
Educação Familiar no Lar

0  Valor do Trabalho
"O ocioso não comerá o pão nem usará as vestes do 
trabalhador'' (D&C 42:42).

O trabalho, ordenado por Deus desde o início, traz grandes bênçãos 
à nossa vida e à vida de nossa família.

O Trabalho Foi Ordenado por Deus
Relembrando sua infância, uma mulher SUD perguntou: "Passar e 
repassar uma das camisas brancas de meu pai até ficar perfeita 
pode ser uma bênção? Ou levantar mais cedo para lavar e passar 
antes da escola? Ou descascar beterrabas, debulhar ervilhas 
durante horas, descascar montes de milho verde para fazer 
conservas, apanhar amoras ao amanhecer antes do sol esquentar -  
são bênçãos? Na época ninguém me convencia disso, mas agora 
sim. Essas tarefas me ensinaram muita coisa sobre economia, 
trabalho e responsabilidade" (Beverly Graham, citada pelo Bispo J. 
Richard Clarke, A Liahona, julho de 1982, p. 127).
Como acontece com muitos princípios eternos, o valor do trabalho 
pode não ser plenamente compreendido a princípio, quando o 
estamos aprendendo. Entretanto, porta-vozes modernos do Senhor 
vêm ressaltando repetidamente as bênçãos duradouras 
provenientes da obediência a esse princípio fundamental.
Desde o princípio, um sábio Pai Celestial tem instruído seus filhos 
que o trabalho honesto é uma parte vital da vida. Quando Adão e 
Eva deixaram o Jardim do Éden, Deus explicou-lhes que havia 
amaldiçoado a terra por causa deles, a fim de que só com deliberado 
esforço físico a fizessem produzir alimento para si próprios e para 
seus filhos (veja Moisés 4:23). Mais tarde, quando Jeová ordenou 
aos israelitas que descansassem de seus trabalhos no dia do 
Sábado, ele também disse: "Seis dias trabalharás, e farás toda a tua 
obra" (Êxodo 20:9; grifo nosso). Nesta última dispensação, disse o 
Senhor: "O ocioso não comerá o pão nem usará as vestes do 
trabalhador" (D&C 42:42).
Em nossos dias, o Senhor inspirou os líderes da Igreja a darem 
nova ênfase à importância desse grande princípio de auto- 
suficiência. Em 1936, a Primeira Presidência emitiu esta declaração,
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que vem repetindo com freqüência: "O propósito da Igreja é ajudar 
as pessoas a ajudarem-se a si mesmas. O trabalho deverá ser 
reintroduzido como o princípio que rege a vida dos membros da 
Igreja" ("Satisfazer Nossas Necessidades", A Liahona, março de 
1981, p. 45).
Mais recentemente, o Presidente Ezra Taft Benson declarou: "Tudo 
o que obtemos na vida, de natureza material, é resultado do 
trabalho e da providência divina. E o trabalho que produz os bens 
necessários à vida." (Preparai-vos para os Dias de Tribulação", A 
Liahona, março de 1981, p. 45).
Além de seu valor intrínseco, o princípio do trabalho é vital para 
nos ajudar a guardar outros mandamentos. O Presidente Marion G. 
Romney explicou que o trabalho produtivo possibilita ajudar o 
próximo conforme nos foi ordenado. Ele pergunta: "Será que 
percebemos a importância da auto-suficiência, quando olhada 
como pré-requisito para servir sabendo ainda que servir é a 
essência da divindade? Sem auto-suficiência não se pode exercer o 
inato desejo de servir. Como é possível dar, quando não se tem 
nada? Alimento para o faminto não se tira de prateleiras vazias. 
Dinheiro para ajudar ao necessitado não pode sair de um bolso 
vazio" ("O Caráter Celestial da Auto-suficiência", A Liahona, 
janeiro de 1983, p. 162).

