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Tema: Relacionamento familiar

TAL PAI, TAL FILHO

SENDO UM BOM EXEMPLO
Na sociedade de hoje não é difícil
alguém reclamar da violência, da
corrupção, do descaso, e de tantos
problemas que permeiam a vida do
cidadão.
O interessante é saber que muitos de
nós indivíduos contribuímos e muito para
essa situação. Talvez você até esteja se
perguntando como isso acontece, e a
resposta é: Através do seu exemplo!
A palavra exemplo deriva do latim
exemplum que significa aquilo que pode
ou deve ser imitado.
A primeira infância, que dura de zero a
seis anos, é determinante para a formação
do caráter do indivíduo, e o exemplo é
fundamental para esta formação.
A família será o primeiro e mais intenso
contato com a criança nesta fase da vida, por
isso é fundamental uma conduta adequada,
pois a criança estará observando e absorvendo
todas as informações que lhe são passadas,
inclusive os exemplos a sua volta.
O problema é que a influência de um
indivíduo sobre outro não para na primeira
infância, ela pode perdurar por toda a vida,
pois estaremos convivendo com pessoas que
terão grande importância na nossa formação
também como cidadão, como professores,
amigos, patrões, líderes políticos entre outros.
Nossa conduta, ou melhor, nosso exemplo
pode contribuir ou não com o meio que
vivemos, pois, todas as nossas ações são
observadas pelo meio.

Estudos comprovam que a grande maioria
dos casamentos que perduram, acontecem
porque ambos no relacionamento tiveram pais
presentes e que tiveram um relacionamento
conjugal duradouro.
Muitas pessoas hoje são violentas e vivem
a violência porque foram as informações que
receberam durante toda a vida.
É impossível se cobrar de uma pessoa algo
que ela nunca recebeu.
Porém, existe um exemplo que todo
indivíduo deveria seguir, o de Jesus!
Se as pessoas seguissem Seus
ensinamentos, amassem como Ele amou,
perdoassem como Ele perdoou, e vivessem
como Ele viveu, certamente teríamos pessoas
bem diferentes e consequentemente uma
sociedade notável.
Seja você a diferença em Cristo neste
mundo indiferente!

PÁGINA

1/1

