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A Colocação de Limites no Relacionamento Familiar: Prática de Amor

O que é a Área da Família?

Da onde é o material deste encontro?

LIMITES NO RELACIONAMENTO FAMILIAR

Quando mudamos, servimos de exemplo de mudança para
os outros. A pessoa ao desenvolver esse poder, usa-o para
colaborar, para que o outro adquira as experiências e viva a
sua vida, da melhor maneira possível.
Portanto, esse poder será usado na relação conjugal, na
maternidade, na paternidade, na relação filhos/pais,
entre irmãos, com qualquer relação que tivermos em
família.

Para aprender como devem ser os limites, vamos buscar os ensinamentos de Jesus.
Primeiramente em Matheus, Cap.5,v37:
“Seja, porém a sua palavra sim, sim, e o não, não. O que disto passar, vem de
procedência maligna”.

As palavras de Jesus são muito claras na questão
de que deve haver limites. Então, se quando as
coisas são sim e logo viram não, é maligno.
Quando forem não e logo viram sim, é maligno
também. Quando precisamos e queremos dizer
não e dizemos sim, é maligno.
O contrário também o é.

LIMITES NO RELACIONAMENTO FAMILIAR
Quando agimos assim, sempre nos fará mal. Quando não colocamos limites, vamos proceder de forma
maligna, de uma forma má, que vai nos perturbar, nos desequilibrar.
Como deve ser esse limite? Como estabelecê-lo? Jesus também nos dá a forma de estabelecer o limite,
em Matheus,Cap.5,V37: “Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier e ser insípido, como restaurar o
sabor?”. Então, o sal é grande medida do equilíbrio. Jesus usa o sal como medida de equilíbrio. Se
colocarmos sal de menos, ficará insípido, sem gosto, mas se colocarmos sal demais, a comida ficará
salgada. Então o sal só vai ser benigno quando estiver sendo usado com equilíbrio, nem de menos, nem
demais. Somos convidados ao equilíbrio. O limite é uma prática de equilíbrio por excelência. Esse
equilíbrio é fundamental: o sim, bem colocado e o não, bem colocado.
Porém, é isso que observamos na prática?

A medida certa dependerá do bom-senso.
O amor e a prática do dever consciencial vão orientar o bom-senso.
Os limites podem ser de três tipos:

rígidos, difusos e equilibrados.

Rígido quando predominam os sentimentos de onipotência, prepotência,
autoritarismo, individualismo, auto-anulação, agressividade e imposição.
A onipotência nada mais é do que a prática desse individualismo, na qual há a
exaltação de si mesmo: “Eu sou melhor, penso melhor. Eu sei das coisas, você não sabe.”
Está sempre dando lição de moral para os outros, falando o que os outros precisam ou não
precisam fazer.

No limite rígido há um movimento de imposição. É inflexível, algo no qual não há alternativas.
“Ou é assim, ou é assim.” É focado no não. O não é colocado de forma rude: “As coisas têm que
ser como eu quero, têm que ser do meu jeito e não do jeito que você quer!”
O lema desse tipo de limite é: “Eu e não o outro.” O tipo de “educação” comum no passado, era
assim:” Eu sou seu pai. Eu é que sei, você não sabe... É não, porque eu sou seu pai. É não,
porque eu sou sua mãe.” É não porque sim........”
Esse tipo de limite vai gerar a criança “boazinha,” porque ela aprende a agradar o pai e a mãe.

O Limite difuso é aquele no qual predominam a impotência, a permissividade
e também o individualismo.
Há um sentimento de impotência: “Não posso fazer nada” e permissividade: “Cada um
pode fazer o que quer, como quer, na hora que quer”. Nesse tipo de limite o
individualismo é diferente do limite rígido, porque o lema é: “Cada um por si”.

No limite rígido é: “Eu e não o outro. Eu sei e você não sabe.”
No limite difuso é: “Eu, ou o outro. Todo mundo sabe o que fazer da sua vida,” ou, o que é
mais comum: “Todo mundo não sabe e cada um que se vire”.
Não há uma direção. Em algumas famílias pode haver uma ausência total de limites, ou
um limite tão tênue que, praticamente, não existe.

