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A ingratidão dos filhos e os laços de família
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Mensagens 
fraternas 

para pais e 
filhos

O Espírito Santo Agostinho trata “A ingratidão dos filhos e os laços de 
família” em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, de Allan Kardec, no 

Capítulo XIV: Honrai a vosso pai e a vossa mãe.
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Gratidão e ingratidão
Reconhecimento a um bem 

recebido de alguém ou a 
uma dádiva que a vida lhe 

proporcionou ou proporciona
Sentimento 
de gratidão

Importante a identificação e 
o reconhecimento

“O sentimento da gratidão sempre deve estar desacompanhado da
expectativa de qualquer forma de retribuição, nem mesmo sequer de um
olhar ou de um sorriso, que expressariam reciprocidade”. (Joanna de
Ângelis; livro Psicologia da gratidão)
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Apesar do bem recebido, há quem 
não o identifique ou tampouco o 

reconheça como tal

Insensibilidade, indiferença, egoísmo, 
orgulho, soberba, vaidade, cegueira 

para as coisas de Deus ...

Ingratidão

Destaques para o egoísmo e para o orgulho

Para reconhecer, é preciso limpar a janela da alma para ver e 
identificar as dádivas recebidas, afastando a cegueira dominante

Gratidão e ingratidão
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A família

Alicerce da sociedade: base da harmonia dos povos.

O combate ao egoísmo começa no lar.

A criança devolverá o que aprender, conforme a semente
plantada em seu coração. Aprendendo a amar os familiares,
exercitará o sentimento de amor para amigos e próximos.

Primeira escola de vida, oferecendo oportunidades de ensinamentos,
aprendizados e experiências que impulsionarão a evolução intelectual,
moral e espiritual.

06 min
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União pelos laços de família: biológicos e espirituais

Laços biológicos não criam 
forçosamente vínculos espirituais. 

Corpo procede do corpo e o Espírito já 
existia antes da formação do corpo. 

Pais auxiliam no desenvolvimento 
intelectual e moral dos filhos.

Arraigada em vidas passadas, a família é formada por 
agentes diversos, que se reencontram afetos e desafetos 

para os ajustes e reajustes indispensáveis.

Os laços espirituais podem ser 
de Espíritos unidos pela 

afeição, simpatia e 
semelhança de inclinações.

Uns podem seguir os outros na 
encarnação, reunindo-se em uma 
mesma família para trabalharem 

pelo mútuo adiantamento. 
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União pelos laços de família: biológicos e espirituais

Laços espirituais podem ser formados por desafetos, divididos
por desavenças anteriores, servindo de provação.

Depois de uma existência, o Espírito leva consigo as paixões e os
ressentimentos de existências passadas.

O Espírito aperfeiçoa-se no Espaço até que deseje receber luz. Após
tempo de prece e meditação, o Espírito aproveita a oportunidade para
renascer na família do desafeto para viver nova chance de progresso.

Vidas não se cruzam ao acaso. Forças superiores impelem uns
para com os outros para cumprir as ações da providência divina.

A grande família unida por laços espirituais vai além dos laços biológicos.
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A ingratidão dos filhos e os laços de família

De volta ao mundo espiritual, 
Espíritos levam consigo as 

paixões e virtudes.

Alguns, com certo adiantamento, apreciam as 
consequências de suas paixões e são induzidos a 

tomar boas resoluções. 

Não há caridade sem o 
esquecimento dos ultrajes e das 

injúrias, sem o perdão e tampouco 
com o coração tomado de ódio.
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Após reflexões, o Espírito pedirá para reparar a sua
falta em outra encarnação, aproveitando-se de um
corpo em preparo na família de quem detestou, a fim
de cumprir nova oportunidade de regeneração.

Outros ficam cheios de ódio e desejosos de
vingança. A animosidade desperta no seu íntimo
e revoltam-se com a ideia do perdão, abalando
seus corações.

A ingratidão dos filhos e os laços de família
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Pelo contato com o desafeto na família escolhida, coloca-se em prova, podendo
superar as desavenças ou sucumbir se não tiver força de vontade.

Será amigo ou inimigo daqueles os quais foi chamado a viver.

Isso explica certos ódios e repulsas instintivas de filhos para 
com os pais, que aparentemente são injustificáveis.

Admitindo a justiça de Deus e que não há efeito sem causa, se a causa da
repulsa não se encontra nessa vida, torna-se necessário olhar para o passado,
antes desta existência, pois em todas as coisas a causa deve preceder ao efeito e
há necessidade de a alma já ter vivido para que possa merecer uma expiação.

A ingratidão dos filhos e os laços de família
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Não condene o filho ingrato
Imperfeita intuição deduzida do passado revela
que: um ou outro já odiou muito ou foi ofendido;
um ou outro veio para perdoar ou expiar; e um dos
dois foi culpado.

Em vez de eliminar os maus princípios inatos de
existências anteriores, alguns pais perdem a
oportunidade de educar e corrigir seus filhos.

