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LIÇÃO 5

UM AMIGO CHAMADO ABRAÃO

#conectou?

Assim como Abraão alguns patriarcas foram fundamentais para o crescimento e desenvolvimento familiar e social,
demonstrando que regras morais e éticas que utilizamos até
hoje vem deste conceito patriarcal.

MAS O QUE QUER DIZER PATRIARCA?

Segundo o dicionário, Patriarca é o líder de uma família, o
mais velho a quem se respeita. Alguns Patriarcas são encontrados na Bíblia, como Abraão, Isaque e Jacó que definiram
os conceitos sociais de suas épocas através desse título.
O sistema Patriarcal trazia o líder familiar como um referencial para os que habitavam a sua volta, sua experiência
e conhecimento era muito valorizado pelas gerações posteriores.
Essa influência patriarcal reinou no mundo ocidental até
parte do século XX, onde começou perder força com movimentos feministas e de liberdade, porém alguns países orientais o respeito as Patriarcas não é só uma tradição, mas sim
uma forma de manter a sabedoria viva.

MAS QUAL ERA O BENEFÍCIO DO SISTEMA PATRIARCAL?

Além de conselheiros aos mais novos, ele era o provedor de
sua casa, tribo ou povoado, era aquele que assumia a responsabilidade por seus entes.
Ele se responsabilizava em transferir suas experiências e
conhecimentos a outros possíveis patriarcas, tendo como
exemplo Abraão que passou suas experiências a Isaque, Davi
da mesma forma com Salomão e tantos outros.
O sistema patriarcal não era uma forma machista de viver, pelo contrário, da mesma forma que o Patriarca assumia
a liderança entre os seus, ele o fazia priorizando ensinar a
moralidade aos mais novos, ser um provedor em seu lar, um
bom esposo, bom pai e principalmente um bom servo.
Quando perdemos a identidade patriarcal, começamos a
viver um anarquismo social camuflado, onde as pessoas começam a agir de acordo com suas próprias vontades, que por
muitas vezes vem a ferir o referencial de sociedade e família.
Em países como o Japão, quando um Patriarca morre, é
como se uma biblioteca estivesse sendo destruída, pois eles
não conseguem desvincular esses homens do processo de
aprendizagem humano e social.

