
CAPÍTULO XIV - HONRAI A VOSSO PAI E A VOSSA MÃE. 

 

Itens 1 a 9 – Piedade Filial. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A 

parentela corporal e espiritual. Instruções dos Espíritos: A ingratidão dos filhos 

e os laços de família.  

 

Evangelho de Mateus, Capítulo 12, Versículos 46 a 50. 

 

“Enquanto ele falava às turbas, eis que a mãe e os irmãos dele estavam de pé, do 

lado de fora, procurando falar com ele. 

 

Alguém, porém, lhe disse: eis que tua mãe e teus irmãos estão de pé, do lado de 

fora, procurando falar contigo. 

 

Em resposta, disse ao que lhe falava: Quem é minha mãe, e quem são meus 

irmãos? 

 

E, estendendo sua mão sobre os seus discípulos, disse: Eis a minha mãe e os meus 

irmãos.  

 

Pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é o meu 

irmão, e irmã, e mãe.” 

 

Kardec inicia esse Capítulo com os Itens 3 e 4 que falam sobre a Piedade Filial. 

 

E para a nossa melhor compreensão, vamos vero que significa a palavra “Honrar”. 

 

HONRAR – É uma palavra de origem grega que significa reverenciar, estimar e 

valorizar. 

 

Honrar, portanto, é dar respeito não apenas pelo mérito, mas pela posição.  

 

Kardec esclarece que honrar pai e mãe é decorrência da lei geral da caridade e do 

amor ao próximo, pois não podemos amar o próximo sem amar nosso pai e nossa 

mãe. Porém, o termo honrar encerra um dever a mais, que é o da piedade filial. 

 

Ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a concordância, 

o que resulta na obrigação de fazer aos pais, com maiores cuidados, tudo o que a 

caridade ordena que façamos ao próximo. 

 

Por isso, honrar pai e mãe não significa apenas respeitá-los, mas também assisti-los 

na necessidade, proporcionar repouso na velhice e cercá-los de cuidados como eles 

fizeram conosco na infância. 

Quando produzimos um corpo, o Espírito que nele encarna vem do mundo espiritual 

para progredir. Por isso, lembremos de nossos deveres e ponhamos todo o nosso amor 

em prol da aproximação desse Espírito com Deus. 



 

Essa é a missão que está confiada a todos que se predispõem a serem pais e mães! 

 

Os que encarnam na mesma família, são, muitas vezes, Espíritos simpáticos, mas 

também podem ser completamente estranhos uns aos outros, por antipatias seculares. 

 

Por esse motivo, o cuidado com os pais deve ser também um exercício de erradicação 

dos conflitos com o exercício do amor e da caridade. 

 

Nos Itens 5, 6 e 7, Kardec vai analisar a seguinte frase de Jesus: “Quem é minha 

mãe e quem são meus irmãos?” 
 

As palavras de Jesus sobre sua mãe e irmãos, numa primeira leitura, contrastam com 

sua bondade, o que ao longo do tempo tem gerado muitas discussões e comentários, 

principalmente dos incrédulos. 

 

Para alguns, Jesus ao dizer isso estava desprezando sua família. Estava tratando mal a 

sua mãe, ou seja, estava sendo ingrato. 

 

Para outros, Jesus, que conhecia seus familiares, sabia a razão porque estava dizendo 

aquilo.  

 

Vejamos, portanto, o esclarecimento que Kardec nos traz sobre essa questão: 

 

“Sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados, não lhe compreendiam 

a missão: tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os 

tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo.” 

 

Se pararmos para pensar nas lições de Jesus e na sua grandeza moral, não podemos 

supor que ele tivesse qualquer dificuldade na relação com sua mãe, seu pai e demais 

parentes. 

 

Na passagem lida essa noite, Jesus apenas aproveitou a situação para esclarecer que 

antes de qualquer parentesco biológico, somos todos irmãos na paternidade divina.  

