
Educação Familial no Lar

Dedicai Tempo a Cada 
Membro da Família
“A palavia a seu tempo quão boa é!” (Provérbios 
15:23).

O tempo compartilhado individualmente com cada membro 
da familia cria laços duradouros de amor, confiança e 
respeito.

Os Pais Devem Dedicai Tempo a Cada Um de Seus Filhos 
Individualmente
Os membros da família precisam passar algum tempo juntos. As 
reuniões familiares, passeios, férias, projetos de serviço, conselhos 
de família, orações e várias outras atividades contribuem para a 
unidade familiar e proporcionam lembranças queridas. No entanto, 
é também muito importante que os pais dediquem um tempo a 
cada filho individualmente. Estes momentos ajudam as crianças a 
se sentirem importantes e valiosas.
O Presidente Ezra Taft Benson aconselhou os pais a não 
negligenciarem esse aspecto essencial do relacionamento familiar. 
"Dedicai tempo para serdes Verdadeiras amigas de vossos filhos. 
Escutai-os, realmente escutai-os. Conversai com eles, ri e diverti- 
-vos com eles, cantai com eles, brincai com eles, chorai com eles, 
abraçai-os, elogiai-os sinceramente. Sim, freqüentemente, passai 
alguns momentos a sós com cada um de vossos filhos" (Motheis iú 
Zion, panfleto, 1987; pp. 8-9). Esses conselhos também se aplicam 
ao relacionamento entre cônjuges.
As crianças sempre precisarão de atenção individual durante seu 
crescimento. Quando os pais criam condições para a família 
compartilhar sentimentos, fazer metas e aconselhar-se 
mutuamente, esse processo continuará normalmente à medida que 
os filhos forem amadurecendo. Certa irmã que há vários anos 
morava longe da família, viu-se frente a algumas decisões 
importantes. Devido aos fortes laços de confiança e respeito que 
haviam sido criados entre ela e os pais durante a infância, teve um 
grande desejo de conversar com eles, pessoalmente, sobre suas 
preocupações. Fez-lhes uma rápida visita — apenas de uma ou duas 
horas — espremida entre uma viagem de doze horas de ida e outra
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igualmente longa de volta. Mas, a visita compensou seus esforços 
em vista do apoio e amor que recebeu dos pais.
Às vezes, uma conversa informal entre pai e filho ou marido e 
mulher não é suficiente. Muitos descobriram que as reuniões 
planejadas e organizadas são mais valiosas e recompensadoras. Os 
participantes compreendem que tem um tempo particular e sem 
interrupções para expressar livre e sinceramente seu amor, 
testemunho e preocupações; e que tudo o que for compartilhado, 
será mantido em sigilo.
As entrevistas entre pais e filhos podem ter sucesso tanto em 
família com só um dos pais presente, quanto em famílias 
completas. Elas não são entrevistas de dignidade, como as feitas 
pelo bispo, nem se assemelham às avaliações do sacerdócio. As 
seguintes sugestões seriam úteis em conversas informais ou em 
entrevistas bem planejadas:
Ser flexível. Um grupo de pais foi entrevistado, com o seguinte 
resultado: "Todas as semanas entrevisto meus filhos", foi o que 
muitos disseram. E alguns deles ressaltaram que enquanto algumas 
dessas entrevistas tinham uma natureza espiritual, outras eram de 
natureza mais prática. "Falamos sobre notas, trabalho escolar, 
amigos, passatempos ou qualquer assunto em que estejam 
interessados. A coisa é tão interessante, que eles chegam a 
perguntar: 'Papai, quando é que posso ter uma entrevista?'" (Orson 
Scott Card, "Como Ser um Pai de Tempo Integral", A Liahona, 
setembro de 1978, p. 5.)
Os assuntos a serem tratados variam de acordo com os 
participantes. A entrevista pode ser uma oportunidade adequada 
para conversar a respeito de coisas importantes e para encorajar cada 
filho a estabelecer metas pessoais. Por exemplo, o pai e o filho 
poderiam falar a respeito de várias coisas, como roupas de que estão 
precisando, saúde física, sentimentos sobre os irmãos e amigos, 
responsabilidades financeiras, planos para os estudos e futura 
carreira, preparação para receber ordenanças, preparação para a 
missão e casamento no templo, educação sexual, fortalecimento do 
testemunho, colégio, igreja, trabalho e escotismo...
Em algumas famílias, os pais preferem que o filho decida quais são 
os assuntos a serem tratados, ficando à sua disposição para ouvi-lo e 
aconselhá-lo quando desejar.
Os filhos mais velhos podem corresponder mais facilmente a esse 
tipo de atividade. Por exemplo, um pai diz: "Durante essa 
entrevista semanal, fazemos o que eles desejam. Geralmente, 
terminamos conversando... mas, se eles quiserem minha ajuda para 
montar um aeromodelo ou simplesmente jogar bola no quintal, 
fazemos isso" (Orson Scott Card, "Como Ser um Pai de Tempo 
Integral", A Liahona, setembro de 1978, p. 5). Este tipo de atividade 
pode ser descrito como uma entrevista e pode ou não ser organizado
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ou preparado antecipadamente. É importante sermos flexíveis e 
levarmos em consideração as necessidades e preferências 
individuais.
Durante a entrevista, os pais podem conhecer as necessidades de 
cada filho e aconselhá-los. A entrevista é uma excelente 
oportunidade para ensinarmos como tomar decisões e solucionar 
problemas.
Certo casal disse: "As vezes, não acontece nada de especial, mas, às 
vezes, as entrevistas são instrumentos importantes para desafiar as 
crianças a melhorarem em determinadas áreas. Também são uma 
boa oportunidade para conversarmos sobre problemas e encorajá- 
-los" (citado em Kathy England, "Three Plagues of Parenting", 
Ensign, abril de 1978, p. 16).
Buscar orientação divina. Uma parte importante da entrevista é a 
