
Educação Familiar no Lar

Conselhos de Família: 
Um Modelo Celestial
"E agora vinde, diz o Senhor,... e juntos arrazoemos, 
para que compreendais." (D&C 50:10.)

Os conselhos de família aumentam a união, comunicação, 
espiritualidade e amor entre os familiares.

Os Conselhos de Família Trazem Muitas Bênçãos
O Presidente Ezra Taft Benson explicou: "Menciono os conselhos 
de família, por causa da nossa constante ênfase na união e 
solidariedade familiares. Ao encorajar os pais a realizarem 
conselhos de família, imitamos, em casa, um padrão celestial" (A 
Liahona, outubro de 1979, p. 141).
O conselho de família é o "conselho mais básico da Igreja. Sob a 
direção do pai e da mãe, este conselho reúne-se para discutir os 
problemas familiares, planejar as finanças, fazer planos, apoiar e 
fortalecer cada um dos seus membros, orar por eles e pela unidade 
familiar"(Nossa Família (folheto, 1980), p. 6). Esses mesmos 
princípios aplicam-se igualmente a famílias de pais separados e a 
casais sem filhos.
Os conselho de família ajuda a família a trabalhar, brincar e crescer 
unida. Seus membros tornam-se mais sensíveis às necessidades 
alheias, estabelecem metas e avaliam seu progresso. Cria-se uma 
atmosfera de respeito, compreensão, ordem e harmonia. Os filhos 
ficam mais comprometidos com os planos e metas familiares por 
terem ajudado a elaborá-los. Todos os membros da família crescem 
em espiritualidade, união, solidariedade e amor recíproco.
Os conselhos de família também ajudam os pais a edificarem um 
relacionamento profundo e pessoal com seus filhos. Este 
relacionamento estabelece a base sobre a qual os pais ensinam o 
evangelho a seus filhos. Os conselhos de família também criam 
hábitos de comunicação e respeito mútuo nos quais filhos e pais 
podem-se apoiar, quando surgirem problemas sérios e difíceis no 
seio da família como um todo, ou na vida de um de seus membros.
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Apesar de ter sido originalmente dada com referência à edificação 
de um templo, esta escritura de Doutrina e Convênios esclarece 
melhor o que se pode fazer num conselho de família.
"Organizai-vos; preparai todas as coisas necessárias; e estabelecei 
uma casa, mesmo uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa 
de fé, uma casa de ensino, uma casa de glória, uma casa de ordem, 
uma casa de Deus;
Para que seus lucros sejam em nome do Senhor; que as vossas 
perdas sejam em nome do Senhor" (D&C 88:119-120).
O Presidente Ezra Taft Benson falou o seguinte sobre os conselhos 
da Igreja, entre os quais ele inclui o conselho de família:
"Há um princípio citado em Doutrina e Convênios, o qual apesar 
de dirigido especialmente aos quoruns da liderança da Igreja, 
aplica-se a todos os conselhos no governo eclesiástico. Citarei a 
seção 107:
"...As decisões destes quoruns ou (Conselhos)... serão feitas em toda 
justiça, em santidade, em humildade de coração, mansidão e 
longanimidade, em fé, virtude e conhecimento, temperança, 
paciência, piedade, amor fraternal e caridade;
Porque a promessa é: se estas coisas abundarem neles, não serão 
infrutíferos quanto ao conhecimento do Senhor" (D&C 107:27, 30, 
31.)" (O Governo da Igreja por meio de Conselhos", A Liahona, 
outubro de 1979, p. 141).

As Necessidades Individuais de Cada Família Determinam os 
Procedimentos a Serem Seguidos nos Conselhos de Família
A história a seguir ilustra o que se pode fazer num conselho de 
família. A fazenda de certa família se viu ameaçada por vários anos 
de seca. Muitas colheitas se perderam, e o pouco que restou acabou 
infestado por pragas. Anos mais tarde, uma filha relembrou:
"Certa noite de primavera, meu pai e minha mãe reuniram a 
família para um conselho. Imediatamente sentimos a seriedade da 
situação. Reunimo-nos na sala da frente e meu pai se incumbiu de 
dirigi-lo. Pedindo a atenção da família, disse que precisava tratar 
de um assunto muito importante e escolheu minha mãe para fazer 
uma oração. Falou-nos, então, de nossas dificuldades financeiras."
O pai explicou também que seus rendimentos não poderiam cobrir 
as necessidades. Antes de a família se reunir em conselho, os pais 
haviam-se encontrado com o banqueiro com quem tinham feito a 
hipoteca da casa, e com ele haviam elaborado um plano para 
conseguirem salvá-la. "Teríamos de pagar os juros todos os meses 
até o outono, e então fazer um pagamento maior com os lucros da 
colheita em novembro. O cheque mensal do leite serviria para