 

O que faz a ligação espiritual é a afinidade de sentimentos, de pensamentos, de ideias, 

e não os laços de sangue. 

 

É muito comum nos identificarmos de tal maneira com alguém que nos perguntamos 

se já não nos vimos antes.  

 

Isso acontece porque a empatia é tão grande que praticamente temos certeza de que já 

estivemos juntos, que convivemos em outra ocasião. 

Existem afinidades das almas, que nos remetem ao passado. Por isso, não há outra 

saída: temos que ter vivido juntos em algum momento da nossa existência. 

 



Por outro lado, há relacionamentos dessa família espiritual que não vêm de outras 

encarnações, mas são desta mesma vida. 

 

São almas que encontramos e que estão muito próximas da nossa frequência interior. 

São almas afins com as quais nos ligamos por afinidades, e não, obrigatoriamente, 

porque tenhamos vivido juntos no passado. 

 

Com essas almas temos ideais semelhantes, porque temos os mesmos gostos para as 

coisas e os mesmos desgostos. 

 

Portanto, esse ensinamento de Jesus nos fala da diferença entre o parentesco corporal 

e o parentesco espiritual, que o Espiritismo tornou bem compreensível com a lei da 

reencarnação. 

 

E é sobre esse tipo de parentesco que Kardec nos fala no Item 8 – A parentela 

corporal e a parentela espiritual. 

 

Todos os Espíritos que fazem parte da obra divina são nossos familiares, são nossos 

pais, nossas mães, nossos irmãos. 
 

Não são, portanto, os laços da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim 

os laços da simpatia e comunhão de ideias, que unem os Espíritos antes, durante e 

depois de suas encarnações. 

 

Existem, portanto, as famílias pelos laços espirituais e pelos laços corporais. 

 

Precisamos honrar pai e mãe sim, mas não podemos fixar nesse núcleo familiar toda a 

nossa atenção, carinho e dedicação e ignorarmos a nossa família maior que é a 

Humanidade. 

 

No livro “Entre a Terra e o Céu”, psicografia de Chico Xavier, André Luiz relata a 

orientação que recebeu de Clarêncio sobre a família espiritual: 

 

“A família espiritual é uma constelação de inteligências, cujos membros estão na 

terra e nos céus.  

 

Aquele que já pode ver mais um pouco auxilia a visão daquele que ainda se 

encontra em luta por desvencilhar-se da própria cegueira. 

 

Todos nós, por mais baixo que nos revelemos na escala da evolução, possuímos, 

não longe de nós, alguém que nos ama a impelir-nos para a elevação.  

 

Isso podemos verificar nos círculos da matéria mais densa. Temos constantemente 

corações que nos devotam estima e se consagram ao nosso bem.” 

 



Mas, para que consigamos compreender, definitivamente, que somos uma imensa 

família, cuja edificação somente será sólida se for construída nos alicerces do amor, 

da fraternidade e da caridade, precisamos iniciar esse trabalho de amor dentro dos 

nossos lares. 

 

Nossa família consaguínea é a grande escola de desenvolvimento e exercício do 

amor, que um dia será universal. 

 

Finalizando o capítulo, Kardec traz o Item 9 com Instruções dos Espíritos sobre a 

ingratidão dos filhos e os laços de família. 

 

Aqui temos a lição de Santo Agostinho, em Paris 1862, dizendo: 

 

“A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações 

honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso.” 

 

Santo Agostinho analisa as causas e as consequências desse sentimento de ingratidão. 

 

Sabemos que, após a morte física, o Espírito desperta no mundo espiritual como é, ou 

seja, com seus sentimentos e paixões, e lá continua seu aperfeiçoamento ou estaciona 

na sua maneira de ser, até que sinta vontade de mudanças. 
 

Aqueles que já alcançaram um pouco de evolução, reconhecem os efeitos dos seus 

erros, arrependem-se e desejam corrigi-los e transformar-se. 

