
Educação Familiar no Lai

A Organização da Família
“Eles, sem nós, não podem ser aperfeiçoados — nem 
podemos nós, sem os nossos moitos, ser 
aperfeiçoados. ” (D&C 128:15.)

Devemos organizai nossa família, a fim de que possamos 
melhor alcançar nossas metas, tanto do dia-a-dia quanto 
eternas.

Em 1833, o Senhor instruiu o Bispo Newel K. Whitney, com 
referência à sua família. "O  meu servo Newel K. Whitney também, 
um bispo da minha igreja, precisa ser castigado, e pôr em ordem a 
sua família, e ver que sejam mais diligentes e atentos em casa, e 
orem sempre, ou serão removidos do seu lugar." (D&C 93:50.)
Conselho semelhante foi dado a outros pais, nessa mesma 
revelação. (Veja D&C 93:41-48.) Esse conselho se aplica a todos os 
membros da família, toma-se claro, quando o Senhor acrescenta:
"O  que digo a um digo a todos." (D&C 93:49.)
O Que Vem a Ser Organização Familiar?
A organização familiar implica em organizar os membros vivos da 
família, para atender às necessidades do dia-a-dia, e também 
prepará-los para serem uma família eterna no reino de Deus.
Que metas e propósitos cada família deve empenhar-se em 
alcançar? A lista abaixo resume algumas das metas que uma família 
deve ter:
Bem-estar material.
Atividades sociais, intelectuais e recreativas.
Crescimento espiritual.
Obra missionária.
História da família e ordenanças do templo.
Ainda que sejam freqüentemente considerados como 
responsabilidades da Igreja, esses propósitos são, muitas vezes, 
cumpridos melhor pela família.
Cada uma de nós deve perguntar-se: Que vantagens pode minha 
família obter, pelo fato de ser bem organizada? Como uma boa
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organização pode ajudar meus familiares a converter seus corações 
uns para os outros? (Veja D&C 110:15.)
O princípio da organização da família pode aplicar-se:
1. À família imediata, que vive sob o mesmo teto.
2. Aos parentes próximos, que podem não viver na mesma casa, 

como a família dos avós.
3. Aos parentes mais distantes, descendentes de um mesmo 

ancestral.
Vamos agora examinar cada um desses níveis de organização com 
maiores detalhes.
Organização Familiar Imediata
A organização da família imediata geralmente inclui o pai, a mãe e 
os filhos que ainda moram na casa. Nos lares onde faltar o pai, a 
mãe assumirá a direção. A história que segue mostra as 
providências a serem tomadas pelo chefe da família, na organização 
e fortalecimento de um lar.
Valter sentia, às vezes, que não estava dirigindo sua casa como 
devia, e ficava a pensar por que estava perdendo, pouco a pouco, 
seus filhos, à medida que iam crescendo. Esta preocupação o levou 
a decidir-se por um planejamento, a fim de reorganizar sua família. 
O plano inicial dava mais ênfase à noite familiar e outras reuniões 
de família, mantendo com mais constância o hábito das orações em 
conjunto, procurando distribuir designações e tarefas domésticas 
mais específicas entre os membros da família, e insistindo em 
maior diligência e constância no atendimento aos deveres e 
obrigações da Igreja, e na freqüência às suas reuniões, não se 
esquecendo de dedicar algum tempo, diariamente, para estudarem 
juntos as escrituras.
Finalmente, o plano de Valter foi atingindo um âmbito mais amplo. 
Ele começou a manter diálogos privados com cada um dos 
membros da família, aconselhando-os, procurando conhecer seus 
problemas e aproximar-se cada vez mais deles, através de sincera e 
calorosa comunicação. Todos começaram a participar da obra 
missionária, procurando fazer amizades, colocando sua casa à 
disposição dos missionários para ensinarem pesquisadores, 
enquanto os rapazes da família se preparavam ativamente para fazer 
missão de tempo integral. O programa missionário deles incluía 
também um fundo de poupança para a missão dos filhos, quando 
atingissem idade suficiente.
No devido tempo, o sucesso desses esforços levou Valter a expandir 
seu plano, introduzindo o programa de bem-estar na família, o qual 
envolvia a um armazenamento de alimentos, um orçamento
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familiar e uma pequena horta. O programa foi cuidadosamente 
planejado e até mesmo oficialmente aprovado em uma reunião de 
família. Mais tarde, Valter e seus filhos decidiram aprender juntos 
uma ocupação da qual pudessem utilizar-se num momento de 
necessidade.
Ainda como parte de um outro projeto, organizaram os registros 
sagrados da família, enviando cartas a parentes afastados, buscando 
informações sobre antepassados recentes. Além disso, começaram a 
escrever suas biografias e diários nos quais as mais caras e ricas 
experiências eram relembradas e preservadas.
Poderíamos perguntar-nos que programas usados por esse plano 
poderiam beneficiar nossa família. Que outras coisas poderiam 
beneficiar nossa família?

