1º Trimestre de 2019 • Tema: O Adolescente e a Família

Lição 10: : Família: um lugar de aprendizado
Aprendendo com a família dos elefantes
Sabe-se que o seio familiar é o lugar
onde aprendermos a andar, falar, valores
morais, éticos, relacionamento com pessoas, onde nossos erros são lapidados, nossos
afetos e laços são iniciados, onde compartilhamos diversas emoções e somos preparados para viver em sociedade, e que a
família é uma projeto arquitetado por Deus,
assim como toda criação. Tudo foi criado
pelo mesmo criador, deste modo, também
podemos aprender fatos importantes sobre
as famílias com mundo animal, em especial, com a família dos elefantes.
Entre os elefantes africanos, a mãe, é
do tipo exigente. Com ela, toda a manada
deve dar atenção os filhotes. Esses animais
vivem em uma sociedade matriarcal, onde
a fêmea tem papel de liderança, e mesmo
assim nos ensinam grandes lições. Quando
nasce um bebê elefante, as outras fêmeas
no grupo ajudam a cuidar e auxiliam em
seus primeiros passos. Já os elefantes mais

velhos, tem a função de
ajustar o ritmo da caminhada do grupo
para que os filhotes possam acompanhar.
Observando os adultos, o elefantinho
aprende quais plantas comer e como alcançá-las. Apesar de exigente, as fêmeas são
muito carinhosas com seus bebês.
Com os elefantes aprendemos como é
importante a cooperação entre os componentes da família. No caso dos elefantes,
todos contribuem para que o filhote cresça
saudável e aprenda suas primeiras lições
de sobrevivência. A cooperação é dever de
todos os integrantes no convívio familiar.
Todos nós precisamos cooperar para que
a família sobreviva as lutas e vença o desafios. Não importa se na sua casa existem
pessoas de idades distintas, todas devem
contribuir para preservação e manutenção
de suas famílias, pois isto é bom para o
fortalecimento familiar e agrada o coração
de Deus.
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