


ÁREA DA FAMÍLIA - FEEMT

A Área da Família, tem por finalidade específica contribuir para a formação de um
ambiente psíquico e espiritual propício para o fortalecimento dos laços de amor
entre os trabalhadores e frequentadores mais assíduos do Centro Espírita, e entre
estes e suas famílias.

A proposta é criar em cada Feemt Regional ou em cada Centro Espírita uma Área
da Família, de modo a estar permanentemente implementando ações, que visem
fortalecer a família, principalmente a do trabalhador.

Objetivos

● Conscientizar os cônjuges espíritas da importância da harmonia conjugal,
base da família equilibrada, através de convivência de casais espíritas.

● Contribuir para a evangelização da família através de estudo e reflexão nos
grupos de pais.

● Conscientizar os “pais gestantes” sobre a importância da função procriadora
de um novo corpo físico, buscando o equilíbrio e a harmonia no lar,
construindo um clima propício ao desenvolvimento bio-psico-social e
espiritual do filho, para fazê-lo progredir.

● Preparar o idoso para ajustar-se às mudanças físicas, psíquicas, sociais,
familiares e espirituais, que ocorrem nesta etapa da vida e conscientizá-lo
de que viver bem a velhice é responsabilidade pessoal e está diretamente
ligado ao desejo de ter uma vida social ativa e produtiva.

● Incentivar a criação de caravanas de visitação aos lares e orientar sobre a
divulgação e importância da implantação do Evangelho no Lar.

● Traçar procedimentos para a implementação do trabalho de integração das
famílias às ações educativas dos Centros Espíritas.

● Estimular a convivência fraterna entre os trabalhadores do Centro Espírita
juntamente com suas famílias.



Seminários, cursos e projetos oferecidos pela Área da

Família
● Implantação e implementação da Área da Família
● Curso: Capacitação de colaboradores
● Seminário: Saúde das Relações Familiares
● Seminário: Saúde da Relação Pais e Filhos
● Seminário: Relacionamento Conjugal Saudável
● Seminário: Sexualidade e Saúde Espiritual
● Projeto Palestras
● Projeto Gestantes
● Grupo de Pais/Implantação e implementação

Feemt - Regionais e Centro Espírita

Sugestão de programação

No calendário anual da Feemt constam os dias 04 e 05 de Setembro de 2021, para a
realização do Encontro da Família: Família e Jesus no Lar, como evento regional.
O evento poderá ser realizado com adaptações respeitando a realidade e
possibilidades de cada região ou centro espírita. A sugestão da programação é para
um dia de evento, podendo ser adaptada para mais. Todo o material audiovisual
(slides, programação, vídeos e músicas) estará disponível para download em
feemt.org.br ou pode ser solicitado pelo e-mail afa@feemt.org.br

Informamos que em comemoração aos cinco anos de implantação da Área da
Família Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, inserimos
nesta apostila o opúsculo da Campanha “O melhor é viver em Família - Aperte
mais esse laço”, contendo subsídios necessários para a realização deste evento,
assim como para a divulgação desta Campanha permanente da vida em família.



Sugestão de programação:
HORÁRIO ATIVIDADE

07h30 às 08h00 Recepção

08h00 às 08h30 Leitura mensagem e prece inicial

08h30 às 08h45 Apresentação da Área da Família

08h45 às 09h15 Leitura poema e dinâmica “Verbo feliçar”

09h15 às 10h15 As virtudes e autoavaliação

10h15 às 10h45 Intervalo - lanche e livros

10h45 às 12h00 Estudo: Apresentação dos slides

12h00 às 14h00 Almoço

14h00 às 14h15 Dinâmica: Balão das virtudes

14h15 às 15h30 Estudo em grupo: dos slides

15h30 às 16h00 Intervalo - lanche e livros

16h00 às 16h30 Fechamento e conclusão do estudo em grupo

16h30 às 17h30 Vivência reflexiva

18h00 às 18h30 Encerramento, considerações finais e prece



Roteiro
07h30 às 08h00 - Recepção

Os participantes podem ser acolhidos com uma mesa de café da manhã, em que
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 inscrição e entrega dos crachás, como sugestão pode ser oferecido
um bombom, pão de mel ou uma flor com uma mensagem dando-lhes as
boas-vindas.

08h00 às 08h30 -  Mensagem e prece inicial

Dar boas-vindas ao grupo, em seguida ler uma mensagem (escolhida pela equipe

previamente), para harmonizar o ambiente e fazer a prece de abertura do evento.

Após enunciar o tema do encontro: “Família e Jesus no Lar”, salientar sobre a
mensagem “Família hodierna” da Benfeitora Joanna de Ângelis, psicografada pelo
médium Divaldo Pereira Franco no livro Constelação Familiar.

A mensagem é foco principal do encontro, posto que elucida a trajetória dos
caminhos que a família vem percorrendo na busca do aprendizado do Amor entre
seus membros. (...) “A visão moderna da família é de uma constelação cintilante,
em que o amor é a fonte geradora da energia que sustenta todos os membros em
torno do núcleo, que são os pais, responsáveis pela sua manutenção, condução,
desenvolvimento e equilíbrio saudável”.

Para tanto, somos convidados a nos conectar com as Leis Divinas, ínsitas na
consciência, que amorosamente nos conduzirão nesse aprendizado: Lei de Amor,
Justiça e Caridade, Lei de Liberdade, Lei de Causa e Efeito, Lei do Dever, Lei de
Responsabilidade, entre outras. Assim como o desenvolvimento das virtudes
imprescindíveis para um relacionamento familiar saudável: Autoamor,
autoaceitação, Autoconfiança, Autovalorização e Autorrespeito como exercícios
constantes, primeiramente a si mesmo, para que naturalmente possa ser
desenvolvido nas relações interpessoais: Amor incondicional, Renúncia,
Compaixão, Humildade e a Mansidão.



08h30 às 08h45 - Apresentação Área da Família

“{...} No lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe
adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do
Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação.

Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem
endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata.
O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas,
para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca
para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro.

Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te
afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e tua casa”.

Emmanuel

08h45 às 09h15 - Poema e dinâmica

Dinâmica de integração inicial. Anexo 1

Ler o poema de Artur da Távola e na sequência convidar os participantes para
vivenciar o poema. Anexo 2

09h15 às 10h15 - As virtudes

Para que nossa vida em família seja satisfatória, agradável e compreensiva e que
possamos sentir a leveza e a suavidade que JESUS nos convida, em Mateus, Cap.
11, v. 28 a 30, “Vinde a mim, todos vós que estais cansados e oprimidos, e eu vos
aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de
coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o
meu fardo é leve”.

Roteiro em Anexo 3, segue os conceitos que deverão ser trabalhados/refletidos
com a opção de apresentação em slides ou material impresso. (providenciar a opção
previamente).

Na sequência Anexo 4 segue uma atividade autoavaliativa das virtudes para ser
preenchida com lápis de cor (previamente separados em uma ou mais caixinhas). Cada
participante deverá pintar cada virtude do autoacolhimento amoroso de uma cor
variada, a fim de que a roda das virtudes, no término do exercício, esteja colorida.



