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Amor no Lar  21 

O livro traz-nos alguns exercícios para a prática do amor, como o apresentou Jesus. 

Amor e equilíbrio  25 

A busca pelo conhecimento entre aqueles de convívio. Quanto mais se conhece o outro – defeitos ou atos 
nobres -, mais se firmam as raízes da convivência saudável. Com o diálogo, aprendemos mais a respeito 
daqueles com quem nos relacionamos. 

Ilumine suas horas  31 

Valorizar o tempo que temos disponível. Alegria, passeios culturais, contatos com a Natureza de que fazemos 
parte. Também atividades com o próximo, aqueles que percebemos precisarem de atenção e auxílio.  

Não esquecer do repouso merecido. 

Compartilhe carinho e atenção na forma de bilhetes fraternais, uma palavra de consolo ou de incentivo. 

Exercícios de paz no lar  35  

Buscar o equilíbrio nas atitudes e nas palavras no Lar. Não fazer-se impositivo nas relações. O diálogo para 
encontro de soluções. Praticar o exercício da gratidão com qualquer daqueles que vivam no Lar. 

Diante de eventual dificuldade na prática do bem, buscar a disciplina nesse exercício, lembrar que a disciplina 
antecede a espontaneidade. (Emmanuel, em o Consolador) 

A liberdade conjugal  51 

A união resulta na consciência de que não haverá liberdade como antes. Deverá haver a atenção e o respeito, 
cooperação recíproca. Sem coação ou constrangimento. 

Separações e consciência  57 

A separação deverá ser aplicada em situações extremas – desrespeito chegado ao absurdo ou violência física, 
disparates morais. 

Cuidado para não resultar em ódio, rancor. Nem levar a infelicidade ao outro por meio de vibrações e energias 
envenenadas. 

Sobre a criança  69 

A criança é um Espírito inteiro, mas ainda sem condições para discernir com profundidade as experiências que 
lhe ocorrem, bem como as informações que lhe são oferecidas. 

Sem policiamento neurótico, filtrar os conteúdos que lhe são disponibilizados. 

Joanna de Ângelis alerta-nos para o fato de a criança é um Ser a ser preenchido com aprendizados a ela 
oferecido. 

Vem de experiências anteriores que estarão adormecidas, porém serão despertadas de acordo com o que lhe 
for estimulado. 

Cuidados com atitudes agressivas, despertamento do medo. Deve-se valorizar o trabalho, abençoando com a 
dedicação e atividades realizadas. 

“O mundo que deixaremos para nossos filhos, depende dos filhos que deixaremos para o mundo.” Cortella 



Cuidemos das crianças  75 

Ter o cuidado de com relação ao que se disponibiliza e a forma como nos conduzimos. Somos referência para as 
crianças. 

Também quanto ao que valorizamos, pois elas também vão valorizar. Programações picantes, filmes violentos. 
Tipos de brinquedos a elas oferecidos. Deixar e incentivar que a criança seja criança. Não estimular que tenham 
atitudes de adolescentes, ou mesmo de adultos como eventualmente vem a acontecer. 

Abençoe seu filho  81 

Lembrando o “Deixai venham a mim as crianças...” Jesus 

Oferecer estrutura moral-espiritual para viver no mundo. Lembrando Elizeu Rigonatti Evangelho dos Humildes. 
Deixar e estimular que nossas crianças conheçam Jesus. 

A mulher e seus filhos  85 

Não obstante se reconhecer a maternidade como fonte de amor na educação dos filhos, não deverá prescindir 
da ajuda do companheiro nessa tarefa. Tem sido à mãe conduzir os filhos, levando-se em conta seu perfil 
fisiopsicológico. 

No entanto, hoje há muitos pais assumindo também essas funções de forma eficiente. Os tempos estão 
mudando. 

Amar, conduzir para a fé em Deus e amor à Natureza, selecionar com sabedoria os divertimentos 
disponibilizados. 

Incentivar para a prática nas artes, esportes, sadios, percepção do belo, não esquecendo o caminho para 
responsabilidade como um todo. 