Todas as relações necessitam de limites, mas
equilibrados, bem colocados. No caso da
família, os limites começam na relação
conjugal, pois, sem limites bem estabelecidos,
essa relação gerará grandes dificuldades. A
partir da relação conjugal, os pais colocarão
limites na relação deles com os filhos, dos
filhos com eles e entre irmãos.
Portanto ,dentro de qualquer relação, os limites
rígidos e difusos vão gerar grandes dificuldades
nos relacionamentos.

Limite equilibrado. Nesse tipo de limite predomina o poder de realização e de
transformação. É o poder de realizar ações de transformação da própria vida.
No limite rígido há um padrão de onipotência e prepotência, abusos do poder. No
difuso há a impotência, falsa ausência do poder.
No equilibrado há o poder real.

O único poder verdadeiro é o de mudar a nós mesmos. Não temos o poder de
mudar os outros. Quando criamos a ilusão de que temos o poder de mudar os
outros, entramos na onipotência e na prepotência.

O poder real é esse que cabe à nós realizar em nós mesmos, nos transformando em pessoas
melhores. Isso não significa que vamos deixar os filhos, os cônjuges e outros membros da
família fazerem o que quiser.

Ao nos transformarmos, vamos nos tornar pessoas melhores, mais equilibradas. Isso nos
gera autoridade ao colocar os limites, pois difere do autoritarismo, do limite rígido, no qual
há uma falsa autoridade. A pessoa que age com autoritarismo, fala da “boca para fora”,
sem autoridade, porque não faz esforços para exercitar aquilo que fala.
Ao contrário, quando a pessoa utiliza o poder de realizar ações de transformação da própria
vida para melhor, fala da “boca para dentro”, pois faz exercícios para
sentir e vivenciar o que fala.

Quem age com autoritarismo impõem limites desta forma:
“É assim porque sou seu pai. É assim porque sou seu marido”
Quem age com autoridade coloca limites desta forma:
“É assim porque eu me esforço para ser assim. Porque nós estamos querendo ser
uma família assim, mais amável e respeitosa.
Porque nós estamos querendo um casamento assim, com base em respeito e na
valorização um do outro”.

É a pessoa que se esforça, realizando as transformações que necessita. Por isso tem
autoridade. Não é a pessoa perfeita, mas é a que busca se aperfeiçoar. Estamos muito
distantes da perfeição.

A autoridade tem, como base, a individualidade. Na individualidade, a pessoa age como
pensa que deve ser o melhor, mas respeita o direito do outro de pensar diferente. Age da
melhor maneira possível, mas sempre sabendo que existe o direito do outro e que a nossa
individualidade termina, quando começa a do outro.

Quando colocamos limites com equilíbrio, há sempre um movimento de respeito –
“eu” e o “outro”, formando o “nós” – cada um com a sua individualidade. Então,
em toda relação sempre vai haver esse “nós”, que pode ser duas, três, quatro, cinco
ou mais pessoas, formando o relacionamento familiar saudável.
Qual a diferença entre individualidade e individualismo?
Um é equilíbrio o outro é desequilíbrio. A individualidade é um movimento
essencial, fruto do auto-amor. Só vai preservar sua individualidade quem se autoama. Gera o altruísmo, a auto-afirmação e a autopreservação.

Somente uma pessoa com a individualidade bem estruturada sabe estabelecer limites
em qualquer relação: em família, ou fora dela, na relação com amigos, na relação
com superiores hierárquicos, no trabalho, etc. Uma pessoa que tem a sua
individualidade bem resolvida, vai colocar bem os limites e não deixará ninguém
invadir a sua intimidade.
O individualista não respeita os limites colocados na relação com o outro. Para a
nossa harmonia interior, é fundamental refletir que não temos o poder de fazer com
que o outro respeite o limite da relação, com que o outro cumpra os seus deveres.

Porém, também é fundamental saber que existem dois tipos de limites: o limite da
relação interpessoal e o limite interno, gerado pela individualidade. Não temos o
poder de impedir que seja desrespeitado o limite da relação.