Lembrando que é um exercício de autoacolhimento, não cabendo o
autojulgamento, por sermos Espíritos imortais, aprendizes da vida, em
autoaprimoramento.

10h15 às 10h45  Intervalo, lanches e livros

Um breve intervalo, com alguns petiscos para os participantes, pois, a principal
função da pausa é o descanso físico e mental e a interação de todos, para que a
continuidade ocorra em clima de alegria e harmonia.

Neste momento recomenda-se a oferta dos livros espíritas para apreciação dos
convidados. (montar previamente um espaço para a exposição das obras, em especial as
Obras Básicas e as que refletem a vida em família).

10h45 às 12h00 - Estudo
A apresentação dos slides 3 ao 8, deve ser realizada por um(a) colaborador (a), com
estudo prévio, à livre escolha ou através de subsídios oferecidos neste material. A
sugestão é elaborar algumas perguntas reflexivas para a integração dos
participantes nos estudos, de modo que todos possam raciocinar, refletir e levar os
ensinamentos para a vivência na vida familiar. Lembrando sempre do
autoacolhimento amoroso, pois somos Espíritos imortais, aprendizes e portanto,
estamos em processo de autoaprimoramento. Anexo 5

12h00 às 14h00 - Almoço
Aqueles que possuem estrutura montada no espaço do evento, que o almoço
aconteça no local, pois durante o almoço pode-se interagir e desfrutar de diálogos
saudáveis, descontraídos e alegres.

14h00 às 14h15 - Dinâmica
Apresentação do vídeo “Balões das Virtudes”. Roteiro Anexo 6



14h15 às 15h30 - Estudo em grupo

Os slides 9 ao 14 podem ser estudados em grupos, para uma maior integração dos

participantes. Dividir o grupo maior em subgrupos para a realização do estudo.

A quantidade de grupos depende do número de participantes e da estrutura do

local. O ideal é que sejam no mínimo três. (providenciar material impresso da lição

Família Hodierna em word) Anexo 7.

15h30 às 16h00 - Intervalo, lanches e livros

Um intervalo breve, com um lanche frugal para os participantes, pois, a principal
função da pausa 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
estômago muito vazio e do físico inativo por muito tempo.

16h00 às 16h30 - Conclusão estudo em grupo

Retornar os participantes para o grupo maior, todos no mesmo ambiente para as
reflexões finais da lição “Família Hodierna”, Neste momento é importante que o (a)
colaborador (a) faça um resumo de todo o estudo e comente o quão atual são as
palavras da Benfeitora Espiritual em relação ao momento que estamos vivenciando,

16h30 às 17h30 - Vivência reflexiva

Vivência reflexiva em anexo 8

18h00 às 18h30 - Encerramento e prece

Formar um círculo, para as considerações finais e prece de encerramento.



Anexos
Anexo 1 - Poema

Sou eu que faço você sofrer?

Ou é você que sofre por minha causa?

Ou, ainda, é você que sofre por sua própria causa?

Chegar a essa pergunta (leva anos e anos) é essencial na relação de amor. A
resposta demandará muito tempo, sofrimento e, em cada caso, será diferente. Mas,
se encontrada, melhora qualquer relação. Ou constatará o seu término.

Proponho, como exercício, uma atitude de troca. Onde se lê sofrer, leia-se feliçar (eu
feliço, tu feliças, ele feliça, nós feliçamos, vós feliçais, eles feliçam). Por que
felicidade não tem verbo?

A pergunta, então, ficaria: Sou eu que faço você feliz, ou é você que feliça por minha
causa?

Curiosa e masoquista a vida. O verbo sofrer é complicado. Feliçar é simples. Por
que a gente prefere conjugar o sofrer?

Artur da Távola

Anexo 2  - Dinâmica: Verbo Feliçar

Material: Providenciar 1 folha de papel sulfite para cada participante com uma caneta
cor forte ou pincel atômico (já deixar material previamente separado em uma caixa).

Desenvolvimento: Pedir para que cada um escreva o verbo feliçar, ou seja, escrever: eu
feliço, tu feliças, ele feliça, nós feliçamos, vós feliçais, eles feliçam.

Na sequência pedir para que alguns participantes leiam em voz alta, um de cada vez,
para fixação da troca positiva. Este momento deve ser descontraído, pode ser



perguntado qual o sentimento em ler esse “verbo”, posto que ele não existe, mas que ser
feliz é plenamente possível. As respostas podem ser variadas e todas devem ser acolhidas.

OBS: É importante esclarecer que este verbo não existe, mas que é uma dinâmica de
troca, assim como nos convida o poema de Artur da Távola.

Anexo 3 - O AUTOACOLHIMENTO AMOROSO

Para compreender como podemos tornar o nosso relacionamento com as demais
pessoas da família cada vez mais saudável, é imprescindível refletir sobre alguns
conceitos básicos.

Todos nós nos relacionamos, na realidade, com “duas pessoas” ao mesmo tempo,
ou seja, duas esposas, dois esposos, dois filhos para cada um que temos, dois pais,
duas mães etc.

Numa relação existem sempre o eu idealizado e o eu real, bem como o outro
idealizado e o outro real. Dessa forma podemos dizer que numa relação
interpessoal temos, portanto, psicologicamente, “quatro pessoas” se relacionando.

Eu idealizado ➱ a forma como eu penso que sou; como eu me idealizo.
Normalmente nos idealizamos melhores ou piores que somos, dependendo das
circunstâncias.

Eu real ➯ a forma como sou realmente, com potencialidades, limitações e
possibilidades já ou a serem desenvolvidas. O eu real não é nem melhor, nem pior
do que os outros, pois todos nós somos seres únicos e incomparáveis, com os
mesmos potenciais, mas com realizações diferentes.

Outro idealizado ➱ a forma como eu penso que os outros são ou deveriam ser,
como eu idealizo o outro. Comumente, idealizamos as pessoas que convivem
conosco com qualidades que elas deveriam ter, ou que gostaríamos que elas
tivessem na relação conosco, como também com limitações que elas não deveriam
ou que não gostaríamos que elas tivessem.

Outro real ➯ a forma como o outro é realmente; uma pessoa com qualidades e
limitações como todas as demais, e que, por isso, não tem formas perfeitas, ideais
de se relacionar com os outros. A pessoa que se relaciona conosco também nos vê
da mesma forma.



Quando uma pessoa diz assim: eu me decepcionei com fulano (a); ele (a) não é
como eu imaginava, está expressando o conflito entre o outro idealizado que ela
imaginava e a pessoa real que convive com ela.

Nas relações surgem grandes conflitos a partir dessas diferenças entre ideal e real.

Para atenuar essa tendência à idealização, somos convidados a desenvolver dez
virtudes básicas, dentre as quais cinco virtudes são relacionadas a nós mesmos
com repercussão na relação com os outros.

Autoamor, Autoaceitação, Autoconfiança,

Autovalorização e Autorrespeito

Refletiremos sobre as virtudes intrapessoais geradoras do autoacolhimento
amoroso. Esse processo só poderá ser possível se estivermos em exercícios
constantes do autoconhecimento.

