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Editorial
Família pós pandemia
Podemos afirmar que a instituição Família será a mesma após esta pandemia?
Acredito que não. Ao longo de anos, após a revolução industrial e francesa, houve a
necessidade de homens e mulheres se adaptarem à modernização imposta pela evolução
tecnológica que se caracterizou durante esse período e que dura até os dias de hoje. Essa
modernidade trouxe, sim, mais comodidade à vida das pessoas, mas exigiu sacrifícios.
Até metade do século XX era comum ver uma família que tinha somente o homem
como força de trabalho dentro de casa. No entanto a escassez de mão de obra obrigou a
mulher a também estar nas frentes de trabalho e, com tudo isso, um novo conceito de
família foi se desenvolvendo, no qual papais e mamães passaram a ficar o dia todo no
trabalho enquanto seus filhos ficam com os avós ou em escolas integrais ou creches.
Com tudo isso, o acesso à família foi ficando cada vez mais escasso. Nos poucos
momentos de união, a tecnologia deu um jeito de nos afastar mais ainda através do
entretenimento tecnológico, redes sociais, etc.. Essa rotina perdurou durante vários
anos, até que de repente aparece um vírus que muda tudo: a família precisa agora
compartilhar o mesmo espaço por 24 horas, confinados num mesmo lugar que antes
era raramente usado em conjunto por tanto tempo. O isolamento dentro do lar se fez
necessário e aí vieram os conflitos. Segundo dados*, o número de pedidos de divórcio
aumentou razoavelmente, pais e filhos já não têm mais a mesma harmonia que antes
existia. Perdemos então a noção de família???
Segundo Kardec no Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. IV, item 13, os que
encarnam numa família, sobretudo com parentes próximos, são, as mais das vezes,
espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se expressam por uma afeição
recíproca na vida terrena, isto é, já estivemos juntos em outras épocas e voltamos num
mesmo lar para evoluir em conjunto, eliminando as arestas do passado, e reconstruir
uma harmonia que faz parte do nosso universo como um todo. Esse tempo de
confinamento, de certa forma, surgiu para que revêssemos essa afirmação de Kardec.
Muitas famílias entenderam isso e hoje estão mais próximas do que nunca, tentando
eliminar suas diferenças através do diálogo, da paciência, da disciplina e,
principalmente, do amor, assim como ensinou o Mestre Jesus.
Os Espíritos respondem na pergunta 775 do Livro dos Espíritos*: “A família é a
base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a
família se enfraquece a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas.”
Que possamos valorizar mais a família, não só a família dentro de nossos lares,
mas a família universal que somos, filhos de Deus Nosso Pai
(*Fontes site UOL, 01/06/2020 / Evangelho Segundo o Espiritismo / Livro dos Espíritos, Alan Kardec)

Marco Antonio dos Santos,
Diretor do depto. de Infância da USE Distrital Tatuapé

Instituto de Psicologia orienta sobre como lidar
com as crianças durante a pandemia
O Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul elaborou uma série
de cards com dicas para lidar com as crianças neste período de distanciamento social.
Confira:

Mais informações consulte o site;
https://www.ufrgs.br/coronavirus/base/instituto-de-psicologia-orienta-sobre-como-lidar-com-as-criancas-durante-a-pandemia/

Instituto de Psicologia orienta sobre como lidar com
as crianças durante a pandemia

Você sabe o que é disciplina positiva?
Seria uma abordagem tanto filosófica quanto prática, um modelo educativo composto
por firmeza, afeto e empatia, que você, adulto, pode utilizar com a sua criança. Trata-se
de uma escolha na forma de conduzir a criação, colocar os limites necessários e
estabelecer diálogos e cooperação com a criança. Colocamos alguns aspectos desse
tema importante no comportamento pais e filhos.

Veja mais no site ->

https://marianalacerda.com.br/o-que-e-a-disciplina-positiva/

Vamos brincar em casa?

Que tal mais dicas para brincar em casa.

Nesse jogo você tem que jogar a maior
quantidade de tampinhas nos copos, cada
copo de uma pontuação diferente,
Divirta-se bastante nesse jogo fácil de
montar com utensílios que você tem em
sua casa, veja a ilustração.

Que tal jogos de tabuleiro com a
família, além de divertir é um momento
bem bacana para reunir toda a família.
Existem vários tipos, é só escolher e ir
para a diversão.

Vamos conhecer???

