
Educação Familiar no Lar

Unir a Família Não 
Imediata
“Tendo seus corações entrelaçados em unidade e 
amor uns para com os outros ” (Mosiah 18:21).

Podemos fortalecer nossa família não imediata, de várias 
maneiras.

Introdução
Todas nós, independente das circunstâncias em que vivemos, 
pertencemos a uma unidade familiar. As famílias imediatas 
normalmente consistem nos pais e filhos. Os outros parentes que 
fazem parte da família não imediata são os avós, tias, tios, primos, 
sogros e outros parentes por afinidade de casamento.
A revelação moderna ensina que as famílias podem-ser eternas. 
Sabendo disso, compreendemos que devemos trabalhar para edificar 
um relacionamento de amor duradouro nesta vida. O Senhor 
restaurou o poder selador para unir as famílias para a eternidade. 
Precisamos fazer o máximo para uni-las desde já.
Em muitas famílias, os filhos crescem e mudam-se de casa devido a 
oportunidades de trabalho ou por qualquer outra razão. Com relação 
a isso, o Presidente Spencer W. Kimball disse: "A própria 
mobilidade da sociedade modema implica em que nossos filhos 
muitas vezes mudem de um lugar para outro, perdendo assim o 
contato freqüente com avós, tios, tias, primos e vizinhos de longa 
data.
É igualmente importante que cultivemos em nossa família o senso 
de que nos pertencemos eternamente, que independentemente do 
que possa mudar fora do lar, aspectos fundamentais de nosso 
relacionamento nunca mudarão" ("Correntes Marítimas e 
Influências Familiares", A Liahona, junho de 1984, p. 5).
Precisamos Fortalecer Nosso Relacionamento com os Membros da 
Família Não Imediata
Quando os membros da família se casam, o círculo familiar 
aumenta e surgem novos relacionamentos. Precisamos fortalecê-
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-los. Os laços familiares são etemos e não tem fim, como disse o 
Élder Marvin}. Ashton.
"Certamente um homem casado há pouco deve unir-se à sua esposa 
em fé, proteção, conforto e apoio total, mas deixar pai, mãe, e 
outros membros da família, não significa que eles devam ser 
ignorados, abandonados, evitados ou esquecidos. Eles ainda são 
família, uma grande fonte de força, um refúgio, um prazer, e uma 
unidade eterna. Pais sábios, cujos filhos saíram para começar suas 
próprias famílias, estão cientes de que sua função na família ainda 
permanece, não em âmbito de domínio, controle, regulamento, 
supervisão ou imposição, mas em amor, preocupação e incentivo." 
(Os Alicerces do Casamento no Templo, pp. 66-67.)
Os pais podem ter problemas de convivência com os cônjuges de 
seus filhos, e prejudicar o casamento destes. Em alguns casos, os 
sogros fazem exigências irreais aos filhos. Em outros, os filhos 
continuam a ser dependentes dos pais e apegam-se a eles e não ao 
cônjuge. As famílias devem esforçar-se para minimizar as diferenças 
e fortalecer as afinidades. Consideremos o relato bíblico da história 
de Rute, que se encontra em Rute 1.
LEIA: Rute 1. Em quê Rute e sua sogra eram diferentes? Em quê se 
pareciam? Que escolha e sacrifício Rute optou fazer por sua livre 
vontade? Como Rute e Naomi superaram as diferenças de religião e 
nacionalidade, e uniram-se?
Algumas pessoas podem ter novas funções familiares, por causa de 
um segundo casamento ou de um enteado. Tais famílias possuem 
uma estrutura peculiar. Os filhos, em caso de divórcio, têm um pai 
ou mãe vivendo em outro lugar. Eles precisam de tempo para se 
aproximar dos novos irmãos e padrastos. Os pais que adotam uma 
criança podem se confrontar com desafios semelhantes. Embora a 
adaptação possa ser difícil, os resultados compensam o sacrifício.
É muito comum deixarmos mágoas insignificantes interferirem em 
nosso relacionamento familiar. Devemos lembrar que o melhor 
ambiente para aprendermos a perdoar, é o ambiente familiar. José, 
que foi vendido no Egito por seus irmãos, é um exemplo de como o 
perdão pode abençoar e salvar vidas. Ao invés de se vingar, José 
salvou seus irmãos e suas famílias. (Veja Gênesis 45-46.)
LEIA: Gênesis 13:8-12; Êxodo 18:13-27. Como os exemplos de 
Abraão e Ló, Moisés e Jetro, mostram que o Senhor espera que 
amemos e respeitemos os membros de nossa família não imediata?
Todos podem fortalecer-se mutuamente, trabalhando juntos em 
metas comuns e tentando atender às necessidades dos outros 
membros da família. Podemos dar apoio e amor incondicional aos 
familiares que estão lutando contra um hábito debilitante, aos que 
estão enfrentando sérios desafios ou aos que necessitam fortalecer
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seus testemunhos. Servindo-nos uns aos outros, podemos aprender 
a ter nossos "corações entrelaçados em unidade e amor uns para 
com os outros" (Mosiah 18:21).
Podemos Fortalecer o Relacionamento Familiar Por Meio de 
Atividades e de Oração
Alguns membros da família não imediata vivem próximos, outros 
não. Alguns podem pertencer à Igreja, outros não. Individualmente 
e em família, podemos selecionar atividades que nos ajudem a 
fortalecer os laços de amor que nos unem a nossos familiares.
Quando somos os únicos membros da Igreja na família, podemos 
nos sentir isoladas. Seria bom incluirmos nossos parentes nas 
atividades e convidá-los para acontecimentos como bênçãos de 
bebês, batismos e ordenações.
Se os familiares morarem longe uns dos outros, podemos lembrar- 
-nos de aniversários e formaturas e corresponder-nos através de 
cartões e cartas.
Alguns membros da família não imediata reúnem-se em atividades 
planejadas, tais como:
•  Organizações familiares
•  Tradições familiares
•  Projetos de serviço para benefício mútuo
•  Reuniões de família
•  Jomalzinho da família
•  História familiar
A despeito de onde moramos e das circunstâncias em que vivemos, 
há maneiras de nos comunicarmos sem limitação de tempo ou 
espaço. Uma delas é a oração. Como disse o Élder John H. Groberg: 
' 'Não conheço nenhuma atividade isolada com maior potencial de 
unir a família e proporcionar-lhe mais amor e orientação divina, do 
que a consistente e fervorosa oração familiar" ("O Poder da Oração 
Familiar", A Liahona, julho de 1982, p. 86).
O Élder Groberg teve de viajar três meses, do Lago Salgado até 
Tonga, para chegar ao campo missionário. Sentiu medo quando fez 
uma parada em Suva, nas Ilhas Fiji. Os dois élderes que deveriam 
estar esperando para colocarem-no no barco para Tonga, não 
estavam lá. O Élder Groberg viu-se só, em meio aos oficiais da 
imigração, sem visto para permanecer no lugar, nem passagem para 
prosseguir viagem. Sentia saudades de casa e medo. Após o pôr-do- 
-sol, ele tentou deitar-se no chão sujo e irregular de cimento. Orou 
pedindo orientação. Subitamente, sentiu-se como que 
"transportado". Ele descreveu assim sua experiência: "Eu não via 
nem ouvia coisa alguma, no sentido físico; mas, de uma forma bem
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real, eu vi uma família no distante Idaho, ajoelhada em oração; e 
ouvi mamãe falando tão claramente quanto possível: 'E abençoa o 
John em sua missão'''.
O Élder Groberg sentiu uma enorme paz e logo depois os dois 
élderes chegaram. Sua família havia orado por ele, fortalecendo-o 
naquele momento difícil. Da mesma forma, podemos invocar os 
poderes dos céus para os familiares que estão longe de nós ou que 
não são da Igreja. O Élder Groberg disse: "Pensai no poder de 
milhares de preces de pais, avós, bisavós e assim por diante até Jacó, 
Isaque e Abraão e mais além, todos pedindo essencialmente a 
mesma coisa: 'Abençoa meus filhos. Abençoa meus filhos. Abençoa 
meus filhos.' Conseguis ouvi-las, soando e ecoando pelas 
eternidades afora?
Façamos todos parte desse imenso poder positivo" ("O Poder da 
Oração Familiar", A Liahona, julho de 1982, pp. 89-90).
Através do relacionamento com a família não imediata, os filhos e 
os demais podem aprender acerca do evangelho. Pensemos na 
experiência compartilhada pelo Élder Vaughn J. Featherstone: 
"Tenho uma querida tia chamada Beryl Hollindrake. Ela contou- 
-me que quando tinha apenas três ou quatro anos, a minha bisavó, 
ou seja, a sua avó Featherstone, colocava-a no colo e contava-lhe a 
respeito do Salvador, de suas belas histórias... Ela conta: 'A medida 
que a minha avó contava estas histórias, lágrimas escorriam em sua 
face'. E então, disse: 'Foi no colo da minha avó que aprendi a amar 
o Salvador de todo meu coração e alm a'". (Conference Report, 
outubro de 1974, p. 39; ou Ensign, novembro de 1974, p. 30).
O Senhor nos ajudará ao nos esforçarmos para fortalecer nosso 
relacionamento familiar. Ao nos aproximarmos mais uns dos outros 
aqui na mortalidade, conheceremos um pouco da futura alegria que 
poderemos desfrutar juntos na eternidade "tendo (nossos) corações 
entrelaçados em unidade e amor uns para com os outros" (Mosiah 
18:21).