Se por sua culpa ele se conservou atrasado, poderá
ter como castigo vê-lo entre os sofredores, quando
de você dependia que ele fosse ditoso.

15 min
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Não condene o filho ingrato

Se não tiver êxito durante a educação necessária,
Deus dará o consolo, pois um dia o filho ingrato os
recompensará com o seu amor.

Agradeça a Deus, sem queixas e com paciência, a
oportunidade dada para vencer a prova,
suportando a ingratidão dos filhos.

A bondade de Deus nunca fecha a porta, sempre
abrindo os braços para o resgate do filho pródigo.

Diante do insucesso na prova vivida, com o coração
afetado pela ingratidão do filho, pais começarão a
expiar já nesta vida.
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Educação dos filhos

Os Espíritos reencarnam para progredir e os pais
têm a missão de cuidar e educar os seus filhos.

Desde pequena, a criança manifesta instintos bons ou maus que trazem de
existência anterior, sendo que os males se originam do egoísmo e do orgulho.
Ao estudá-los, os pais devem observar e combater os seus indícios.

Educar os filhos não é tarefa fácil, porquanto exige cuidado, atenção, respeito,
carinho, afeto, correção, orientação, exemplo e amor, mas sobretudo porque
eles necessitam de aprendizado edificante para formar seus caráteres e suas
personalidades para a idade adulta.
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Educação dos filhos
Escolas instruem as suas inteligências, mas dificilmente se
encarregarão pela educação do coração e pela edificação
da alma, desenvolvendo atributos morais.

Importante educar os filhos para a construção de seus futuros, tornando-os
fontes de nobres sentimentos em suas relações sociais, sendo pessoas de bem.

Se os pais não ensinam e educam seus filhos, a sociedade se encarrega dessas
tarefas. Não podemos deixar os filhos entregues às circunstâncias da vida.

Educar os filhos na infância, facilitará as suas formações para a idade adulta.
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Piedade filial

A piedade pode se manifestar de diferentes formas, desde a precursora

da caridade, que nos aproxima dos anjos, auxiliando a enfrentar e

superar as provas e expiações da vida, assim como a julgadora e

condenatória, que nos tornam inoperantes em face das aflições alheias.

Piedade caracteriza-se 

por um sentimento de 

compaixão e de 

misericórdia diante dos 

sofrimentos alheios.

21 min
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Piedade filial

A piedade impulsiona a caridade quando desperta o sentimento de

compaixão e de misericórdia no sentido de movimentar o amor ao

próximo, o amor em ação, para ajudar, consolar e levantar o nosso

semelhante a seguir em frente, independentemente de suas faltas, de

seus erros ou equívocos existenciais.
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Piedade filial

A piedade precursora da caridade depara-se com os infortúnios dos

corações aflitos dos nossos semelhantes, motivando-nos a afastar o

egoísmo, o orgulho e a indiferença para agir com a caridade que salva,

libertando a alma dos sentimentos inferiores que atrasam a evolução.

Pela lei de ação e reação, tudo o que fazemos voltará para nós mesmos,

este é um dos motivos para que tenhamos piedade para com os outros,

já que, muitas vezes, necessitamos dessa mesma piedade.
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Piedade filial

A piedade que nos aproxima dos anjos é a que conduz à caridade

incondicional, sem julgar e condenar os que precisam de consolo, como

disse Jesus: “Não necessitam de médico os sãos, mas, sim, os doentes”

(Mateus, 9: 12).

25 min
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Piedade filial

“Honrai a vosso pai e a vossa mãe” deriva da lei geral da caridade e do amor ao
próximo, pois não se pode amar o próximo aquele que não ama o pai e a mãe.

“Honrai” encerra um dever a mais para com eles: o da piedade filial.

A piedade filial deve juntar-se ao respeito, à atenção, à submissão e à
benevolência para com os pais, para cumprir o que a caridade exige.

Consiste, ainda, em assisti-los nas necessidades, dá-lhes repouso na velhice e
cercá-los de cuidados como fizeram conosco na infância.
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Piedade filial

Ai daquele que esquece o que deve aos que o ampararam em sua
fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas
vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar.

O ingrato será punido com ingratidão e abandono. Será ferido nas
suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual. Sofrerá
o que houver feito aos outros.

Alguns pais descuram de seus deveres e não são para os filhos o que
deveriam ser, mas a Deus compete puni-los e não os filhos.



21

Você nasceu no lar de que precisavas
(Espírito Hammed, pelo médium Francisco do Espirito Santo Neto)

“Nasceste no lar de que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias.

Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com teu
adiantamento. (...)

Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com tuas próprias afinidades.

Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. (...)

Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes, são as fontes
de atração e de repulsão na tua jornada vivencial.

Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A
mudança está em tuas mãos.

Reprograma tua meta. Busca o bem e viverás melhor.

Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode
começar agora e fazer um novo fim”.

29 min
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Floresça no jardim que 
Deus lhe plantou

Busque a 
felicidade 

dentro de você 

30 min


