
Educação Familiar no Lar

Com Sabedoria 
e Ordem
"Não vás mais depressa nem trabalhes mais do que te 
permitam as tuas forças e os meios providenciados...; 
mas sê diligente até o fim " (D&C 10:4).

Como aprender a usar sabiamente o tempo e habilidades.

Devemos Fazer Todas as Coisas com Sabedoria e Ordem
O Élder M. Russell Ballard disse: "Enfrentar os complexos e variados 
desafios diários, que não é fácil, pode frustrar o equilíbrio que 
buscamos. Muitas pessoas de bem que se importam realmente, fazem 
o possível para manter o equilíbrio, mas às vezes se sentem 
impotentes e derrotadas... Muitas pessoas sentem o peso das 
exigências provenientes dos encargos paternos, familiares, 
profissionais, religiosos e cívicos. Manter todos eles devidamente 
equilibrados pode representar um verdadeiro problema" ("Manter 
em Equilíbrio as Exigências da Vida", A Liahona, julho de 1987, p. 12).
Houve uma época na vida de Joseph Smith, quando era ainda 
jovem e começava a se recuperar de um grande desapontamento, 
que o Senhor lhe deu um amoroso conselho. Este conselho pode-se 
aplicar a todas nós que já nos sentimos frustradas com nossa 
aparente incapacidade de administrar nossa vida de maneira 
satisfatória. Disse-lhe o Senhor: "Não vás mais depressa nem 
trabalhes mais do que te permitam as tuas forças e os meios 
providenciados... mas sê diligente até o fim" (D&C 10:4).
É confortante perceber que o Senhor sabe que todas nós temos 
limites. Não podemos fazer sempre tudo o que gostaríamos de 
fazer ou que achamos ser nosso dever.
No Livro de Mórmon, o Rei Benjamim referiu-se a esse mesmo 
tema quando falou aos nefitas. (Veja Mosiah 4.) Ele admoestou-os a 
viverem o evangelho plenamente, a trabalharem por sua salvação, 
a cuidarem dos pobres, alimentarem os famintos e atenderem aos 
necessitados. Em seguida, advertiu: "E vede que estas coisas sejam 
feitas com sabedoria e ordem; porque não se exige que o homem 
corra mais do que suas forças o permitam" (Mosiah 4:27).
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Como Aprender a Usar Sabiamente o Tempo e Habilidades
É possível aprender a fazer escolhas sábias com relação ao uso do 
tempo e habilidades, mas é importante ter expectativas realistas e 
estabelecer prioridades.
Tenha Expectativas Realistas
A Presidente Geral da Sociedade de Socorro, Elaine Jack, explicou 
que muitas irmãs fazem comparações injustas entre si mesmas e 
outras pessoas: "Como conheço muitas de vós, sei de vossa 
bondade e de vossos divinos dons espirituais. Sei que essas 
comparações podem impedir-vos de alcançar vosso potencial e de 
desfrutar de amizades que enriquecerão vossa vida e a de outros.
O profeta Jacó disse que as coisas como "realmente são " e 
"realmente serão" são "manifestadas claramente, para a salvação 
de nossas almas" (Jacó 4:13).
Irmãs, como estas coisas nos são manifestadas? Sem dúvida, por 
meio da plenitude do evangelho de Jesus Cristo, pelo exemplo da 
vida do Salvador. Somente vivendo seu evangelho podemos 
encontrar a verdade. Nunca poderemos medir nossa vida 
corretamente, baseando-nos em condições sociais, econômicas, 
étnicas, etárias, conjugais ou físicas. Perguntai a vós mesmas se as 
comparações que fazeis de vós e outros, são baseadas no modelo de 
vida do Salvador, ou se elas surgem da tentativa de moldar vossa 
vida pelo padrão de vida de outros.
Poderíeis dizer: "Eu sou apenas uma pessoa comum. Não há nada 
de especial sobre mim ou minha vida". Contudo, o que está claro 
para mim é que vós sois extraordinárias, vós cuja vida "comum" é 
vivida de acordo com as leis do Pai Celestial.
Não há maior heroína neste mundo do que a mulher que faz sua 
parte em sigilo. Vós, geralmente não reconhecidas, que viveis em 
qualquer parte -  Nebrasca, ou Porto Rico, em Gana, Canadá ou 
Checoslováquia. Demonstrais vosso amor ao Senhor diariamente 
enquanto apoiais vosso marido, educais os filhos, cuidais de vossos 
pais, ajudais vizinhos, servis em escolas, participais dos conselhos 
comunitários, e fazeis muito do trabalho deste mundo, dentro e 
fora do lar. Não há pessoas tão esplêndidas quanto vós."
A irmã Jack examinou a vida de várias irmãs no mundo todo que 
estão servindo seus semelhantes. Então, perguntou: "O ponto 
fundamental desses exemplos é que cada uma dessas irmãs serve 
como pode e segundo as necessidades que conhece. Não é esse o 
ponto fundamental de vossa vida? Queremos que tenhais 
amadurecimento e satisfação espiritual, livres de comparações 
erradas ("Estas Coisas Nos São Manifestadas Claramente", A 
Liahona, janeiro de 1991, pp. 99-101).
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Estabelecer Prioridades
Um fator importante para decidir o que podemos ou não podemos 
fazer é estabelecer prioridades adequadas. Nosso tempo e 
habilidades são muito solicitados. Algumas vezes pode ser difícil 
decidir em que gastaremos as energias.
O Élder M. Russell Ballard disse: "Primeiro, refleti em vossa vida e 