AUTOAMOR ➽ virtude pela qual somos convidados a nos sentir um Espírito
Imortal, filhos de Deus e aprendizes da vida e que fomos criados por amor e para o
amor.

Tudo o que Deus cria Ele o faz por amor, para que o ser criado viva para o amor, ou
seja, para manifestar o próprio amor de Deus no Universo.

Em que espaço nós vamos manifestar primeiro esse amor? A nós mesmos.
Primeiramente você manifesta esse amor por você, conectando-se com você
enquanto Ser Essencial, com aquilo que você tem de melhor dentro de si.

Ao se conectar com aquilo que você tem de melhor em si, você se abre para o amor
ao próximo, que é consequência do autoamor. “Amar a Deus sobre todas as coisas, e
ao próximo, como  a si mesmo” Mateus 22: v. 37 a 39.



Somente através do amor a si mesmo depois o amor ao próximo é que vamos gerar
relacionamentos saudáveis. A partir do autoamor segue-se a virtude da
autoaceitação.

AUTOACEITAÇÃO ➽ é a virtude que faz com que você aceite quem você é como
você está, ou seja, um Ser Essencial, Espírito Imortal, filho de Deus e aprendiz da
vida que possui uma série de limitações a serem transformadas.

Todos trazemos um potencial divino, mas ainda com muitas imperfeições
humanas. Quando você exercita a virtude da autoaceitação, você aceita os outros
como são e como estão, libertando-se do outro idealizado. A aceitação é uma
virtude que muitas vezes nós confundimos com acomodação. É muito importante
saber a diferença.

AUTOCONFIANÇA ➽ quando você faz a si mesmo pergunta: Que ações eu posso
realizar para superar as limitações que tenho?, você abre campo para se conectar
com as suas potencialidades de modo a superar as suas limitações. Essa é a
essência da autoconfiança. Você pode confiar que tem o poder de superar as suas
limitações, gradualmente.

Com o exercício da autoconfiança você confia nas possibilidades de aprender e
superar as limitações que você tem. O exercício da autoconfiança lhe impulsiona
cada vez mais a ampliar as suas possibilidades de mudança, aprendizado e de
autotransformação, com base no potencial que você traz em si.

Para que a autoconfiança seja exercitada somos convidados também a exercitar a
confiança em Deus e na Vida.

AUTOVALORIZAÇÃO ➽ é o exercício da valorização do ser que somos e do
potencial que temos, sabendo que esse potencial neste momento é influenciado
pelas limitações que trazemos momentaneamente. Temos um valor pelo ser que
somos e não pelas limitações que temos.

AUTORRESPEITO ➽ é o exercício do respeito a si mesmo como um ser digno que
está evoluindo por meio da superação de suas imperfeições. Você respeita a si
mesmo e respeita os outros, colocando limites nas suas relações com outras
pessoas, porque você é um ser muito valoroso, que se respeita e se acolhe por quem
você é como ainda está.



➽ Com isso o círculo virtuoso se completa estimulando mais ainda o autoamor,
que estimula a autoaceitação, que estimula a autoconfiança, esta estimula a
autovalorização, que estimula o autorrespeito, que nos proporciona harmonia
interior e felicidade.

➽ Este processo só será possível através do exercício do autoconhecimento, que
também é uma virtude, pois é a prática de se conhecer, é quando sabemos mais de
nós mesmos, das nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos,
independente de serem positivos ou não. É a partir do exercício do
autoconhecimento que fazemos as escolhas conscienciais, é quando nos
perguntamos: o que quero para minha vida? ou, o que não quero mais para minha
vida?.



Anexo 4 - Roda das virtudes
Atividade de autoavaliação, em que cada um vai quantificar de 0 a 10 o nível de
desenvolvimento das virtudes, sendo o centro 0 e a borda 10. Pintar com lápis
colorido.



Anexo 5 e 7

Subsídios
Segue como fator de facilitação para a equipe responsável pela realização do

evento, os tópicos de cada lâmina de slides com subsídios/comentários

pertinentes de obras idôneas. Segue também como contribuição, o opúsculo da

Campanha “O melhor é viver em Família” - Aperte mais esse laço da FEB -

Federação Espírita Brasileira, contendo subsídios necessários para a realização

do trabalho e divulgação da Campanha permanente da vida em família. Este

material segue, sobretudo, em comemoração aos cinco anos de implantação da

Área da Família da FEB.

Tópicos dos slides e subsídios

Slide 3

Tendo em vista os avanços da ciência e da tecnologia, ao lado das contínuas
revoluções sociopsicológicas, a família hodierna está buscando parâmetros de
equilíbrio para sobreviver aos fenômenos do caos de natureza moral que se alastra
por toda parte, em tentativas infrutíferas de extingui-la.

Confundindo libertinagem com liberdade e agressão com renovação, muitos
indivíduos vêm-se tornando ícones da infância e da juventude, que
desconsideram, em referência à formação moral, propondo todo tipo de concessão,
sem levar em conta os fatores psicológicos de entendimento e de responsabilidade
que nelas vigem, em torno dos comportamentos e realizações.

Subsídios: Vivemos hoje, um momento de grande evolução na ciência, na
tecnologia e avanço nos estudos do comportamento humano dentro da sociedade.
E mesmo com tantos avanços, presenciamos o caos dentro da conduta moral no
ser humano.

É na família, “célula máter do organismo social”, que somos convocados a nos
desenvolver moralmente, crescendo enquanto Ser individual e coletivamente.



“Por isso, toda vez que a família se desestrutura, a sociedade cambaleia, a cultura
degenera, a civilização se corrompe...” diz Joanna de Ângelis no livro SOS Família.

Mesmo com a tecnologia interligada à ciência, com aprimoramento, não se
conseguiu impedir que esse caos se tornasse crescente.

Enquanto, num convite profundo que todos nós temos de nos informarmos, para
formarmos e autotransformarmos numa construção de educação moral, vemos a
fuga da responsabilidade dentro das relações familiares, em troca de papeis (pais
e filhos), sendo negligenciada o convite do aprimoramento familiar com base no
amor.

Slide 4

Dominados pela euforia do prazer, tornam-se anarquistas, pugnando pelas atitudes
desrespeitosas, por considerarem as linhas de equilíbrio como heranças do
passado castrador, manutenção do caráter perverso dos educadores, pais e
mestres, dos dias idos, dando lugar a uma sistemática rebeldia dos educandos,
toda vez que são convidados ao dever e à ordem.

Transformando os pais em meros mantenedores econômicos da família,
tiram-lhes a autoridade moral, gerando o falso conceito de liberdade plena e
auto-satisfação contínua, assim desenvolvendo o conceito doentio de direitos sem
correspondentes deveres.

Subsídios: Dentro de uma sociedade hedonista, onde a busca do prazer
transitório fala mais alto do que a busca do prazer voltadas às conquistas do
Espírito imortal, que encarnado, se distrai, muitas vezes, nas responsabilidades
que traz na consciência em construir o “Reino de Deus” nos corações. Sejam eles,
Mães, pais, filhos, irmãos, tios, avós etc.

Comumente vindo de uma educação castradora, os pais tendem a repetir o papel
dessa educação com os filhos, ou buscando o outro extremo, por terem sofrido o
autoritarismo (onde nada pode), vão para a educação do polo oposto, uma
educação permissiva (onde tudo pode), deseducando os espíritos que estão sob
sua tutela.

