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Introdução 

Criar os filhos com amor e propósito não é algo que 

acontece por acaso. Requer um esforço, uma intenção, 

uma vontade de fazer isso. Quem dera fosse tão fácil 

quanto estalar os dedos e pronto! Não há manual que 

possa oferecer tudo o que você precisa saber para uti-

lizar em cada situação. Mas há alguns princípios que 

podemos considerar, adaptar, moldar e configurar. E 

isso poderá fortalecer os laços entre a sua família. 

Em minha experiência, tanto de pai quanto de mi-

nistro religioso, eu vi seis destes princípios. Eles são: 

1. Compromisso; 

2. Tempo juntos; 

3. Comunicação; 

4. Reconhecimento; 

5. Manejando as crises; 

6. Vida espiritual. 

Quando colocamos em prática estes princípios den-

tro da nossa família, vamos alcançar ótimos resultados. 

Quer saber mais? Ficou interessado? Então convido 

você a continuar lendo comigo... 

 

 

 

 

 



 

1 – COMPROMISSO 

Exemplos de compromisso: 

• Ler uma história com os seus filhos na hora de ir 

dormir, mesmo que você esteja perdendo aquele 

capítulo importante da novela, ou aquele jogão de 

futebol. 

• Fazer algum trabalho voluntário regularmente. 

• Abraçar alguém, mesmo sem motivos específicos. 

Abrace! 

• Quando você prometeu pedir a Deus por uma pes-

soa, faça isso. Não esqueça. 

• Não faltar ao trabalho ou à escola sem necessidade. 

Somente em casos urgentes. 

• Cumprir a promessa: Na saúde ou na doença; na 

alegria ou na tristeza. 

Resumindo, assumir um compromisso é uma das 

aventuras mais arriscadas da nossa vida. Quando nos 

comprometemos com alguém ou com alguma coisa, 

nos lançamos a um futuro incerto, diferente, inespe-

rado. E prometemos que estaremos lá, solidários, ao 

lado de pessoas que, em muitos casos, não terão con-

dições de nos dar tudo aquilo que esperamos delas. 

Como faremos isso? Assumindo um compromisso, as-

sumindo o risco de confiar em algo que não é uma cer-

teza. 

 



 

O medo do compromisso: 

O medo do compromisso pode ser definido como a 

falta de vontade para sacrificar a si mesmo por uma 

causa ou um ideal. O autor e professor cristão Jerram 

Barrs observa que “nosso mundo pós-moderno perdeu 

o sentido de que há um significado importante para a 

vida, uma história que explica a vida. A pós-moderni-

dade deixa as pessoas sem respostas para a pergunta: 

Por que vivemos? Esta mensagem chega constante-

mente aos nossos filhos pelos meios de comunicação. 

Cada vez mais escutamos que não há um sentido para 

a vida, uma razão ou objetivo. Dessa forma, o mais im-

portante é viver o agora sem pensar nas consequên-

cias. Esta mensagem está nos meios de comunicação, 

especialmente nos programas feitos para crianças”. 

Por que custa tanto assumir um compromisso? 

Talvez o medo da rejeição, de ser ferido, de perder 

a liberdade ou, até, de ter que gastar algum dinheiro 

ou sacrificar seu tempo ou suas vontades. Mas, para 

criar nossos filhos de forma eficaz, de modo que en-

contrem um propósito para suas vidas, precisamos as-

sumir o compromisso! 

Como identificar o medo do compromisso? 

A seguir, apresentamos algumas frases que podem 

indicar o medo do compromisso ao formar uma família: 

• Vamos experimentar um tempo juntos para ver se 

funciona antes de nos casarmos para uma vida toda. 

• Eu te amo, mas não tenho como viver com você por 

enquanto. 



 

• Juntos para sempre, enquanto durar meu amor por 

você. 

• Tem certeza? Não é melhor esperarmos mais para 

ver se dá certo? 

• Você na sua casa, e eu na minha, está tão bom as-

sim. Por que mudar isso? 

Como já dissemos, compromisso envolve assumir 

riscos, sacrifícios e esforço. 

Há esperança para quem tem medo de compro-

misso? 

Para começar, é importante lembrar que não há 

pessoas perfeitas. Você e eu cometemos erros. Por isso, 

não se pode perder a esperança. Ao tomar uma deci-

são errada, sempre há tempo de assumir e consertar o 

erro. 