estabelecei prioridades. Reservai, regularmente, algum tempo para 
pensar calma e profundamente no rumo que seguis e o que será 
preciso para chegar ao vosso destino. Jesus, nosso grande exemplo, 
muitas vezes "retirava-se para o deserto, e ali orava" (Lucas 5:16). 
Precisamos fazer o mesmo vez por outra, a fim de nos rejuvenescer 
espiritualmente como fazia o Salvador. Anotai as tarefas que gostaríeis 
de executar todos os dias. Ao elaborar por escrito uma agenda diária, 
lembrai-vos principalmente dos sagrados convênios que fizestes com 
o Senhor" ("Manter em Equilíbrio as Exigências da Vida", A Liahona, 
julho de 1987, p. 13). Estamos aqui na terra por algumas razões muito 
importantes. Temos que trabalhar pela nossa própria salvação, 
aprender a amar e a cuidar uns dos outros e participar da edificação 
do reino de Deus na terra. Com essas metas para nos inspirar, 
podemos estabelecer prioridades e organizar nossa vida.
Cada dia tem suas exigências. Algumas vezes, as responsabilidades 
na Igreja e em outras áreas da vida são grandes, mas a família pode 
ajudar-nos temporariamente até que a pressão diminua. Em outras 
ocasiões, as responsabilidades familiares exigem toda a nossa 
atenção. Para aquelas que precisam sustentar a si mesmas e sua 
família, as preocupações domésticas inevitavelmente se sobrepõem 
ao trabalho na Igreja e ao tempo que gastam consigo mesmas. No 
entanto, em certas ocasiões nosso "eu" deve vir em primeiro lugar 
para recarregarmos nossas próprias reservas espirituais e emocionais. 
Certamente não podemos encher a taça de alguém se a nossa própria 
estiver vazia. Devemos encarar nossas tarefas diárias como um tipo 
de gangorra, na qual um dia pode uma coisa estar "em cima" na lista 
de prioridades, e no outro estar "embaixo".
... As irmãs devem buscar diligentemente o Espírito como guia, 
quando tiverem de decidir o que deve receber mais ênfase em 
determinadas épocas da vida" (Evelyn T. Marshall, "Mary and 
Martha: Faithful Sisters, Devoted Disciples", Ensign, janeiro de
1987, p. 31).
Eclesiastes nos oferece uma verdade importante para lembrar: 
"Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o 
propósito debaixo do céu" (Eclesiastes 3:1). O espaço de tempo que 
dedicamos às várias atividades difere significativamente, 
dependendo da época ou fase da vida em que nos encontramos. 
Uma irmã pode ser capaz de devotar todo seu tempo e recursos ao
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Senhor, cumprindo uma missão de tempo integral. A mãe que 
ainda está criando seus filhos verá que seu tempo está praticamente 
tomado e que outras atividades terão de contentar-se com menos 
atenção de sua parte. Outra irmã precisará decidir como dividir seu 
tempo entre as exigências do emprego, os cuidados com a casa e a 
prestação de serviços aos outros.
O Élder Neal A. Maxwell aconselhou: "Desenvolver um equilíbrio 
adequado na vida é uma das provas mais severas do livre-arbítrio. 
Portanto, precisamos pedir regularmente inspiração no uso do 
tempo e tomada de decisões diárias. Freqüentemente as escolhas 
mais difíceis são decidir pelo "dever" ou o "desejável" (ambos com 
boas conseqüências), quando não há tempo para fazer os dois 
simultaneamente. Na verdade, é nessas situações, quando temos de 
decidir qual a melhor maneira de usarmos o tempo e 
oportunidades, que precisamos averiguar o que é mais importante. 
A bondade silenciosa e constante é a ordem dos céus, e não 
rompantes ocasionais de grande atividade" (Notwithstanding My 
Weakness (Salt Lake City: Deseret Book Co., 1981), p. 5).
O Senhor não exige que andemos mais depressa, nem que 
trabalhemos mais do que as forças permitem, mas espera que 
sejamos diligentes e usemos sabedoria e discernimento a fim de 
cumprirmos as coisas de que ele sabe sermos capazes.

Sugestões para as Professoras
1. Examine as circunstâncias que levaram o Senhor a aconselhar 

Joseph Smith em Doutrina e Convênios 10:4. Essa informação 
pode ser encontrada nos cabeçalhos das seções 3 e 10 e nos 
versículos 1-3 da seção 10. Examine também a admoestação do 
rei Benjamim em Mosiah 4:27. Pergunte: Em que situações 
tentamos às vezes correr mais do que as forças o permitem? Por 
que nos foi dado o conselho de sermos diligentes até o fim?
Como podemos saber se estamos sendo diligentes sem correr 
mais do que as forças o permitem?

2. Examine a declaração da irmã Jack. Pergunte: De que forma nos 
comparamos a outras pessoas? Por que essas comparações 
geralmente não são úteis? Como podemos saber aquilo que o 
Senhor sente ser mais importante realizar em nossa vida? Como 
uma pessoa que acredita que a vida não tem valor pode conhecer 
mais claramente seu papel na mortalidade?

3. Examine Eclesiastes 3:1 e as declarações do Élder Ballard, da 
irmã Marshall e do Élder Maxwell. Pergunte: Quais são as 
prioridades em nossa vida? Como é possível determinar quais 
prioridades requerem nossa atenção diariamente?
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