Quanto aos filhos, estão reencarnando para o aprendizado, que também muitas
vezes esquecem dos deveres e responsabilidades. No livro S.O.S. Família, a
Mentora Joanna de Ângelis aduz que [...] “Os filhos têm deveres intransferíveis
com os pais, instrumentos de Deus para o trâmite da experiência carnal, mediante



a qual o Espírito adquire patrimônios superiores, resgata insucessos e
comprometimentos perturbadores.”

Slide 5

Por sua vez, muitos pais, desejosos de fugir às responsabilidades que os filhos
impõem naturalmente, adotam o mesmo estilo de conduta, deixando de educá-los,
sob a alegação da necessidade de não os oprimir, porque não sabem colocar limites
entre o que é possível ceder e deve ser concedido, em relação ao que devem, mas
não podem ou podem, mas não devem oferecer...

Esse mecanismo faculta-lhes a permissividade que o educando não tem condições
de absorver, naufragando, desde cedo, nos abusos de toda ordem, com prejuízo da
futura realização moral, social, profissional e doméstica, ao se tornar genitor...

Subsídios: Na mensagem “Deveres dos Pais”, a Mentora Joanna de Ângelis traz
a reflexão em torno do dever moral que os pais têm com os espíritos que estão
recebendo em seus braços. E sendo a colaboração a função primordial da família,
os pais são convidados a colaborar com Deus na educação, desenvolvimento,
aprimoramento e na evolução dos filhos.

[...] Como decorrência, grande tarefa se reserva aos pais no que tange aos valores
da educação, deveres que não podem ser postergados sob pena de lamentáveis
consequências.

[...] Os deveres dos pais em relação aos filhos estão inscritos na consciência.

[...] No compromisso do amor, estão evidentes o Companheirismo, o diálogo
franco, a solidariedade, a indulgência e a energia moral de que necessitam os
filhos, no longo processo da aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais
e sociais.

Em família, somos todos convidados de forma profunda, a entrarmos em um
processo de autoconhecimento, encontrar a verdade e o amor, nos aprimorar,
crescer, evoluir, ampliando no exemplo de conduta moral perante os desafios da
vida.

Slide 6 e 7

Graças à fácil comunicação virtual, libertam-se das preocupações educativas, dos
diálogos saudáveis e dignificadores, da convivência pessoal, oferecendo aos filhos
os computadores, para que logo se preparem para a complexa ciência e arte



correspondente, sem os orientar a respeito dos graves perigos da pedofilia, dos
vícios em geral, dos comportamentos esdrúxulos e doentios, da convivência com
personalidades psicopatas que lhes influenciam o comportamento, atirando-os na
voragem da insensatez. Simultaneamente, os diversos jogos a que os jovens se
entregam, sem discernimento moral, os contatos prolongados com outros
aficionados, perturbam-lhes o equilíbrio emocional e retiram-nos da convivência
pessoal, humana, para poderem dar largas aos sentimentos mórbidos, que não
exteriorizariam em outra circunstância.

Grassam, então, o desrespeito total, a falta de responsabilidade perante a vida, que
se lhes apresenta conforme os programas que consultam e de que se tornam
membros nas salas de convivência, deturpando, por completo, os conceitos em
torno da existência, da sua finalidade, das imposições que lhe dizem respeito.

É claro que nesse processo sociológica da evolução, a família vem se modificando,
buscando estruturar-se em processo de nobreza moral, em respeito dos pais pelos
filhos e reciprocamente, assim como de maior intimidade entre todos, no que
resultam valores de afetividade mais profunda, sem necessidade de qualquer
recurso punitivo, quando se erra, ou compensatório quando se acerta.

Subsídios: Nos dias atuais, são muitas as ofertas tecnológicas que encantam a
todos, seja pela facilidade de recursos que trazem informações das mais variadas
fontes, seja pela diversidade com que estas se apresentam. Desta forma, em
muitos lares, seus membros ficam isolados, mergulhados nas telas brilhantes e
coloridas, vivendo em um mundo à parte, virtual, sem fronteiras e provavelmente
sem discernimento.

É dever dos pais limitar o acesso às informações não recomendáveis a idade dos
filhos, realizando um trabalho orientativo, limitando o tempo e/ou acesso a
programas que interferem no processo educativo e harmônico da família,
principalmente com os filhos da primeira infância.

O Espírito Emmanuel traz no livro Vida e sexo, psicografia de Chico Xavier: (...)
temos no instituto doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio
encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para
edificação do mundo melhor. Identifiquemos no lar a escola viva da alma. (...)

Slide 8

A visão moderna da família é de uma constelação cintilante, em que o amor é a
fonte geradora da energia que sustenta todos os membros em torno do núcleo, que



são os pais, responsáveis pela sua manutenção, condução, desenvolvimento e
equilíbrio saudável.

Sem o protecionismo ou excesso de cuidados ou preocupações, mas também sem a
indiferença pelo destino da prole, entregue a si mesma ou a funcionários
remunerados, a família vive momento muito grave, em face das alterações
conceituais dos valores éticos-morais, especialmente no que diz respeito ao
comportamento sexual, aos divertimentos e gozos, aos estudos e programas
educacionais.

Subsídios: Na questão 775 de “O livro dos Espíritos” Kardec pergunta: Qual seria
para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os Espíritos
respondem: Uma recrudescência do egoísmo.

Vemos então que com a desestruturação familiar, o egoísmo avança, o amor ao
próximo através do respeito, não se caracteriza nas ações de uns com os outros.
Muito do que aprendemos e vemos em nosso lar levamos conosco nos diversos
ambientes que frequentamos, um lar edificado no amor de Jesus e seus
ensinamentos constrói nos seus membros um elo de compreensão que forma uma
corrente de amorosidade.

A responsabilidade dos pais, como cocriadores com Deus é de acolher, amparar e
colaborar com esse espírito que reencarna como filho no seio familiar que lhe
servirá de educandário para seu progresso evolutivo.

A modernidade faz parte da lei do progresso, podemos desfrutar de tudo que nos
oferece sem perder os valores que nos sustentam na nossa caminhada evolutiva
rumo ao mundo de regeneração.

Slide 9

A organização da família perde-se nos recuados dias do período pré-agrário,
quando o grupo se reunia buscando proteção contra os adversários naturais: as
feras, outros indivíduos, as intempéries, os fenômenos sísmicos...

Logo depois, surgiu a finalidade, na Grécia antiga, de reunir-se o grupo em torno do
fogo sagrado, a fim de perpetuar-se a memória dos antepassados, iniciando-se o
culto religioso, em que o homem exercia papel primordial.

Subsídios: No livro Família, psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel
traz na lição Em família: (...) Se és pai não abandona teu filho aos processos
evolutivos da natureza animal, qual se fora menos digno de atenção que a



hortaliça de tua casa. A criança é um trato de terra espiritual que devolverá o que
aprende, invariavelmente, de acordo com a sementeira recebida.

