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1º PRINCÍPIO - Os problemas da família têm raízes
na estruturação atual da sociedade.
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SEMANA1ª / Princípio com enfoque EU

PARTILHA:
Ÿ Como você interage com problemas da atualidade que o afligem?
Ÿ Como desconstruo aquilo que não precisa mais fazer parte da minha vida?
Ÿ O que almejo para ser e estar cada vez melhor em 2020?

Século XXI, século de transição e mudança que, certamente afetarão, como nunca, as raízes e a estruturação da 
sociedade. No entanto, para o AE, por mais aceleradamente que ocorram as mudanças, haverá ainda, um tempo 
intermediário e de acomodação no qual o 1º Princípio Básico, Raízes Culturais, será a base para passos decisivos 
na formação do caráter dos filhos e do cidadão ético, que se propõem a desligar-se do automático, antes de 
aderir ou concordar com quaisquer que sejam as novas propostas.

Serão mais dominantes a competição exacerbada, o consumismo desenfreado, o individualismo, a permissivida-
de e o descarte rápido de objetos para substituição e também das relações pessoais. Raízes Culturais é o berço 
onde nasce a reflexão das origens para que sejam determinadas a autonomia e a valorização do ser em si. Haverá 
reversão dos valores da família? Precisamos estar prontos diante do que nos fortalece: o valor da própria família 
e sua história, as tradições, a hierarquia, a interação, os valores de amor e sabedoria que superem e independam 
do intelecto. Por mais tecnologicamente que o mundo prospere, não poderemos nos tornar o “clic” de uma tecla 
que nos desvie do foco humanizador.

Nossa cultura de ontem e de hoje será como uma bússola a determinar nosso destino, nos próximos tempos. 
Raízes e escolhas têm influência sobre os atributos das pessoas e, é sobre nossas identificações, que podemos 
criar conceitos importantes que possibilitam uma nova visão de mundo, recusando porém, bombardeios que 
comprometam o papel familiar. Observar o passado e o presente de forma lógica, o mais amplamente possível, 
sem justificativas e reações emocionais, nos ajudarão sempre a não nos desviarmos do AE. É a observação, o 
conhecimento e a informação da nossa proposta que nos livrarão da prepotência e da exclusão.
 
A atual sociedade consome ideias e propósitos através das redes sociais que, cada vez mais assolam os relaciona-
mentos. Só que, sabemos há muito, que “estar no AE é fazer parte da transição de uma época”, e isto nos dá 
unidade para restaurar continuamente valores. Não desejamos nunca ser considerados uma geração retrógrada, 
mas sim, ser a base que edifica o futuro, seja ele qual for.

Embora nada seja eterno, tudo que cuidamos dura mais e, nossas raízes, são fato incontestáveis em nossas vidas e 
daqueles que vieram através de nós.
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ESPIRITUALIDADE

Quem é insistente no Amor, compreende muito bem que, quem verdadeiramente ama não desiste 
diante das dificuldades ou das respostas negativas.

Você pratica o bem? Deus faz muito mais! 

Não se revele diante da ingratidão e nem espere nada em troca pelo que faz. Simplesmente continue 
amando. Coloca no Senhor a tua confiança, recomeçando se necessário, dia após dia e Ele não te 
deixará sem resposta.

PARTILHA:
Ÿ Você provoca no outro a importância do autoconhecimento?
Ÿ Você ajuda o outro a buscar sua importância na atual sociedade?
Ÿ Existem semelhanças entre comportamentos dos meus antepassados com pessoas do meu núcleo atual?

SEMANA2ª / Princípio com enfoque EU e o OUTRO

SEMANA3ª / Princípio com enfoque EU e a SOCIEDADE

PARTILHA:
Ÿ Estou preparado para “viver em redes”?
Ÿ O que estou disposto a fazer para preservar os pilares de sustentação da atual sociedade?
Ÿ Você consegue imaginar nossa sociedade daqui há 5 anos?

“Respeitar a dignidade da pessoa humana ” - RESPEITO.
Ÿ Convivendo com um dependente químico, o que é para você “respeitá-lo”?
Ÿ Em que lugar você se coloca nas prioridades de sua família?
Ÿ O que é para você fazer parte de uma transição de uma época?

SEMANA4ª / Rever nossos princípios ÉTICOS:  