Organização de Família com Parentes Próximos
A família ideal desse tipo consistiria do marido e mulher, que são os 
avós, seus filhos e filhas, com os genros, noras e netos. A 
organização e as atividades podem ser tão flexíveis quanto 
necessário, para admitir condições familiares diversas, tais como 
idade das crianças, distância entre suas famílias e horários familiares.
Muitas das funções e atividades deste tipo de organização podem ser 
as mesmas que as da família imediata. Por exemplo, as reuniões 
familiares podem continuar. Esses encontros permitem aos 
familiares conhecer-se e apreciar-se mutuamente, e sentir-se parte 
de uma importante unidade etema. Se as distâncias não permitirem 
reuniões muito freqüentes, as famílias poderão planejar reunir-se 
periodicamente em ocasiões especiais, como em festas de 
aniversário. Além das reuniões, a correspondência também pode 
ajudar a manter os laços familiares. Os projetos missionários da 
família, incluindo o fundo missionário, podem ser empreendidos 
em maior escala. Projetos relacionados ao bem-estar temporal dos 
membros da família, tais como ter uma horta em comum, construir 
em conjunto um armazém de mantimentos, e ajudar-se uns aos 
outros em momentos de necessidade, são atividades bem 
oportunas.
As atividades relativas à história da família podem ser também 
muito eficazes, para esse âmbito de organização. Há geralmente 
muitos membros de famílias assim, cujo tempo e habilidades 
podem ser dedicados à pesquisa de registros além dos da família 
imediata. Numa família grande, as despesas com pesquisas 
genealógicas podem ser divididas entre os membros. A freqüência 
ao templo pode ser incluída entre as atividades da família.
Um indivíduo pode fazer parte de mais de uma organização familiar 
de parentes próximos. Devemos pensar nos círculos de estreitos
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laços familiares de nossa vida, por onde poderíamos iniciar o 
trabalho de constituir uma organização assim.
Organização da Família Que Envolve Parentes Distantes
A terceira espécie de organização é inteiramente diferente das 
outras duas de que falamos. Uma organização de parentes distantes 
concentra-se, em geral, em tomo de um antepassado falecido que 
viveu há uma ou mais gerações passadas.
Esses tipos de organização podem ser muito grandes. Por exemplo, 
aqueles que se organizaram em tomo de antepassados que agora 
têm quatro gerações de descendentes, podem ser contados às 
centenas. As famílias cujo antepassado comum viveu há seis ou 
sete gerações, podem abranger milhares de membros em potencial. 
Um indivíduo pode pertencer a muitas organizações familiares de 
parentes distantes.
Que objetivos ou propósitos poderia ter uma organização familiar 
dessas? Seria bom entender primeiro quais os propósitos que uma 
organização dessa amplitude não tem. As organizações familiares 
desse âmbito, por exemplo, não poderiam empreender com 
eficiência projetos relacionados ao bem-estar temporal nem às 
atividades missionárias. Reuniões regulares não seriam nada 
práticas nem teriam muito significado por razões óbvias, como o 
grande número de membros, muitas vezes de localidades diferentes 
e de relações distantes. Reuniões ocasionais, entretanto, podem 
criar e manter interesse na organização e permitir aos parentes que 
se familiarizem uns com os outros. Assim, as atividades mais 
pessoais devem ser deixadas para as organizações familiares 
imediatas ou de parentes próximos.
Há um importante propósito que pode ser desempenhado com 
sucesso pela organização que abrange parentes mais distantes: é a 
coordenação das atividades referentes à história da família com 
relação à linhagem comum de todos os membros. Organizando-se e 
trabalhando juntos, os membros podem obter grande progresso nas 
pesquisas de sua linhagem. As despesas podem ser divididas, as 
habilidades e o tempo de vários membros podem ser empregados 
com o máximo de aproveitamento, e realizado o trabalho no templo 
Çelos antepassados cujos nomes foram liberados para as ordenanças. 
E bom lembrar que até mesmo a tarefa de coordenar as atividades 
relativas à história familiar, numa família que abrange parentes 
distantes, pode assumir tal vulto, com o passar do tempo, que acabe 
por tomar-se incômoda e ineficiente. Em tais circunstâncias, estará 
em tempo de dividi-la.