Você já parou para pensar sobre o perdão? Perdoar 

é juntar os pedaços quebrados e uni-los novamente. 

Perdoar quer dizer que uma pessoa não precisa viver 

para sempre com a culpa de uma promessa quebrada, 

nem precisa estar amargurado por ter causado alguma 

mágoa a outra pessoa. Então, considerando que não 

somos perfeitos, a boa notícia é que, sim, nós somos 

perdoados, e podemos perdoar. 

Na Bíblia há muitas referências ao perdão, e também 

encontramos nela o exemplo perfeito de perdão. Jesus, 

o Filho de Deus, pegou todas as nossas promessas não 

cumpridas, todo o dano que causamos a outras pes-

soas, e levou tudo isso para a cruz, onde ele morreu 

por mim e por você. Ele assumiu a culpa de todos os 



 

nossos erros para que possamos receber o perdão de 

Deus. Agora que fomos perdoados, podemos perdoar 

aos outros também. 

Arrisque-se, confiando que Deus dará as forças que 

você precisa para cumprir seus compromissos. Na Bíblia 

lemos “Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar 

qualquer situação” (Filipenses 4.13). 

Por fim, lembre-se de buscar ajuda de outras pes-

soas que estão dispostas a apoiar você em seus com-

promissos, orientando e acompanhando cada passo 

seu. 

Atitudes que ajudam na criação dos filhos 

• Dê aos seus filhos uma base espiritual para a vida. 

Ensine-os que Deus os ama, perdoa, e que ele está 

completamente comprometido com eles. 

• Cumpra as promessas que você faz para os filhos. 

Só boas intenções, muitas vezes, não são suficientes. 

• Cumpra as promessas que faz para outras pessoas. 

Seus filhos aprendem mais com o seu exemplo do 

que com suas palavras. 

• Demonstre com suas ações que há valores pelos 

quais vale a pena fazer sacrifícios, ainda que muita 

gente não faça isso. 

• Ame-os muito, a ponto de saber impor limites, e re-

compensá-los quando eles aprenderem a respeitar 

os limites. 



 

• Admita os seus erros e peça perdão a eles quando 

for o caso. 

Compromisso = Disciplina 

Todos os pais enfrentam o problema da disciplina 

dos filhos. Como disciplinar? Quanto? Em que mo-

mento? As perguntas sobre a disciplina fazem parte da 

criação dos filhos, porque a desobediência é parte da 

nossa vida. 

Quando um filho ou filha não segue as regras, é pre-

ciso haver disciplina. Às vezes os pais escolhem a forma 

mais fácil e imediata de correção: o castigo físico ou 

verbal. Ainda que isso possa corrigir uma criança no 

momento, em geral traz resultados que não são sau-

dáveis a longo prazo. 

A violência verbal e a física podem fazer a criança 

acreditar que estas são formas normais de alcançar os 

resultados pretendidos, e ela pode carregar isso em sua 

personalidade no futuro. Por outro lado, esse tipo de 

castigo não ensina a criança a compreender a relação 

que existe entre uma conduta ruim e as suas conse-

quências. 

Quando deixamos que nossos filhos experimentem 

as consequências de suas ações, falando especifica-

mente das ações ruins, estamos ensinando a realidade 

da vida adulta. Por exemplo, se você chega tarde ou 

falta muitas vezes ao trabalho, uma consequência ló-

gica é que você perderá esse trabalho. 

Uma consequência só é lógica para a pessoa que a 

experimenta. Se a sua filha adolescente não quer 



 

assumir a responsabilidade de limpar e arrumar o 

quarto, uma consequência lógica seria pagar alguém 

que o faça, e descontar isso da mesada dela. Quem irá 

sentir a consequência é a filha, porque é resultado di-

reto de sua forma de agir. 

Critérios para as consequências lógicas 

• Certifique-se de que a consequência está de acordo 

com a má conduta. 

• Quando você estabelecer que determinada ação 

terá uma consequência específica, se esta ação for 

praticada, a consequência deve ser cumprida imedi-

atamente. 

• Quando falar com os filhos sobre uma consequên-

cia, não demonstre ira ou raiva, mas fale com amor, 

de forma clara. 

• Depois de cumprida a consequência, aproveite para 

elogiar e ressaltar outras coisas boas da pessoa. 

