


1 – INTRODUÇÃO

Ao lermos a Palavra de Deus vamos perceber que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo

Testamento é manifesto a ideia de cuidar uns dos outros. Vemos este princípio sendo intensificado

como um mandamento “amar o teu próximo como a timesmo”(parte final) e também em forma de

ação através da vida do próprio Senhor Jesus.

Fatos estes que devem ser relevantes no dia-a-dia da família visando não só a aplicabilidade deste

mandamento, mas porque proporciona proteção e segurança para todos integrantes.

Segundo o filósofo Milton Mayeroff (1990), cuidar de outra pessoa é ajudá-la a crescer e realizar-se.

É uma forma de relação com o outro que envolve uma atitude de preocupação com o crescimento e

desenvolvimento da pessoa humana em toda a sua complexidade.



2 – CUIDANDO UNS DOS OUTROS

“Um novo mandamento dou a vocês: Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem

amar-se uns aos outros” João 13:34

Desde o princípio da criação da humanidade, Deus ensina a importância do cuidado ao próximo. O

primeiro exemplo foi quando Eva foi gerada para compartilhar à experiência de vida com Adão nesta

terra, as adversidades estiveram presentes ao longo da história bíblica, mas o cuidado prevaleceu

até o findar de seus dias.

Em nosso meio, outro filósofo, Leonardo Boff (1999), sustenta que cuidado é uma atitude

fundamental mediante a qual a pessoa sai de si e centra-se no outro com desvelo e solicitude.

Requer envolvimento e construção de vínculo.



➢ PERGUNTAS/TAREFAS DIRIGIDAS PARA A APRENDIZAGEM

o Comece cuidando do seu relacionamento com Deus, pois quando estamos alinhados com os Seus

propósitos, estamos habilitados a exercer o mandamento de cuidar do próximo com maior eficácia

o Precisamos praticar os valores de cuidar que aprendemos com a nossa família, como acolher, ensinar,

proteger, abraçar e amar

o Durante essa semana busque olhar diferente para sua família, identifique as necessidades de cada

integrante individualmente e trace um plano para supri-las da melhor forma
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