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Setembro de 2022

PATRIOTISMO E FAMÍLIA
“Ama, com fé e orgulho, a terra em que
nasceste!
Criança! Não verás país nenhum como
este: Imita na grandeza a terra em que
nasceste!”  (Olavo Bilac)

PATRIOTISMO 
“O patriotismo é para os países o que a
autoestima é para os indivíduos", afirma o 
 filósofo norte-americano Richard Rorty,
O amor pela pátria começa na família.
Explique para seus filhos que patriotismo é
diferente de nacionalismo. O nacionalismo
considera as outras nações e povos
inferiores. O patriotismo implica em amar a
sua nação, o seu país.
Procure, em sua família, amar o Brasil e orar
pela nação.
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CELEBRE EM FAMÍLIA
Não perca a oportunidade de
celebrar datas em sua família.
Comemore, celebre as datas de
aniversário, de casamento, Natal,
Páscoa, promoção profissional e
outras significativas para a família.
Lembre-se de que Deus gosta de
festas. Três festas foram instituídas
em Israel. Uma família festeira é mais
feliz e deixará boas memórias em
todos.

SER O EXEMPLO
Uma mãe levou seu filho até o
Mahatma Gandhi e pediu a ele que
aconselhasse seu filho a não comer
acúcar.
Gandhi pediu para que ela voltasse
com o filho depois de duas semanas.
Após o prazo estabelecido, a mãe
voltou com seu filho e então Gandhi
aconselhou o menino. A mãe, curiosa,
perguntou a Gandhi porque não deu o
conselho da primeira visita. Gandhi
respondeu: "Há duas semanas eu
também estava comendo acúcar."
O poder do ensinamento por meio do
exemplo é muito mais eficaz.

PLANTE UMA ÁRVORE
Dia 21 de setembro é o DIA DA
ÁRVORE. Que tal sua família plantar
uma árvore nesse dia?
Além de proporcionar sombra e
abrigo para algumas espécies de
animais, as árvores contribuem com:
a produção de oxigênio durante a
fotossíntese, o aumento da umidade
do ar e a diminuição da temperatura.
Na hora, Gênesis 1 poderá ser lido e
uma oração feita, agradecendo a
Deus pela natureza.