89



Conselhos de Família: Um Modelo Celestial

pagar esses juros, bem como fornecer o dinheiro para mandar ao 
nosso missionário.
Meus pais apresentaram-nos duas opções. Primeiro, poderíamos 
deixar que o banco ficasse com nossa casa, encontrar outro lugar 
para viver e continuar a tocar a fazenda. Segundo, poderíamos pagar 
os juros mensais, ficando praticamente sem nada para as outras 
despesas da família. Não poderíamos comprar roupas no verão, nem 
gastar dinheiro com recreação e quase nada com combustível para o 
carro; na verdade, seria difícil adquirir os mantimentos necessários 
para complementar a produção da horta. Como o pagamento do 
outono nos deixaria novamente sem sobra de dinheiro, teríamos que 
continuar apertando o cinto um ano pelo menos, talvez mais.
Depois de apresentar nosso problema, meu pai pediu que cada um 
de nós expressasse sua opinião. Ele queria que participássemos da 
decisão. Cada um de nós respondeu que gostaria de salvar nossa 
casa, e todos nos comprometemos a sacrificar nossos desejos; até 
mesmo os menores disseram que não pediriam nada que não fosse 
absolutamente necessário. Meus pais disseram que queriam a 
mesma coisa e, com lágrimas nos olhos, nos agradeceram por 
sermos filhos tão bons e cooperativos, e também pelo trabalho duro 
que tinhamos realizado na fazenda.
Depois que a decisão foi tomada, nós nos ajoelhamos e meu pai fez 
uma oração. Agradeceu ao Senhor por nossas muitas bênçãos e 
pediu sua ajuda para levarmos adiante os planos que havíamos 
feito naquela noite. Sentimos que o Senhor nos ajudaria com 
certeza, se fizéssemos a nossa parte. Naquela noite, nosso amor 
mútuo só era superado pelo amor que dedicávamos ao Pai 
Celestial" (Thora B. Watson, "The Meeting that Saved Our Home", 
Ensign, fevereiro de 1985, pp. 26-27).
A maioria dos conselhos de família não se destina a enfrentar 
grandes crises como a deste exemplo. Entretanto, a reunião dessa 
família serve de exemplo por apresentar os elementos importantes 
de um bom conselho de família. Primeiramente, pai e mãe se 
reuniram para analisar as alternativas. A seguir, juntos, 
apresentaram aos filhos aquelas que consideraram melhores. Todos 
os membros da família puderam expressar abertamente o que 
sentiam, fazendo planos e tomando decisões em conjunto. Todos se 
comprometeram a fazer o que seria melhor para resolver o 
problema familiar. Depois disso, pediram ajuda ao Senhor.
Quando uma família deve reunir-se em conselho?"Não há, é claro, 
uma regra a respeito da freqüência para atender às necessidades de 
cada lar, mas não com tanta freqüência que percam seu significado. 
Algumas famílias fazem um conselho por semana, depois da noite
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familiar. Outras o realizam todos os domingos ou no domingo de 
jejum, e outras ainda, os realizam quando há uma necessidade 
especial"("Trabalhar Juntos nos Conselhos de Família", A Liahona, 
junho de 1985, pp. 29-30).
Como um conselho deve ser realizado varia de família para família. 
Os pais estão plenamente autorizados a cuidar dos assuntos 
familiares, de acordo com a inspiração que receberem e com seu 
melhor discernimento. As diretrizes a seguir devem ser 
consideradas quando se quer planejar conselhos de família:
1. Antes da reunião do conselho, os pais devem decidir o que será 

discutido. Deve-se respeitar estritamente a privacidade dos 
membros da família, não comentando desnecessariamente 
assuntos ou experiências embaraçosas. Talvez fosse bom os pais 
conversarem antes em particular com cada filho, quando 
necessitarem de alguma informação pessoal ou confidencial 
sobre assuntos que serão tratados em conjunto.