Se és filho, não desprezes teus pais, relegando-os ao esquecimento e
subestimando-os os corações, como se estivessem em desacordo com os teus
ideais de elevação e nobreza, porque também um dia, precisarás da alheia
compreensão para que se te aperfeiçoe na individualidade a região presentemente
menos burilada e menos atendida (...)

Precisamos uns dos outros para seguirmos a nossa jornada evolutiva, o
aconchego de amor que um lar oferece é de extrema importância para o
crescimento individual de cada um dos seus membros, o amor que damos é o
amor que recebemos.

A segurança das figuras materna e paterna, com mãos firmes e amorosas,
seguindo os passos de Jesus, lembrando sempre de Sua fala de amor; “Amai-vos
uns aos outros como eu vós amei.”

Slide 10

A mulher, considerada de valor secundário, era reservada a preservação do fogo, os
cuidados com a prole, com os deveres domésticos.

Naquele início, a família não eram somente os portadores da mesma
consanguinidade, mas o grupo social que se unia por impositivo das necessidades
de todos os membros. Naturalmente, com o surgimento da prole e o despertar para
os deveres naturais, a família passou a ser aquela que descendia do tronco central,
preservando as heranças ancestrais e trabalhando os recursos da sobrevivência.
Isso gerou um certo egoísmo em torno do clã em detrimento da sociedade como
um todo, que ainda remanesce de alguma forma.

Subsídio: Tudo começa na família, a frase tão preconizada “a família é a célula
mater da sociedade” não é uma retórica, é um clichê. Ela é a base da sociedade
porque é na convivência familiar como pai e mãe cuidando dos filhos de uma
forma mais direta, sendo colaboradores de DEUS – que começamos a ensaiar,
desde a época das cavernas, o ideal de humanidade, de afetividade, de
companheirismo, até o presente momento, em que o ser humano mais civilizado é
convidado a aprofundar esses valores, na grande mudança que se avizinha do
planeta em mundo regenerador. (Saúde das relações familiares – Alírio de Cerqueira
Filho)



A condição feminina não passou despercebida pelo codificador do Espiritismo.
Assim, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, analisa esse assunto em 6
questões, começando com a de número 817: 
“Diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos?”      
Resposta dos Espíritos:
“Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de
progredir?”       
A questão 818 traz:
“De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países?”        
Resposta: “Do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um
resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os
homens pouco avançados, do ponto de vista moral, a força faz o direito.”
Questão 820: “A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a
dependência do homem?”
Resposta:“Deus deu a uns a força para proteger o fraco, e não para se servir dele.
(...) A emancipação da mulher segue o progresso da civilização, sua subjugação
caminha com a barbárie.”

Segundo os postulados da Doutrina Espírita, a mulher ainda possui a elevada e
sagrada tarefa de formar e educar as almas trazidas à reencarnação – seus filhos
–, o que, muitas vezes, realiza com extremada cota de sacrifício, de renúncia, de
disposição e de dedicação. “O trabalho da mulher é sempre a missão do amor,
estendendo-se ao infinito.” 
        
Allan Kardec, desejando saber sobre a importância da maternidade, pergunta na
questão 821, de O Livro dos Espíritos:
“As funções para as quais a mulher está destinada pela Natureza têm uma
importância tão grande quanto a dos homens?”       
Têm-se a seguinte resposta:
“Sim, e maiores; é ela quem lhe dá as primeiras noções de vida.”
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Com a inevitável evolução cultural e moral, foram-se modificando as estruturas da
família, experimentando, no período medieval, imposições religiosas doentias que
muito a prejudicaram no que diz respeito à sua constituição espiritual. É certo,
como afirma O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que há uma
parentela corporal e outra espiritual, ambas exigindo respeito, união e
solidariedade...



Subsídio: Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os consanguíneos,
mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes,
durante e após encarnações.

Há dois tipos de família: a família por laços espirituais e as famílias por laços
corporais, as primeiras duráveis, fortificam-se pela depuração e se perpetuam no
mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma, as segundas, frágeis
como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem
moralmente, já na encarnação atual.
Foi o que Jesus quis tornar compreensível, declarando aos seus discípulos: “Eis
minha mãe e meus irmãos” isto é, minha família por laços do espírito, pois todo
aquele que realiza a vontade de meu pai, que estás nos céus, é meu irmão, minha
irmã e minha mãe. (Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. 14 ,item 8).

Slide 12

Hodiernamente, em face dos referidos fenômenos sociológicos que sacodem a
organização grupal, a família tem sido a sua grande vítima, necessitando, portanto,
de uma nova constituição, que não pode prescindir dos inamovíveis pilares do
amor, do respeito, dos deveres entre todos os membros, assim como em relação à
sociedade.

Jamais a família desaparecerá, porque a criança dependente nos braços adultos
inspira ternura e devotamento, trabalhando as emoções para o entendimento e a
comunhão dos genitores em sua volta, dando surgimento ao grupo consanguíneo e
à afetividade mais pessoal.

Subsídio: Livro dos Espíritos Questão 774 - Como nos reporta a questão 774 LE, a
função primordial da família é a colaboração com Deus para aprendermos a nos
amar como irmãos”. Deus labora no universo inteiro incessantemente. Criando
Leis da Natureza e nos convidando a cumpri-las.

Existem várias leis criadas por Deus. A lei maior é a Lei de Amor, que engloba
todas as demais. Somos convidados a praticá-la, colaborando com Deus na
harmonia do Universo. A família é o lugar por excelência, onde seremos
convidados a colaborar praticando essa Lei de forma mais intensa e desafiadora.

O convite é de aprendermos a exercitar o amor na convivência conjugal,
maternal, paternal, filial, fraternal... Suavidade e leveza. . .



Slide 13

As mudanças continuarão ocorrendo, conforme as conquistas de cada época, sem
que a família perca os seus alicerces de segurança, quais sejam: a fidelidade ao
grupo, o amparo recíproco, a proteção, como decorrência do sentimento de amor,
preparando para a união com as demais associações, na identificação universal.

Os modismos inevitáveis, que caracterizam os períodos de mudança, chegando aos
abusos que se generalizam, serão ultrapassados, logo depois, por causarem danos
íntimos às criaturas que têm sede de entendimento e de afetividade, de equilíbrio e
de moralização, ânsias de paz e de alegria real de viver.

Subsídios: Há uma lei que rege os seres da criação. É a lei do progresso. Somos
submetidos a ela pela força das coisas, sem o que a exceção teria perturbado a
harmonia geral. Em tudo há uma ordem. Seguindo sempre uma ascensão, uma
evolução, que podemos seguir, evoluindo junto intelectualmente e moralmente, ou
não. Muitas vezes desenvolvemos o intelecto, mas não a moral, ou o contrário.

Entretanto, cedo ou tarde, cada Ser irá despertar a própria consciência aos
equívocos que ainda pratica nas relações, e, aí sim retoma e aos caminhos da
fidelidade, desenvolvendo a autenticidade, a sinceridade e a veracidade nos
relacionamentos. Cuidando com amorosidade do outro de forma recíproca,
protegendo, iniciando ou reiniciando os exercícios de amor, que em algum
momento foi perdido.

