
V
ocê sabia que cada flor apresenta um significado?

É isso mesmo! Sua cor, tamanho e perfume expressam 

um significado especial.

As flores estão associadas com o que existe de mais belo 

e harmonioso na natureza. Cada uma possui uma mensagem 

espiritual ou romântica.

Com as flores que você oferece vai um recado à pessoa que 

recebe, assim como as essências florais.

Por isso, é sempre bom ao presentear alguém saber qual é 

o recado que você está enviando para a pessoa que recebe tal 

lembrança.

Vamos conhecer alguns significados de algumas flores 

segundo a mensagem da espiritualidade: 

Amor Per feito – significa companhia, perseverança, 

resistência, pura energia da reflexão.

Azaleia – representa o sentimento de amor, puro romance 

no ar.

Camélia Rosada – emana a grandeza da alma.

Copo de Leite – representa a pureza, a inocência, o sagrado.

Cravo Amarelo – sentimento de desprezo, deixado de lado, 

fragilidade.

Crisântemo Amarelo – amor desdenhado, fragilidade.

Gerânio Rosa – Você é preferido!

Girassol – representa a alegria, integridade, glória, riqueza de 

sentimentos, dignidade, paixão.

Margarida – significa a doce inocência.

Orquídea – representa a beleza feminina, luxúria, perfeição, 

pureza espiritual.

Rosa Vermelha – é símbolo do amor, desejo, casamento.

Rosa Amarela – medo da infidelidade, ciúme.

Rosa Branca – pureza, amor espiritual, silêncio, paz.

Flores Rosa – representam o amor, desejo de estar junto, 

admiração.

Tulipa Vermelha – signif ica louco de amor, beleza, 

prosperidade.

Violeta – emana a modéstia, a lealdade.

Agora conhecemos as propriedades de cada uma delas, 

então, presenteie, plante e faça de sua vida um lindo jardim!
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Planta, por onde fores,

Uma flor de bondade.

Irradia a esperança

Nas palavras de fé.

Veste de paz e amor

O ambiente em que estejas.

Se algum mal aparece,

Olvida e faze o bem.

Suprime quanto possas

Os problemas que encontres.

Pelo Sol, Deus nos guarda

No esplendor da alegria.

Emmanuel

As flores e a 
espiritualidade



Gotas Poéticas

...“Quem oferece flores está sempre 
perfumado”.

A frase é uma das muitas adaptações de um possível provérbio 

chinês antigo.

Em outra versão lê-se que um pouco de perfume sempre fica 

nas mãos de quem oferece flores.

Na essência dessa ideia está o ensino de que somos nós 

os maiores beneficiados por uma boa ação praticada, por uma 

doação, por um gesto de carinho.

Quem recebe as flores poderá se perfumar ou não, se 

encantar ou não, ficar agradecido ou dar pouca importância.

Porém, quem oferece o ramalhete já está perfumado.

Não temos controle sobre a reação do outro. Não sabemos se 

irá aproveitar bem, se saberá dar o verdadeiro valor àquilo que 

fizemos ou dissemos.

Mas, ao tomar a decisão de colher as rosas, já estamos nos 

encharcando de sua essência delicada e bela.

Depois, transpor tando-as e permanecendo em sua 

companhia por um tempo, presenteamos nossos próprios olhos 

e pensamentos com imagens floridas.

Por vezes nos preocupamos em demasia em como o outro irá 

receber, se saberá valorizar, se saberá agradecer, e acabamos 

intranquilizando a alma.

A alma de quem oferece florescências não precisa se angustiar, 

pois já está mergulhada no bem, inundada de amor, do verdadeiro 

amor, aquele que não espera retorno nem reconhecimento.

É claro que sempre torcemos pelo sorriso no rosto de quem 

recebeu nosso presente, como se ele fosse a confirmação de que 

nossa ação foi nobre.

Porém, a confirmação maior está em nossa consciência, que 

sempre nos avisa, que sempre nos sinaliza quando estamos no 

caminho dos sentimentos nobres.

Aí está o pouco de perfume que permanece em nossas mãos.

Sempre saímos ganhando quando nos doamos, quando nos 

preocupamos com o outro. Essa é uma das grandes bênçãos da 

caridade – ela nos preenche.

Igualmente, se pensarmos pelo lado negativo, das ações 

maléficas, imaginemos mãos cheias de lama, prontas para atirar 

no outro.

Quem atira a lama já está coberto dela. É o primeiro que 

se suja e se prejudica e, mesmo que a jogue longe, mirando 

em algo ou alguém, sempre permanecerá com as mãos 

lamacentas.

Isso nos leva a entender que sempre temos a escolha: de 

estar com as mãos perfumadas ou cheias de lama.

Gratidão às flores da vida!

REFERÊNCIAS
http://www.marciafernandes.com.br
http://www.momento.com.br
http://espiritismobrasiloficial.blogspot.com

Edição 161 | Janeiro | Fevereiro | 2019  SEarEiro  |  41


