
Educação Familiar no Lar

"Para que Não 
Haja Tanta Contenção"
"E ordenou que não houvesse desentendimentos entre 
eles, mas que deviam olhar para a frente com um único 
fito, tendo seus corações entrelaçados em unidade e 
amor uns para com os outros'' (Mosiah 18:21).

O evangelho oferece meios para ajudar-nos a lidar com os 
desentendimentos.

A Discórdia É Destrutiva
O Senhor revelou a Joseph Smith que uma das razões da 
restauração do evangelho era "para que não houvesse tanta 
contenção" (D&C 10:63). Em todas as escrituras, o Senhor 
admoestou "que não houvesse desentendimentos entre eles" 
(Mosiah 18:21).
As freqüentes advertências do Senhor sobre a discórdia parecem 
indicar que esse é um problema comum. Em nenhum local esse 
problema é mais evidente que no lar, onde pode ser muito 
destrutivo. Os desentendimentos geram pressão e tensões, bem 
como sentimentos de raiva e mágoa que podem destruir os 
relacionamentos. Se não forem controlados, podem levar a pessoa a 
maltratar o cônjuge, os filhos e causar outras graves conseqüências.
"Se Satanás conseguir criar em nós o hábito de argumentar, 
disputar e contender, será mais fácil para ele atar-nos com pecados 
mais graves que poderão destruir nossa vida eterna. Um espírito 
dado a contendas pode afetar quase todas as fases de nossa vida" 
(Marvin J. Ashton, "Não Há Tempo para Contendas", A Liahona, 
outubro de 1978, p. 13).
Sempre que houver interação entre as pessoas no lar, no trabalho, 
na igreja ou em qualquer situação podem surgir desentendimentos. 
Contenda significa disputa, argumentação, briga ou discórdia.
Cada qual tem gostos e aversões diferentes. Não podemos esperar 
estar sempre de acordo, mas não podemos permitir que as 
diferenças de opinião nos levem à contenda.
É mais fácil controlar a raiva e evitar contendas, se identificarmos o
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que está provocando tais sentimentos. Algumas causas básicas são 
egoísmo, ciúme, orgulho e tensão. Uma criança que tem pouca 
auto-estima, que se sente insegura em seus relacionamentos, ou 
que sente ciúmes ou ressentimento dos irmãos, é mais propensa a 
sentir raiva e ser briguenta. Os mesmos princípios aplicam-se aos 
adultos.
As pressões de vários tipos, tanto dentro quanto fora de casa, as 
frustrações e desapontamentos, podem criar um alto nível de 
tensão nos membros da família. As vezes nós ou nossos filhos não 
sabemos como lidar com as tensões ou sentimentos hostis de 
maneira produtiva ou não-destrutiva. Então, talvez utilizemos a 
raiva e contenda para aliviar uma consciência pesada. Ou nos 
apoiamos nas faltas alheias, ou damos grande ênfase a diferenças 
insignificantes, provocando, assim, raiva e ressentimento. Podemos 
reagir à mágoa ou dor, seja física ou psicológica, ficando com raiva 
dos outros.
O relacionamento dos pais é um fator importante que pode causar 
ou minimizar contendas. Quando pai e mãe se tratam com respeito, 
demonstram amor e resolvem as divergências com diálogo e bom 
humor, há menos discórdia na família. Quando os pais deixam de 
demonstrar amor e respeito, não se comunicam bem, ou resolvem 
as divergências com gritos e raiva descontrolada, os filhos 
aprendem com o exemplo deles.

As Escrituras Sugerem Maneiras de Lidar com a Contenda
Muitos gostariam de nos fazer acreditar que discutir e brigar são 
um alívio normal para nossos sentimentos e que até mesmo é 
emocionalmente saudável. O Senhor, porém, nos ensina o 
contrário. Conforme lemos em Mosiah 4:14-15, devemos ensinar os 
filhos a não brigarem, mas a amarem e servirem uns aos outros.
Muitas escrituras nos ajudam a resolver o problema da contenda.
Mosiah 18:21 - Promover União e Amor

Quando Alma estava ensinando os nefitas a se prepararem para o 
batismo, ele "ordenou que não houvesse desentendimentos entre 
eles". A seguir deu-lhes uma sugestão de como guardar esse 
mandamento: Seus corações deveriam ser "entrelaçados em 
unidade e amor uns para com os outros" (Mosiah 18:21).
Ensinamos amor aos familiares demonstrando afeição e respeito 
por todos os membros da família, fazendo-os saber quão 
importantes e valiosos eles são para nós e para o Senhor. 
Expressamos amor dedicando tempo, atenção e serviço aos outros. 
Podemos edificar a união na família fazendo coisas juntos -  
orando, brincando, trabalhando, comendo, conversando e 
freqüentando as reuniões da Igreja.
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Provérbios 13:10 -  Cuidado com o Orgulho e Egoísmo

Nesta escritura somos advertidos: "Da soberba só provém a 
contenda." Quando pensamos primeiramente em nós mesmas, 
colocando nossas próprias opiniões e desejos à frente das idéias e 
necessidades dos outros, estamos cultivando o egoísmo e orgulho. 
O Presidente Gordon B. Hinckley disse: "O egoísmo é o mal que 
corrói a paz e o amor. O egoísmo é o câncer que destrói o amor e a 
paz, a raiz da qual brotam discussões, raiva, desrespeito, 
infidelidade e divórcio" ("Cinco Milhões de Membros -  Um Marco 
e Não o Ápice", A Liahona, julho de 1982, p. 75). Quando os pais 
pensam sempre primeiramente em si mesmos, os filhos podem ser 
ignorados ou negligenciados, raramente ouvidos, ou então vistos 
como um fardo. Filhos egoístas tornam-se muitas vezes 
manipuladores, egocêntricos ou gananciosos.
4 Néfi 1:2 - Tratar-se Mutuamente com Justiça

