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ES DA FAMÍLIA  
Por: Pr. Israel Belo de Azevedo

 

Os povos antigos tinham deuses de suas famílias. Por 
isto, quando se apresentou a Moisés para ser 
apresentado ao povo, Deus não se autonomeou senão 
como EU SOU. Não queria ser identificado como mais 

sué adverte aos seus ouvintes a que não seguissem seus 
uses, mas o Senhor de Israel, como manifesto desde 

ílias não seguem deuses particulares, mas tendem a 
os valores que se contrapõem aos valores de Deus. Eis 
ses deuses contemporâneos: 

a prosperidade 
s nascem os filhos, começamos a nos preocupar com o 
issional deles. Deixamos que eles escolham suas 
 mas queremos que sejam "boas" profissões (isto é, que 
 bem, etc.) 

, queremos que nossos filhos tenham mais dinheiro do que 
ucesso do que nós, como se a felicidade estivesse nisso. 
cingindo toda a vida de nossos filhos em função desse tipo 

s perguntam por eles, dizemos o que estudam ou 
, que profissão têm, como são bem sucedidos, etc. 

a clara inversão de valores. A família não vive em função 
 que é a dimensão espiritual da vida, mas em função de 
 Pouco lhe importa o presente, mas o futuro. A privação 
ria no presente (viver fazendo economia como um estilo 
ão por necessidade) é justificada pelo que pode vir no 
o se todos fôssemos viver 130 anos. 

o individualismo 
dade é o individualismo atrofiado, que faz com que haja 
e projetos familiares. Há um incensamento dos projetos 

. É um "cada um por si" que mata na gênese a própria idéia 
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A síndrome de Caim continua presente, como se ninguém fosse 
guardador de seu irmão... 
 
Afinal, é preciso respeitar-se a individualidade do outro, de modo a 
tornar o companheirismo apenas um retrato na parede... 
  
O deus da irresponsabilidade 
Os pais gostam de pensar nos filhos como sendo intrinsecamente 
irresponsáveis. No entanto, são-no também, especialmente quando 
transferem para outros aquelas responsabilidade que lhes pertencem. 
 
Assim, a responsabilidade pela felicidade familiar é transferida para 
outros, seja para a escola, para igreja ou para os meios de 
comunicação. 
 
Há muita gente, alguns até não crentes, que transferem para a igreja 
a educação moral dos seus filhos. Alguns afastados chegam a voltar a 
igreja por causa dos filhos, como se eles não também não 
precisassem de Deus. 
 
http://www.clickfamilia.org.br/pub/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=577&sid=8  
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