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Quando e como nos tornamos pais? Quando 
estamos com nossos filhos nos braços? Ou 
quando recebemos a notícia de que estão a 
caminho? A resposta dos espíritos superiores 
à questão 204 do Livro dos Espíritos escla-
rece que as ligações que se estabelecem 
entre a parentela remontam às existências 
anteriores. Dentro da planificação encarna-
tória, as novas famílias são planejadas, em 
sua maioria, com o consentimento de todos, 
pais e filhos, pelo entendimento das circuns-
tâncias, pela necessidade de evoluir a partir 
da benção do recomeço, a reencarnação, que 
aproxima os espíritos através dos laços da 
consanguinidade.

O fato de alguém se tornar pai ou mãe não lhe 
confere automaticamente o conhecimento e 
a capacidade de criar filhos confiantes, segu-
ros e capazes de viver como pessoas que pos-
sam ter uma vida significativa. Ninguém se 
torna pai ou mãe de repente, quando o filho 
nasce. Esse processo começa muito tempo 
antes da concepção. É preciso querer ser pai 
e mãe, desenvolver um estilo de vida, com a 
compreensão de que será necessário, muitas 
vezes, renunciar aos próprios interesses, ado-
tando novas atitudes que representem a nova 
situação familiar, que é a chegada de um 
novo ser. É preciso viver plenamente todos os 
ciclos existenciais, percorrer o caminho até 
a idade adulta, evoluir. Tomar conhecimen-
to e entender a criança interior que habita a 
nossa consciência, aceitar os processos ine-
rentes ao nosso crescimento, transformando 
as nossas dificuldades em fontes de energia 
vital. Será todo um processo de autoconhe-
cimento e educação para, então, podermos 
transmitir serenidade e harmonia aos nossos 
filhos. Mas, com certeza, seremos bons pais 
sim...

Todos temos sonhos de como vamos tratar 
os nossos filhos. Essa idéia já está em nos-
sa mente muito antes de gerá-los. E a maio-
ria de nós está disposto a acertar. Porém, a 
realidade torna muito mais complexo o que 
parecia tão simples. As crianças nos des-
pertam grandes emoções: alegria, certeza e 
prazer misturam-se com preocupação, culpa 
e dúvida. Junto, uma boa dose de cansaço e 
frustração. Aguentamos preguiça, desordem 
e torrentes de “nãos”. Problemas diferentes 
– eles mudam – mas não acabam nunca. E 
não há como voltar atrás.
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E como seria uma relação saudável entre 
pais e filhos? Com frequência dizemos 
que não é possível termos uma família 
perfeita em um mundo de provas e ex-
piações. É provável. Mas, sim, podemos 
aperfeiçoar o relacionamento com nos-
sos filhos e eles conosco.

Nós, os pais, devemos assumir nossos 
papeis de co-criadores e colaborado-
res. Sim, colaboradores de Deus, pois, 
em verdade, eles são os filhos de Deus 
e nossos irmãos em humanidades, tran-
sitoriamente no papel de nossos filhos. 
Com eles, devemos desenvolver e con-
quistar um relacionamento baseado no 
amor, atuando na colaboração, direção, 
orientação e sugestão nas diversas eta-
pas de suas vidas. 

A relação saudável entre pais e filhos 
sempre se dará pelo consenso amoroso. 
Com amor, paciência e exemplo, os pais 
contribuem ativamente na formação da 
autoestima de seus filhos, imprescindí-
vel para o seu êxito como ser humano.

Sob o clima do amor se faz o encontro 
em sua forma autêntica, proporcionando 
a segurança de ser amado, da confiança, 
do não julgamento, do crescimento in-
dividual, com motivação, inteligência e 
criatividade.

Os filhos são bênçãos de Deus, parte im-
portante do planejamento superior em 
favor de nossa evolução. Reencontros 
necessários e oportunos, possibilidades 
benditas de aproximação, trabalho, re-
núncia e perdão. 

