
Educação Familiar no Lar

O Lar como Centro 
de Aprendizado
"Estudarás, e aprenderás, e te familiarizarás com 
todos os bons livros, com linguagens, línguas e povos” 
(D&C 90:15).

O Senhor designou o lar como local para os membros da família ensinarem  
e aprenderem  coisas louváveis.

Introdução
Como registra o Livro de Mórmon, Mosiah fez "uma proclamação por 
todo o pais", para que o povo se reunisse no templo, para "ouvir as 
palavras que o rei Benjamim lhes falaria ... E aconteceu que, quando 
chegaram ao templo, levantaram suas tendas ao redor dele, cada 
homem conforme sua família, que consistia de sua esposa, seus filhos 
e filhas, e os filhos e filhas destes, do mais idoso ao mais jovem, cada 
família separada das demais.
E levantaram suas tendas ao redor do templo, fixando-as de tal modo 
que a porta desse para o templo, a fim de que pudessem todos 
permanecer nelas e ouvir as palavras que o rei Benjamim lhes iria 
dizer". (Mosiah 2:1,5-6.)
Eram famílias — pais, filhos e netos — reunidas para aprenderem a 
palavra de Deus ensinada pelo seu rei-profeta. Os pais tinham uma 
oportunidade incomum para que sua família imediata aprendesse 
verdades importantes. Com esse arranjo, poderiam aprender em seus 
próprios lares, que, naquela época, eram tendas.

O Lar E um Centro para Se Aprender Muitas Coisas
O Senhor deseja que o lar seja "uma casa de ensino" (D&C 88:119), 
onde são ensinadas verdades espirituais e valores morais. Tendo os 
princípios do evangelho por base podemos aprender no lar a crescer e 
progredir em todas as áreas da vida. No lar, podemos aprender a ser 
produtivas, pessoas que contribuem para a sociedade, além de sermos 
valiosas servas do Senhor.
Podemos transformar qualquer lar, no qual vivamos, em um lugar de 
enriquecimento pessoal. O Élder Carlos E. Asay explica: "Um centro 
de aprendizado é mais do que uma coleção de livros, lápis e carteiras.
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É um lugar onde a verdade é apreciada, as perguntas honestas 
incentivadas, e o diálogo edificante acontece numa atmosfera 
agradável. Algumas pessoas consideram o ensino no lar completo, 
quando se realiza rotineiramente a noite familiar. Na verdade, a noite 
familiar é apenas uma parte do ensino que deve acontecer, se o 
aprendizado for centralizado no lar. Ensinamentos muito importantes 
são transmitidos quando os familiares conversam sobre uma aula da 
Escola Dominical ao redor da mesa do jantar, os pais ajudam o filho a 
preparar um discurso ou a cumprir uma designação, alguém 
aproveita uma oportunidade para ensinar uma lição prática, e quando 
todos os membros da família apreciam a leitura de um bom livro, em 
algum canto sossegado da casa." ("For the Perfecting of the Saints" 
Ensign, janeiro de 1986, pp. 18-19.)
No lar, ensinamos e aprendemos coisas espirituais e seculares, além 
de transmitir atitudes uns aos outros. Através da interação, todos os 
membros da família podem aumentar suas aptidões, praticando o que 
aprenderam. Assim, tanto os pais quanto os filhos podem beneficiar- 
se igualmente.
Os princípios que orientam o bem-estar pessoal e familiar são 
assuntos que poderiam receber nossa atenção em casa. Eis alguns 
deles: (1) educação, (2) saúde, (3) emprego, (4) armazenamento 
doméstico, (5) administração de recursos e (6) força sócio-emocional e 
espiritual.
Dentro dessas seis áreas gerais, há muitos assuntos específicos que 
poderíamos ensinar ou praticar em casa. Por exemplo: leitura básica, 
redação, matemática, aptidões vocacionais, traquejo social e cortesia, 
bons hábitos de saúde, talentos, metas, bons hábitos de trabalho, 
serviço, como tomar decisões e resolver problemas, economia 
doméstica básica e administração do lar (para homens e mulheres), 
como enfrentar mudanças, responsabilidades cívicas e auto- 
suficiência. O dia-a-dia no lar proporciona oportunidades para 
aprendermos e ensinarmos essas técnicas. O ensino nem sempre 
precisa ocorrer em situações estruturadas.
"Os pais são professores, pois transmitem a seus filhos, direta ou 
indiretamente, os fundamentos do viver. Para mostrar aos filhos 
coisas simples como boas maneiras à mesa, ou transmitir-lhes altos 
padrões morais, é necessário ensinar. Para a maioria de nós, nossos 
hábitos e estilo de vida tiveram origem nos ensinamentos que 
recebemos em casa." ("Every Member a Teacher", Church News, 22 de 
dezembro de 1985, p. 16.)

