seja feita a Vossa vontade”. Qual é a
vontade de Deus para todos nós? Nossa evolução, que melhoremos e sejamos plenamente felizes. Essa vontade de
Deus – que é idêntica para todos os Seus filhos, todas as Suas criaturas – irá acontecer quando eu, criatura, quiser,
ou na hora que Deus já sabe qual será?
Ele criou leis que vão nos levar até lá, custe o que custar. Essas leis são inexoráveis. Não temos como fugir desse
caminho, mas só temos o poder de evoluir por nós mesmos. O outro evolui por ele mesmo. Cada um de nós tem o
seu momento de despertar e seguir o seu caminho.
Tudo o que vimos, ao longo deste livro, é a realidade e isso gera um alento. Não daquele tipo de alento em que nos
auto enganamos, pois sentimos que esta realidade é assim. Sentimos que podemos, sim, tornar a nossa família mais
saudável, desenvolvendo a autoconsciência, praticando o dever consciencial de aprender a nos amar como irmãos,
porque fomos criados por Deus para esta finalidade maior.
A Providência Divina vela por todos nós para que possamos praticar exercícios de amor, para poder sentir e vivenciar
isso plenamente.
É muito bom confiar na Providência Divina. Uma das coisas mais acalentadoras e que gera mais aconchego na vida,
é confiarmos em uma Providência Divina que vela por nós e pelo Universo inteiro.
Temos plena certeza disso tudo, porque a energia que sentimos, quando em sintonia com Deus, nos estimula as
emoções do amor, da renúncia, da compaixão, etc. e essa energia não é possível de ser enganada.
Aqueles que não confiam na Providência Divina vivem como seres abandonados no Universo. É muito triste, muito
angustiante viver assim.
Nós que já estamos nessa posição de confiar sentimos plenamente que as coisas realmente são assim, que não são
invenções, porque sentimos na pele, sentimos no coração batendo mais forte, na suavidade e leveza que se torna
nossa vida. Não como uma crença cega, mas como uma crença refletida, sentida e vivenciada.
Essa convicção faz com que consigamos superar quaisquer dificuldades que existam, para vivermos em família de
forma mais saudável e feliz. Então, o Universo se abre para nós, pois estamos decididos e prontos para viver a Vida
dessa maneira.
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Regimento Interno do Encontro da Família Espírita nas Regiões de Mato Grosso

Art. 1º - A Diretoria Executiva da FEEMT no uso de suas atribuições legais decidiu estabelecer
que o ENCONTRO DA FAMÍLIA ESPÍRITA NAS REGIÕES DE MATO GROSSO, se realizará
conforme agenda que as FEEMT's Regionais estabelecerem, cuja programação seguirá este
Regimento Interno.

Da Promoção e Finalidades
Art 2º - O Encontro tem como finalidade promover o congraçamento da Família Espírita com
todos os seus componentes de modo a fortalecer os seus laços afetivos, sustentados pela
doutrina espírita, assim compreendendo:
a)

Promoção da Família Espírita do Estado de Mato Grosso, em seu aspecto integral,
através de estudos, dinâmicas e atividades integrativas;
b)
Estudo da Doutrina Espírita, no seu tríplice aspecto com atividades para adultos,
jovens e crianças.
Da Estrutura do Encontro
Art. 3º- O Coordenador da FEEMT Regional indica o Coordenador Geral do Encontro para
homologação.

Art. 4º- Será escolhida uma Comissão de Programação que será encarregada de toda
programação e estrutura do Evento, cujo tema será A FAMÍLIA.
§ 1º- Os expositores poderão ser: convidados especiais, equipe federativa ou os próprios
trabalhadores da região, mediante aprovação da FEEMT Regional.
§2º- A Programação terá início em data pré-estabelecida e constará de: Seminário e Dinâmica de
grupo para Adultos e atividades especiais para crianças e jovens bem como atividades em
conjunto, fazendo a integração de toda a família.
Art. 5º- -Este Evento deverá ser auto-sustentado pelo sistema de rateio, doações e patrocínios.