Nossos filhos estão situados nos mais va-
riados matizes da experiência humana. 
Temos os missionários, os das provas e 
aqueles que ainda se situam nos degraus 
das expiações. Por vezes, encontramos 
os filhos da misericórdia. Os filhos em 
missão são aqueles que chegam aos la-
res com a responsabilidade do bem co-
mum, de zelarem pela paz e trabalharem 
o amor. São, verdadeiramente, protetores 
encarnados, trazendo consigo maturida-
de e sabedoria inatas. Os filhos em prova 
passam a vida juntamente com os pais 
e toda a família em constantes testes 
comuns. São provas de facilidades ou 

somos pais, e agora?
o desafio da maternidade e da paternidade

dificuldades, de saúde ou doença, de abun-
dância ou de falta, de momentos alegres ou 
tristes. Estão em constante avaliação acerca 
da capacidade de ajuda recíproca, operando 
o crescimento que ocorre em conjunto. Se fo-
rem a expiação para os pais, os filhos chegam 
irascíveis, brigões, desafiadores, desobedien-
tes, agressivos, até mesmo maldosos e não 
trazem consigo o sentimento de gratidão aos 
pais. É o passado vivo que veio cobrar as ex-
periências dolorosas do ontem, possibilitando 
dar uma nova têmpera aos grandes e antigos 
inimigos. Se a necessidade da expiação for 
dos filhos, eles trazem consigo amargor e in-
quietudes. Comumente são portadores das 
marcas do passado, necessitando, de seus 
pais e de todos os que estão em volta, cui-
dados especiais. São experiências de dor e 
resgates em cumprimento da Lei, que devem 
ser aproveitados ao máximo, com doação in-
condicional de amor, por serem chances ra-
ríssimas nos processos de cumplicidade evo-
lutiva. Estes também podem ser os filhos da 
misericórdia que nos servem incondicional-
mente, trazendo alegria na forma mais pura 
do amor. Geralmente o fazem durante um 
tempo determinado e não muito longo. Quan-
do menos esperamos, eles, silenciosamente, 
despedem-se de nós e partem, deixando-nos 
para sempre com os olhos em lágrimas e o 
coração inundado pela saudade. 

Onde quer que se encontrem nossos filhos, 
vamos abraçá-los com muito amor, pois são 
diamantes de rara beleza que o Senhor coloca 
em nossas mãos para a valorização de nossas 
próprias vidas. 

Aos interessados em conhecer o funciona-
mento do grupo, futuros pais ou não, o horá-
rio dos encontros é: terças a tarde das 14h às 
15h30; e terças e quintas à noite das 20h às 
21h30, na sala 205. Aguardamos você.

RECOMENDAçõES DE LEITuRA: 

• Gestação, sublime intercâmbio / Ricardo 
Di Bernardi                                                  

• Somos Pais, e agora? / Valerio Albisetti

• Gestação, Encontro de Almas / Cristiane 
Ribeiro Assis

• A autoestima do seu filho / Dorothy Briggs

• Saúde na Relação Pais e Filhos / Alirio 
Cerqueira Filho 
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autora espir i tual

amélia rodrigues
Amélia Augusta do Sacramento Rodri-
gues foi, quando encarnada, notável 
poetisa, professora emérita, escritora 
consagrada, teatróloga, legítimo expo-
ente cultural das Letras da Bahia. Nas-
ceu na Fazenda Campos, Freguesia de 
Oliveira dos Campinhos, Município de 
Santo Amaro da Purificação, Estado da 
Bahia em 26 de maio de 1861.

Em 1891, graças à sua capacidade 
para lecionar e ao seu amor à causa do 
ensino, foi transferida para Salvador e 
lotada na Escola Central do Bairro San-
to Antônio. um de seus alunos, adoles-
cente ainda, em 1905, foi selecionado 
para lecionar inglês pelo sistema do 
filósofo Spencer. Amélia Rodrigues não 
só o ajudou a compreender o pensa-
mento daquele filósofo, como comple-
mentou o seu aprendizado. Disse a ele: 
“O jovem precisa de educação moral, 
que é o princípio fundamental da disci-
plina social; sem apelar para o coração, 
educar é formar no homem as mais du-
radouras forças da ordem social.”

O pensamento de Amélia Rodrigues se 
identifica com o pensamento de Féne-
lon, contido em “O Evangelho Segun-
do o Espiritismo”: “Educar é formar 
homens de Bem, e não apenas instruí-
los”. Aposentada, não abdicou de seu 
ideal de ensinar. Retornou ao magis-
tério de forma ainda mais marcante. 
Fundou o Instituto Maternal Maria Au-
xiliadora, que mais tarde transformou-
se na “Ação dos Expostos.” Dedicou-se 
ao jornalismo como colaboradora das 
publicações religiosas “O Mensageiro 
da Fé”, “A Paladina” e “A Voz”. Es-
creveu algumas peças teatrais, entre 
as quais “Fausta” e “A Natividade”. É 
autora dos poemas “Religiosa Clarisse” 
e “Bem me queres”. Produziu ainda 
obras didáticas, literatura infantil e ro-
mances. Desencarnou em Salvador em 
22 de agosto de 1926.