 

2 – PASSAR TEMPO JUNTOS 

Em uma pesquisa, foi perguntado a 1.500 crianças 

“O que você acredita que faz uma família feliz?”. A 

grande maioria disse: “Quando fazemos as coisas jun-

tos”. 

As crianças desfrutam de tudo que fazem, seja arru-

mar a casa ou brincar de alguma coisa qualquer, desde 

que seja feito em conjunto com os pais, irmãos e os 

amigos. A maioria de nós gostaria de passar mais 



 

tempo com os filhos, mas a grande pergunta é: como 

achar tempo para isso? Bom, assim como em todas as 

outras áreas de nossa vida, planejar é importante. Já 

disseram que “quem falha em planejar, está planejando 

para falhar”. 

Considere a possibilidade de fazer algumas mudan-

ças ao planejar o seu dia e distribuir o seu tempo entre 

as tarefas. 

• Procure passar pelo menos 10 minutos por dia com 

cada um de seus filhos, individualmente, assegu-

rando-se de que ele saiba que esse tempo é so-

mente para ele e você, juntos. 

• Ache espaço em sua agenda para levar seus filhos 

para comer, e aproveite este tempo para conversar 

com ele e ouvir o que tem a dizer. 

• Otimize o tempo que você tem. Aproveite-o ao má-

ximo com seus filhos. Se você pretende assistir a um 

filme, que tal deixar isso para outra hora e passar 

esse tempo com eles? Ou que tal escolher um filme 

que possam ver juntos? 

• Está numa fila de supermercado ou esperando seu 

horário em uma consulta? Que tal falar com seu fi-

lho, ligar para ele? 

• Participe mais ativamente das atividades ou esportes 

que os filhos praticam. 

 

 



 

Fast food e filhos perfeitos 

Vivemos no mundo do fast food delivery, das com-

pras online com entrega quase imediata, dos pedidos 

personalizados. Graças às tecnologias estamos nos 

acostumando a ter tudo a todo instante. Queremos 

tudo agora, rápido, do nosso jeito, sem sair de casa. 

Isso leva muitos pais a crerem que seus filhos vão nas-

cer, crescer e se tornar adultos nesse ritmo, com pouco 

esforço, por conta própria. O que, na verdade, não 

acontece. 

Na Bíblia, no capítulo 10 do evangelho de Marcos, 

lemos o que aconteceu num dos momentos em que 

Jesus estava muito ocupado. Algumas mulheres leva-

ram suas crianças para que Jesus as abençoasse. Os 

discípulos de Jesus começaram a dizer a elas que não 

incomodassem o Mestre. Mas Jesus reprovou seus dis-

cípulos e dedicou um tempo para ficar com as crianças, 

dizendo que “o Reino de Deus é das pessoas que são 

como estas crianças”. 

Deixando de lado sua agenda sobrecarregada e 

toda uma multidão, Jesus tomou as crianças nos braços 

e dedicou um tempo a elas. Ele sabia que esse era um 

momento extremamente importante para dedicar a 

elas. 

Sabemos que a qualidade do tempo que passamos 

com nossos filhos é fundamental, mas só a qualidade 

não tem resultados sem a quantidade. Quanto mais 

tempo passarmos com nossos filhos, mais oportuni-

dade teremos de ensinar-lhes e prepará-los para a vida. 



 

Se queremos que nossos filhos se sintam cômodos 

para confiar e compartilhar conosco os seus problemas, 

seus sonhos, sentimentos e aspirações, precisamos de-

dicar tempo a eles. Não é possível construir uma família 

saudável se não dedicarmos nosso tempo a isso. Muitas 

portas só se abrem uma vez na vida. São muitas opor-

tunidades únicas que se apresentam aos filhos durante 

seu crescimento. Se não estivermos ao lado deles nes-

ses momentos, haverá outros que poderão tomar o 

nosso lugar, com outras ideias, que podem levá-los por 

caminhos errados. 

Não se trata, então, de criar mais tempo, porque to-

dos temos a mesma quantidade de horas em um dia. 

Mas estou falando de aprender a usar mais sabiamente 

o tempo que temos. 

Momentos eternos 

Em um de seus livros, Max Lucado escreve algo so-

bre o que ele chama de “Momentos Eternos” ou “Ins-

tantes Eternos”. Ele diz que estes momentos são como 

uma cena que se congela, precisando ser desfrutada... 

um momento que nos faz lembrar dos tesouros que 

estão ao nosso redor: nosso lar, a paz, nossa saúde. Um 

momento que, de forma amorosa, faz com que deixe-

mos de nos preocupar com as coisas materiais e pas-

sageiras, como o dinheiro, nossos pertences ou a nossa 

preocupação com o horário. Um momento que quebra 

a dureza do mais frio coração humano e faz uma lá-

grima rolar, e que dá esperança nos momentos mais 

escuros da nossa vida. 



