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Quais temas você sugere para os 
próximos estudos?

Escreva no chat
Envie um e-mail para contato@gegr.org.br



Você tem boa memória?



Como estava seu 
relacionamento 
familiar há um 

ano?



E agora? O que 
mudou?

Pra melhor?



Laços e algemas

� “Temos assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria
que já conseguimos tecer, por intermédio do amor louvavelmente
vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão,
nas quais recolhemos, de volta, os clichês inquietantes que nós
mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos
desfazer, à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade,
recursos novos com que faremos nova produção de reflexos
espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta
anterior, conturbada e infeliz.”

(EMMANUEL. Pensamento e Vida, cap.12.)



Maior dificuldade

� “Creio que a dificuldade maior, em se tratando de convivência
familiar, está no apego excessivo aos que caminham conosco, nas
atitudes de egoísmo com relação aos direitos alheios e nas
exigências descabidas de afetos, de considerações que ainda
não dispensamos aos outros. Distraídos de nossos deveres, exigimos
da vida o que não doamos.”

(LUCY DIAS RAMOS. Lar, Alicerce de Amor, cap. “Não te canses de amar”.)



Sem máscaras

� “Somos, no reduto abençoado, livres e
destituídos de quaisquer motivações que
não sejam as nossas reais possibilidades e
apresentamos os valores morais que
realmente possuímos.”

(LUCY DIAS RAMOS. Lar, Alicerce de Amor, cap. 
“Distúrbios de comportamento no lar”.)

� “Há quem diga que o lar é o ponto de
desabafo, o lugar em que a pessoa se
desoprime. Reconhecemos que sim;
entretanto, isso não é razão para que ele
se torne em praça onde a criatura se
animalize.”

(EMMANUEL. Luz no Lar, cap. 62.)



VÍDEO

Amigos da Luz



Com exceção da pandemia, qual 
o tema de maior evidência no 

vídeo?



Afastamento dos entes queridos

� “O fato de nos distanciarmos de alguém querido fere-nos a
sensibilidade confundindo-nos o raciocínio, não sabendo
responder se é mais dolorosa a separação pela morte ou a
separação em vida.

� No entanto, a distância física nem sempre é o principal problema
[...].

� O afastamento mais preocupante é do de sentimentos.”
(JOAMAR Z. NAZARETH. Família: Laboratório das Almas, cap. 13.)



O ambiente físico conta?

� “Se, por um lado, o domicílio é o reflexo de seus moradores, por
outro lado estes refletirão, em grande parte, o quanto a habitação
contribui, positiva ou negativamente, para a dinâmica psíquica de
cada individualidade e para as suas transações psicoafetivas.”

(ALBERTO ALMEIDA. Pais e Filhos – fortalecendo vínculos, cap. 16.)



O templo da convivência 

� “A convivência implica muito mais que estar juntos – requer
cumplicidade. Exige mais do que tempo disponível – solicita
disponibilidade interna para o outro. Determina mais do que
sobrevivência – pede coexistência. Reclama mais do que tempos
para o encontro – suplica templos para o (re)encontro.”

(ALBERTO ALMEIDA. Pais e Filhos – fortalecendo vínculos, cap. 16.)



Que Jesus abençoe sua família!


