
Não separeis o que Deus juntou: 
união por laços espirituais.

Compilação: Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. (Mateus, 10: 8)
Afilhado do Padrinho SA



➢ União de seres segundo as leis de Deus: perante a lei de amor,
a lei de causa e efeito e a lei de progresso.

➢ União de seres conforme as leis dos homens, de acordo os
costumes, as culturas e as tradições dos distintos povos.



Temos uniões de seres por laços materiais e por laços
espirituais, cujos entendimentos de separação física de vínculo
material humano são diferentes de separação de almas por
vínculos espirituais, por desígnios superiores e divinos, para a
necessária evolução mútua a caminho da perfeição.



Lei de Deus é natural, eterna, imutável, infinita, perfeita e
universal. Única necessária para a verdadeira felicidade do
homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer e ele só é
infeliz quando dela se afasta.

As leis morais estão relacionadas à lei de amor, à lei de causa e
efeito, à lei de progresso e não a interesses materiais.



Lei de amor: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a ti mesmo.

Efeitos da lei de amor: o melhoramento moral da raça humana e
a felicidade durante a vida terrestre. Este amor não tem limites,
abrangendo toda a Humanidade.



O amor que se constrói a partir das relações afetivas é gerado por
experiências de vida, ou de vidas, para que a alma lapide seu
egoísmo, orgulho, vaidade, impulsos instintivos, apego e tantas
outras mazelas que precisam ser transformadas em consciência
maior e amor maior, em direção à família cósmica.



Lei de causa e efeito: todo efeito “tem uma causa; e se esta causa
não se encontra na vida presente, deve achar-se antes desta,
porque em todas as coisas a causa deve preceder ao efeito; há,
pois, necessidade de a alma já ter vivido, para que possa merecer
uma expiação”. Nada é por acaso.



Pela lei de progresso, a evolução é resultado do esforço
individual: quanto maior for o nosso empenho, melhores serão os
resultados alcançados.

A encarnação, mediante a pluralidade de existências, é necessária
ao progresso moral e intelectual do Espírito: ao progresso
intelectual, pela atividade obrigatória do trabalho; ao progresso
moral, pela necessidade recíproca dos homens entre si.



Leis dos homens estabelecem regras e normas que representam
um mínimo de moral declarado obrigatório para se viver em
sociedade. Essas leis são imperfeitas, temporárias e sujeitas às
modificações, segundo os tempos, os lugares e o progresso da
inteligência.

União de pessoas, segundo as leis dos homens, é de acordo com os
costumes, as culturas e as tradições dos distintos povos.



A família consanguínea é formada de agentes diversos, que se
reencontram, comumente, afetos e desafetos, amigos e inimigos,
para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino.

A vida conjugal, no ambiente familiar, defronta-se com inúmeras
situações do cotidiano, provocando momentos agradáveis e de
conflitos, que faz emergir incontáveis sentimentos, bons e ruins,
dos seres que escolheram, pelo livre arbítrio, viver juntos.



Os verdadeiros laços de família são os espirituais, os de simpatia e de
comunhão de pensamentos, que prendem os Espíritos antes, durante
e depois de suas encarnações.

Os Espíritos que encarnam numa mesma família são, na maioria das
vezes, Espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se
traduzem por uma afeição recíproca na vida terrena.

Pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros,
divididos por antipatias anteriores, que se expressam na Terra por um
mútuo antagonismo, a fim de lhes servir de provação.



No casamento de ordem divina, a união dos sexos (lei divina
material) é para que se opere a substituição dos seres que
desencarnam e a união por laços espirituais, exclusivamente
moral, segue a lei de amor, conforme a lei de Deus.



O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o
que já, de fato, está separado.

Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os
homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou
em conta a lei divina.



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.



Há casamento material, de amor, de fraternidade, de provação e de
dever.

Matrimônio espiritual realiza-se alma com alma.

Pela lei de afinidade, aproximam-se seres similares.

Pela lei de atração, instrumento de regeneração, seres reverterão em
seus benefícios a evolução mútua necessária.



A união de seres, quase sempre, não passa de
moratórias para resgate em condições mais difíceis.

Enquanto a consciência que nos aflige, na expectativa
de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibra em
nós o sinal de que a dívida permanecerá.



A união na Terra é sempre resultante de determinadas
resoluções tomadas no Plano Espiritual, antes da reencarnação
dos Espíritos.

Arrastamos, do passado ao presente, os débitos que as
circunstâncias nos constrangem a revisar hoje.

Se não resgatar a dívida, ficará para outra existência.



Os alicerces do instituto do matrimônio consolidam-se na esfera
terrestre e prolongam-se nos Planos Espirituais, por ensinarem
que as ligações humanas respeitáveis objetivam, em princípio,
redimir almas.



Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e os
compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a
superiores desígnios.

Com a união conjugal, nasce automaticamente o compromisso de
um para com o outro, pois ambos viverão na dependência um do
outro.



O casamento não é somente um contrato de compromisso jurídico,
mas, muito mais, um contrato espiritual de consciência para
consciência, de coração para coração, onde surgem compromissos
mútuos: materiais, afetivos, morais, espirituais e cármicos,
determinando responsabilidades intransferíveis de apoio mútuo.



Do matrimônio, pelas leis dos homens, separam-se fisicamente
seres que, de fato, já se encontravam separados, porquanto não se
uniram espiritualmente pela lei de Deus, em particular pela lei de
amor. Quando há a união de seres por laços espirituais, estes
formam uma família fraterna universal para a evolução de todos.