Art.6º - O público a ser alcançado pelo evento é A FAMILIA ESPIRITA DO ESTADO DE MATO
GROSSO (crianças, jovens e adultos)

Das Comissões
Art.7º -

Serão formadas tantas comissões quantas forem necessárias, a saber:



Coordenação Geral;



Comissão de Administração;
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Comissão de Programação;



Programação Geral;



Programação de Adultos;



Programação de Infância e Juventude;



Comissão de Finanças;



Comissão de Secretaria;



Comissão de Recepção;



Comissão de Convivência Fraterna;



Comissão Cerimonial;



Comissão de Transporte;



Comissão de Alimentação:



Comissão de Decoração:



Comissão de Divulgação:



Comissão de Alojamento:



Comissão de Serviços Gerais:



Comissão de Saúde:



Comissão de Cultura:



Comissão de Integração:

PROGRAMAÇÃO E ROTEIRO DE TRABALHO


Art.8º - Das atribuições das Comissões de Trabalho
8.1 - Coordenação Geral:











Coordenar e zelar pelo bom andamento de todas as atividades;
Coordenar as reuniões prévias, visando o acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pelas
comissões, dando orientações e diretrizes para a realização do evento;
Zelar pela pureza doutrinária, pela harmonia e pelo bom entrosamento das Comissões como um
todo;
Selecionar e designar os Coordenadores das diversas Comissões;
Colocar-se à disposição das Comissões para dirimir as dúvidas e resolver os problemas que
eventualmente surgirem e que as Comissões não conseguirem resolver, antes e durante o evento;
Providenciar para que todas as Comissões envolvidas entreguem na Secretaria em tempo hábil,
todos os materiais necessários às montagens de pastas e credenciamentos, sem o que a
Secretaria não terá como realizar o seu trabalho;
Recepcionar e atender o Expositor; se caso for de fora da região onde será realizado o Encontro;
Coordenar as reuniões com todos os componentes das Comissões, no final de cada dia, ou uma
vez por semana, buscando inteirar-se das ocorrências que merecerem atenção e soluções
imediatas, motivando todos na continuidade do trabalho, através da revitalização das energias;
Definir se haverá pasta para o participante e o que ela conterá;
Elaborar o relatório Geral das atividades, objetivando compor a memória do evento.
8.2 – COMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO



Programação Geral:
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Elaborar o Programa Geral, contemplando os momentos de integração da família e as atividades
culturais, detalhando: horários, temas, expositores responsáveis, atividades artísticas e
recreativas;
Sugerir o tema e nomes de expositores, submetendo-os à aprovação da FEEMT Regional;
Manter contato com o expositor escolhido, convidando-o para participar do evento;
Definir a estrutura do Encontro: Cursos, simpósio, seminário, dinâmica em grupo, mesa-redonda,
gincana, atividades artísticas, recreações, etc., submetendo-os à aprovação da FEEMT Regional.
Reunir com as comissões de programação de adultos, jovens e crianças, elaborando e fazendo
análise dos conteúdos a serem apresentados;
Sugerir e analisar o roteiro e os conteúdos a serem apresentados pelo mestre de cerimônia;
Sugerir e analisar as atividades de integração junto à comissão de integração;
Submeter a Programação Geral à apreciação de todos.
Elaborar relatório de suas atividades, objetivando compor a memória do evento.

Subcomissão: Programação de adultos:
Elaborar o conteúdo a ser apresentado para os adultos, lembrando dos momentos de integração
da família e das atividades culturais;
Reunir com a comissão de programação geral, para sugestão dos temas e análise dos conteúdos
a serem apresentados.
Elaborar o relatório de suas atividades
c) Subcomissão: Programação de infância e juventude:






Elaborar o conteúdo a ser apresentado para os jovens e crianças, lembrando dos momentos de
integração da família e das atividades culturais;
Reunir com a comissão de programação geral, para sugestão dos temas e análise dos conteúdos
a serem apresentados;
Convidar monitores para a equipe;
Elaborar o relatório de suas atividades, objetivando compor a memória do evento.
8.3 - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO









Acompanhar todas as atividades das comissões para orientar sobre as questões administrativas;
Gerenciar e dar suporte para solucionar questões estruturais;
Liderar a gestão de pessoas para as questões de procedimentos e processos administrativos;
Autorizar a contratação de serviços extras;
Autorizar a contratação de produtos / insumos extras;
Autorizar a contratação de serviços terceirizados;
Elaborar o relatório de suas atividades, objetivando compor a memória do evento.