oração em conjunto. Ela faz com que pais e filhos sejam humildes, 
demonstrem gratidão por seu relacionamento e reconheçam a 
necessidade de orientação. Na oração, os pais podem expressar o 
amor e confiança que têm pelo filho e pedir ao Senhor que lhes dê 
orientação para conduzir a entrevista.
Demonstrar amor. Alguns pais sentem-se mais à vontade sentando- 
-se perto do filho, ao invés de ficarem do outro lado da mesa ou 
distantes. Eles podem demonstrar amor e encorajamento através de 
um abraço ou pondo a mão nos ombros do filho. Também podem 
evitar repreensões e julgamentos.
Incentivar a conversa. Os pais devem incentivar a conversa 
evitando perguntas que possam ser respondidas com sim ou não. 
Perguntas como "O  que você sente a respeito?", "O  que você 
acha?" ou "O  que posso fazer para ajudá-lo?" são melhores que 
"Por que você está sempre atrasado?" Perguntas ameaçadoras 
podem colocar o filho em posição defensiva e tomar os conselhos 
mais uma punição do que um auxílio. Discutir erros cometidos no 
passado e fazer julgamentos, prejudica o espírito da entrevista.
Certo pai disse ao filho: "Sinto-me orgulhoso de seu crescimento e 
desenvolvimento. Você é um grande auxílio em nosso lar. No 
entanto, todos precisamos melhorar. No que em sua vida você acha 
que precisa melhorar?" Essa introdução deu ao filho a oportunidade 
de pensar e de falar a respeito de assuntos que o preocupavam.
Ouvir. Ouvimos para aumentar a nossa compreensão. O Élder 
Marvin J. Ashton sugeriu que, ao conversarmos com os membros da 
família, "Todos nós deveríamos aperfeiçoar nossa habilidade de 
fazer perguntas certas e depois escutar — intensa, naturalmente'' 
("Comunicação Familiar", A Liahona, agosto de 1976, p. 47).
Ouvir requer paciência e concentração. Observando o tom de voz, 
postura ou gestos de uma criança, podemos entender melhor o que 
ela está sentindo. Quando estamos conscientes de sentimentos bem 
como de palavras, podemos compreender melhor.
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Há momentos em que os filhos não vão querer conversar. Os pais 
podem procurar ajudá-los a mudar de atitude, esforçando-se para 
estabelecer um relacionamento melhor. Podem adiar as entrevistas 
se o ambiente estiver tenso. Devem manter em sigilo as coisas ditas 
pelos filhos. Isso aumentará a confiança e respeito, assim como o 
amor entre eles.
Devemos Dedicar Tempo Individualmente Também para Outros 
Membros da Familia
As diretrizes dadas acima aplicam-se igualmente ao relacionamento 
matrimonial. O Élder Robert E. Wells sugeriu aos casais que façam 
uma reunião pedindo ao Espírito do Senhor que os ajude a 
solucionar quaisquer conflitos, conversando e resolvendo-os juntos. 
"O  tipo de conversa entre marido e mulher é, naturalmente, 
flexível...
Em qualquer tipo de conversa que trate de uma divergência entre 
marido e mulher, um deve ouvir e tentar compreender o outro, 
tendo por finalidade solucionar os problemas e salientar, de forma 
amorosa, as coisas boas que estão ocorrendo no relacionamento.
Eu sugeriria que começassem com as coisas boas. Comecem 
expressando gratidão um pelo outro e pelas bênçãos recebidas. Diga 
a seu cônjuge as coisas pelas quais é mais grato — as coisas que 
mais gosta nele ou nela. Seja específico. Mencione exemplos e 
acontecimentos que ilustrem claramente as coisas boas que o seu 
companheiro fez. Externe seus sinceros sentimentos de gratidão e 
amor. Os relacionamentos florescem através de pensamentos 
positivos, de palavras positivas e de atos positivos.
Após compartilhar com sinceridade os sentimentos de gratidão e 
apreço, vocês poderão achar o momento mais adequado para falar 
sobre as frustrações ou problemas de seu relacionamento. Ao fazê- 
-lo, lembrem-se das palavras de Paulo: 'O marido pague à mulher a 
devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido.' (I 
Coríntios 7:3.) Os sentimentos dominantes durante a conversa 
devem ser de moderação, sensibilidade e consideração...
O objetivo é compreender os sentimentos um do outro, ver as 
coisas sob o ponto de vista do outro e procurar meios para 
solucionar os problemas...
Concessões são freqüentemente necessárias. Ao fazê-lo, protegemos 
sentimentos e respeitamos o direito do outro de ser diferente. Mas, 
as questões que são importantes devem ser mencionadas e 
solucionadas" ("Overcoming Those Differences of Opinion", 
Ensign, janeiro de 1987, pp. 61-62).
Podemos edificar outros relacionamentos, despendendo tempo, 
individualmente, também com outros membros da família. O 
tempo despendido a sós com avós, tios, sobrinhos e outros
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membros da família, podem proporcionar a oportunidade de os 
ouvirmos e aconselharmos. Companheiros de quarto e amigos 
podem compartilhar pensamentos e sentimentos, atendendo as 
necessidades uns dos outros, se aplicarem os princípios ensinados 
nesta lição.
Precisamos voltar-nos para o Senhor em busca de ajuda para nosso 
relacionamento familiar. O Élder Wells nos aconselha a 
"buscarmos o auxílio do Senhor para nos compreendermos 
mutuamente, para solucionarmos desafios e para tomarmos 
decisões corretas, isso sem tomarmos uma posição defensiva. E, 
mais importante ainda, devemos buscar seu auxílio para mudarmos 
nosso comportamento e nosso coração... Ao nos achegarmos ao 
Senhor, ele nos ajudará a nos aproximarmos mais uns dos outros 
("Overcoming Those Differences of Opinion", p. 62).
Recursos Adicionais para Uso Pessoal e Familiar
Carlos E. Asay, "Entrevistas de Pais e Filhos", A Liahona, janeiro 
de 1984, pp. 23-25.