No Plano Espiritual, continuou seu 
trabalho esclarecedor e educativo, ba-
seado principalmente no Evangelho de 
Jesus, fonte inspiradora de suas obras 

quando encarnada. Encontrou na Espi-
ritualidade - seara infinita da imortali-
dade - maior expansão para seu espírito 
sequioso de conhecimento e faminto de 
amor, dando vazão aos anseios mais no-
bres. Aprofundou-se na mensagem de 
Jesus e, na atualidade, participa da fa-
lange de Joanna de Ângelis, mentora de 
Divaldo Pereira Franco. Pela psicografia 
do abnegado medianeiro, vem trazen-
do páginas de beleza intraduzível, que 
abordam os mais variados assuntos so-
bre o Evangelho, seu tema predileto, 
de onde extrai lições edificantes para 
aqueles que estão cansados e sobrecar-
regados, necessitados de orientação e 
de consolo.

palestras

palesTras douTrinárias de dezembro

:: 05 a 10 de dezembro
FALSOS CRISTOS E FALSOS 
PROFETAS
• Florações Evangélicas
• Libertação
• O Espírito da Verdade
• Religião dos Espíritos
• Vida e Atos dos Apóstolos

:: 12 a 17 de dezembro
SER ESPÍRITA
• Livro da Esperança
• Agenda Cristã

• Estude e Viva
•  Estante da Vida
• Seareiros de Volta

:: 19 a 24 de dezembro
JESUS, O INSUPERÁVEL PEDAGOGO
• LE questão 625 
• ESE Cap.I – 3, Cap. II – 4, e Cap. 

VI
• Gênese, Cap. XV, XVII
• O Livro da Esperança, Cap. 84
• Emmanuel
• O Redentor

• A dimensão humana do Cristo
• Religião dos Espíritos

:: 26 a 31 de dezembro
OUTRO ANO... GRAÇAS A DEUS
• Gênese, Cap. VI
• Na Seara do Mestre
• A Força das Ideias
• Florações Evangélicas
• Para uma vida melhor
• Repositório de Sabedoria
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bazar rápidas

amélia rodrigues ombro amigo 
atendimento Fraterno 
pelo diálogo
Para você, que procura esclarecimento, 
consolo e alguém para conversar, a SBEBM 
está oferecendo o Atendimento Fraterno 
pelo Diálogo, que funciona sem Orientação 
Mediúnica Espiritual e está acontecendo nos 
seguintes horários:

• Segunda-feira: 19h às 21h
• Terça-feira: 13h às 15h
• Quarta-feira: 19h às 21h
• Quinta-feira: 13h às 15h 
• Sábado: 9h às 12h

esde 2012 - 1º semestre
Atenção para o início das aulas do ESDE em 
2012:

2ª feira - tarde: 05/03/2012
Horário: 16h15 às 17h45 (todos os Grupos)

2ª feira - noite: 05/03/2012
Horário: 19h30 às 21h (todos os Grupos)

4ª feira - tarde: 07/03/2012
Horário: 16h15 às 17h45 (todos os Grupos)

5ª feira - manhã: 08/03/2012 
Horário: 10h30 às 12h (G1, G2 e G3)

Sábado - manhã: 10/03/2012

e-mail setor ESDE sistematizado@sbebm.org.br

esde reingresso e 
transferência
12/12/2011 (2ª feira - tarde)
Horário: 15h às 17h

12/12/2011 (2ª feira - noite)
Horário: 18h às 20h30

14/12/2011 (4ª feira - tarde)
Horário: 15h às 17h

LOCAL:  Sala 310  (Secretaria ESDE)

O interessado deverá vir na data equivalente ao 
dia/horário em que irá estudar, no ano de 2012. 

Reingressos e transferências para 5ª e sábado 
pela manhã serão efetuados na 4ª feira.

bazar “amor perFeiTo”
“ A construção do amor é também uma obra de tempo. Nenhuma palavra, 
nenhum gesto ou pensamento, nos serviços do Bem, permanece perdido”

Instrutor Alexandre em “Missionários da luz” (capítulo 18) , pelo espírito André 
Luiz, psicografia de Chico Xavier

Queridos irmãos!

Queremos agradecer a todos, que de alguma maneira colaboraram com o 
“BAZAR  AMOR  PERFEITO” durante o ano de 2011, quer adquirindo ou 
doando algum artigo. Todos contribuíram no auxílio à Casa e por conseguinte 
aos irmãos necessitados.

Carinhosamente, desejamos um ano de 2012 com muito amor em seus corações, 
muita luz e paz.