Todo Trabalho Honesto Tem Valor e Merece Nossos Melhores 
Esforços
O Senhor nunca disse que valoriza determinado tipo de trabalho 
honrado mais do que outro. Ele chama homens e mulheres de 
diferentes profissões para servirem como líderes em seu reino. E, 
em seus ensinamentos, ele se refere a vários tipos diferentes de 
trabalhadores -  fazendeiro, médico, pastor, coletor de impostos, 
pescador e advogado. Infelizmente, entretanto, com o passar dos 
séculos, foram-se criando falsos preconceitos e falsas valorizações 
com respeito, a vários tipos de trabalho.
Rebatendo essas noções geralmente prejudiciais, o Elder Boyd K. 
Packer aconselhou: "Jamais menosprezeis ninguém, incluindo vós 
mesmos, nem considereis outra pessoa, ou vós, um fracasso, por 
causa de vosso meio de vida modesto. Jamais desdenheis os que 
fazem trabalhos mal remunerados. Existe uma grande dignidade e 
valor em qualquer ocupação honesta. Não useis o termo "inferior" 
para qualquer ocupação que melhora o mundo ou pessoas as que 
nele vivem.
Não há nenhuma vergonha no trabalho honroso" ("O Evangelho -  
Fundamento da Nossa Carreira", A Liahona, julho de 1982, p. 138).
É bom que as mulheres se lembrem de que a administração de um
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lar e a criação dos filhos, quando a oportunidade existe, apesar de 
não ser considerado trabalho no sentido tradicional da palavra, é a 
sua ocupação mais importante. O Presidente Harold B. Lee 
enfatizou "que o trabalho mais importante do Senhor que tendes a 
oportunidade de realizar é o trabalho feito dentro das paredes do 
vosso próprio lar" (Fortalecendo o Lar, folheto, p. 10). Como acontece 
com outras ocupações, a economia doméstica exige muitas 
habilidades e conhecimento, sendo que muito pode ser 
aperfeiçoado pela experiência e pelo estudo.
É importante que façamos o melhor possível, seja qual for o nosso 
trabalho. O Bispo J. Richard Clarke declarou: "Como santos dos 
últimos dias, temos de trabalhar com a máxima perfeição, se 
quisermos ser fiéis: à nossa religião. É uma questão de integridade. 
Todo trabalho que executamos é um retrato de quem o faz.
Estamos preocupados com a crescente falta de qualidade do 
trabalho em nossa sociedade. Por todo lado, vemos trabalho mal 
feito pelo qual esperam plena compensação, independente de o 
produto satisfazer ou não padrões aceitáveis. Devemos ser 
motivados por um ideal maior que o simples atendimento de um 
padrão artificial de uma sociedade que passou a aceitar um 
desempenho negligente. Esta não é a ética mórmon" (A Liahona, 
julho de 1982, p. 126).

É Importante Equilibrar Trabalho e Lazer
A fim de dar o melhor de nossos esforços no trabalho, precisamos 
equilibrá-lo com o necessário descanso e lazer. O Bispo Clarke 
explicou: "O uso adequado do tempo livre requer bom-senso; ele 
nos proporciona oportunidade para renovação do espírito, mente e 
corpo. Deve ser um tempo dedicado à adoração, à família, à 
prestação de serviços, ao estudo e à diversão saudável. O lazer dá 
harmonia à vida.
Lazer não é ociosidade" (A Liahona, julho de 1982, p. 128).
A irmã Karen Lynn explicou que devemos aprender a "distinguir 
lazer de ociosidade. Permitam-me sugerir algumas dessas 
diferenças. A ociosidade nos coloca num papel passivo, enquanto o 
lazer geralmente nos faz participar mental, física ou criativamente; 
a ociosidade faz simplesmente o tempo passar, enquanto o lazer 
atende necessidades pessoais; a ociosidade nos ocupa, mas o lazer 
nos renova; colocamos a responsabilidade de preencher o tempo 
ocioso em algo fora de nós, mas olhamos para dentro de nós 
quando procuramos lazer.
É claro que essas distinções são particulares. O lazer pode significar 
a salvação da paz mental, da saúde física, ou da individualidade; e 
o verdadeiro lazer estará também em harmonia com a salvação
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espiritual. Abençoada a família, cujo amor ao lazer consegue uni-la 
em atividades alegres, louváveis e edificantes" ("I Have Work 
Enough to Do, Don't I?", Ensign, agosto de 1981, p. 42).