A outra pessoa não tem o poder de invadir a nossa intimidade, a não ser quando
permitimos, pela auto-anulação. A auto-anulação cria o processo de
dominador/dominado para não ter conflitos externos na relação, que são
transferidos para a intimidade da pessoa. É a pessoa que se torna boazinha e
permite que seja desrespeitada em sua individualidade.
Todos temos o direito e o dever de preservar a nossa individualidade.
O equilíbrio é o meio, no qual colocamos o limite com firmeza e autenticidade, sem
impô-lo ao outro, mas exigindo que seja respeitado. A pessoa que se acostumou ao
desrespeito tentará ignorar o limite da relação, mas, com muita tranquilidade, o
colocaremos de novo, quantas vezes forem necessárias, até que o outro aprenda a
respeitá-lo. A postura é educativa.

METÁFORA
Imaginemos que o limite da relação pessoal seja semelhante a uma cerca de jardim – como aquelas
cerquinhas de madeira – que construímos em torno de nós.
Imagine, então, que você criou essa cerca para preservar-se e veio a pessoa individualista –
que age como se fosse um trator – e passa por cima da sua cerca.
Com certeza vamos encontrar muitas pessoas
“tratores” na nossa vida, dentro e fora da família.

A grande maioria age assim, de forma individualista. A pessoa vai e passa, como
um trator, por cima da cerca. Quando isso acontece, você pode ter várias atitudes.
Pode por exemplo, reagir agressivamente e esbravejar: “Aonde já se viu, passar
por cima da minha cerca, e blá, blá, blá... Vou lá, passar por cima da cerca dele
também”. Ninguém passa por cima da nossa individualidade, a não ser que
permitamos. Então quando nós nos incomodamos e partimos para agressão ao
outro, é porque estamos, também, reagindo de forma individualista e nos
igualando em agressão com o outro.

Muitas pessoas vivem assim em família,
trocando agressões, fazendo da convivência
familiar, um verdadeiro inferno.
Você pode ter um movimento de passividade
e partir para a auto-anulação: “Ele não
respeita, então eu não posso fazer nada”.

Quando você reage assim permite que o outro passe do limite, não apenas da relação, mas
também, do limite interior, gerado pela sua individualidade. Nesse caso, o outro vai invadir
a sua intimidade, porque você permitiu, você escancarou a porta.

Se você diz: “Não adianta nada, porque ele não vai
mudar”, é como se você abrisse mão da sua cerca e
também da porta de entrada da sua individualidade. O
outro até pode passar pelo limite da relação – cerca -,
mas ele só vai passar pelo limite da nossa
individualidade – porta -, se nós permitirmos, pois a
porta de nossa individualidade está hermeticamente
fechada e a fechadura só abre do lado de dentro.
E essa porta não tem como arrombar, ela é inviolável,
a não ser que você permita que o outro viole.
Caso contrário, é você que está tendo dificuldades de
colocar os limites, mas se o outro passou por cima,
você pode reerguer o limite e mostrar a ele:
“Olha, existe um limite aqui”.

Existem muitas pessoas que vivem assim no ambiente familiar. Abrem mão de sua
individualidade, auto-anulando-se, achando, com isso, que resolvem os conflitos,
mas, na verdade são reprimidos e interiorizados, produzindo doenças físicas e
mentais para quem se auto-anulou.
Pode ser que o outro aprenda que não se passa pela cerca de ninguém. Isso pode
acontecer, ou não, porque você não tem o poder nenhum sobre o aprendizado e as
decisões do outro.
Apesar disso, temos o poder de reerguer a cerca, mantendo o limite da relação –
devido ao limite interior gerado pela individualidade -, quantas vezes forem
necessárias. Esse é o poder que todos nós temos, o poder de realização e de
transformação. Realizar ações que transformem a nossa vida. Porque, impedir que
o outro passe com o trator, não podemos, pois é uma escolha dele.

Percebamos que a pessoa individualista está sempre
invadindo a intimidade dos outros; a pessoa que se
auto-anula está sempre sendo invadida; a pessoa
que cultiva a individualidade, coloca esse limite
pessoal que não dá para o outro invadir. Ela sabe
dizer sim, na hora que é para dizer sim, e não, na
hora que é para dizer não.