EQuIPE  DO  BAZAR

Quer estudar a 
doutrina?
O Ciede - Ciclo Introdutório de Estudo da Doutrina 
Espírita - é o primeiro passo na sua caminhada!
Em substituição ao antigo Minicurso, o 
CIEDE visa levar aos interessados o co-
nhecimento básico sobre temas funda-
mentais para entendimento da Doutrina 
Espírita. Elucida temas como desen-
carne, perispírito, livre-arbítrio, plano 
espiritual, céu e inferno, mediunidade, 
espírito e corpo, Kardec e suas obras, 
centro espírita e ainda outros.

É composto por encontros que ocorrem 
uma vez por semana, o que leva um to-
tal de três meses de estudo. O tema é 
exposto através de exposição-dialogada, 
com espaço para perguntas e esclareci-
mentos sobre o estudo.

O CIEDE também é pré-requisito para 
quem quiser realizar o Estudo Sistema-
tizado da Doutrina Espírita - ESDE.

Se o interessado perder o dia da ins-
crição, poderá se inscrever durante a 
vigência do CIEDE, todavia só poderá 
participar do ESDE com 100% de fre-
quência nos encontros do CIEDE. Se 
houver a perda de um encontro, pode-
rá assistir ao mesmo tema em outro dia 
que corresponda ao tema estudado, des-

de que haja vaga na sala.

O conhecimento é libertador já nos 
lembrava Kardec, portanto o CIEDE 
pode também ser recomendado como 
um eficaz tratamento para aqueles que 
procuram entender o porquê de certos 
acontecimentos em suas vidas.  Assim, 
oportunizamos ao público assistido rea-
lizar uma autoanálise, talvez mudando o 
padrão de comportamento e servindo de 
profilaxia a futuros aprendizados através 
da dor.

Como se insCreVer
INSCRIÇÕES: Local - auditório 2
26 de Março (2ª feira) das 18h às 20h
28 de Março (4ª feira) das 16h30 às 18h
31 de Março (sábado) das 9h às 11h

INÍCIO DAS AULAS: Local - auditório 2
2a feira (noite) - 12/04 das 19h30 às 21h
4a feira (tarde) - 14/04 das 16h30 às 18h
Sábado (manhã) - 17/04 - das 8h30 às 
10h e 10h30 às 12h

PÚBLICO-ALVO: Interessados e par-
ticipantes que necessitam recuperar 
conteúdos (faltas).
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psicografias e psicofonias

:: ILUMINE CONSCIÊNCIAS! AO TERMINAR DE LER ESTE PERIÓDICO, OFEREÇA-O À OUTRA PESSOA! ::

Ampliais de vossa visão, trabalhais vos-
sos sentimentos, estejais bem atentos 
interagindo com a natureza e com tudo 
aquilo que está na natureza. 

Quereis um mundo melhor. Sois respon-
sável por obterdes esse caminho melhor, 
esse caminho onde a interação se faça 
entre todos os seres.

Ampliai o vosso olhar além das compor-
tas fechadas do vosso ego e avançai no 
caminho fraterno. Olhai a vosso lado o 
vosso irmão do caminho, fazendo o per-
curso que o Cristo vos conclama de fazer 
ao vosso próximo tudo aquilo que gosta-
ria fosse feito a vós. 

Olhai atentamente. Esse processo é au-
toeducativo, é o processo de avançar. Já 
tendes a doutrina consoladora agasa-
lhando o vosso coração. Implantai-a jun-
to de vós fazendo com que cada dia de 
vossa jornada possais estar trabalhando 
com muito carinho, para que dentro de 
vós seja instalada essa luz profunda que 
haverá de agasalhar a todos os corações 
na Terra, em percurso avançado, lumino-
so, fraterno e amoroso. 

O caminho é esse, já dispondes dos re-
cursos necessários para essa luminosa 
construção. Estejais atentos, observai a 
vossa volta, vigiai e segui.

Que a luz do Mestre amoroso com todos 
esteja

Meus amigos, até bem pouco tempo la-
borávamos nesta seara, como vós outros, 
envergando a túnica física.

Hoje deste lado da tarefa nós podemos 
ver melhor, ouvir melhor e por consequ-
ência, entender melhor. Não precisamos, 
obviamente, transpor os portais da imor-
talidade para que a mensagem de Jesus 
encontre guarida em nossos corações, no 
real entendimento que todos nós deve-
mos ter do seu Evangelho. 