Slide 14

Os atuais formadores e multiplicadores de opinião, que ridicularizam a família,
banalizando os compromissos do ninho doméstico, são vítimas dos lares
desajustados que os geraram, confirmando o absurdo de tal conduta, em relação a
outros cidadãos ordeiros, fomentadores do progresso e construtores da ordem e do
bem-estar em toda parte.

Subsídios: O processo de comunicação tradicional há muito vem sofrendo uma
transformação e evoluiu de uma estrutura classificada como one-to-many
(um-para-muitos) para many-to-many (muitos-para-muitos). Essa evolução foi
possível graças ao surgimento da Internet como mídia.

Os formadores de opinião, você os conhece?

Será que eles se responsabilizam pelo mal que causam?
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Reflexionando neste novo programa de construção da família moderna e saudável,
o Espiritismo, com os seus nobres conceitos de ética-moral, fundamentados na
crença em Deus, na imortalidade, na comunicabilidade dos espíritos, na
reencarnação, oferece os pilotis vigorosos para que se torne realidade o clã de paz e
de amor que todos anelam.

Subsídios: Posto que a doutrina espírita é voltada para o consolo, esclarecimento
e o aperfeiçoamento moral do homem, propugna por mudanças, por reformas, por
transformações, íntimas primeiramente, mas que não sejam essas superficiais,
mas que sejam verdadeiramente amplas e profundas, sempre centradas no amor e
na educação do espírito. Esse aprimoramento conduzirá para a prática da
caridade, e da caridade nascerá a fraternidade.

Anexo 6
Primeiro passo: assistir o vídeo dos balões das virtudes (Arquivo para download no
site da feemt).

Segundo passo: Refletir sobre o vídeo e seguir com uma dinâmica introspectiva.

Todos aqueles que passam por nós e todos nós que passamos pela vida de alguém,
deixamos algo.

Reflitamos:

O que eu contribuí na vida daqueles que eu passei?
O que eu carrego daqueles que passaram pela minha vida?
Quais os "balões"eu carrego hoje comigo?
O que eu quero deixar de legado?

OBS: Os balões representam as virtudes.

Anexo 8

Vivência/exercício reflexivo



1. Feche os olhos entre em contato com você, com o sentimento de aprendiz e
de filiação divina e imagine como é a família dos seus sonhos.

2. Como é o relacionamento entre os membros da família?
3. Como tudo se processa?
4. Após o exercício de mentalização anote no papel, descrevendo como é a

família que você sonha. Se quiser pode desenhar.
5. Agora faça uma lista das dificuldades que você percebe que dificultam esse

sonho tornar-se realidade.
6. Dessas dificuldades quais as que dizem respeito a você e que você pode

mudar.
7. Quais as virtudes que você pode desenvolver para ajudar o seu sonho

tornar-se realidade dentro da parte que lhe compete realizar, ajudando
também com o desenvolvimento dessas virtudes os demais membros a
superarem as próprias dificuldades.
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PREFÁCIO
De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos

alicerces morais que regem a vida. – EmmanuEl 1

Amigo leitor,

A palavra família reaviva em nós as sensações de segurança e
aconchego, tal a importância do grupo familiar como estrutura capaz de
nos sustentar nas lutas da vida.

O momento atual, conturbado pela inversão de valores no campo
moral, requer mais atenção à preservação da harmonia familiar, valioso
antídoto à instalação do desequilíbrio no organismo social.

O lar terreno, na visão espírita, representa oportunidade de
aprendizado e prática das Leis Divinas, propiciando o encontro de
Espíritos amigos de outras existências, assim também o devido reajuste
com os desafetos de existências passadas.

http://www.febeditora.com.br/
http://www.febeditora.com.br/


Como construir e manter a tão sonhada paz no lar? De que maneira
superar os atritos e desavenças no âmbito familiar? Será possível
encontrar no lar o suporte necessário à superação das aflições
cotidianas?

Os textos doutrinários que se seguem, escolhidos com toda a atenção
e desvelo, nos lembram atitudes nobres: renúncia, perdão, dedicação,
respeito, assim como a análise de nosso comportamento no lar do qual
fazemos parte.

Participe desta Campanha, afinal, o melhor é viver em família.

ENFOQUE DA CODIFICAÇÃO ESPÍRITA

Questão 774 – [...] Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família
mais apertados tornam os primeiros. Eis por que os segundos constituem uma
Lei da Natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a
amar-se como irmãos.

Questão 775 – Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços

de família?

“Uma recrudescência do egoísmo”.

a) “Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o
Senhor vosso Deus vos dará” (Decálogo: Êxodo, 20:12).32

KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. Trad. Evandro Noleto Bezerra. 4. ed. 3. imp. Brasília: FEB, 2016. Q. 774 e 775.

3 KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Trad. Evandro Noleto Bezerra. 2. ed. 3. imp. Brasília: FEB, 2015.
Cap. 14, it. 2, 5, 8 e 9; cap. 22, it. 3, 4 e 5.

b) “ [...] Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? [...] todo aquele que faz a
vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe” (cap. 14, it. 5).

c) Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entres os Espíritos. O
corpo procede do corpo, mas o Espírito não procede do Espírito [...]” (cap. 14, it. 8).

d) “[...] Não é o pai quem cria o Espírito de seu filho; ele mais não faz do que lhe
fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o
desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. [...]” (cap. 14, it.
8).



e) “[...] Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família e sim os da
simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os Espíritos antes, durante e
depois de suas encarnações. [...]” (cap. 14, it. 8).

f) “Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as
famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela
purificação e se perpetuam no mundo dos Espíritos, através das várias migrações
da alma; [...]” (cap. 14, it. 8).

g) Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede; só permite as que
podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade: falta a
vontade. [...] As provas rudes, [...] são quase sempre indício de um fim de sofrimento
e de um aperfeiçoamento do Espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus.
[...]” (cap. 14, it. 9).

h) “Mas, na união dos sexos, a par da Lei Divina Material, comum a todos os seres
vivos, há outra Lei Divina, imutável como todas as Leis de Deus, exclusivamente
moral: a Lei de Amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da
carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se
lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a
cuidar deles e a fazê-los progredir. [...]” (cap. 22, it. 3).

i) Será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a
Natureza? Não, decerto. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os
interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização: por isso, é útil,
necessária, mas variável. [...]” (cap. 22, it. 4).

j) “O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já, de
fato, está separado. [...]” (cap. 22, it. 5).

EM FAMÍLIA

“Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais,

porque isto é bom e agradável diante de Deus” – Paulo (I Timóteo, 5:4).

A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como
seremos benfeitores de cem ou mil pessoas, se ainda não aprendemos a servir
cinco ou dez criaturas? Esta é indagação lógica que se estende a todos os
discípulos sinceros do Cristianismo.



Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam.

O Apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades
domésticas; entretanto, não alude à piedade que chora

4 XAVIER, Francisco Cândido. Pão nosso. Pelo Espírito Emmanuel. 1. ed. 10. imp. Brasília: FEB, 2016. Cap. 117.

sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas
nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a
seu tempo.

Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos, espiritualmente, entre os
que se lhes agregaram ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos,
entregando-se, por isso, a lamentável desânimo.

