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

Lição 5: Sentimentos construtivos
Construção x Família
Sabemos que a família é algo constituído por Deus e que é dever de todos nós
cuidar e garantir sua proteção. Para melhor
compreensão, faremos uma comparação
de fatos importantes que uma construção
sólida precisa e a família também.
1. Terraplanagem: consiste na preparação do terreno para a construção. A terraplenagem é o nivelamento do terreno, que
pode ser um processo de tirar terra ou de
aterrar, dependendo do tipo de desnível do
lote. Na família a terraplanagem consiste
na preparação das bases, os fundamentos
que estão sendo ensinados. Muitas vezes os
terrenos das famílias precisam passar por
nivelamento, ou seja correção das bases.
Ou em alguns casos os solos precisam de
aterramento, ou seja, adicionar “terra” aos
buracos afim de nivelar o solo. Corrigir
as bases da família é um fator de extrema
importância para sua estrutura.
2. Construção de muros: os muros
garantem a proteção da construção. Precisamos criar muros de proteção a nossas
famílias. Esse muros devem passar constantemente por reparos para garantir que a
proteção esteja sólida e pronta para ataques externos.
3. Alicerce e alvenaria da casa: Estrutura basilar da construção, qualquer
problema neste ponto comprometerá toda
obra. O alicerce de nossas famílias precisa
ser a palavra do Senhor, ela nos garantirá
uma família estruturada, sólida e de sucesso. Com alicerce estruturado termos
sucesso em nossa construção.
4.
Acabamento: O acaba-

mento é parte mais empolgante da obra, é quando toda estrutura
bruta começa ser lapidada e moldada,
sendo possível enxergar a beleza da construção. Nós precisamos constantemente dar
“acabamento” a nossas famílias, lapidando
e acertando os detalhes, aprimorando tudo
que foi construído para que nossa “obra/família” seja segundo o coração e a vontade
de Deus.
É necessário valorar aquilo que contribui
para edificação e sucesso da sua família
e descartar aquilo que compromete sua
estrutura.
“Portanto, quem ouve estas minhas
palavras e as pratica é como um homem
prudente que construiu a sua casa sobre a
rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios,
sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus
alicerces na rocha”, Mt 7.24,25.
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