


1 – INTRODUÇÃO

Hoje vamos falar brevemente sobre um dos muitos valores de uma vida a dois, pois estamos

próximo do Dia dos Namorados. Em nosso dia-a-dia carregamos um símbolo do nosso

relacionamento quer seja físico (aliança propriamente dita) e/ou em nosso íntimo (nossos valores e

princípios).

Abaixo vamos colocar alguns termos que estão relacionados a vida a dois e que nos remetem

parcialmente ao seu significado:

• Aliança: vem do Latim alligare nos trazendo a ideia de algo junto, unido, atado, relação de

proximidade.

• Pacto: vem do Latim pactum (de pacisci), nos remetendo a um acordo firmado unindo partes

que ora não estavam unidas.

• Acordo: vem do Latim accordare, uma variante de concordare, trazendo o significado de algo

harmônico, em concordância de coração, um acordo onde os corações estão juntos.



2 – ALIANÇA NA VIDA A DOIS

Na história é dado ao Egito antigo o início do uso de alianças (anéis de amor), percorrendo pelos

povos antigos (gregos, romanos, etc) até chegar nos dias atuais, sendo que cada povo tem alguns

significados peculiares assim como o seu simbolismo.

De acordo com a tradição chinesa a aliança é utilizada no quarto dedo porque eles acreditam que

cada dedo possui um significado na vida de uma pessoa:

• Polegar: representa os pais

• Indicador: representa os irmãos

• Médio: representa você mesmo

• Anelar: representa seu companheiro

• Mindinho: representa os filhos



➢ PERGUNTAS/TAREFAS DIRIGIDAS PARA A APRENDIZAGEM

Independente dos valores e tradições humanas com relação a aliança, vemos esses valores de forma

intensificada quando nos remetemos ao que a Palavra de Deus nos mostra. Com base nessas informações

colocamos aqui alguns desafios desta semana:

• Poste uma foto trazendo a ideia de que “O dia dos namorados” está chegando

• Relembre o início dessa aliança colocando uma foto com seu amor e algumas palavras que fortaleçam

esse significado
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