 

Todos nós temos momentos como estes. Momentos 

eternos. Momentos que desfrutamos e guardamos 

para sempre. Momentos que nos dão uma pequena 

ideia de como pode ser o céu. Você lembra da sensa-

ção ao ver pela primeira vez seu filho recém-nascido? 

Não é uma das cenas mais preciosas da nossa vida? 

Ou quando seu filho senta no seu colo e relaxa para 

descansar, ou dá aquele abraço em você e fica quieti-

nho debruçado no seu ombro, em silêncio? Quanto va-

lem estes momentos? 

Estes momentos eternos são importantes porque 

nos fazem lembrar que tudo está bem. O Rei está sen-

tando em seu trono, e a vida merece ser vivida. 

Pense em alguns destes momentos eternos, especi-

ais, impagáveis. Por que você não aproveita para escre-

ver algo sobre eles? Naqueles dias em que você quase 

não acreditar que as coisas estão bem, pegue estas 

anotações e lembre do cuidado diário de Deus. 

Tome um tempo para... 

• Falar com os filhos sobre a história da família, mos-

trar fotos, procurar o país ou a cidade de origem da 

família. 

• Ensinar aos filhos as verdades eternas, por exemplo, 

falar sobre o amor que une a família e que nunca vai 

deixar de existir. 

• Falar sobre coisas sérias, por exemplo, o que acon-

tece após a morte? Para onde vamos? 



 

• Ensinar aos filhos que, por meio da fé em Jesus, que 

morreu por nós, podemos estar seguros de que va-

mos para o céu quando esta vida aqui terminar. 

 

3 - COMUNICAÇÃO 

As crises na comunicação 

Charles Dickens escreveu: “Foi o melhor dos tempos. 

Foi o pior dos tempos”. Ainda que estas palavras te-

nham sido escritas em 1.800, elas se encaixam muito 

bem em nosso mundo atual. Podemos dizer que esta-

mos vivendo o melhor dos tempos. Nunca foi tão fácil 

nos comunicarmos e mantermos contato com as pes-

soas como fazemos hoje. O uso generalizado da Inter-

net aproximou as distâncias e aproximou as pessoas.  

Mas, podemos dizer que estamos vivendo o pior 

dos tempos também, porque, apesar das grandes fer-

ramentas de comunicação, as pessoas estão solitárias e 

desconectadas umas das outras no campo pessoal. Al-

gumas, até, estão morrendo por causa do isolamento, 

da falta de comunicação. 

Hoje em dia é comum os membros de uma família 

quase não conversarem, ou até mesmo, se verem em 

casa. Por exemplo, muitas vezes uma pessoa não co-

nhece sequer o seu vizinho, ou não sabe que seu vizi-

nho sofreu um acidente grave ou está enfrentando um 

problema sério de saúde. Ou, pessoas que vivem rode-

adas de outras no trabalho, mas se sentem tão solitárias 

que pensam em suicídio. 



 

A Internet comunica, agiliza, mas faz isso de maneira 

impessoal e numa única direção. Hoje, mais do que 

nunca, ouvimos em nossos lares e em nossos ambien-

tes de trabalho ou estudo um gemido que diz: “por fa-

vor, preciso de alguém de carne e osso que me toque, 

que me fale, que me escute”.  

O que podemos fazer? Vamos continuar nesse as-

sunto dando algumas sugestões. 

Como estabelecer uma boa comunicação 

• A menos que seja absolutamente necessário, evite 

dar o “sinal de ocupado”. Esse sinal vem através de 

frases como: “Agora não, filho, estou ocupado”. “Es-

pera um pouco, querido, estou muito cansada”. “Vá 

pedir para a sua mãe”. “Mais tarde a gente brinca, 

ok? Agora estou vendo meu programa de TV”. Se 

alguém recebe o “sinal de ocupado” muitas vezes, é 

provável que deixe de chamar quando for necessá-

rio. 