É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas,
ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam , por
enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto,
esse campo sagrado de serviço por mais se sinta acabrunhado na incompreensão.
Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho
iluminativo.

É impossível auxiliar o mundo, quando ainda não conseguimos ser úteis nem
mesmo a uma casa pequena — aquela em que a Vontade do Pai nos situou, a título
precário.

Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a
cooperar, em favor dos familiares, no dia de hoje, convicto de que semelhante
esforço representa realização essencial.

EmmanuEl

INSTITUTO DA FAMÍLIA

Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só
o instituto da família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá
fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem.6

As escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos
pedagógicos, com esses ou aqueles processos novos, de conformidade com a
Psicologia Infantil, mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de



renovação que é o Evangelho, e um só modelo de mestre, que é a personalidade
excelsa do Cristo.7

XAVIER, Francisco Cândido. Palavras de Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel. 11. ed. 1 imp. Brasília: FEB, 2013. Cap. 27.6

Id. O consolador, pelo Espírito

Emmanuel. 29. ed. 1 imp. Brasília: FEB, 2013. Q. 110.7 Id. Ibid. Q. 112.

O homem e a mulher, no instituto conjugal, são como o cérebro e o coração do
organismo doméstico.8

A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque
constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam
ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão
seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade.9

O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se
integram, contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da
evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o
outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar.10

A família consanguínea, entre os homens, pode ser apreciada como o centro
essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o
pretérito nos devolve.11

11 XAVIER, Francisco Cândido. Pensamento e vida. Pelo Espírito Emmanuel. 19. ed. 5. imp. Brasília: FEB, 2015. Cap. 12.

EDUCAÇÃO NO LAR

Vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai – JEsus (João, 8:38).

Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos
instintos do homem, olvidando-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos
quanto à formação do caráter no lar; a coletividade, porém, cedo ou tarde,
será compelida a re- ajustar seus propósitos.

Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão
amorosa, decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos
significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem
manter, na invigilância coletiva, a segurança possível contra a desordem
ameaçadora.

12 XAVIER, Francisco Cândido. Caminho, verdade e vida. Pelo Espírito Emmanuel. 1. ed. 11. imp. Brasília: FEB, 2015. Cap. 12.



A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque
constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam
ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão
seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade.

Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por
sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja
compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei
pela qual os filhos sempre imitam os pais, ainda quando estes sejam
perversos.

Ouçamos a palavra do Cristo e, se tendes filhos na Terra, guardai a declaração
do Mestre, como advertência.

EmmanuEl

PARENTELA

E disse-lhe: Sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que Eu te
mostrar (Atos, 7:3).

Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus
queixam-se da sistemática oposição dos parentes, com respeito aos princípios
que esposaram para as aquisições de ordem religiosa.

Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins.
Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são
obrigados ao abraço diuturno, sob o mesmo teto.

É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de “família” e “parentela”. O
primeiro constituiria o símbolo dos laços

13 XAVIER, Francisco Cândido. Caminho, verdade e vida. Pelo Espírito Emmanuel. 1. ed. 11. imp. Brasília: FEB, 2015. Cap. 62.

eternos do amor; o segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes
acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os
na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a
parentela converter-se-ia, mais tarde, nas santas expressões da família.

Recordamos tais conceitos, a fim de acordar a vigilância dos companheiros
menos avisados.

A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e
incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais
sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto, assim, o aprendiz fiel



estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior,
que é a de Jesus Cristo.
Emmanuel

NO LAR

Começar na intimidade do templo doméstico a exemplificação dos princípios
que esposa, com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio
procedimento, dentro e fora dele.

Fé espírita no clima da família, fonte do Espiritismo no campo social.

Calar todo impulso de cólera ou violência, amoldando-se ao Evangelho de modo
a estabelecer a harmonia em si mesmo perante os outros.

A humildade constrói para a Vida Eterna.

Proporcionar às crianças os fundamentos de uma educação sólida e bem
orientada, sem infundir-lhes medo ou fantasias, começando por dar-lhes nomes
simples e naturais, evitando a pompa dos nomes famosos, suscetíveis de lhes
criar embaraços futuros.
4 VIEIRA, Waldo. Conduta espírita. Pelo Espírito André Luiz.

32. ed. 6. imp. Brasília FEB, 2015. Cap. 5.

O lar é a escola primeira.

Sempre que possível, converter o santuário familiar em dispensário de socorro
aos menos felizes, pela aplicação daquilo que seja menos necessário à mantença
doméstica.

A Seara do Cristo não tem fronteiras.

Se está sozinho com a sua fé, no recesso do próprio lar, deve o espírita atender
fielmente ao testemunho de amor que lhe cabe, lembrando-se de que responderá,
em qualquer tempo, pelos princípios que abraça.

A ribalta humana situa-nos sempre no papel que devamos desempenhar. Ao
menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho com todos aqueles que
lhe co participam da fé, estudando a verdade e irradiando o bem, através de
preces e comentários em torno da experiência diária à luz dos postulados
espíritas.

Quem cultiva o Evangelho em casa, faz da própria casa um templo do Cristo.



Evitar o luxo supérfluo em aposentos, objetos e costumes, imprimindo em tudo
características de naturalidade, desde os hábitos mais singelos até os
pormenores arquitetônicos da própria moradia.

Não há verdadeiro clima espírita cristão, sem a presença da simplicidade
conosco.

“Aprendam primeiro a exercer pieda- de para com a sua própria família e
a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus”
– Paulo (I Timóteo, 5:4).

andré luiz

MATERNIDADE

Cap. XIV – Item I

Vemos em cada manifestação da vida determinada meta de desenvolvimento,
qual anseio do próprio Deus a concretizar-se.

Na Criação, o clímax da grandeza. Na caridade, o vértice da virtude. Na paz, a

culminância da luta.

No êxito, a exaltação do ideal. Nos filhos, a essência do amor. No lar, a glória

da união.

De igual modo, a maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o
progresso.

15 XAVIER, Francisco Cândido e VIEIRA, Waldo. O Espírito da Verdade. Por diversos Espíritos. 18. ed. 5. imp. Brasília: FEB, 2016. Cap. 50.

Concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis e
belas de um ministério sempre divino.

Láurea celeste na mulher de todas as condições, define o inderrogável recurso à
existência humana, reclamando paciência e carinho, renúncia e entendimento.

Maternidade esperada. Maternidade imprevista. Maternidade aceita.

Maternidade hostilizada. Maternidade socorrida. Maternidade desamparada.

Misto de júbilo e sofrimento, missão e prova, maternidade, em qualquer parte,
traduz intercâmbio de amor incomensurável, em que desponta, sublime e
sempre novo, o ensejo de burilamento das almas na ascensão dos destinos.



Principais responsáveis pela semelhante concessão da Bondade Infinita, as
mães guardam as chaves de controle do mundo.

Mães de sábios... Mães de idiotas... Mães felizes...Mães desditosas... Mães

jovens...

Mães experientes... Mães sadias...

Mães enfermas...

Ao filtro do amor que lhes verte do seio, deve o plano terrestre o
despovoamento dos círculos inferiores da vida espiritual, para que o Reino de
Deus se erga entre as criaturas.

