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Uma modalidade bonita de se assistir 
nos jogos olimpicos é o nado sincronizado.

A natação sincronizada é um desporto 
híbrido, que inclui conceitos da natação, da 
ginástica e da dança, consistindo aos nada-
dores executar uma rotina sincronizada de 
movimentos elaborados e dramáticos na 
água, acompanhada de uma música.

A natação sincronizada exige habilida-
des de primeira ordem na água ao exigir 
força, resistência, flexibilidade, benevo-
lência, arte e o sincronismo preciso, sem 
mencionar o controle excepcional da res-
piração quando estiver de cabeça para 
baixo na água. 

A beleza que se vê em quarto minu-
tos, que é a duração da apresentação, é 
fruto de muito treinamento. As atletas 
treinam seis horas por dia em nada me-
nos do que seis dias por semana.

Quando nossa família sai de casa, é co-
mo uma apresentação de um nado sin-
cronizado. 

As pessoas observam casamentos e 
famílias. É tão ver a beleza de um casal e 
de uma família em público. 

Sem incentivar a hipocrisia podemos, 
como casais e famílias, nos apresentar 
de forma sincronizada para os amigos e 
conhecidos.

No ambiente e na intimidade do lar 
podemos nos esforçar e buscar a har-
monia que os outros desejam ver.

Das sete palavras citadas no tercei-
ro parágrafo podemos separar três 
para consttruir uma família sincroni-
zada.

São elas: flexibilidade, benevolencia e 
controle.

Famílias e casamentos sincronizados 
são flexíveis. Não em relação a valo-
res morais e princípios cristãos, mas no 
que tange a pequenas coisas do cotidia-
no. Benevolência significa demonstrar 
bondade ou boa vontade em relação a 
outras pessoas, revelando altruísmo e 
empatia. Controle é a capacidade de do-
minar a si mesmo e coloca-se sob a pró-
pria disciplina.

Se desejamos ganhar medalha de ou-
ro nesta modalidade, como famílias de-
vemos cultivar estas qualidades.

Família sincronizada

“Como é bom e agradável quando os irmãos 
convivem em união!” (Salmo 133.1)

DIA 10

“Senhor, dá-me a capacidade de cultivar em minha vida a 
flexibilidade, a benevolência e controle na minha vida familiar”.