Podemos Criar uma Atmosfera de Aprendizado em Nosso Lar
Todas nós, tenhamos filhos ou não, precisamos avaliar a atmosfera 
física de nossa casa para ver se ela é propícia ao aprendizado, tanto
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nosso, quanto dos filhos. Existe lugar e tempo para pensar? Grandes 
idéias podem ser encontradas na boa música, na pintura, na literatura. 
Promovemos os aspectos culturais da vida?
O Presidente Gordon B. Hinckley falou sobre a criação de uma 
"atmosfera de crescimento". "Que coisa maravilhosamente 
interessante é observar a mente jovem crescendo e se fortalecendo.
Sou um dos apreciadores do vasto potencial benéfico da televisão; 
mas também sou um dos que condenam a terrível perda de tempo e 
oportunidades, quando crianças ficam assistindo horas e horas as 
coisas que não instruem nem fortalecem.
Quando eu era rapaz, vivíamos numa grande casa antiga. Uma das 
salas era chamada de biblioteca. Tinha uma mesa maciça, uma boa 
lâmpada, três ou quatro cadeiras confortáveis com boa iluminação, e 
livros em estantes ao longo das paredes. Havia muitos volumes, 
adquiridos por meus pais no decorrer dos anos.
Jamais fomos forçados a lê-los, mas ficavam onde podiam ser 
facilmente alcançados e onde podíamos pegá-los, quando 
quiséssemos.
Naquela sala havia silêncio. Sabíamos que ali era um lugar de estudo.
Havia, também, revistas — as revistas da Igreja e duas ou três outras 
publicações. Havia muitos livros de história e literatura, livros sobre 
assuntos técnicos, dicionários, uma enciclopédia e um atlas. Naquele 
tempo, é claro, não havia televisão. O rádio surgiu quando eu era 
jovem. Havia, porém, um ambiente, uma atmosfera de aprendizagem. 
Não quero que nos imagineis como grandes estudiosos; mas 
estávamos em contato com a boa literatura, as idéias de grandes 
pensadores e a linguagem de homens e mulheres de pensamentos 
profundos e belo estilo.
Em muitos lares, hoje em dia, não existe a possibilidade de uma 
biblioteca assim. A grande maioria das famílias vive em espaços 
exíguos. Entretanto, com planejamento adequado, pode-se achar um 
cantinho que se tome um refúgio do barulho que nos cerca, para 
sentar, ler e meditar. É maravilhoso ter uma mesa ou escrivaninha, 
por simples que seja, na qual se encontrem as obras-padrão da Igreja, 
bons livros, as revistas da Igreja e outras coisas dignas de serem lidas.
Começai cedo a pôr as crianças em contato com livros. A mãe que não 
lê para seus filhos pequenos, presta um desserviço a si própria e a 
eles. Toma tempo, sim, muito tempo. Exige autodisciplina. Exige 
organização e economia de horas e minutos. Mas nunca será tedioso 
observar a jovem mente descobrindo personagens, expressões e 
idéias. A boa leitura pode tomar-se uma paixão, muito mais 
proveitosa a longo prazo, do que muitas outras atividades nas quais 
as crianças costumam gastar tempo. Estima-se que as crianças, nos
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EUA, assistem a uma média de oito mil horas de televisão, antes de 
começar a freqüentar a escola. Uma grande parte dos programas 
assistidos é de valor duvidoso.
Pais, esforçai-vos em criar uma boa atmosfera no lar. Fazei com que 
vossos filhos tenham contato com grandes pensadores, grandes idéias, 
verdades eternas e coisas que os edificarão e motivarão a fazer o 
bem." ("O Ambiente no Lar", A  Liahona, outubro/novembro de 1985, 
pp. 2-3.)

Conclusão
Todas nós começamos a aprender ao nascer e continuamos 
aprendendo por toda a vida. O aprendizado nunca termina. O lar, 
portanto, torna-se um grande mestre. Independentemente das 
circunstâncias de nossa família e do tipo de casa que moramos, 
podemos transformar nosso lar em um local onde ocorre um 
aprendizado eficiente, útil e enriquecedor. Como disse o Presidente 
Hinckley: "Oro para que nos esforcemos para melhorar o ambiente 
em que nós e nossos filhos vivemos." (Conference Report, abril de 
1982, p. 63; ou Ensign, maio de 1982, p. 42.)

Sugestões às Professoras
1. Pergunte: Quais são, no lar, algumas oportunidades que temos de 

ensinar e aprender? Diga-lhes que a maior parte do aprendizado 
do lar não ocorre em situações estruturadas e planejadas, mas é o 
resultado do aproveitamento de situações propícias ao ensino.

2. Faça uma revisão dos princípios de bem-estar pessoal e familiar. 
Solicite às irmãs que sugiram como ensinar tais princípios no lar. Se 
desejar, peça a algumas irmãs que falem sobre as formas que 
encontraram para ensinar os princípios em casa.

3. Fale da declaração do Presidente Hinckley a respeito de criar uma 
atmosfera que incentive o desenvolvimento. Peça às irmãs que 
sugiram alguns meios de aplicar tais diretrizes no lar.
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