Sugestões para as Professoras
1. Você pode desenhar três círculos no quadro-negro (um dentro do 

outro) para representar a família imediata, a não imediata e as 
famílias eternas. Identifique quem faz parte de cada círculo. 
Enfatize que cada pessoa faz parte de uma unidade familiar.

2. Designe uma irmã para compartilhar experiências positivas que 
tenha tido ao desenvolver o seu relacionamento com filhos 
adotivos, enteados ou padrastos. Peça às irmãs que relatem como 
edificaram o relacionamento com os familiares de seus cônjuges.
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Como os membros da família não imediata podem dar apoio e 
amor incondicional àqueles que se encontram em dificuldades? 
Por que o perdão é tão importante para fortalecer e unir a família?

3. Debata como podemos fortalecer os membros da família não 
imediata: quando vivemos próximos uns dos outros, quando 
vivemos longe ou quando nem todos pertencem à Igreja. Peça a 
algumas irmãs que contem como usam as organizações 
familiares, tradições, projetos de serviço, cartas, reuniões e 
outras atividades para aproximar sua família. Para ilustrar, use as 
histórias relatadas pelo Élder Groberg e Élder Featherstone.

4. Debata de que modo podemos ensinar nossos filhos a apreciarem 
e amarem os membros da família não imediata. (Veja Noite 
Familiar — Livro de Recursos, pp. 95-97.)
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