 

Sabem que para isso precisam renascer na Terra, em família formada por seus 

algozes, o que é sempre uma prova difícil para o Espírito, mas é a oportunidade para 

a transformação dos sentimentos negativos em positivos. 

 

Graças à Misericórdia Divina, o Espírito renasce sem qualquer lembrança do passado, 

o que facilita ver as pessoas ao seu redor como pai, mãe, irmãos, avós, despertando 

assim sentimentos mais nobres. 
 

No entanto, quanto mais intensa tiver sido a animosidade anterior, mais difícil será 

essa convivência que, muitas vezes, ressurge do inconsciente, sem que quem a sinta 

saiba o motivo. 
 

Essa é a resposta para muitas das repulsas instintivas que se notam em algumas 

crianças, sem um motivo justificado.  

 

Motivo este que está em um passado distante ou próximo, porque não houve o perdão 

que é o único recurso que desfaz os sentimentos perturbadores. 

 

Santo Agostinho conclama a todos os espíritas a refletirem sobre o papel educativo 

que todos os pais devem ter com os seus filhos. 

 



Na educação dos filhos devemos sempre lembrar, principalmente em relação aos 

filhos mais difíceis, da educação das emoções e dos sentimentos, desenvolvendo os 

bons e diminuindo a intensidade dos sentimentos inferiores. 

 

Desde cedo, a criança expressa suas tendências boas ou más, ou seja, traz uma 

bagagem moral, que faz parte da sua individualidade espiritual desenvolvida ao longo 

das existências anteriores. 
 

Por isso, é importante destacar a seguinte orientação de Santo Agostinho: 

 

“Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho.  

 

Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do gérmen de tais vícios e 

cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas.  

 

(...) 

 

Se deixar se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais 

tarde pagos com a ingratidão.  

 

Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, 

se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos e podem conservar 

tranquila a consciência. 

 

(...) Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de 

um retardamento, que concedido lhes será concluir noutra existência a obra agora 

começada e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor.” 

 

Lembra Santo Agostinho que Deus não dá provas superiores às forças de quem as 

pedem ou as recebem, permitindo apenas as que possam suportar e aprender com 

elas.  

 

Na Justiça Divina não existe o sofrimento pelo sofrimento, mas sim os efeitos 

desagradáveis ou dolorosos do mal que fizeram, para a reparação dos erros que lhes 

deram origem.  
 

Assim, as provações da vida são para serem vencidas e não para determinarem ou 

estimularem reações de rebeldia, de revolta, de vingança, que são frutos do orgulho e 

do egoísmo. 

 

Para finalizar, fiquemos com a mensagem de Emmanuel, por meio da psicografia de 

Chico Xavier, que se encontra no “Livro da Esperança”, intitulada “Familiares”: 

 

“(...) No reduto doméstico, por trás das paredes que nos isolam do aplauso público, 

é que a vidência divina nos experimenta a madureza tal ou o proveito dos bons 

conselhos que ministramos.  



 

Nós que, de vez em vez, desembolsamos sorrindo pequena parcela de recursos em 

benefício dos outros, estamos incessantemente convocados a sustentar os familiares 

que precisam de nós, não apenas mobilizando possibilidades materiais, mas 

também apoio e compreensão, disciplina e exemplo, resguardando as forças que 

nos asseguram felicidade. 

 

(...) 

 

Em cada companheiro que  partilha a consanguinidade, temos um livro de lições 

que, às vezes, nos detém o passo por  tempo enorme, no esforço da repetência. 

 

Cada um deles nos impele a desenvolver determinadas virtudes; num, a paciência, 

noutro, a lealdade, e ainda em outros, o equilíbrio e a abnegação, a firmeza e a 

brandura!  

 

A pretexto de auxiliar a Humanidade, não fujas do cadinho fervente de lutas em 

que a vida te colocou sob o telhado em que respiras.” 

 