É necessário, meus irmãos, que a humil-
dade dirija os nossos passos, que a clare-
za de raciocínio dirija as nossas palavras, 
que o nosso ouvido não seja um portal de 
maledicência, para que nós não venha-
mos a conhecer na vida imortal o quanto 
é desconfortável conhecer o Evangelho e 
viver distante dele. Pregar o Evangelho 
para os nossos irmãos, quando nós mes-
mos, muitas vezes, encontramos dificul-
dade em vivenciar o que ensinamos aos 
outros. 

Meu testemunho, amados, é para alertá-
los na condição de irmão trabalhador 
também, que em muitos dias estive 
sentado nesses bancos em que hoje vós 
estais, para lembrá-los, amados, da re-
núncia, o sacrifício, que nunca nós es-
queçamos das palavras do Mestre ami-
go: “Aquele que quiser vir após mim, 
renuncia a si mesmo, tome a sua cruz 
e siga-me”. 

Muita paz. 

Aqui estamos mais uma vez reunidos, 
colhendo o fruto dos trabalhos realizados 
em nome de Jesus, o querido Mestre. 

Queridos! Sintam-se, neste momento, 
abraçados, acarinhados por nós que so-
mos os companheiros nestes trabalhos 
onde se faz presente o amor, onde se faz 
presente a ternura, onde se faz presente 
a compaixão pela dor alheia.

Sigam, queridos, neste trabalho de 
amor. Jamais pensem em desistir, por 
mais percalços que surjam e eles sur-
gem porque eles fazem parte da cami-
nhada, o do crescimento do ser. Estamos 
juntos! 

Não esqueçam o bom senso, usemos 
sempre a humildade, a caridade acima 
de todas as coisas. Sejamos simples e 
humildes de coração, temos aí o exem-
plo do Cristo, que assim se mostrou, o 
tempo todo, quando esteve junto aos 
homens na Terra. Esta é a proposta de 
Jesus. A caridade não se faz sem hu-
mildade. (...) Olhemos sempre  os com-
panheiros à volta, alguém capaz de nos 
ensinar alguma coisa, pois somos todos 
aprendizes nesta caminhada imortal, de 
espíritos imortais na caminhada eterna. 
Crescendo e progredindo espiritualmen-
te. Essa é a proposta de trabalho, que é 
imensa porque a dor também é imensa.  
Amemos com muita piedade todas as 
criaturas porque nós também precisa-
mos de muita piedade. E Deus do Céu 
derrama a sua compaixão e a sua pie-
dade incessantemente sobre todos. Es-
tejamos certos de que essa compaixão 
e essa piedade jamais cessam de nos 
envolver, embora muitas vezes possamos 
nos sentir sós e abandonados, porém 
assim não é. Tenham a certeza de que 
Deus, Jesus e todos nós trabalhadores 
desta Casa, trabalhadores espirituais, 
estamos sempre juntos com a proposta 

do amar a bendizer, com a proposta do 
bem e do belo, com a proposta da paz, 
da fé e da esperança.

Envolvam-se na luz que cai neste mo-
mento, respirem, amem, perdoem, tole-
rem e trabalhem.

Muita paz.   

Aqui se faz a luz espiritual que o Mestre 
Jesus derramou sobre todos os que crê-
em na sua bondade e Amor Incondicio-
nal, pois só o Amor nos transforma para 
que possamos entender o irmão do cami-
nho, aceitando as diferenças de cada ser.

Não nos deixemos levar pelas incompre-
ensões e discórdias internas, que nos 
desequilibram e nos enfraquecem, tanto 
física, mental como espiritualmente.

Absorvamos os ensinamentos que nos 
chega através da Doutrina do Mestre Je-
sus, quando nos ensina a amarmo-nos 
uns aos outros, para que possamos, na 
força energética do Amor Incondicional, 
nos sentirmos cada vez mais fortes e 
seguros para continuar nesta reencar-
nação presente. Não olvides o que tanto 
te acrescenta o despertar consciencial, 
para que possas seguir firme e persisten-
te na tua jornada evolutiva.

Perdão, Fé Raciocinada Sólida e Lúcida, 
Tolerância, Piedade e Serenidade.

Que a paz esteja em ti e por ti, pois só as-
sim terás êxito em tuas tarefas de Amor.

Nada Temas, Creias e saibas porque 
crês.

Que assim seja.

AGRAdEcER

Agradecer sempre pelo que pedimos;

Mais ainda pelo que recebemos.

Agradecer pela dor;

Mais ainda pelo progresso que ele im-
pulsiona.

Agradecer pela prova;

Evolução em curso veloz.

Agradecer pelo Amor;

Acolhimento que ampara.

Pois muito pedimos:

Muito recebemos; 

E ainda muito necessitamos em Luz.

Agradecei Sempre e com amor.