Obs.: Lembrando até as relações homoafetivas, onde encontramos pais e mães (independente da sua condição 
de gênero) exercerem com muita competência seus papeis de genitores amorosos. 

Na formação dos filhos  97 

Consciência da presença de Deus em nossas vidas, respeito à vida, cuidados com o corpo, incentivar o hábito de 
estudar serenamente, sem esquecer dos momentos do brinquedo, descontração, convivência com grupo de 
relacionamentos. 

Quem é o responsável 101 

Antes de buscarmos cobrar de outros a responsabilidade na condução de alguns desvios comportamentais 
(programas televisivos, Redes Sociais etc.) deveremos nos perguntar, como pais ou responsáveis pelas nossas 
crianças e jovens, como estamos sendo nos nossos papeis de educadores? 

Estamos cumprindo nossos deveres no que diz respeito ao nosso comportamento, levando a sério a vida? 

Temos nos mantido fiéis aos compromissos domésticos, ensinos cristãos da nossa fé? 

Temos sido críticos, com nossas atitudes, ao lado das crianças e jovens? 

Renunciamos aos nossos próprios vícios para melhor orientarmos nossas crianças e jovens? 

Buscando a sinceridade com nós próprios temos melhor chance para cumprirmos o papel que assumimos na 
nossa jornada terrena. 

Filhos dificultosos 107 

Em ocorrendo que alguns de nossos filhos venham a ter comportamentos difíceis... 

Continuemos a amá-los. Não deixar de abençoá-los com a maternal e paternal presença, orientando e 
reeducando. “Seu filho problema é, antes de tudo, filho de Deus. 



Cooperação dos filhos 113 

O trabalho doméstico, enobrece a criança, irá perceber a importância da sua colaboração nas lides diárias. 
Criamos nossos filhos para que vivam no mundo. Não é só de cultura intelectual que devem viver. Incentivar a 
cooperação em vários níveis. 

Lembremo-nos do Mestre que cooperava na carpintaria do pai José.  

Educação doméstica 117 

Muitos são os casos que podemos observar de filhos já adultos manterem-se em padrões psicológicos infantis.  

Importante investirmos na percepção de que vivemos em sociedade e devemos, por isso, nos comportarmos 
adequadamente respeitando essa sociedade em que estamos inseridos: aprender, por exemplo, a não jogar lixo 
nas ruas, deixar limpo o lugar que utilizamos, respeitar o direito do outro, valorização da limpeza, da higiene,  

“O lugar mais limpo não é aquele que mais se limpa, e sim aquele que menos se suja.” 

Obsessões na família 133 

Cuidarmos das nossas atitudes, pensamentos, sentimentos. Equilíbrio do Lar. O desequilíbrio vem a criar 
ambientação para envolvimento de companheiros espirituais de mesmo padrão vibratório. Resultando, por 
decorrência, na possibilidade de processos obsessivos. 

Evangelho e valores 139 

É importante que estejamos presentes com o diálogo e orientação a respeito do Evangelho e da presença do 
Cristo em nossas vidas. 

Valorize a vivência harmoniosa no Lar, na família. Quando vier a ocorrer algum desentendimento, com o influxo 
dos ensinamentos cristãos, logo a harmonia terá seu retorno, trazendo a paz para o grupo doméstico. 

Evitar vícios e empenhar-se no respeito às pessoas e situações. Sem preconceitos, valorizando a vida. 

Divina presença no lar 143 

Imprescindível a presença do Cristo em nossas vidas. Sermos coerentes com seus ensinamentos, seja no Lar, seja 
no cotidiano em qualquer que seja o local em que estejamos. 

A oração em família 147 

A oração é um instrumento não só de busca pela conexão para pedir o que se mostra necessário em nossas 
vidas – sejam material, emocional, intelectual etc. 

A oração é uma conexão com valores salutares, é intercâmbio de energias que favorecem o Lar, a nós mesmos 
individualmente. É a criação de um campo de proteção por tornar nosso ambiente favorável à presença de 
espíritos mais elevados, com vibrações que nos envolvem e apaziguam nossa Alma. 