8.4 - COMISSÃO DE FINANÇAS




Elaborar ficha de inscrição, receber, efetuar e controlar as inscrições, bem como todos os recursos
advindos de inscrições e doações e providenciar termo de recebimentos das doações;
Repassar para a Secretaria listagem das inscrições efetuadas para fins de confecção de crachás,
contendo Nomes, Centro Espírita que frequenta, localidade, etc.;
Atender as comissões, mediante o orçamento de despesas;
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Apresentar, no final do evento, um balancete geral da receita e despesa do movimento verificado
com este evento;
Elaborar o relatório de suas atividades, objetivando compor a memória do evento.
8.5 - COMISSÃO DE SAÚDE









Convidar médicos e enfermeiros, para atendimento durante o evento;
Fazer a escala dos médicos e enfermeiros plantonistas; se necessário, observando a quantidade
de participantes;
Contatar alguns hospitais sobre a possibilidade de eventual atendimento emergencial;
Ter, no local do evento, ambulatório médico, medicamentos de primeiros socorros, conforme
prévia indicação médica;
Ter voluntários da Comissão pernoitando no local, para eventual atendimento médico, dando os
encaminhamentos necessários;
Atender os participantes durante o evento; encaminhando os casos de emergência ao hospital
mais próximo;
Elaborar o relatório de suas atividades, objetivando compor a memória do evento.
8.6 - COMISSÃO DE SECRETARIA










Imprimir as fichas de inscrições elaboradas pela Comissão de Finanças, elaborarem os ofícios que
forem necessários, inclusive os das demais comissões;
Confeccionar crachás dos inscritos, mediante listagem recebida da Comissão de Finanças;
Montar pastas se for o caso, contendo todos os materiais fornecidos pela Coordenação Geral
(mensagens, papel, canetas, panfletos de patrocinadores, etc.) que os participantes irão utilizar no
Encontro;
Entregar aos inscritos, no local do evento, os crachás, pastas, etc.
Providenciar correspondência de agradecimento, mediante listagem recebida da Comissão de
Finanças, na qual deverá constar: os nomes e endereços de todos os patrocinadores e doadores
de qualquer natureza, especificando o tipo de doação recebida;
Disponibilizar os materiais de expedientes que serão usados durante o evento;
Providenciar junto à Comissão pertinente, espaços para achados e perdidos;
Elaborar o relatório de suas atividades, objetivando compor a memória do evento.
8.7 - COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO











Providenciar sinalização dos locais, tais como: alojamentos; banheiros (masculino e feminino),
salas de reuniões, refeitórios, Secretaria, ambulatório médico, achados e perdidos e demais
serviços disponibilizados aos participantes;
Acompanhar a realização de todas as reuniões prévias, elaborando uma súmula, visando manterse atualizado;
Providenciar a confecção de cartazes com frases otimistas, com base na conduta espírita, que
serão colocados no local do evento;
Colher, junto à Comissão de Transportes, os horários e os pontos de partida dos ônibus-circulares
que irão servir o Evento e divulgá-los com a devida antecedência e no próprio evento;
Disponibilizar no site da FEEMT e enviar por e-mail convite a todos os Centros Espíritas da
Região, despertando o interesse das pessoas em participar do evento,
Fornecer notícias para os jornais, revistas, programas de radio e TV, internet; etc.;
Fazer ligações ou formar equipe indo pessoalmente nos Centros Espíritas convidando todos para
participarem do Encontro;
Fazer reportagem do encontro e divulgá-la;
Providenciar faixas divulgando o evento (data, local, hora); bem como licença junto à prefeitura
para fixá-las;
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Providenciar a gravação em DVD, vídeo ou áudio de todo o Encontro, bem como fotos,
objetivando compor a memória do evento;
Elaborar relatório de suas atividades, objetivando compor a memória do evento.
8.8 - COMISSÃO DE CONVIVÊNCIA FRATERNA









