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Lição 8: Família: lugar de encontro das gerações
Convívio entre gerações?
Segundo o dicionário, convívio é definido como “ação ou efeito de conviver; ato
de viver com alguém de maneira próxima;”
Nas relações humanas convivemos de
maneira próxima com pessoas diferentes
e de faixa etária diversificada. Em nossas
famílias temos o exemplo prático destas
relações, afinal ela é composta por indivíduos de diferentes idades. Como deve ser a
convivência do jovem cristão com pessoas
de diferentes idades e gerações? Como esta
questão deve ser administrada?
Iniciaremos as respostas com uma pesquisa realizada no meio empresarial pelo NUBE
- Núcleo Brasileiro de Estágios, que fez um
levantamento no qual ouviu cerca 12.491
jovens de 15 a 26 anos, entre 01 e 12 de fevereiro de 2016. A pergunta era a seguinte:
“Como é trabalhar com pessoas de diferentes idades”? Cerca de 80,05%, ou seja 9.999
participantes, defenderam a boa relação e
disseram ser “muito bom, pois há troca de
conhecimentos” Outros 1.876 (15,02%),

afirmaram ser “bom, apesar
de exigir paciência, pois cada geração
tem opiniões distintas”. Nesta pesquisa, foi
constatado que a maioria dos jovens apostam na troca de conhecimento como benefício do convívio entre gerações. Tornado
este o ponto crucial para nossos questionamentos. Não é só no meio empresarial que o
convívio com pessoas de diferentes gerações
pode nos trazer benefícios e troca de conhecimento. A interação com essas pessoas nos
permite uma troca de experiências e aprendizados maravilhosos. Salmos 92.14 diz:
“Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes,”. O jovem cristão
deve procurar conviver de forma agradável
com pessoas de gerações diferentes da sua,
deve estar dispostos a uma troca de experiências e saber que, independentemente, da
idade elas ainda produzem bons frutos e que
nesta troca, um aprende com outro. Está a
melhor opção para administrar a convivência entre gerações.
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