
Educação Familiar no Lar

Um Lar Centralizado em Cristo
"Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e 
meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos 
nele morada" (João 14:23).

Devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para centralizar as 
atividades do lar no Salvador.

O Salvador ensinou: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e 
meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada" (João 
14:23). Esta escritura nos ensina que, se amarmos o Senhor e 
obedecermos a seus mandamentos, ele permanecerá conosco, em 
nossa vida individual e em nosso lar. Devemos esforçar-nos para 
transformar o lar num local digno de ser sua morada.
Embora amemos o Senhor e desejemos manter o nosso lar 
centralizado em Cristo, nossas circunstâncias pessoais são diferentes. 
Podemos morar sozinhas, pertencer a famílias cujos membros não 
sejam todos da Igreja, ser mãe sem a presença do marido, ter filhos em 
idade pré-escolar ou adolescentes, não ter filhos morando mais em 
casa. Talvez nem todos os nossos familiares desejem viver retamente. 
Nós mesmas podemos perceber que nossa própria espiritualidade 
oscila, mas a despeito da situação familiar ou de nossas próprias 
oscilações espirituais, todas podemos fazer coisas importantes que 
ajudem a centralizar as atividades de nosso lar no Salvador.

Podemos Centralizar Nosso Lar em Cristo, Criando uma 
Atmosfera Espiritual
Pouco antes de se tomar presidente da Igreja, Ezra Taft Benson fez 
uma declaração que sugere como nós, individualmente, podemos 
fazer diferença em nossa casa. "O Senhor opera de dentro para fora. O 
mundo opera de fora para dentro ... O mundo procura moldar os 
homens, modificando seu meio-ambiente. Cristo modifica os homens 
que então transformam seu ambiente." ("Nascidos de Deus", A  
Liahona, janeiro de 1986, pp. 4-5.) É começando por nós mesmas, 
trabalhando de dentro para fora, que influenciamos a atmosfera 
espiritual de nosso lar.
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Oração

As orações pessoais e familiares são essenciais à centralização de 
nosso lar no Salvador. Toda mulher, sejam quais forem suas 
circunstâncias, pode fazer oração pessoal diariamente. A oração nos 
ajuda a nos concentrar-mos nas coisas mais importantes da vida, no 
momento em que expressamos gratidão pelas bênçãos recebidas, 
avaliamos nossas necessidades e nos arrependemos das transgressões. 
Uma mãe atarefada, descobriu que suas orações são mais eficientes 
quanto ela ora sozinha, em voz alta e ajoelhada.
Cada um dos familiares deve, regularmente, ter oportunidade de agir 
como porta-voz da família na oração familiar diária. Mesmo as 
crianças bem pequenas podem ter a sua vez de orar, com assistência 
dos pais, se necessário. Por meio da oração familiar, os pais podem 
ensinar os princípios da fé, da humildade e do amor. Os membros da 
família sentem-se mais unidos, pois passam a considerar as 
necessidades uns dos outros, e a orar uns pelos outros. Algumas 
famílias gostam de cantar um hino ou recitar um versículo das 
escrituras, antes de orar. Este tipo de devocional familiar estabelece o 
tom espiritual do lar. As pessoas que moram sozinhas podem fazer o 
mesmo.
Estudo do Evangelho

O estudo regular do evangelho também faz parte de um lar 
centralizado em Cristo. Embora existam muitos livros bons sobre o 
evangelho, precisamos procurar a fonte da instrução divina. Fomos 
aconselhados a nos banquetearmos com as palavras de Cristo. "Sim, 
pois eis que as palavras de Cristo vos ensinarão todas as coisas que 
devereis fazer" (2 Néfi 32:3). Devemos também estudar os conselhos 
do profeta e de Autoridades Gerais. É nessas fontes sagradas que 
encontramos respostas para perguntas e problemas, assim como 
consolo e orientação.
Em lares centralizados no evangelho, todos devem ter um plano de 
estudo individual das escrituras e palavras dos profetas vivos. Além 
desses planos pessoais, os pais podem reunir a família durante alguns 
minutos, todos os dias, para estudar as escrituras. O domingo é 
apropriado para estudo individual e familiar do evangelho. É 
importante que os membros da família possuam seus próprios 
exemplares das escrituras. Todos têm tempo para ler pelo menos um 
versículo por dia. Seria bom que lêssemos no mínimo um capítulo por 
dia, ou que reservássemos tempo para ler, diariamente.
Noite Familiar

Os profetas de hoje designaram a noite familiar como ocasião 
importante para focalizarmos os ensinamentos de Cristo em nosso lar. 
O Presidente David O. McKay disse: "As famílias que prepararem
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fervorosamente a noite familiar, que a realizarem todas as semanas e 
trabalharem juntas durante a semana para aplicar as lições em sua 
vida, serão abençoadas. O relacionamento entre marido e mulher, pais 
e filhos e irmãos será melhor. Nesses lares, manisfestar-se-á o Espírito 
do Senhor." (Family Home Evening M anual 1967, pp. iii-iv.)
Todos os membros da Igreja — não apenas famílias com pai, mãe e 
filhos — são incentivados a programar uma noite familiar regular e 
significativa. Adultos sós, casais, famílias com apenas um dos pais, e 
famílias com filhos de todas as idades podem ajudar a centralizar a 
vida familiar em Cristo, realizando a noite familiar.

