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

Lição 1: Família, uma criação de Deus!
Família, a célula mater da sociedade
Você já ouviu a expressão “a família é a
célula mater da sociedade”? Esta expressão não foi intitulada em vão, ela tem um
fundamento importante e especial que será
abordado a seguir.
Vamos colocar em prática os estudos
obtidos através das aulas de Biologia para
responder a seguinte pergunta: O que são
células? Entende-se por célula, “a menor
unidade estrutural e funcional básica do ser
vivo, sendo considerada a menor porção
de uma matéria viva.” Ela foi descoberta
em 1665 pelo matemático inglês Robert
Hooke, que observou células de cortiça
através do microscópio. Foi ele quem deu o
nome “célula”, do latim “cella” = pequena
cavidade, compartimento ou peça de uma
casa. Com exceção do vírus, as células estão presentes em todos os seres vivos.
Já a palavra mater, tem por significado
mãe / origem, ou seja, que deu origem a
algo. Deste modo, a definição de Célula
Mater (célula mãe) é o início, a primeira.
Por este motivo a família é considerada
como a célula mater da sociedade, por ser
a primeira unidade estrutural e formal onde
a família é constituída, onde começa o convívio de indivíduos de uma mesma espécie
e o início do núcleo de uma sociedade.
Deus constituiu a família porque Ele sabia

o quão importante essa organização seria para o indivíduo e para
sociedade. Assim como as células, as famílias são uma unidade estrutural, chamando
atenção para dois sentidos desta palavra:
estrutural no sentido de algo construído de
forma organizada e no sentido figurado, ter
estrutura significa ter condições de sustentar
algo de forma emocional. Ela é funcional
porque o sistema familiar possui regras
consistentes, razoáveis e com uma base de
confiança e respostas apropriadas. A família
tem duas grandes funções: a de assegurar
a continuidade da espécie e a de articular
a individuação e a socialização. Nos dias
atuais, a disfuncionalidade nas famílias tem
gerado grandes impactos a sociedade. Sendo também a causa de grande parte dos
problemas emocionais enfrentados. É nosso
dever cuidar de nossas famílias, afinal, ela
é o lugar ideal para refletir o amor de Deus,
conforme descrito em Salmos 103.17,18:
“Mas o amor leal do Senhor, o seu amor
eterno, está com os que o temem e a sua
justiça com os filhos dos seus filhos, com os
que guardam a sua aliança e se lembram
de obedecer aos seus preceitos.” Ore por
sua família, entregue-a nas mãos de Deus e
faça d’Ele o centro do seu lar que grandes
coisas vão acontecer na sua casa.
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