Mães da Terra! Mães anônimas!

Sois vasos eleitos para a luz da reencarnação!

Por maiores se façam os suplícios impostos à vossa frente, não recuseis vosso
augusto dever, nem susteis o hálito do filhinho nascente — esperança do Céu
a repontar-vos do peito!...

Não surge o berço de vosso coração por acaso.

Mantende-vos, assim, vigilantes e abnegadas, na certeza de que se muitas vezes
cipoais e espinheiros são vossa herança transitória entre os homens, todas vós
sereis amparadas e sustentadas pela Bênção do Amor Eterno, sempre que mar-
chardes fiéis à excelsa paternidade da Providência Divina.

andré luiz

TU E TUA CASA

E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa (Atos, 16:31).

Geralmente, encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem

profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa.

Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé. E alguns,

despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a

indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se à zombaria de que é

vítima, aquele outro acusa familiares ausentes.



Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhes
enfeitam a zona intelectual, sem lhes penetrarem o âmago do coração.
16 XAVIER, Francisco Cândido. Vinha de luz. Pelo Espírito Emmanuel. 1. ed. 9. imp. Brasília FEB, 2016. Cap. 88.

Por que salientar os defeitos alheios, olvidando, por nossa vez, o bom trabalho de
retificação que nos cabe, no plano da bondade oculta?

O conselho apostólico é profundamente expressivo.

No lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se adapte
aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do
Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação.

Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem
endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação
ingrata.

O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções
regenerativas, para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo.

Basta uma estaca para sustentar muitos ramos.

Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro.

Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te
afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e tua casa.

EmmanuEl

PAI

E vós, pais, não provoqueis a ira a vos- sos filhos, mas  criai-os  na  doutrina  e admoestação do

Senhor – Paulo (Efésios, 6:4).

Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui

engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes

compreendam o caráter divino.

Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal
avisadas relativamente a esses sublimes atributos.

Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse
particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa,



vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser
colocados à margem de

17 XAVIER, Francisco Cândido. Vinha de luz. Pelo Espírito Emmanuel. 1. ed. 9. imp. Brasília FEB, 2016. Cap. 135.

qualquer apreciação.

Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da
espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis
de receber-lhe o concurso.

Os pais do mundo, admitidos às assembleias de Jesus, precisam compreender a
complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se
interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares, todavia, é
imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve
atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que
lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes
confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente.
Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso,
criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é um serviço tão fácil.

A maioria dos pais humanos vivem desviados, por vários modos, seja nos
excessos de ternura ou na demasia de exigência, mas à luz do Evangelho
caminharão todos no rumo da era nova, compreendendo que, se para ser pai ou
mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve
brilhar o divino dom do equilíbrio.

EmmanuEl

FILHOS

Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo – Paulo

(Efésios, 6:1).
Se o direito é campo de elevação, aberto a todos os espíritos, o dever é zona de
serviço peculiar a todos os seres da Criação.

Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os
filhos, que necessitam vigiar a si mesmos, com singular atenção.

Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar
rumos caprichosos, desdenhando sagra- das experiências de quem a precedeu,
no desdobramento das realizações terrestres, para voltar, mais tarde, em
desânimo, ao ponto de partida, quando o sofrimento ou



18 XAVIER, Francisco Cândido. Vinha de luz. Pelo Espírito Emmanuel. 1. ed. 9. imp. Brasília FEB, 2016. Cap. 136.

a madureza dos anos lhe restauram a compreensão.

Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram
confiados pelo Supremo Senhor, na senda humana.

É indispensável prestar obediência aos progenitores, dentro do espírito do Cristo,
porque semelhante atitude é justa.

Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual,
escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas
circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio.
Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do
crime por atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o
recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que
lhes devem.

Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai
inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fluirá a felicidade
doméstica.

EmmanuEl

VIDA CONJUGAL

Assim também vós, cada um em parti- cular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a
mulher reverencie o seu marido – Paulo (Efésios, 5:33).

As tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o

desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos

da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas.

O marido disputa companhias novas ou entretenimento prejudicial, ao passo que,
em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando
em falso rumo.

Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre
as escolas da fé, nos círculos do Cristianismo.19 XAVIER, Francisco Cândido. Vinha de luz. Pelo Espírito Emmanuel. 1.

ed. 9. imp. Brasília: FEB, 2016. Cap. 137.

Os cônjuges, com o Cristo, acolhem, acima de tudo, as doces exortações da
fraternidade.

É possível que os sonhos, muita vez, se desfaçam ao toque de provas salvadoras,
dentro dos ninhos afetivos, construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e



mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos,
reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes
de adotar, e o matrimônio se lhes converte em instituição detestável.

O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas.
Com Jesus, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real.
Busque-se o lado útil e santo da tarefa e que a esperança seja a lâmpada acesa no
caminho...

Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que ela
é mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e
cruel? Não olvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu...

EmmanuEl

JESUS CONTIGO

Dedica uma das sete noites da semana ao Culto Evangélico no Lar, a fim de que
Jesus possa pernoitar em tua casa.

Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé,
enlaça a família e ora. Jesus virá em visita.

Quando o Lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a
família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da
Fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para
todos.

Jesus no Lar é vida para o Lar.

Não aguardes que o mundo te leve a certeza do bem invariável. Distende, da tua
casa cristã, a luz do Evangelho para o mundo atormentado.

20 FRANCO, Divaldo Pereira. S.O.S. família. Pelo Espírito Joanna de Ângelis e outros Espíritos. 18. ed. Salvador: LEAL, 2014.

Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua
recebe o benefício da comunhão com o Alto.

Se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos Céus a prece da comunhão em
família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada, acesa na ventania.

Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua
orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes
do Mestre e, quanto possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da
mensagem da Boa Nova examina as dificuldades que te perturbam ante a



inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua, nessa noite, se não para os
inevitáveis deveres que não pode adiar. Demora-te no Lar para que o Divino
Hóspede aí também se possa demorar.

E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando
com Ele, como Ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas, em casa, uma vez
por semana em sete noites, ter Jesus contigo.

Joanna de Ângelis

o Mestre.
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Regimento interno
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 - 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 FAMÍLIA ESPÍRITA 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;
● 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:

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 merecem
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:
● 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.

a) 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;
● 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

1. Convidar médicos e enfermeiros, para atendimento durante o evento;
2. Fazer a escala dos médicos e enfermeiros plantonistas; se necessário, observando a

quantidade de participantes;
3. Contatar alguns hospitais sobre a possibilidade de eventual atendimento

emergencial;
4. Ter, no local do evento, ambulatório médico, medicamentos de primeiros socorros,

conforme prévia indicação médica;
5. Ter voluntários da Comissão pernoitando no local, para eventual atendimento

médico, dando os encaminhamentos necessários;
6. Atender os participantes durante o evento; encaminhando os casos de emergência

ao hospital mais próximo;
7. 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 manter-se 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 rádio 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;
● 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;
● 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.

8.14 - Comissão de Cultura

● Criar programação diversificada, que será apresentada durante a abertura e os
intervalos, submetendo-os à 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 - Comissão de Decoração

● 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.

Luiza Leontina
Presidente da FEEMT
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