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A família pode ser compreendida como o lugar 
em que ocorre o aprendizado primário de como 
um indivíduo pode se preparar para o mundo lá 
fora. Ou seja, a família é a base da sociedade hu-
mana, onde todos os seus integrantes tem impor-
tância e participação para crescimento da família. 
Observando as aranhas podemos encontrar grande 
lição através da teia que elas produzem.

São diversas as espécies de aranha que vivem 
na natureza. Muitas delas constroem teias. Os fios 
dessas teias, constituídos de seda, são produzidos 
em glândulas especiais, localizadas no abdômen 
da aranha. Ao sair, a seda solidifica-se em contato 
com o ar, formando um fio, e a aranha constrói sua 
teia. A teia tem propriedades que ajudam a aranha 
a filtrar o som e assim controlar a temperatura 
dela. É importante ressaltar que, mesmo parecen-
do frágeis, mantendo as devidas proporções de 
diâmetro, teias são cinco vezes mais fortes do que 
aço, e, além disso, podem ser esticadas até quatro 
vezes o seu comprimento sem se partir. É por isso 

que uma teia relativamente fina é capaz de parar 
um besouro voando em alta velocidade e até um 
morcego. Outro fato interessante sobre a teia é 
que ela podem ter formatos diferentes, arredonda-
dos, espiral, mas todas possuem seus raios de fios 
interligados, que unidos demonstram sua força.

Assim também é a família, formada por seres 
diferentes, mas ligados por um laço especial e 
cuidadosamente planejado por Deus: o amor. Por 
meio da união familiar, construímos as diretrizes que 
precisamos para moldar nossos princípios e valores 
diante do meio social. O propósito aqui é unir a fa-
mília, de maneira que os relacionamentos sejam la-
pidados continuamente. Independente das relações 
mantidas, a família sempre estará ligada, de um jeito 
ou de outro. Assim como os fios da teia de aranha 
são interligados para uma finalidade, nós também 
temos como parte desses laços, o cumprimento de 
um propósito projetado por Deus para as famílias 
da terra. Esses laços quando interligados, tornam a 
família unida, forte e que vence junto.
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