Ensinar as Crianças a Valorizarem o Trabalho Faz Parte da 
Responsabilidade Paterna
O Presidente Marion G. Romney deu ênfase à necessidade de 
ensinarmos aos filhos o princípio do trabalho. "Deixar de ensinar 
este princípio contribuiapara muitos de nossos problemas atuais 
com os jovens...
Ao condenar a preguiça em nossa dispensação, o Senhor a associa à 
delinqüência juvenil e à iniqüidade, especificamente à ganância: "O 
ocioso", diz ele, "será lembrado diante do Senhor". E acrescenta: 
"Não estou bem satisfeito com os habitantes de Sião, pois entre eles 
existem ociosos; e seus filhos estão também crescendo em 
iniqüidade; não buscam sinceramente as riquezas da eternidade, mas 
seus olhos estão cheios de avidez" (D&C 68:30-31; grifo nosso) 
("Coloquemos em Ordem a Nossa Casa", A Liahona, abril/maio de
1985, pp. 22-23).
Há muito tempo nossos líderes vêm-nos dizendo: "Ensinar os 
filhos a trabalhar é um dos principais deveres dos pais...
Feliz do rapaz ou moça que aprendeu a trabalhar. Sábio o pai que 
exige que os filhos aprendam a ter responsabilidade e a satisfazer 
determinados padrões de desempenho" (A Liahona, julho de 1982, 
p. 127).
Como acontece com qualquer princípio a ser ensinado, o exemplo 
pessoal é a chave para se comunicar a mensagem. A criança que 
trabalha lado a lado com um adulto dentro de casa ou no quintal, 
aprende a fazer a tarefa. Mas ela pode também adotar a atitude 
negativa ou positiva do pai ou mãe. O Élder Vaughn J.
Featherstone fala de um sábio pai que entendeu este princípio:
"Alguns anos atrás, quando Aldin Porter era presidente da Estaca 
Norte de Boise, ele foi fazer uma visita a Glen Clayton, que era 
chefe dos escoteiros de sua ala. Glen e seu filho estavam 
trabalhando juntos no reparo de uma bicicleta. O Presidente Porter 
ficou a conversar com eles por alguns minutos e depois se retirou. 
Algumas horas mais tarde, ele voltou e encontrou pai e filho ainda 
trabalhando juntos na bicicleta. O Presidente Porter então disse: -  
Glen, ao invés de ficar consertando essa bicicleta velha, por que 
não compra uma nova, já que pagam um bom salário?
Glen levantou-se e declarou: - Eu não estou consertando uma 
bicicleta, estou educando um filho!" ("O Verdadeiro Professor", A 
Liahona, fevereiro de 1977, p. 96).
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Enquanto era presidente da Universidade Brigham Young, o Élder 
Dallin H. Oaks incentivava os estudantes a aproveitarem toda e 
qualquer oportunidade para aperfeiçoar seus conhecimentos e 
aptidões:
"Há poucas coisas que me deixam mais pesaroso do que ver 
rapazes e moças que não percebem seu potencial, que não têm 
objetivos na vida e que não se disciplinam a trabalhar o necessário 
para adquirir as aptidões e conhecimentos característicos de uma 
boa educação. Existe muita preguiça, muito tempo gasto em frente 
à televisão e tomando sol, muita busca de prazer e dependência das 
opiniões e trabalho de outros, muito pouca auto-suficiência" ("The 
Formula for Success at BYU", Speeches o f the Year 1979 [Provo: 
Brigham Young University Press, 1980], p. 169).
Alguns pais acreditam erroneamente que estão fazendo um favor 
aos filhos, dando-lhes, sem nenhum esforço da parte destes, bens 
materiais e comodidades que eles próprios não tiveram quando 
jovens. Agindo assim, podem estar dando aos filhos um falso senso 
de valores e a tendência a esperar "algo por nada" durante toda a 
vida.
O Élder Neal A. Maxwell disse: "Se aprendermos a trabalhar cedo 
na vida, seremos melhores indivíduos, melhores membros da 
família, melhores vizinhos e melhores discípulos de Jesus Cristo, 
que aprendeu, ele próprio, a trabalhar como carpinteiro" ("O 
Evangelho do Trabalho", A Liahona, junho de 1976, p. 14).

Sugestões para as Professoras
1. Leia Moisés 4:23. Pergunte: Que bênçãos recebemos por 

trabalhar? Que características espirituais, físicas e emocionais 
desenvolvemos com o trabalho?

2. Examine as declarações do Bispo Clarke e da irmã Lynn sobre o 
lazer. Talvez fosse interessante designar uma irmã para relatar 
como conseguiu preencher seu tempo de lazer de modo criativo.

3. Leia Doutrina e Convênios 68:30-31. Peça às irmãs que contem 
como ensinaram os filhos a trabalhar arduamente e a sentirem-se 
bem com relação a seus esforços.

4. Pergunte: Que valores e atitudes são ensinados pela sociedade 
que influenciam as crianças a não valorizarem o trabalho? Como 
neutralizar essas influências?
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