Montar espaço aconchegante de convivência destinado a acolher as pessoas que precisarem de
atendimento;
Estar sempre vigilante para atender a qualquer momento algum participante que necessite de
orientação ou outra providência;
Atender e orientar os participantes mediante diálogo fraterno; passes, etc.
Abordar fraternalmente o participante que durante o evento esteja se isolando ou se afastando das
atividades, buscando solucionar a dificuldade que porventura possa existir;
Ter sempre um ou dois membros dessa comissão pernoitando no local do evento, no caso de
haver participantes ali alojados para eventuais atendimentos, desde os casos de saúde ou
qualquer outro, (influência espiritual, pessoal ou familiar), dando os encaminhamentos
necessários;
Elaborar relatório de suas atividades, objetivando compor a memória do evento.
8.9 - COMISSÃO DE ALOJAMENTO









Verificar, com a devida antecedência, a existência de colchões que serão utilizados pelos
participantes;
Receber e acomodar os participantes nos alojamentos com antecedência, listando-os e colocando
essa lista na porta do respectivo alojamento para facilitar a localização das pessoas;
Designar Coordenador do Alojamento que fará, dentre outras funções, a escala do responsável
pelo Evangelho no lar em cada alojamento, todas as noites;
Verificar junto aos hotéis da região a disponibilidade de hospedagem, coletando os preços de
diárias, pernoites avulsos, distâncias do evento, endereços etc., fornecendo todos esses dados à
Comissão de Divulgação que os publicará no Boletim. Cópia desses dados ficará nos alojamentos
para atendimento de algum participante que deseje deslocar-se para algum hotel;
Providenciar alojamento individual e confortável para o (s) Conferencista (s), em sintonia com a
Comissão de Finanças ou residência de confrades;
Elaborar relatório de suas atividades, objetivando compor a memória do evento.
8.10 - COMISSÃO DE RECEPÇÃO

 Receber com carinho todos os participantes do evento, fazendo-os se sentirem acolhidos na Casa
Mater;
 Confeccionar lembrancinhas para os participantes do evento;
 Manter plantão na rodoviária para receber os participantes procedentes de outras cidades e
encaminhá-los ao local do evento, em parceria com a Comissão de Transporte;
 Ter plantão no local do evento para receber os inscritos que forem chegando para alojarem na
FEEMT, encaminhando-os aos seus respectivos alojamentos;
 Elaborar relatório de suas atividades, objetivando compor a memória do evento.
8.11 - COMISSÃO DE SERVIÇOS GERAIS





Providenciar, com antecedência, todo material de limpeza e higiene necessários, inclusive lixeiras,
colocando-as em lugares de grande fluxo de pessoas;
Supervisionar os serviços de limpeza dos banheiros e demais áreas do evento;
Providenciar montagens e desmontagens das mesas no local onde serão servidas as refeições;
Providenciar equipamento de som que será utilizado pelo conferencista e pela Coordenação
Geral, testando-o;
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Providenciar bebedouros de água e verificar a necessidade de comprar gelo;
Providenciar demais equipamentos que serão utilizados no evento;
Providenciar instalação do som e demais equipamentos de multimídia,
Confeccionar cartazes com frases sobre a higiene do local, estimulando os participantes a
colaborarem;
Contratar equipe de limpeza (no caso de não se ter voluntários), supervisionando sua fiel
execução;
Vistoriar e providenciar reparos se for o caso, com a devida antecedência, banheiros, chuveiros,
pias, parte elétrica e hidráulica;
Verificar, “in loco”, o abastecimento de água (ocorrem faltas eventuais?; qual a quantidade
armazenada?; é suficiente numa emergência? etc.)
Ter, à disposição: faroletes, velas, lampiões (para eventual falta de energia);
Ter no local do evento, pessoa à disposição, capaz de dar assistência aos equipamentos que
serão utilizados, assim como à parte elétrica e hidráulica;
Providenciar porteiros na entrada principal;
Elaborar relatório de suas atividades, objetivando compor a memória do evento.
8.12 - COMISSÃO DE TRANSPORTES



