M en s ag em da s P ro fess o r a s V i s i ta n t es

Fortalecer a Família
e o Lar

Estude este material e, conforme julgar conveniente,
discuta-o com as irmãs a quem visitar. Use as perguntas para ajudar a fortalecer as irmãs e fazer da Sociedade de Socorro uma parte ativa de sua vida.

Das Escrituras: Gênesis 18:19; Mosias 4:15;

O Que Podemos Fazer?
1. Que ideias para

D&C 93:40; Moisés 6:55–58

fortalecer a família e
o lar você partilhará
com as irmãs a quem
visita? Ao refletir
sobre as circunstâncias individuais
delas, o Espírito
poderá trazer-lhe
ideias à mente.

Fortalecer a Cada Oportunidade

Barbara Thompson, segunda conselheira na
presidência geral da Sociedade de Socorro.

2. Que prioridades

você pode modificar
este mês para fortalecer melhor sua
própria família
e seu lar?
Para mais informações, acesse
www.reliefsociety.
LDS.org.

Desde o início, a Sociedade de Socorro
recebeu a responsabilidade de fortalecer
a família e o lar. O Profeta Joseph ensinou
às irmãs numa reunião nos primórdios
da Sociedade de Socorro: “Quando forem
para casa, não digam uma palavra irada ou
rude para seu marido, mas deixem que a
bondade, a caridade e o amor coroem suas
obras daqui por diante”. 2
Em 1914, o Presidente Joseph F. Smith
disse às irmãs da Sociedade de Socorro:
“Onde quer que haja ignorância ou pelo
menos falta de compreensão com respeito à
família (…), essa organização está presente
ou ao alcance, e pelas dádivas naturais e
inspiração que pertencem a essa organização elas estão preparadas e prontas para
compartilhar instruções a respeito desses
importantes deveres”. 3 ◼

Ilustração fotográfica: Robert Casey

“Cada um de nós tem uma condição familiar
diferente. Algumas famílias têm o pai, a mãe e
os filhos em casa. Alguns casais não têm mais os
filhos em casa. Muitos membros da Igreja são solteiros e alguns são pais ou mães sozinhos. Outros
são viúvos ou viúvas que moram sozinhos.
Não importa a condição de nossa família; cada
um pode trabalhar para fortalecê-la ou ajudar a
fortalecer outras famílias.
[Certa vez], fiquei na casa da minha sobrinha.
Naquela noite, antes de os filhos irem para a
cama, tivemos uma pequena noite familiar e
uma história das escrituras. O pai falou a respeito da família de Leí e de como ele ensinou
os filhos que eles deveriam agarrar-se à barra
de ferro, que significava a palavra de Deus.
Agarrar-se à barra de ferro os manteria seguros e os levaria à alegria e felicidade. Caso se
soltassem da barra de ferro, haveria o perigo de
afogarem-se no rio de água suja.
Para demonstrar isso aos filhos, a mãe representou a ‘barra de ferro’ à qual deviam agarrar-se
e o pai fez o papel do diabo, tentando puxá-los
para longe da segurança e da felicidade. Os filhos
amaram a história e aprenderam quão importante
é manter-se agarrado à barra de ferro. Depois
da história da escritura, foi a vez da oração
familiar. (…)
As escrituras, a noite familiar e a oração familiar fortalecerão as famílias. Precisamos aproveitar
cada oportunidade para fortalecer as famílias e
apoiar-nos uns aos outros para permanecermos
no caminho certo.” 1

De Nossa História

Notas

1. Barbara Thompson, “Se Fordes Fiéis, Ele Vos Salvará”, A Liahona, maio de 2009, p. 84.
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