Podemos Centralizar Nosso Lar em Cristo, Providenciando um 
Ambiente Físico Edificante
Além da oração, estudo do evangelho e noites familiares, podemos 
centralizar a família em Cristo, criando uma atmosfera física 
edificante no lar. Embora a espiritualidade deva vir de dentro, às 
vezes podemos nutrir qualidades cristãs por meio de influências 
externas.
Podemos cercar-nos de lembretes de que Cristo tem lugar em nossa 
casa. Como observou o Presidente Ezra Taft Benson: "Entrando no lar 
de um deles, (daqueles que nasceram de novo), os quadros nas 
paredes, os livros na estante, a música no ar, suas palavras e atos 
mostram que são cristãos." ("Nascidos de Deus", A  Liahona, janeiro de 
1986, p. 5.)
Algumas famílias deixam à vista cartazes com escrituras que têm um 
significado especial para os seus. Como explicou certa mãe: "Acho 
que deixar escrituras importantes à vista é uma boa forma de lembrar 
a mim e aos meus filhos princípios corretos, sem ter que pregá-los 
constantemente." Outras pessoas têm em casa cenas das escrituras e 
um retrato do templo mais próximo. Fotografias de membros da 
família em frente do templo no qual se casaram ou em locais onde 
trabalharam como missionários, podem servir de lembretes a respeito 
de metas valiosas para os outros familiares.
Revistas da Igreja, como A  Liahona, são fontes de leitura agradável e 
inspiradora para toda a família. Tocar e cantar hinos da Primária, e 
outras músicas edificantes contribui para um ambiente espiritual.
Periodicamente, podemos avaliar a parte física do lar, para ver se 
temos a atmosfera na qual o Salvador se sentiria feliz de "fazer sua 
morada". Ao criar um lar centralizado em Cristo, toma-se 
especialmente importante perguntar a nós mesmas se o Salvador 
gostaria dos quadros, literatura, música e programas de televisão que 
permitimos entrar em nossa casa.
Durante os conselhos e noites familiares, podemos debater que tipo 
de coisas nossos entes queridos deveriam ver e ouvir, e juntos
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estabelecer padrões que todas as pessoas da casa observassem. 
Também devemos ter em mente que, além do material mencionado, 
que é centralizado no evangelho, há obras de arte, música, literatura 
que são "(virtuosas), amáveis e louváveis", e que podem enriquecer 
nossa vida. (Veja 13a Regra de Fé.)