Sugestões para as Professoras
1. Em espírito de oração, avalie as necessidades dos membros da 

classe e adapte a lição. De que maneira podemos aplicar as 
sugestões às irmãs que não são casadas ou que vivem sós? Como 
podemos fortalecer o relacionamento entre os membros da Igreja? 
E entre conhecidos? E entre os pais? E entre irmãos e irmãs?

2. Debata a necessidade de despendermos algum tempo 
individualmente com aqueles que amamos. Como essas 
experiências fortalecem os membros da família? Peça às irmãs 
que falem sobre seus sentimentos em ocasiões em que se 
sentiram mais próximas dos membros da família, por causa do 
tempo dedicado a cada um individualmente.

3. De que modo as entrevistas pessoais podem fortalecer os laços 
familiares? Você poderá convidar uma família para descrever 
brevemente como faz as entrevistas, tanto ocasionais como 
planejadas. O que faz com que sejam bem sucedidas? E mal 
sucedidas? Como devemos agir quando um dos filhos reluta em 
participar? Por que é tão importante mantermos sigilo?

4. Qual é a vantagem de fazermos entrevistas e conversarmos 
regularmente com nossos filhos? De que modo as diretrizes 
ensinadas na lição podem ajudar-nos a fortalecer nosso 
casamento? Por que é importante pedir a ajuda do Senhor em 
nossas entrevistas e conversas? Peça às irmãs que relatem 
experiências nas quais debateram problemas com membros da 
família, após terem orado juntos, pedindo orientação.
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