


FAMÍLIA



O que é família?
• O instituto familiar é uma organização de origem
divina, em cujo seio encontramos os
instrumentos necessários ao nosso próprio
aprimoramento para a edificação de um mundo
melhor.

Pelo espírito Emmanuel

. Grupamento de pessoas onde convivem
cuidadores e aqueles que recebem cuidados.
Dra. Mônica Mulatinho – hebiatra e terapeuta familiar



Como é sua família?



Família x Colmeia



Família x Colmeia
• Colmeia = ordem, disciplina, tarefas

‐ formada por células de cera, em algumas dessas
células existem ovos ou larvas de abelha

‐ Até 70 mil abelhas
‐ Operárias: alimentam as larvas, cuidam da colmeia,

trazem comida para todos, produzem geleia real para alimentar
a rainha e as abelhas mais jovens, produzem cera, etc.

‐ Rainha: botar ovos dos quais sairão as operárias,
zangões e novas rainhas

‐ Zangão: tem a tarefa a procriação com a rainha, depois
morre.



Família x Colmeia
• Podemos pensar na família como uma colmeia 

racional. Cada um tem sua tarefa a cumprir, 
visando o crescimento da pequena coletividade, 
como exige o lar. E todos são importantes no 

desempenho do grupo doméstico.

. A família é abençoada escola de educação 
moral e espiritual. É oficina santificante onde se 
burilam caracteres.
É laboratório superior em que se refinam ideais.



“A Família e a Colmeia”
Assim como nas Colmeias temos vários tipos

Abelhas atuando, também nas famílias:

Temos aqueles que adoram só ficar pousando de flor em flor, 
às vezes trabalhando, às vezes não.



“A Família e a Colmeia”
Alguns adoram ficar com os filhos, passear com outros, 

usufruir de momentos com a família.



“A Família e a Colmeia”
Alguns adoram trabalhar, organizar 

tudo, outros nem tanto.



“A Família e a Colmeia”

Alguns adoram ficar ‘zoando’:



“A Família e a Colmeia”
Outros , na primeira oportunidade 

fogem do trabalho:



“A Família e a Colmeia”

Outros são ‘meio’ mal humorados:

Outros já são mais ‘de bem com a vida’



“A Família e a Colmeia”

Outros adoram voar e fazer cera:



“A Família”

Mas todos estão fazendo o melhor que podem!!



Papéis de cada um na Família 
. É fundamental para a estabilidade e harmonia da família que cada 

um busque cumprir o papel que lhe compete, até para gerar 
segurança entre seus membros, especialmente os filhos.
. Desta forma: pai é pai; mãe é mãe; filho é filho.

. Atualmente com tantas orientações divergentes, muitas vezes os 
pais ficam confusos sobre que papéis deve exercer: se deve ter ou 
não autoridade, se deve impor limites, se deve sempre ser amigo ou 
se deve se colocar na posição de “chefe de família” e se distanciar, 

etc.

. É fundamental que dentro da família tenha hierarquia, especialmente 
em se tratando daqueles seres que ainda estão se desenvolvendo, pois 

esta estrutura gera segurança e estabilidade para os mesmos que, 
muitas vezes, estão vivendo fases de muitas instabilidades.



Família corporal e espiritual

. Para entender essas disparidades na relação de afeto ou desafeto, é
preciso que lancemos mão da Lei da reencarnação (espíritos simpáticos
e antipáticos).

. A Lei da reencarnação também esclarece sobre os objetivos 
pretendidos por Deus para Seus filhos: o progresso intelectual e moral 
(nova oportunidade de aperfeiçoamento).

. Você já se deu conta de que seu afeto não é o mesmo para com todos
os membros da sua família?
. Uns nos são muito caros, outros menos, podendo, até mesmo, haver
aqueles que nos são antipáticos.
. E você já pensou nos motivos dessas diferenças?



Família corporal e espiritual
• Famílias por laços espirituais e as famílias por laços 

corporais. 
• As primeiras, duradouras, fortificam‐se pela 

purificação e se perpetuam no mundo dos Espíritos, 
através das diversas migrações da alma. 

• As segundas, frágeis como a própria matéria, 
extinguem‐se com o tempo, e quase sempre se 
dissolvem moralmente desde a vida atual.

O Evangelho Segundo o Espiritismo



Família corporal e espiritual

Os verdadeiros laços de família não 
são, portanto, os da consangüinidade, 
mas os da simpatia e da comunhão de 

pensamentos, que unem os 
Espíritos, antes, durante e após a 

encarnação.



. A oportunidade de estarmos inseridos em um determinado grupo familiar é 
uma abençoada oportunidade que nos é oferecida pelo Pai Criador.
. Os laços familiares que hoje nos envolvem são aqueles que nos são 
necessários ao nosso crescimento e desenvolvimento moral e espiritual.
. As dificuldades de relacionamentos, tão estranhas e inaceitáveis aos olhos 
do mundo, podem ter causa em fatos pretéritos que escapam às nossas 
lembranças.
. Os filhos difíceis de hoje podem ser cúmplices ou vítimas de nosso 
passado equivocado.
. Podemos ter sido seus algozes ou aqueles que, pensando agir por amor, 
possamos ter-lhes desviado do bom caminho.
. Encontrarmo-nos hoje nesse grupo familiar não é obra do acaso, nem da 
desdita.
. Em tudo há sempre a mão e a autorização de Deus.
. Eis aí uma nova chance de resgate e de reparação.
. Aproveitemo-la.
. Façamos a parte que nos cabe, nessa nobre tarefa que é viver em família.
. Sejamos dignos, honrando os compromissos que assumimos perante Deus 
e perante os homens, educando os pequeninos e educando a nós próprios.

