
Familiação 
 

A INTERATIVIDADE DAS GERAÇÕES! 
 

PARTE IV - IDOSOS 

 

 “Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde 
alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que 

primeiramente habitou em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que 
também em ti.” 

II Timóteo 1.4,5 

 

Chegamos ao final dessas reflexões, onde as gerações se interagem na 
formação da família. Não poderíamos esquecer a relevância de uma geração 
muito especial – os idosos – a qual está presente em todas as famílias. São 
avós, tios, bisavós que acompanharam todas as gerações anteriores com fé, 
perseverança e muito amor para o futuro de seus familiares. 

Assim como as gerações trouxeram Jesus à luz no tempo perfeito de Deus, 
assim também cada pessoa nasce em sua geração para “um momento como 
este.” Você é importante, e as gerações antes de você, em torno de você e 
aquelas que ainda virão são importantes. 

Uma coisa empolgante é descobrir que essa geração de idosos influenciou o 
passado de suas crianças, adolescentes, jovens e adultos e ainda tem força na 
alma, na sabedoria divina que lhe é peculiar, de influenciar as que ainda virão. 

O clássico exemplo da família de Timóteo mostra o fortalecimento da fé na vida 
de sua avó Lóide, transmitida para outras duas gerações (jovem e adulta). 
Timóteo e Eunice viram naquela mulher a firmeza da esperança e a convicção 
de valores éticos e morais os quais não deixavam rastros de fingimento. Pelo 
contrário, serviram para encorajar seus familiares na luta pela vida, pelo 
trabalho, pelas relações saudáveis com emoções equilibradas. 

Precisamos dessa geração de idosos e idosas. Gente que, nas rugas do tempo 
e do trabalho, banhadas pelo suor do sofrimento, em muitas ocasiões, não 
mediram esforços para trazerem suas gerações posteriores até aqui, com o 
melhor que tinham. 

Portanto, há que valorizar e cuidar, respeitar e amar essas pessoas que ainda 
hoje oram e sonham com um futuro melhor para seus familiares, lembrando 
que o que vale acima de tudo, é o amor. Pois elas tem uma história de vida 
impregnada na alma, guardada no coração, mas, sobretudo imortalizada no 
testemunho de quem sempre trilhou o caminho da bondade e do carinho!  
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