A pessoa que cultiva a individualidade está centrada na aceitação de si mesma e na
aceitação dos outros, desde que não venham invadir a sua intimidade.

Vamos errar muito mais do que acertar, porque estamos mais para a imperfeição do
que para a perfeição. Mas uma coisa é quando erramos, sendo sinceros com nós
mesmos, buscando acertar. É um erro que vai trazer grandes aprendizados.
Quando o casal tem o hábito de conversar – dialogar sobre a própria relação, sobre a
relação os filhos -, vai se acertando e aperfeiçoando as relações. Agora, se não
conversar, acabarão perturbando a relação pais e filhos, especialmente quando um
fala uma coisa e o outro fala outra.

Quando há a separação do casal, muitas vezes o pai e a mãe
fazem jogos, como se os filhos fossem marionetes que
manipulam, para se vingar um do outro. Então, a mãe que tem
um problema com o pai – que é ex-congugal -, usa os filhos
para ferir ex-cônjuge e vice-versa. Quando a mãe fala mal do
ex-marido, esquece que está falando mal dos filhos dela, e
vice-versa. Existe a relação de ex-cônjuges, mas não existe de
ex-pai ou de ex-mãe. Mas eles usam a relação com os filhos
para ferirem, um ao outro. E acham que estão agindo bem.
Dizem assim: “Eu estou ganhando, porque o meu ex está
ficando mal”. Quanto mais mal o ex ou a ex se torna, o pai e a
mãe dos filhos dele ou dela, também estará mal.

Esses são processos disfuncionais extremamente doentios e hoje em dia,
infelizmente, muito comuns. Porque as separações estão acontecendo por qualquer
motivo e quanto mais separações banais, mais filhos desajustados teremos.

Os filhos, muitas vezes, entram no jogo e assumem a posição de mártir-salvador.
Existem filhos que assumem, por exemplo, num casamento desfeito, a posição de
mártir-salvador da mãe, assumindo uma posição contra o pai. Fica contra a nova
companheira do pai e vão fazendo jogos, estimulados pela própria mãe. Outros
assumem a salvação do pai, quando é ele que faz o jogo. São jogos de vítimas,
jogos de mártires-salvadores, jogos de martirizadores, gerando graves
comprometimentos para todos os envolvidos.

Fim da 1ª parte.

RELACIONAMENTO FAMILIAR:
CONVITE À SEMEADURA DE AMOR

Sabemos que a família é o ambiente onde somos convidados a amar, exercitando o
amor a cada dia, muitas vezes, amor aos inimigos que renascem no ambiente familiar.

Portanto, o relacionamento familiar é um convite à semeadura de amor.
É muito importante para os pais, mas também para os filhos refletirem a respeito da
Parábola do Semeador. Porque existem filhos que se tornam, espiritual e
energeticamente, orientadores dos próprios pais. Não é uma função própria para o
filho, mas, às vezes – por uma situação circunstancial em que o filho tem uma
condição espiritual mais evoluída do que os pais -, ele pode ser alguém que terá a
função de colaborar no desenvolvimento dos pais, semeando amor nos seus corações.

Eis que o semeador saiu a semear
E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na; e outra
parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo
Nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se
E secou-se, porque não tinha raiz.
E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na.
E outra caiu em boa terra e deu fruto: um, a cem, outro, a sessenta, e outro, a trinta,
Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.”
(Matheus, Cap.13 vv 3 a 9)

Se observarmos a Parábola superficialmente, poderemos, até, achar
que esse semeador é muito descuidado, pois semeou ao pé do
caminho, nos pedregais, nos espinheiros e na boa terra.
Por que, então, Jesus o colocou dessa forma, apenas semeando, sem
se ocupar onde a semente caia?
Ele está querendo chamar a atenção, não para o semeador em si, mas
para o tipo de terreno em que que a semente cai.

Parábola – contexto familiar
Como nos reporta a questão 774 de O livro dos
Espíritos, a função primordial da família é a
colaboração com Deus para aprendermos a nos
“amar como irmãos”. Nessa função, somos
convidados a agir como semeadores de amor,
independentemente de como os demais membros da
família vão receber a nossa semeadura.

