
Um idoso amado e 
cercado por toda a 
família com certeza 

terá uma velhice 
feliz e abençoará 
os que o rodeiam.
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A FAMÍLIA E A MELHOR IDADE

Quando Deus criou Adão e Eva, estava pla-
nejando que a família seria a célula mater 

da sociedade. Famílias bem estruturadas, sob a 
orientação do Senhor, formam uma sociedade 
saudável.

Toda família tem crianças, 
adolescentes, jovens, adultos 
e idosos. Nas famílias cujos 
membros dão atenção uns 
aos outros, a convivência 
entre os familiares é har-
moniosa, todos aprendem a 
conviver em amor uns com 
os outros e desfrutam as 
boas características de todas 
as faixas etárias, que afl oram 
prazerosamente no relacio-
namento diário. Um idoso 
amado e cercado por toda a família com certeza 
terá uma velhice feliz e abençoará os que o ro-
deiam.

Na Bíblia encontramos exemplos de idosos aben-
çoados por Deus e que, vivendo cercados pela 
família, tornaram-se bênção para todos os que 
viveram à sua volta. Moisés, Abraão, Jacó, José e 

muitos outros eram respeitados e honrados quan-
do estavam com a idade avançada. Como servos 
de Deus, tinham palavras sábias, o que era motivo 
para que os mais jovens os procurassem para re-

ceber conselhos. O texto bí-
blico fala de Jacó, que, perto 
de morrer, rodeado por seus 
doze fi lhos, abençoou-os 
com bênçãos específi cas, 
uma para cada um deles. 
Depois disso, descansou 
tranquilamente, com o sen-
timento de missão cumprida 
(Gn 49.1,33). Também Abraão, 
diz a Bíblia, morreu em dito-
sa velhice (Gn 25.7,8).

Que tipo de tratamento es-
tamos dando aos idosos de 

nossa família? Que tipo de idoso estamos sendo 
em nossa família? Dediquemo-nos ao estudo da 
Palavra e à comunhão com o nosso Pai para ter-
mos a sabedoria de Deus. Assim seremos buscados, 
honrados e tratados com carinho por nossos fami-
liares. 

Oremos
1. Para que as famílias sejam bem estruturadas e orientadas pelo Senhor.
2. Para que cada membro da família seja atencioso com o outro a fi m de que haja uma convivência

harmoniosa no lar.
3. Para que os mais idosos tenham conselhos sábios para dar aos mais jovens, e que estes, por sua vez,

escutem e sigam tais conselhos.
4. Para que haja respeito entre as gerações na família.
5. Para que toda a família busque a comunhão diária com o Senhor.