A Organização da Família e a História da Família
O conselho do Senhor aos pais para que ponham em ordem suas
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famílias representa uma grande oportunidade e um dever, tanto 
para os pais quanto para os filhos. Há bênçãos à espera das famílias 
que põem em ação o princípio da organização familiar. Devemos 
lembrar que a idéia da organização familiar é um princípio, não um 
simples programa. Conforme acabamos de analisar, o princípio 
pode ter aplicação diversa para os diferentes âmbitos de 
relacionamento familiar.
Vimos também nesta lição que o princípio da organização familiar 
pode resultar em bênçãos, não só para os membros vivos como para 
os mortos. As organizações familiares podem pesquisar os nomes 
dos ancestrais mais rapidamente e possibilitar as bênçãos das 
ordenanças do evangelho a esses ancestrais.
Uma organização familiar pode ajudar cada pessoa a cumprir suas 
responsabilidades relativas à história da família. As organizações 
familiares em diferentes âmbitos poderão ajudar de diferentes 
maneiras.
Para a organização da família imediata, a atividade relativa à 
história da família primariamente nas áreas de:
1. Coligir informações sobre antepassados recentes e seus 

familiares.
2. Compilar os registros sagrados da família.
3. Apresentar nomes para ordenanças no templo, sempre que 

possível.
Para a organização da família com parentes próximos, a atividade 
relativa à história da família pode ser assim conduzida:
1. Dar a alguém a responsabilidade de coordenar as designações aos 

membros da família, e de manter contato com outras 
organizações familiares.

2. Providenciar meios de envolver todos os membros da família, 
fazendo designações individuais.

3. Reunir recursos para financiar as despesas com pesquisas.
4. Manter um centro de registros de família, onde possam ser 

mantidos os documentos e quaisquer outros materiais.
5. Apresentar os nomes para as ordenanças no templo.
6. Estimular a freqüência ao templo.
7. Apoiar e ajudar a formar organizações familiares com parentes 

distantes.
Para a organização da família com parentes distantes, a atividade 
relativa à história da família pode ser assim conduzida:
1. Coordenação da pesquisa e outras designações a ela relacionadas.
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2. Remessa de informações atualizadas sobre a linhagem.
3. Combinação de recursos financeiros.
4. Correspondência com outros ramos organizados da família.
5. Apresentação dos nomes para ordenanças no templo.
6. Coordenação da freqüência ao templo.
A história da família é, por natureza, um trabalho essencialmente 
familiar. Por meio da sua participação, pode ser aberto o caminho 
para as bênçãos eternas que fluirão tanto para os membros vivos de 
sua família quanto para os mortos. O Senhor e seus profetas não 
precisam justificar-se por nos encarregar dessa obra. Com relação a 
isso, disse o Profeta Joseph Smith: "E  um dos maiores e mais 
importantes assuntos que Deus já revelou." (Ensinamentos do 
Profeta Joseph Smith, comp. Joseph Fielding Smith, p. 329.)
Como qualquer outra obra do reino de Deus, esta grande e sagrada 
causa requer e merece amor, e esse amor pode ser expresso através 
de trabalho, organização e sacrifício.

Sugestões para as Professoras
1. A fim de mostrar a importância e o valor da organização familiar, 

pergunte: Como uma empresa poderia ter êxito, sem um 
cuidadoso planejamento e organização? Uma empresa é mais 
complexa e desafiadora do que a família? Quanto tempo durará 
um carro com o mínimo de atenção? O que começa a acontecer, 
após muitos meses, se fizermos somente o que é necessário para 
manter o carro funcionando?

2. Pergunte: Quais são algumas das metas e propósitos pelos quais 
cada família deve esforçar-se? Permita que as irmãs debatam. 
Saliente que, quando as famílias são organizadas, estão mais 
aptas a alcançar essas metas.

3. Designe irmãs para relatarem suas próprias experiências com 
organizações familiares.
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