2. "Por ser um conselho d e família, todos os seus membros devem 
participar. Todos, sem exceção, devem ser encorajados a 
expressar suas idéias e dar sugestões. Certo pai recorda: "A 
princípio, tinha que insistir com os mais quietos: "Greg, tem 
alguma sugestão?", "O que acha disso, Silvia?" Assim que 
perceberam que realmente queríamos ouvi-los e que suas 
opiniões tinham peso, passaram a participar espontaneamente 
("Trabalhar Juntos nos Conselhos de Família", A Liahona, junho 
de 1985, p. 30).
Outros membros da família, tais como avós que vivem na casa, 
devem ser incluídos nesses conselhos.

3. "Depois que cada membro da família tiver externado sua opinião 
ou sentimentos, o ideal seria que todos concordassem com a 
decisão a tomar. Se não puderem concordar, os pais podem 
pedir-lhes que pensem mais um pouco e orem a respeito do 
assunto. Se ainda não concordarem, os pais tomam a decisão 
final, na qualidade de autoridades presidentes. Os pais devem 
fazer isso, considerando cuidadosamente as sugestões de todos, 
usando ao mesmo tempo sua própria experiência e a inspiração a 
que têm direito"(A Liahona, junho de 1985, p. 30).

O que deve constar da agenda do conselho é também determinado 
pelas necessidades de cada família. Num conselho de família, é 
apropriado tratar de assuntos como: Como dividir o trabalho de 
maneira que todos participem das responsabilidades domésticas e 
gostem de fazer o que estão fazendo? Quanto tempo devemos gastar 
assistindo à televisão, e que programas escolher? Onde devemos 
passar as férias? O que podemos fazer para comprar um móvel
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necessário? Como podemos ter uma casa mais organizada? O que 
podemos fazer para evitar discussões entre os membros da família? 
Que regras devemos estabelecer com relação aos deveres escolares e 
atividades sociais? Que atividades nos encorajarão a santificar o dia 
do Senhor? Quem é responsável pelo animal de estimação?
Um conselho de família não é  o local adequado para resolver todos 
os problemas familiares. Certos assuntos devem ser decididos 
pelos pais, como líderes da família, sem interferência dos demais. 
Os conselhos de família não devem ser usados para decidir se 
vamos ou não guardar os mandamentos ou seguir o profeta.
As irmãs que vivem sozinhas podem organizar melhor a vida se 
reservarem um tempo específico para avaliarem regularmente suas 
condições de vida. Podem fazer planos para recreação, projetos de 
serviço, e ainda examinar suas necessidades financeiras e seu 
progresso referente a metas. Elas podem aconselhar-se com o 
Senhor a respeito de suas preocupações.
As pessoas que vivem juntas em uma casa, mesmo que não 
pertençam a uma mesma família, podem realizar uma reunião 
desse tipo, quando houver necessidade. As diretrizes e o formato 
demonstrados nesta lição serão bastante proveitosos.
Os conselhos de família ajudam a edificar e manter um 
relacionamento amoroso entre os pais, e entre eles e seus filhos. 
Contribuem para voltar o coração dos filhos aos pais, e o coração 
destes um ao outro, no mais pleno amor.

Sugestões para as Professoras
1. Pergunte: Quais são alguns benefícios que a família recebe por 

realizar conselhos de família regularmente?
2. Examine o exemplo do conselho de família citado na lição, ou 

apresente outro. Peça às irmãs que identifiquem os elementos 
comuns à maioria dos conselhos de família. Doutrina e 
Convênios 107:30-31 mostra o tipo de atitude e sentimentos que 
são mais apropriados para esses conselhos.

3. Peça às irmãs que contem experiências que tiveram ao fazer 
conselhos de família. Peça-lhe que relatem o que funcionou bem 
no conselho e o que deve ser melhorado.

4. Peça às irmãs que avaliem a comunicação e a tomada de decisões 
em suas próprias famílias. Sugira que examinem os princípios 
dessa lição com a família e decidam qual a melhor forma de 
aplicá-los. Outras sugestões úteis podem ser encontradas no 
Livro de Recursos para a Noite Familiar, páginas 81-91.
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