Manter carros à disposição da Recepção e da Secretaria para transporte dos participantes que
chegarem de ônibus nos horários previstos, bem como para o transporte de todo o material que
será utilizado no evento;
 Ter, permanentemente, um carro de plantão, no local do evento, para atendimento emergencial de
qualquer natureza;
 Coletar dados sobre ônibus que servem às diversas localidades, tais como: preço de passagem,
horários, nome da empresa, telefone, etc., para facilitar a programação de viagem dos
participantes;
 Enviar esses dados com antecedência à Comissão de Divulgação, para os devidos fins e tê-los à
mão, para eventual informação, bem como fornecendo cópia para a Secretaria;
 Elaborar relatório de suas atividades, objetivando compor a memória do evento.
8.13 - COMISSÃO DE ALIMENTAÇÃO












Elaborar cardápio para todas as refeições que serão servidas no evento, tais como- café da
manhã, lanches, almoço e jantar. Este cardápio será flexibilizado de conformidade com total
diversificação dos gêneros recebidos em doação;
Criar tantas subcomissões quantas forem necessárias, com a finalidade de pleitear doações junto
a: supermercados, laticínios, fazendeiros, granjas, fábricas, pessoas físicas, etc.;
Contratar equipe de profissionais de cozinha e auxiliares para o preparo das refeições, sendo
estes necessariamente supervisionados por esta Comissão;
Preparar e servir as refeições dentro dos padrões de higiene e controle de qualidade;
Cuidar para que as refeições sejam servidas nos horários previamente indicados na programação;
Guardar e zelar pela manutenção e higienização dos utensílios a serem utilizados;
Adquirir, com antecedência necessária, em parceria com a Comissão de Finanças, todo o material
que, eventualmente não se consiga em doação, equipando-se, para isso, com uma equipe de
duas ou mais pessoas;
Acertar junto aos fornecedores de pão e leite, para que esses produtos sejam entregues no local,
diariamente, no horário previsto, se for o caso;
Idêntica providência, junto aos fornecedores de hortifrutigranjeiros;
Tomar qualquer outra atitude aqui não especificamente nominada, mas que venha ao encontro do
padrão de qualidade dos serviços dessa Comissão;
Elaborar o relatório de suas atividades, objetivando compor a memória do evento.
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8.14 - COMISSAO DE CULTURA
 Criar programação diversificada, que será apresentada durante a abertura e os intervalos,
submetendo-os a apreciação da Coordenação Geral,
 Providenciar para o período noturno, filme aparelho de DVD, visando entretenimento dos
participantes do interior, alojados na FEEMT.
 Elaborar o relatório de suas atividades, objetivando compor a memória do evento.
8.15 - COMISSAO DE DECORACÃO





Providenciar a decoração dos ambientes onde serão realizadas as atividades,
Providenciar todo o material que o conferencista for utilizar durante o evento, oferecendo-lhe apoio
logístico;
Providenciar, flores, toalhas, mesas, etc.
Elaborar o relatório de suas atividades, objetivando compor a memória do evento.
8.16 - COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA:




Providenciar para exposição no local do evento, além das obras costumeiras, selecionar e expor
em destaque as obras cujo foco é a FAMÍLIA;
Elaborar o relatório, destacando a quantidade de livros vendidos, o correspondente em valores, os
títulos mais vendidos, etc., objetivando compor a memória do evento

Este Regimento foi aprovado na Reunião da Diretoria Executiva da Federação Espírita do
Estado de Mato Grosso, realizada no dia 14/07/2011 e entra em vigor, a partir desta data.

Lacordeire Abraão Faiad
Presidente da FEEMT
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