Depois do ministério pessoal de Jesus aos nefitas, "o povo inteiro 
foi convertido ao Senhor,... e não havia contendas nem disputas 
entre eles, e procediam retamente uns com os outros" (4 Néfi 1:2). 
Os pais têm a responsabilidade de dirigir os assuntos da família, 
mas sua autoridade deve ser exercida com justiça e de acordo com 
a orientação do Senhor.
O Presidente Gordon B. Hinckley explicou : "Disciplinar com 
severidade e crueldade levará, inevitavelmente, não à correção, 
mas ao ressentimento e mágoa. Não resolve nada. Só agrava o 
problema. É autofrustrante. O Senhor, ao estabelecer o espírito de 
governo na Igreja, também estabeleceu o espírito de governo no lar, 
nesta grande revelação:
"Nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido... a não 
ser que seja por persuasão, com longanimidade, com mansuetude e 
ternura, e com amor não fingido;...
Reprovando às vezes com firmeza, quando movido pelo Espírito 
Santo (e só então, penso eu); e depois, mostrando um amor maior 
por aquele que repreendeste, para que ele não te julgue seu 
inimigo;
Para que ele saiba que a tua fidelidade é mais forte do que os laços 
da morte" (D&C 121:41, 43, 44).
Paulo escreveu aos efésios: "E vós, não provoqueis à ira a vossos 
filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor."
(Efésios 6:4.)
Quando surgirem pequenos problemas, e é inevitável que surjam, 
controlai-vos. Lembrai-vos da sabedoria de um antigo provérbio: 
"A resposta branda desvia o furor" (Provérbios 15:1).
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Não há disciplina no mundo inteiro igual à disciplina do amor. Ela 
possui uma magia toda própria" ("O Ambiente no Lar", A Liahona, 
outubro de 1985, pp. 4, 5).
3 Néfi 18:18-21 - Orar Sempre
Nesta escritura, o Salvador ensinou os nefitas a "velar e orar 
sempre" e a "rogar no seio de vossa família ao Pai, sempre em meu 
nome, a fim de que vossas esposas e filhos possam ser 
abençoados".
O Élder F. Enzio Busche conta-nos como resolveu um conflito, 
orando por orientação:
"Certo dia, quando determinadas circunstâncias me fizeram estar 
em casa numa hora não habitual, ouvi de longe nosso filho de onze 
anos xingando sua irmã menor. Aquelas palavras me ofenderam, 
palavras que jamais imaginei que ele pudesse empregar. Meu 
primeiro impulso foi pegá-lo. Mas, felizmente, para isso tive de 
atravessar a sala e abrir um porta para chegar a ele, e lembro-me de 
que, naqueles breves segundos, orei fervorosamente ao Pai 
Celestial, para que me ajudasse naquela situação. Fui tomado de 
paz. A raiva me abandonou.
Nosso filho, perplexo ao ver-me em casa, ficou com medo quando 
me aproximei. Para minha surpresa, ouvi-me dizendo:
-  Olá, filho! -  com a mão estendida em cumprimento. A seguir, 
convidei-o formalmente a sentar-se comigo na sala para uma 
conversa particular. Ouvi-me externando meu afeto por ele. Falei- 
lhe da batalha que todos temos de travar diariamente, dentro de 
nós.
Ao expressar minha confiança nele, desatou a chorar, reconheceu 
seu erro e condenou-se excessivamente. Agora estava na hora de 
eu colocar sua transgressão na devida perspectiva e consolá-lo. 
Sobreveio-nos um espírito maravilhoso e choramos juntos, 
abraçando-nos com amor e finalmente com alegria. O que poderia 
ter sido um confronto desastroso ente pai e filho, transformou-se, 
com auxílio dos poderes celestes, numa das mais belas experiências 
de nosso relacionamento e da qual ambos jamais nos 
esqueceremos" ("O Amor É o Poder Capaz de Curar a Família", A 
Liahona, julho de 1982, p. 113).
Teremos mais harmonia no lar se procurarmos ajuda do Senhor 
para controlarmos os sentimentos negativos e sobrepujarmos as 
divergências. Reconhecendo humildemente nossas fraquezas, o 
Senhor nos ajudará a tranformá-las em pontos fortes.
A mudança de hábitos e padrões de comportamento já arraigados 
não é fácil, e requer esforço consistente. Podemos fazer bons
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progressos para, em seguida, nos vermos regredindo, Se 
persistirmos, com a ajuda de Deus, podemos gradualmente fazer as 
mudanças que melhorarão nossa vida pessoal e familiar.

Sugestões para as Professoras
1. Leia 3 Néfi 11:29 e a declaração do Élder Ashton. Pergunte: Por 

que as várias formas de contenda, tais como raiva e 
argumentação são tão prejudiciais para a família? Quais são 
algumas causas de contenda que vemos nas famílias?

2. Leia Mosiah 4:14-15. Peça às irmãs que dêem sugestões de como 
ensinar as crianças a não brigar e discutir.

3. Leia Doutrina e Convênios 121:41-44 e Provérbios 15:1. Peça às 
irmãs que sugiram meios de ensinar as crianças a serem 
disciplinadas pelo espírito dessas escrituras. Talvez seja 
interessante usar a experiência do Élder Busche ou outra 
experiência para servir de exemplo.

4. Leia 3 Néfi 12:9 e peça às irmãs que meditem a respeito de como 
podem ser pacificadoras no lar.
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