Lições de vida para famílias



. A oração no lar constrói em suas cercanias uma redoma 
protetora, evitando que as naves domésticas sejam invadidas por 
pensamentos escuros, e por entidades indesejadas.

. Saúde espiritual inenarrável costuma penetrar as almas que, no 
reduto doméstico, se aliam aos benefícios deste diálogo com o 
Alto.

. A prece ao lado de nossos amores fortalece os laços que nos 
unem, e faz-nos mais fortes e esperançosos perante as 
realidades difíceis que ainda temos que enfrentar lá fora e em 
nós mesmos...

A oração em família



• O membro da família que está ‘apresentando problemas’ está 
denunciando alguma desarmonia na família que precisa ser 

investigado.

Lições de vida para famílias

. Escute com atenção antes de falar; tente entender o 
que a pessoa realmente está dizendo, que pode ser 
muito diferente do que você acha que ela quer dizer.

. Gentileza e boas maneiras são essenciais para 
construir um bom convívio familiar.

. Aumente as opções de atividades prazerosas com seus 
familiares: conversar, brincar e jogar, ver bons filmes, 

fazer  caridade, passear (promova encontros).

. 



Lições de vida para famílias

• Demonstre seu interesse em saber o que seus familiares 
estão fazendo, experimentando ou descobrindo na vida.

• Para enviar mensagens eficazes para seus familiares, 
procure ter coerência entre palavras, gestos e atitudes.

• Sexta: se você diz ‘não’ com muita freqüência, aprenda a 
dizer ‘sim’ com carinho. Se você diz ‘sim’ demais, aprenda a 
dizer ‘não’ sem culpa



Lições de vida para famílias

. Tente criar, junto com seus familiares, maneiras eficazes 
de simplificar a vida para torná‐la mais pacífica e 

prazerosa.

. Aprender a tolerar frustrações é essencial para desenvolver 
paciência, compaixão e compreensão.

. Cada membro da família precisa descobrir meios eficazes e 
saudáveis de descarregar as tensões inevitáveis do dia‐a‐dia 

sem maltratar os outros.

. Os laços de sangue não garantem automaticamente a existência 
do amor, que precisa ser constantemente criado e bem cuidado ao 

longo da vida.



Quais são os exemplos que você 
está transmitindo?



Lições de vida para famílias

• Abraços e beijos são uma benção!



Lições de vida para famílias

• Mensagens de carinho são sempre muito 
bem‐vindas!



Lições de vida para famílias

• Expressar suas emoções é saudável, porém 
com a devida orientação – pode chorar, sentir 
raiva, medo, etc... 



Lições de vida para famílias

• Oferecer alimento de qualidade aos entes 
queridos (material e não material).



. Vençamos os vícios que ainda azedam nossos dias e infelicitam 
nossos companheiros de jornada.

. Abandonemos a reclamação vazia e inócua.

. Superemos a preguiça e a omissão.

. Abracemo-nos e unamo-nos em prol desse objetivo tão 
importante e básico que é viver bem em família, a fim de que 
possamos conviver do mesmo modo com toda a humanidade.

Lições de vida para famílias



“O Amor é Rosa”Içami Tiba 
Eu sou branco. 

Você é vermelho. 
Quando estamos juntos somos rosa. 

Antes de eu conhecer você, eu não sabia o que era rosa. 
Até que eu vivia bem sozinho: comia o que e na hora que eu queria; 

saía na hora quando bem entendia para ir ao lugar que tinha vontade de ir, numa liberdade, independência e 
autosuficiência. 

Quando eu vi você, fiquei vermelho de paixão e nem me incomodei com os meus brancos. 
Até perceber‐me que eu já não era mais o branco. 

Foi quando o vermelho começou a me sufocar e então, brancamente, me protegi. 
Mas às vezes eu me irritava e brigava com você. 

No fundo, era porque você era vermelha e não branca igualzinho a mim. 
Percebi‐me em alguns variados momentos querendo mudar a sua cor. 

Ainda bem que você soube permanecer‐se vermelha, ter suas próprias emoções, sentimentos, comportamentos 
e pontos de vista. Caso contrário, você seria também branca. 

Mas tive minhas reticências, pois estava acostumado ao meu ritmo e modo de vida branco. 
Temi perder minha individualidade. 

Mas aos poucos fui descobrindo que o branco para se transformar em rosa não é perder, desestruturar‐se e 
desaparecer, mas é completar‐se com o vermelho. 

O rosa me atemorizou, mas hoje vejo quanto é gostoso conviver, relacionar‐me, amar e ser amado. 

Dá mais trabalho porque nem tudo pode e deve ser feito brancamente, 
mas sem dúvida tudo pode ser mais gostoso e rico com o vermelho. 

Freqüentemente, um bom lanche branco não é tão agradável quanto um singelo jantar rosa. 



. Havia um vendedor de balões num parque que, sabiamente, para chamar
a atenção dos compradores, ia soltando os balões um a um, à medida que
os mesmos iam subindo, as pessoas olhavam para ver de onde via e,
alguns acabavam se aproximando e, às vezes, comprando os balões.
Primeiro ele soltou o amarelo que ganhou o céu e subiu bem alto, depois o
azul e depois o verde.
. Um menino que estava próximo observou que apenas os balões pretos
não foram soltos. Ele se aproximou do vendedor e perguntou:
-Porque você não solta o preto, porque ele não pode subir?
. E o homem responde:

REFLEXÃO FINAL
O Vendedor de Balões

O que faz subir não é a cor, mas sim o que tem dentro!
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Avelina Ferreira de Almeida – Terapeuta 
Holística
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. TVP – Terapia de Vidas Passadas  
.  Cosmologia  Transpessoal

. Reiki  
. Magnified Healing


