
O Lar 

O grupo familiar que nos auxilia 

em nossa jornada espiritual

Ana Cláudia Castro – 22 Maio 2022

“A cada dia que vivo, mais me convenço de 
que o desperdício da vida está 
no amor que não damos, 
nas forças que não usamos, 
na prudência egoista que nada arrisca, e que, 
esquivando-se do sofrimento, 
perdemos também a FELICIDADE.

Carlos Drummond de Andrade



Grupo Familiar – Alguns Tipos

▪ Todas são Família..... • “Tradicional”
• União Estável
• Homoafetiva
• Paralela ou Simultânea
• Poliafetiva
• Monoparental 
• Parental ou Anaparental
• Composta, Pluriparental ou Mosaico 
• Natural, Extensa ou Ampliada
• Substituta
• Eudemonista

▪ Consanguíneo (origem)

▪ Nuclear (seu grupo)

▪ Fraternal

▪ Espiritual

AMOR



Grupo Fraternal

• Eudemonista

Por que? 
Qual o critério? 



Grupo Consanguíneo: “Honrar Pai & Mãe”

José Angelo Gaiarsa - Psiquiatra



Comportamento HUMANO - Efeito Dunning - Kruger

Zona de Iluminação
Exercício da Tolerância e da 

HUMILDADE

O Pico

Ignorância

C
o

n
fi

a
n

ç
a

Conhecimento = AMADURECIMENTO

Sem excesso de confiança

Entusiasmo Desespero Iluminação TOLERÂNCIA & HUMILDADE

Vale do Desespero

• Relacionamento
• Casamento
• Nascimento
• Pais & Filhos
• Cunhados
• Sogra
• Encarnação
• etc



Grupo Espiritual

Catholicus.org,brTvmundomaior.com,br



Grupo Nuclear (seu grupo)

Brigas
Veja só, que tolice nós dois

Brigarmos tanto assim

Se depois vamos nós a sorrir

Trocar de bem no fim

Para que maltratarmos o amor

O amor não se maltrata não

Para que se essa gente o que quer

É ver nossa separação

Brigo eu, você briga também

Por coisas tão banais

E o amor em momentos assim

Morre um pouquinho mais...

E ao morrer então é que se vê

Que quem morreu foi eu, e foi você

Pois sem amor, estamos sós

Morremos nós
Evaldo Gouveia / Jair Amorim



Solidão em Família: Abandono

“Filho cuida do seu pai na velhice e não o abandone enquanto ele viver. Se ele perder a lucidez, 
seja compreensivo e não o desrespeite, enquanto você está com toda a força”... (Eclo 3,12-13)

“Quando a gente gosta
É claro que a gente cuida
Fala que me ama
Só que é da boca pra fora

Ou você me engana
Ou não está madura
Onde está você agora?”

Caetano Veloso



Vida em FAMILIA: A Escola das Almas



Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família, e a recompensar seus pais; 

porque isto é bom e agradável diante de Deus.
1 Timóteo 5:4

Luta em Familia



Amma –História de uma orfã



" Não cortes nenhuma relacão onde 
podes crescer!!” 

Emmanuel


