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OS PAIS, AS CRIANÇAS E O EVANGELHO NO LAR 
 

 Boa noite irmãos, eu queria falar da gratidão que tenho com vocês, 

meus queridos e vos abraçar dizendo do bem estar que sinto esta noite, 

pela primeira vez vos podendo falar da caridade, do trabalho, da alegria 

que estou tendo em abraçar as crianças, que esta casa está orientando para 

pais, aos pais, aos trabalhadores e irmãos querendo divulgar as práticas do 

Evangelho redentor as nossas crianças. É também visto pelo nosso Ernesto, 

este trabalho. 

 Incentivai meus queridos irmãos, minhas abençoadas irmãs, a 

orientação dos livros espíritas, às crianças em nossas casas, orientando a 

todos vocês, a todos os irmãozinhos e irmãzinhas aqui presentes, 

suscitando-lhes as palavras... em seus pequenos coraçãozinhos. 

 A criança é uma fonte límpida que deve receber a água viva do amor. 

O amor começa em casa. Distribuir as flores do amor em nossas casas, 

educar sabiamente as crianças, através do elogio, através da palavra 

amena, através do livro, tudo isso amigos podeis fazer, na palavra de nosso 

Jesus Cristo. 

 O querido irmão que está conosco, Francisco Candido Xavier, muito 

falou sobre a criança, muito trabalhou para que a criança tivesse uma base 

sadia em casa, principalmente na casa espírita. A casa onde o lar é espírita, 

onde se é feito o Evangelho no Lar, aproveitados os amigos do mais além 

para instruir as mentes juvenis, na fundamentação do bem, a 

fundamentação do bem em suas consciências, criará prodígios, fortalecerá 

os espíritos, permitirá que esta futura mulher, este futuro homem, alicerce 

o mundo verdadeiro de respeito, de equilíbrio com a natureza e de paz. 

 Irmãos é uma alegria imensa de eu estar falando com vocês e 

prepararia ainda muitos temas para falar com as crianças até os quinze 

anos. 

Um Espírito Amigo  


