
Educação Familiar no Lar

Amor na Família
“Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns 
aos outros: como eu vos amei a vós, que também  vós 
uns aos outros vos ameis. ” (João 13:34.)

Devemos nutrir o amor em nossa família.

Amor no Lar
Disse o Senhor, por intermédio do Profeta Malaquias: "Eis que eu 
vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do 
Senhor; e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos 
filhos a seus pais,- para que eu não venha, e fira a terra com 
maldição." (Malaquias 4:5-6.) Embora a mensagem de história da 
família seja clara, a escritura também não inclui a conversão dos 
corações dos membros vivos da família uns aos outros? O que mais 
abençoaria a vida de todos e faria da terra um céu, do que membros 
da família compartilharem juntos de um amor genuíno?
Dois élderes foram solicitados a dirigir um serviço religioso na seção 
feminina de uma penitenciária. Como hino de abertura, escolheram 
"Tudo E Belo em Derredor” . Quando estavam cantando a primeira 
estrofe, uma por uma das irmãs na prisão parou de cantar — suas 
vozes ficaram embargadas, e lágrimas começaram a correr-lhes 
pelas faces. Ao término da segunda, nenhuma delas estava 
cantando. Todas choravam de mansinho. Os élderes tentaram 
cantar a terceira estrofe, mas seus corações estavam cheios de 
emoção, seus olhos rasos de lágrimas e não puderam terminar. Após 
conseguirem controlar-se, continuaram o serviço. Depois, 
conversaram com muitas daquelas mulheres. Elas falaram da 
grande experiência espiritual que haviam tido. Mas uma por uma 
também declarou: "Não havia amor em meu lar."

Nutrir o Amor na Família
As famílias geralmente nascem do amor. Um homem e uma 
mulher se apaixonam, casam-se e, do seu amor, nascem os filhos. O 
problema é como manter esse amor vivo e crescente, pois é um 
sentimento que requer atenção constante. A menos que seja nutrido
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por cuidados contínuos, ele murchará e morrerá, como uma planta 
sem água.
A coisa mais importante que podemos fazer para nutrir o amor em 
nossa família, é viver o primeiro grande mandamento: "Amarás o 
Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda tua alma, e de 
todo o teu pensamento." (Mateus 22:37.) Nosso Pai Celestial é a 
fonte de toda verdade e amor. Amando-o, aproximamo-nos dele e 
tomamo-nos mais como ele. Quando isso acontece, recebemos dele 
o conhecimento e o poder de amar cada pessoa da família, de 
alimentar melhor seu amor, e de enfrentar os desafios diários em 
nossos lares. O Salvador ensinou: "Aquele que não ama não 
conhece a Deus; porque Deus é caridade." (I João 4:8.)
Notem a razão do amor compartilhado pelos nefitas, durante os 
duzentos anos seguintes à visita de Cristo a eles: "E não havia 
contendas na terra, em  virtude do am or a Deus que vivia nos 
corações do povo." (4 Néfi 1:15; grifo nosso.) Se amarmos a Deus, 
ele gradualmente nos ensinará e dar-nos-á poder para amar como ele 
ama.
O Salvador definiu o segundo grande mandamento como: "Amarás 
o teu próximo como a ti mesm o." (Mateus 22:39.) Nosso próximo 
mais achegado são os membros de nossa própria família. Mas nós, 
às vezes, falhamos em tratá-los com a mesma cortesia e bondade 
que demonstramos para com estranhos.
O Élder Russell M. Nelson declarou: "A família está sendo atacada 
desde que Satanás zombou de Adão e Eva. (Vide Gênesis 3; Moisés 
4.) Por isso, hoje, todos devem acautelar-se do perigo de discórdia na 
família.
O lar é o melhor laboratório de aprendizado e amor. Nele os pais 
ajudam os filhos a superarem essa tendência natural ao egoísmo. Ao 
criarmos nossos próprios filhos, a irmã Nelson e eu temos sido 
muito gratos por esse conselho do Livro de Mórmon:
'Não permitireis que vossos filhos andem famintos ou desnudos, 
nem que transgridam as leis de Deus, e briguem... entre si...
Mas ensiná-los-eis a andar pelos caminhos da verdade e da 
moderação; ensiná-los-eis a se amarem mutuamente e a servirem 
uns aos outros.' (Mosiah 4:14-15.)
E eu poderia acrescentar, por favor, sede pacientes enquanto as 
crianças aprendem essas lições.
Os pais devem ser companheiros que se apreciam e protegem-se 
mutuamente, sabendo que a meta do adversário é destruir a 
integridade da fam ília." ("O  Cancro da Discórdia", A Liahona , 
julho de 1989, p. 75.)
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Mostrar amor a nossos próprios pais também é importante para 
nutrir o amor em nossa família. Não podemos esperar que nossos 
filhos nos amem e respeitem, se não lhes mostrarmos que amamos 
e respeitamos nossos próprios pais. Amar nossos pais é necessário 
não apenas para nutrir o amor e a unidade familiar, mas também 
para amar a Deus. Nós o honramos, quando honramos aqueles que 
ele apóia como nossos pais.
Paulo deu um sábio conselho aos gálatas a respeito de mostrar amor 
a nossos filhos e nossos irmãos e irmãs: "Se algum homem chegar a 
ser surpreendido nalguma ofensa, vós, que sois espirituais, 
encaminhai o tal com espírito de mansidão; olhando por ti mesmo, 
para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, 
e assim cumprireis a lei de Cristo." (Gálatas 6:1-2.) Isto pode ser 
difícil de fazer, quando uma pessoa da família nos enraivece. Um 
modo de controlar tal reação é lembrar que essa pessoa é uma amiga 
eterna. Então conseguiremos abrandar nosso coração e responder 
com amor, conforme Paulo ensinou.