Nosso papel é o de semear as sementes do amor, estimulando cada pessoa da
nossa família a fazer o mesmo, de acordo com suas possibilidades.
Por isso não cabe a nós, como semeadores, exigir a germinação e frutificação da
semente. A germinação vai depender do terreno onde cair, isto é, do potencial de
cada membro da família.
Cabe a cada um dar o melhor de si na escolha das sementes que nos pertencem.
Nesse aspecto, temos as sementes do amor, da renúncia, da mansuetude, da
humildade, da tolerância...

O que cada membro vai fazer com as sementes,
pertence a ele próprio, sabendo que, as sementes de
amor, sempre convidará o outro a fazer o mesmo e
ela é imperecível.
Os diferentes tipos de terreno simbolizam, na
família, os diferentes perfis psicológicos de seus
componentes. Temos seis perfis: beira do caminho,
pedregal, espinheiro e três perfis de terra fértil que
produzem 30, 60 e 100. Isso significa que tem uma
terra mais fértil que outra.

Nas diversas famílias temos pessoas que se comportam como se estivessem à beira do
caminho. Essas pessoas permanecem na periferia da vida e vivem de maneira superficial,
sem comprometimento com a própria vida. Estão muito distantes da verdade libertadora e
vivem como autômatos, distantes do real sentido da vida.
São aquelas que não são nem boas, nem más...
A semente cai, mas não tem como germinar, naquele momento.

Outras se comportam como os pedregais, com pouca terra, onde a semente cresce
rapidamente e logo morre, queimada pelo sol. Simbolizando os que, inicialmente, se
empolgam com a possibilidade de evoluírem, e logo se desmotivam. Já conhecem a
verdade, mas ainda não querem se comprometer com ela.

Os que estão no movimento do pedregal são os que já tem um início de despertar para o
bem, para o bom, para o belo, mas a terra ainda é pouca, como é pouca tem mais pedra do
que terra, a semente cresce rápido, mas logo é crestada pelo sol.

Temos as pessoas que se comportam como espinheiros que, por mais que as sementes amorosas caiam
sobre elas, as sufocam sob o peso dos sentimentos egóicos, tais como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a
presunção, como se a vida não fosse uma dádiva divina para a própria evolução.

O perfil espinheiro é diferente dos dois primeiros, porque um deles está na superficialidade, nem bem,
nem mal. O outro já tem a propensão ao bem, mas é um bem muito fugaz. O espinheiro é aquele que
sufoca o amor, a partir do desamor.
Essa pessoas sufocam as verdades dentro de si mesmas e, normalmente, enveredam por caminhos que
produzem muito sofrimento que estará, posteriormente, as transformando. Sufocam, em si mesmas,
todas as possibilidades de buscarem um sentido para a vida.

Enfim, temos os que já estão em terra fértil, simbolizando aqueles que já buscam um
sentido para a própria existência. Já estiveram em outros perfis e, graças à dor que esses
perfis geram, resolvem aceitar o amor divino e iniciar a produção do amor em si mesmos.
A vida para eles, começa a ter o verdadeiro sentido que é amar.

Uns produzem trinta, simbolizando aqueles que iniciaram um processo
de fertilização da própria existência.
Outros produzem sessenta, simbolizando aqueles que já estão em situação mediana.
Despertaram a mais tempo e utilizam a verdade para transformar as suas vidas, para
melhor. Conseguem perceber o verdadeiro sentido da vida e
buscam vivê-la com qualidade.
Outros produzem cem, simbolizando aqueles que já são fieis à verdade. Têm as suas vidas
repletas de sentido, com excelente qualidade, e utilizam todos os recursos para viver o Ser
que são, em comunhão plena com Deus.

SEMEADURA DE AMOR
No contexto familiar, uma grande dificuldade surge porque queremos que todos os
membros da família estejam no perfil terra fértil, de preferência produzindo cem.
Será que isso é possível num planeta de expiações e provas?

NÃO, isso é próprio dos mundos superiores.

