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Dia das Mães - Comemorado em + 45 países

 Grécia Antiga na entrada da primavera era festejada em honra
de Rhea Mãe dos Deuses.

 Ann Maria Reeves Jarvis ativista fundou em 1858 o Mothers Days 
Works Clubs com o objetivo de diminuir a mortalidade de crianças
em famílias de trabalhadores.

 A  filha de Ann Maria Reeves Jarvis, uma metodista que em 12 de 
maio de 1907, dois anos após a morte de sua mãe, criou um 
memorial à sua mãe.

 1914 aprovação do Congresso Americano.

 Comércio, segunda maior data do comércio depois do Natal.



Instinto Maternal x Amor Filial 



Acolhimento dos filhos de Deus

Os filhos são como águias, ensinarás a voar mas não
voarão o teu vôo. Ensinarás a sonhar mas não

sonharam os teus sonhos. Ensinarás a viver mas não
viveram a sua vida. Mas em cada vôo, em cada sonho, 

em cada vida permanecerá para sempre a marca de 
seus ensinamentos.

Madre Teresa de Calcutá



Capítulo XIV ESE  - Honrai a vosso pai e a vossa mãe



Livro dos Espíritos Questão # 582
Pode-se considerar como missão a 

paternidade?

“É, sem contestação possível, uma 
verdadeira missão. Constitui, ao mesmo 

tempo, grandíssimo dever, que 
empenha, mais do que o pensa o 

homem, a sua responsabilidade quanto 
ao futuro. Deus colocou o filho sob a 
tutela dos pais, a fim de que estes o 
dirijam pela senda do bem, e lhes 

facilitou a tarefa dando àquele uma 
organização física débil e delicada, que o 

torna propício a todas as impressões. 



Maria mãe de Jesus



Maria nossa grande intercessora

B
Bodas de Caná



Amor Incondicional.  LE # 385



 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do 
mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram?

“Não; porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e 
tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho.”

a) – Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de 
seus pais, tiram estes daí algum proveito?
“Deus é justo.”

Ocupacōese Missoēsdos Espiritos:   LE # 583

São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo
caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram?

“Não; porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada
é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau

caminho.”

a) – Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os
maus exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito?

“Deus é justo.”



Nós aprendemos ser mães ?



Conclusões

“Honra teu pai e tua mãe”.

Dia das mães: envolvê-las com o carinho, respeito e gratidão
que aguardam de nós.

Na ausência devemos reverenciar nossa mãe no campo das
vibrações.

Lembremo -nos de que, cada dia do ano é o abençoado dia
das mães.



Conclusōes
 “Honra teu pai e tua mãe” (Mateus 19:19). Jesus nos alerta quanto ao respeito , o amor e

reconhecimento que devemos àqueles que nos deram a vida, cabendo nos a exemplificação
desse preceito por todos os meios.

 Dia das mães, nossa homenagem não pode se traduzir por oferendas materiais mas, acima de
tudo, envolvê las com o carinho, respeito e gratidão que aguardam de nós.

 Ainda que não possamos usufruir do maior carinho maternal, quer pela ausência da mãe quer
por outros motivos, lembremos que, mesmo assim, devemos reverenciá la no campo das
vibrações, sabendo que se isso ocorre, é por vontade de Deus, segundo as necessidades
espirituais de cada um.

 Não só na exuberância de suas forças físicas, mas também quando necessitarem de nossa
assistência, quando a sua jornada se torna mais pesada, lembremo nos de que, cada dia do
ano é o abençoado dia das mães.

Se a criança é o futuro, no coração das mães repousa a 
sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir.” 

“Compreender a gloriosa missão da alma feminina, no 
soerguimento na Terra, é apostolado fundamental do 

Cristianismo renascente em nossa Doutrina Consoladora. “ 
(Emmanuel)

“Reencarnamos para aprender a amar.” “A mãe é a primeira
prova de amor com que nos deparamos em cada novo 

mergulho na matéria.”



Dentre  todas as mulheres que se projetaram no mundo, 
realizando grandes grandes fatos, a nossa lembrança recua 

no tempo buscando uma mulher especial.

A história não registra grandes discursos, mas o Evangelho 
lhe aponta gestos e palavras que valem muito mais.

Mãe de um filho muito especial, que revolucionou a 
História manteve-se firme na adversidade, na dor, 

exemplificando o que Ele ensinara.

Não deixou testamento, riquezas ou haveres mas legou à 
humanidade a excelente lição de mulher que gera o filho, 
alimenta-o e o entrega ao mundo para server ao mundo.

Seu nome era Maria….de Nazaré
Bispo de La Serena, Chile, Dom Ramon Angel Jara.



Feliz Dia das Mães !



Mãe
A Terra evoluirá, - ponderou o Senhor - Ninguém alterará

minha obra de amor. E para que haja amor exterminando o 
orgulho, sem pancada, sem grito, sem barulho. Enviarei

alguém, Que ame os filhos meus, com o meu amor ao bem, 
na exaltação da paz, sem desprezo a ninguém. Alguém que 
saiba amar, a servir e a sofrer. Cultivando o perdão como
simples dever. Dizem que foi assim que a Terra começou a 
fazer-se jardim. E conforme o Senhor mandou e prometeu, 

o coração de Mãe apareceu. 
(poema de Maria Dolores, por Chico Xavier)
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 https://www.youtube.com/watch?v=-0lsPb3DHtw
 Boa Nova  Irmão X  & Chico Xavier– Capítulo Maria
 Maria de Nazaré - Relatos do Evangelho Roque Jacintho
 https://www.engiel.com/gif-super-mom-happy-mothers-day/
 Evangelho Segundo Espiritismo Cap.XIV Honrar seu pai e sua mãe
 Livro dos Espíritos
 Apostila Palestras Publicas Federacão Espírita do Paraná
 União Espírita MIneira
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