Podemos Centralizar Nosso Lar em Cristo, Vendo o Significado 
Espiritual das Atividades Realizadas Dentro de Casa
O Senhor disse: "Portanto, na verdade vos digo que todas as coisas 
me são espirituais, e em tempo nenhum vos dei uma lei que fosse 
temporal" (D&C 29:34). Para Deus, todas as coisas são espirituais, e 
precisamos esforçar-nos para ver tudo o que acontece no lar em 
termos de seu significado espiritual.
O Élder John A. Widtsoe explicou: "Existe um sentido espiritual em 
todas as ações humanas e acontecimentos terrenos ... Todo homem 
deve procurar o significado espiritual das coisas terrenas ... Nenhum 
homem é tão feliz, penso eu, quanto aquele que alicerça todo o seu 
trabalho nessa interpretação e entendimento espiritual dos atos de sua 
vida" (Doutrina e Convênios — Doutrina do Evangelho, Suplemento do 
Professor, p. 72).
Precisamos fazer muitas coisas aparentemente mundanas, mas 
mesmo essas tarefas podem ser espiritualmente significativas em 
nossa vida pessoal e familiar, quando nos concentramos em Cristo e 
nosso potencial eterno.
Uma forma excelente de reforçar a idéia de que o lar é um local 
sagrado, e que toda atividade nele realizada pode ter significado 
espiritual, é dedicá-lo. O lar pode ser dedicado como santuário onde o 
Espírito Santo habita e onde a família pode adorar, proteger-se do 
mundo, crescer espiritualmente e preparar-se para relações familiares 
eternas. O lar não deve ser consagrado ao Senhor. Essa consagração 
deve limitar-se aos edifícios da Igreja, que são dados ao Senhor. Para 
serem dedicadas, as casas não precisam estar totalmente pagas.
Os pais de certa família prepararam cuidadosamente seus sete filhos 
para o serviço de dedicação. Primeiro, deram na noite familiar uma 
aula, baseada na seção 88 de Doutrina e Convênios. Debateram 
pormenorizadamente como os versículos 119 a 126 poderiam ser 
aplicados à sua vida familiar. Depois, marcaram um domingo de 
jejum para a dedicação. Assim, todos tiveram tempo para meditar no 
tipo de lar que desejavam ter, e qual poderia ser sua contribuição. Ao 
término do jejum, a família reuniu-se para um evento especial. 
Cantaram um hino e cada um foi convidado a dizer o que sentia a 
respeito de seu lar e da família. O pai dedicou o lar. Após essa 
experiência espiritual, a família sentiu muita paz e segurança em seu 
lar.
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Segundo o Élder Neal A. Maxwell, "a afeição e a consideração 
requeridas no lar não são simples exercícios abstratos de amor, nem 
mera retórica a respeito de alguma causa distante. A vida familiar é 
um encontro com o egoísmo cru; com a necessidade de civilidade, e 
de cada um esperar a sua vez de, quando é magoado, saber perdoar, e 
de estar à mercê do estado de espírito dos demais.
A vida familiar é um desafio constante, não uma apresentação 
periódica que realizamos num palco, correndo depois para a 
privacidade de um camarim, a fim de ficarmos a sós com nós mesmos. 
O lar nos oferece a maior oportunidade, entretanto, de alinhar nosso 
comportamento público e particular, de reduzir a hipocrisia em nossa 
vida, de sermos mais coerentes com Cristo." (That M y  Family Should 
Partake, [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974], p. 3.)
O Salvador era consistentemente amoroso e paciente com os outros. 
Ao nos tomarmos "coerentes com Cristo", aprendemos a tratar as 
pessoas com essa mesma consideração. Talvez tenhamos uma 
companheira de quarto, um patrão ou colega, pais, cônjuge ou filho 
que possui mau gênio, difícil de tratar ou mesmo obstinado, mas 
quando compreendemos que eles são nossos irmãos eternos, temos 
melhor condição de tratá-los com amor, a despeito de seus atos.
O Presidente Gordon B. Hinckley explicou: "A mansuetude é a 
linguagem do amor, a linguagem da paz, a linguagem de Deus. É ao 
alterarmos a voz que as pequenas diferenças se tomam grandes 
conflitos ...
É necessária muita disciplina no casamento; não disciplinar o 
companheiro, mas autodisciplina. Maridos, esposas, lembrai-vos: 
"Melhor é ... o que governa seu espírito do que o que toma uma 
cidade." (Provérbios 16:32.) Cultivai a arte de responder 
brandamente. Isto abençoará vosso lar, vossa vida, vosso 
companheirismo, vossos filhos." ("Pedra A ngular de um Lar Feliz", 
folheto, pp. 6-8.)

Conclusão
Logo após a crucificação de Cristo, dois de seus discípulos 
caminhavam pela estrada de Emaús, entristecidos pela morte cruel de 
seu amigo Jesus. Enquanto conversavam sobre o ocorrido, um 
estranho juntou-se a eles e começou a explicar-lhes as escrituras 
enquanto andavam. Ao se aproximarem da aldeia, disseram ao 
estranho: "Fica conosco, porque já é tarde." Ao comer com eles em sua 
casa, os olhos de seu entendimento se abriram e eles perceberam que 
o Senhor ressurreto os havia honrado com sua presença. (Veja Lucas 
24:13-35.)
Podemos fazer de nosso lar um lugar onde nos sentiríamos à vontade 
com a presença do Salvador. Podemos ajudar a criar uma atmosfera

108



Educação Familiar no Lar Lição 1

espiritual em nossa casa, arrumá-la de maneira que se tome um local 
edificante, e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para 
transformar nosso lar em um local sagrado. Então o Senhor aceitará 
nosso convite para que "fique conosco" e nos honrará com o seu 
Espírito.

Sugestões às Professoras
1. Peça às irmãs que sugiram como tomar o ambiente do lar mais 

edificante espiritualmente.
2. Pergunte: Como a oração pessoal e familiar ajuda a melhorar o 

ambiente espiritual? Quando o estudo das escrituras nos ajudou a 
ensinar, resolver um problema ou nos deu orientação e consolo? De 
que maneira os pais podem incentivar os membros da família a 
estudarem o evangelho regularmente? De que forma a noite 
familiar melhora o ambiente espiritual do lar?

3. Discuta como criar uma atmosfera edificante no lar.
4. Leia Doutrina e Convênios 29:34 e a declaração do Élder Widtsoe. 

Pergunte: Como podemos ver o "significado das coisas terrenas"?
O que significam as palavras do Senhor: "todas as coisas me são 
espirituais"?

5. Fale sobre como a dedicação da casa ajuda a família a centralizar a 
atenção no Salvador e a criar um ambiente mais espiritual no lar.

6. Saliente que reina um espírito especial nos lares daqueles que 
procuram centralizar a vida no Salvador e em seus ensinamentos. 
Ressalte que o desenvolvimento desse espírito no lar é uma tarefa 
contínua. Nossas atitudes e esforços influenciarão os que nos 
cercam, ajudando-os também a centralizar a vida no Salvador.

7. Peça às irmãs que cantem o hino: "É Tarde, a Noite Logo Vem" 
(Hinos, n° 96).
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