Quatro Perguntas
Para aprender a nutrir e expressar o amor que sentimos por nossos 
familiares, poderíamos perguntar a nós mesmas:
1. Eu realmente escuto cada membro de minha família? Ser ouvido 

com atenção é sentir-se amado. Eu escuto amigos, vizinhos e 
colegas com maior disposição que escuto as pessoas mais 
importantes de minha vida — os membros de minha família? Os 
problemas de minha família recebem tanta atenção quanto os 
problemas dos outros? Arranjo tempo para ouvir meus familiares 
regularmente?

2. O tempo que passo com minha família é bem aproveitado? 
Desenvolver amor, harmonia e união numa família leva tempo.

3. Ajudo cada membro da família a sentir-se necessário? Sentir-se 
útil e apreciado é uma necessidade humana básica. Podemos 
ajudar nossos familiares a preencher essa necessidade, dando-lhes 
oportunidade de ajudar-nos e depois realmente mostrando que 
apreciamos sua ajuda.

4. Tenho o "puro amor de Cristo", ou caridade, descrito em I 
Coríntios 13:4-8? "A caridade é sofredora, é benigna: a caridade 
não é invejosa: a caridade não trata com leviandade, não se 
ensoberbece,
Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não 
se irrita, não suspeita mal;
Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade;
Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca 
falha."
Ao estudarem esses versículos, procurem o significado das
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palavras desconhecidas e estudem as referências. Se desejarem, 
escrevam os versículos com suas próprias palavras, a fim de 
compreenderem melhor o seu significado. Examinem o seu 
relacionamento com cada pessoa de sua família, à luz desta 
escritura. Comprometam-se todas as manhãs, em oração, diante 
de seu Pai Celestial, a usar seus princípios no trato com, pelo 
menos, um membro de sua família naquele dia. Examinem seu 
compromisso com o Pai Celestial todas as noites, em oração, e 
planejem um modo de melhorar no dia seguinte. Pensem sobre 
estes versículos durante suas atividades rotineiras. (Veja 
Deuteronômio 6:6-7.) A medida que estudarem e aplicarem estas 
e outras escrituras referentes ao amor, verão que estão 
desenvolvendo um amor maior a todos os membros da família.

Aprender a amar como Cristo leva tempo e, portanto, precisamos 
ser pacientes. Seria bom lembrar as palavras do Élder Neal A. 
Maxwell: "As coisas eternas são sempre realizadas no decorrer do 
tempo... A direção é, inicialmente, mais importante do que a 
velocidade." [Of One H eart, [Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1975], p. 35.)

Sugestões para as Professoras
1. Pergunte: Por que pais carinhosos são um elemento tão 

importante para nutrir o amor dentro da família? De que forma 
podemos fazer com que crianças, adolescentes ou maridos 
sintam-se necessários e amados?

2. Ressalte que o primeiro passo para nutrirmos nosso amor a outra 
pessoa é o amor de Deus. Amar a Deus, na verdade, é o maior 
mandamento e abrange todos os outros mandamentos. Pergunte: 
Qual a relação entre o amor a Deus e o amor ao próximo?

3. Leia Gálatas 6:1-2. Pergunte: Por que, às vezes, é difícil perdoar e 
amar os familiares, quando nos ofendem? Como podemos 
cultivar o espírito de mansidão de que fala Paulo? Dê um 
exemplo próprio ou de outra pessoa em que tenha reagido com 
amor, ao invés de zangar-se. Descreva o efeito que isso teve sobre 
você mesma e sobre as outras pessoas envolvidas.

4. Peça às irmãs que compartilhem experiências em que alguém 
realmente se preocupou em ouvi-las. O que esta experiência 
significou para vocês? Como isto aumentou seu amor àquela 
pessoa? Ouço cuidadosamente os meus familiares, demonstrando 
desse modo que os amo?

5. Designe uma irmã para ler I Coríntios 13 em voz alta. Descreva o 
desafio apresentado na lição, de estudarem esses versículos e 
comprometerem-se a usá-los com os familiares. Peça às irmãs 
que aceitem esse desafio.

95


