
NOSSOS FILHOS SÃO ESPÍRITOS 



“  ... Antes de sermos filhos uns dos outros , somos 
filhos de um mesmo PAI . “filhos de um mesmo PAI . “

Hermínio C. Miranda



ORIGEM
� Matéria vem da matéria.
� Espírito não vem do Espírito – a origem é Deus  � Espírito não vem do Espírito – a origem é Deus  



Cuidando da Matéria 
Desejo de ter um filho .
Planejamento .
A produção material do filho .
Gestação.Gestação.
Quarto do Bebê.
Enxoval do Bebê.
Parto.



� Amamentação.
� Vacinas.
� Batizado.
� Brinquedos.� Brinquedos.
� Escola .
� Esporte.
� Música.
� Colégio.



� Língua estrangeira.
� Intercambio.
� Universidade.
� Trabalho.� Trabalho.
� Casamento.

� COMEÇA NOVAMENTE O CICLO 



RESPONDENDO QUESTÕES.
� Qual é o mundo primário material ou espiritual?
� De onde viemos para onde vamos?
� Qual nossa essência?
� O que é permanente?� O que é permanente?
� O que é efêmero , transitório ?



CONCLUINDO
� O plano espiritual é primário, mundo das causas, 

portanto eterno. Origem e destino dos espíritos.
� O plano material é secundário, transitório.

Importante para a evolução do Espírito.Importante para a evolução do Espírito.



Cuidando do Espírito 
� Desejo de ter um filho ( Material + Espiritual)

� Planejando ter um filho ( receber um Espirito 
filho de Deus como companheiro de jornada na filho de Deus como companheiro de jornada na 
condição de meu filho. ) 



� Da geração da vida material – acoplamento de um 
Espírito a matéria orgânica desde o momento da 
fecundação do ovulo.

� Gestação.
� Preparo para a recepção do filho como um ser que 

vem renascer.vem renascer.
� “Enxoval espiritual”.
� O Parto. Acolhimento como um corpo de bebê mas 

como um ser espiritual.



� Amamentação – banho – trocas – alimentação. 
Oportunidades de trocas de afeto, construindo e 
estreitando laços.

� Vacina Espiritual – profilaxia para o adoecimento do 
ser espiritual. AMOR.ser espiritual. AMOR.

� É PELA EDUCAÇÃO MAIS DO QUE PELA 
INSTRUÇÃO, QUE SE TRONSFORMARA A 
HUMANIDADE – A. KARDEC – Obras Póstumas.



� Visão espirita da criança.   .....Espírito que 
retorna a nova experiência e que traz em si 
mesmo sua bagagem do passado, ou seja, 
estruturas internas desenvolvidas em vidas 
passadas, reagindo com as experiências novas passadas, reagindo com as experiências novas 
desta vida, ampliando as possibilidades para o 
futuro.

Educação do Espírito-Walter Oliveira Alves.



“Filhos herdam características genéticas dos 
pais.........  Não herdam características psicológicas, 
inteligência , dotes artísticos, temperamento bom ou 
ruim, são características do ser espiritual...  Cada ser é 
único nas suas estruturas psicológicas , preferencias, único nas suas estruturas psicológicas , preferencias, 
inclinações e idiossincrasias.... 

Nossos filhos são Espíritos – Hermínio C. Miranda.



� Pais inteligentes podem ter filhos medíocres.
� Pais pouco dotados podem ter filho geniais.

Produzimos então o corpo físico de nosso filhos, 
o Espírito é obra DIVINA com bagagem pretéritas, 
já existiram, tem uma biografia, e vem renascer e já existiram, tem uma biografia, e vem renascer e 
não para viver. Estão portanto renascendo e não 
apenas nascendo.



� Jesus ensinou isto :
- João batista era o profeta Elias.
- Falando a Nicodemos, disse que era preciso 

nascer de novo para encontrar o Reino dos Céus.nascer de novo para encontrar o Reino dos Céus.



“ Portanto somos Espíritos filhos de Deus 
renascendo sucessivamente como filhos uns dos 
outros( material), para novas experiências, 
trazendo na bagagem equívocos e acertos do nosso trazendo na bagagem equívocos e acertos do nosso 
passado.” 



� “ Em verdade, responsabilidade você tem sempre, 
seja qual for o filho ou filha, brilhante ou 
deficiente, amigo ou não tão amigo, sadio ou 
doente, compreensivo ou rebelde. Por alguma 
razão, que um dia você saberá, ele foi 
encaminhado, atraído ou convidado a vir para sua encaminhado, atraído ou convidado a vir para sua 
companhia. Dificilmente será um estranho total, 
cujos caminhos jamais se tenham cruzado com os 
seus, no passado. Não se esqueça que tambem
você é um ser renascido.” 



Reforçando em nós o censo de eternidade.

Obrigado 

Carlos Nauiack
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