E uma das coisas mais importantes para todos nós é que, se, por exemplo, tivermos um
cônjuge que está num perfil de espinheiro, como vai ser esse casamento?
Se tivermos um filho no perfil à beira do caminho – aquele superficial, que não liga para
nada – e que não está disposto a se espiritualizar, como vai ser o processo educativo dele?
Se tivermos um pai ou uma mãe, no perfil pedregal, como será a convivência com eles?
Enfim, se tivermos qualquer um de nossos familiares em um dos
perfis inferiores, o que poderemos fazer com essa relação?

Se aceitarmos essas situações momentâneas de ter familiares nesses perfis e não quisermos,
ilusoriamente, transformá-los em terra fértil, vamos ter um casamento trabalhoso, uma
relação pais e filhos, trabalhosa, uma relação com pai, mãe, irmãos, trabalhosa.

Poderemos superar essas dificuldades e conviver, em relativa harmonia,
se agirmos como semeadores de amor.
Quando Jesus fala do semeador que saiu a semear,
percebemos que não é um semeador qualquer, não é um agricultor.
Por que não é um agricultor?
Um agricultor vai semear as sementes a esmo?
Vai colocar sementes à beira do caminho, no espinheiro, no pedregal?

O agricultor comum só vai semear em terra fértil.

O semeador que Jesus está falando é diferente.
É simbolicamente, um semeador das sementes de amor.
Cada um vai semear de acordo com aquilo que puder.
É claro que só podemos semear, se já estivermos na posição de terra fértil.

Sabemos que pela Lei de Evolução, todos os perfis inferiores vão se tornar terra fértil.
Estagiar nesses perfis causa dor e sofrimento e isso vai fazer com que aos poucos ,
se tornem terra fértil.

É ai que se encontra uma grande dificuldade no ambiente familiar.
Não queremos que um familiar nosso sofra.
Isso acontece principalmente na relação entre pais e filhos.
O pai e a mãe não querem que seus filhos passem pela dor e, muito menos, por
sofrimentos. Seria perfeitamente natural esse desejo dos pais, se isso fosse possível.
Como pode um filho ou uma filha não passar por uma dor, ou sofrimento,
num Planeta e expiações e provas?
Não vai ser possível.

Contos de fada não existem...

O pai e a mãe conscientes vão orientar os seus filhos, independentemente do perfil onde
eles se encontram. O pai e a mãe agem como semeadores e vão dar as orientações,
quantas vezes forem necessárias, fazendo a parte deles, colaborando com Deus na
formação do caráter dos filhos.
As orientações vão ficar na mente do filho.
Quem disser assim: “Eu só vou semear em terra fértil”, não estará na posição de
semeador. Será um “colhedor” porque, na verdade, estará querendo colher os frutos que
não lhe pertencem.

É fundamental que assumamos a função de semeadores, pois caso contrário ficaremos
ansiosos, perturbados e, então, acabaremos por assumir posições disfuncionais que não
desejamos, mas que assumimos, porque queremos respostas imediatas.

É importante lembrar sempre a parte do Pai-Nosso em que Jesus fala
“...Seja feita a Vossa Vontade”.
Qual é a vontade de Deus para nós?
Nossa evolução, que melhoremos e sejamos plenamente felizes. Essa vontade de Deus –
que é idêntica para todos os Seus filhos, todas as Suas criaturas -.
Ele criou leis que vão nos levar até lá, custe o que custar. Essas leis são inexoráveis. Não
temos como fugir desse caminho, mas só temos o poder de evoluir por nós mesmos. O
outro evolui por ele mesmo. Cada um de nós tem o seu momento de despertar e seguir o
seu caminho.

A Providência Divina vela por todos nós para que possamos praticar exercícios de amor,
para poder sentir e vivenciar isso plenamente.

Uma das coisas mais acalentadoras e que gera mais aconchego na vida, é confiarmos em
uma Providência Divina que vela por nós e pelo Universo inteiro.
Essa convicção faz com que consigamos superar quaisquer dificuldades que existam, para
vivermos em família de forma mais saudável e feliz. Então, o Universo se abre para nós,
pois estamos decididos e prontos para viver a Vida dessa maneira.

“Vinde a mim todos os que estais sobrecarregados, aflito
,amargurados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou
brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para a
vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve.”
(Mateus: 11, 28 a 30)
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