• Demonstre afeto. Os equipamentos como celulares 

e computadores não podem abraçar nem sorrir para 

seus filhos. A internet não pode passar o braço no 

ombro deles e dizer “te amo, meu querido”. Nem 

podem dizer a eles o quanto são importantes, nem 

se sentar com eles à noite para fazer uma oração. 

• Escolhas suas palavras com cuidado. O que dizemos 

pode animar uma pessoa, mas também pode jogá-

la mais para baixo, depreciá-la. A Bíblia diz que pre-

cisamos dizer a verdade, mas devemos fazer isso 



 

com amor (Efésios 4.15). Os especialistas em Marke-

ting gastam milhões para vender produtos e ideias. 

Para aproveitarem ao máximo os poucos segundos 

da atenção das pessoas, eles escolhem, analisam e 

experimentam com cuidado cada palavra que irão 

utilizar em uma propaganda. Da mesma forma você 

também tem um tempo limitado para se comunicar 

com seus filhos. Por isso, antes de falar, pense bem 

em como irá falar. 

• Escute! Mas escute como coração. Escutar não é o 

mesmo que ouvir. Ouvir é receber a informação. Es-

cutar é compreender o que a outra pessoa está di-

zendo, pensando e sentindo. É sermos sensíveis aos 

sentimentos da pessoa. Ela está irritada, magoada, 

angustiada, decepcionada? Isso requer prática, mas 

se não soubermos escutar, não saberemos o que di-

zer. 

• Converse COM o seu filho, ao invés de falar PARA 

ele. Pense na forma como você se dirige aos filhos. 

Se você falar de forma autoritária, a resposta poderá 

ser defensiva e desafiadora. Ao invés de gritar “Eu te 

mandei arrumar o quarto agora mesmo”, você pode 

dizer “Preciso que você me ajude e arrume o quarto. 

Não gosto quando seu quarto está bagunçado e 

sujo. Nem consigo saber se as roupas no chão estão 

limpas.” A mensagem está clara. As crianças sabem 

o que fazer, mas quando você não dá uma ordem 

direta, está apelando para a inteligência delas, 



 

motivando-as a cumprirem a tarefa por causa de um 

objetivo. 

• Reconheça os sentimentos dos filhos. Se eles dizem 

que estão se sentindo tristes, ou inseguros, ou com 

medo, não diga simplesmente “que não devem se 

sentir assim”. A criança pode achar que esses senti-

mentos não são normais e que é errado sentir isso. 

Dê valor aos sentimentos, explique que eles existem 

e é necessário aprender a lidar com eles. 

• Promova um ambiente seguro. Os filhos precisam 

sentir nos pais a confiança de que, seja qual for a 

situação, eles não serão abandonados. Só assim eles 

dirão o que precisam dizer, sem mentiras, e abrirão 

o coração para seus pais. Ame-os com o mesmo 

amor que Cristo nos ama. Faça-os saber que este 

amor é incondicional e que é movido pelo amor de 

Cristo, que viveu, morreu e ressuscitou por amor a 

nós. Diga a eles que você também falha e erra na 

tarefa de ser mãe ou pai, mas Deus nunca irá nos 

abandonar ou decepcionar. 

Dicas para se comunicar com os filhos 

Reúna os filhos para o jantar, ou almoço, e grave 

toda a conversa. Depois, mostre a eles a gravação e 

analise o que falaram. Como foram as palavras? Positi-

vas? Negativas? Todos foram tratados com respeito ou 

com sarcasmo e frieza? 

Escolham alguns temas, faça uma lista dos assuntos 

para tratar: 



 

• Agradeçam pelas tarefas bem feitas e pela ajuda de 

todos. 

• Discutam problemas ou reclamações. 

• Falem de questões financeiras. 

• Compartilhem alguma alegria ou situação positiva. 

• Façam uma oração juntos. 

Escolham uma noite da semana, deixem sempre re-

servada, para divertirem-se entre família. Pode ser para 

ver um filme, comer algo especial, saindo para cami-

nhar, etc. Desta forma não só vão compartilhar uma 

noite divertida em família, mas terão a oportunidade de 

planejar juntos o que farão a cada semana. 

 

4 - RECONHECIMENTO 

Por que somos especiais? 

Uma maneira de definir a imagem que temos de nós 

mesmos é pela forma como nos vemos ou pelo que 

acontece ao nosso redor. Somos mais altos ou mais 

baixos que os demais? Gostamos mais de música ou de 

esportes? Temos facilidade para aprender ou nos atra-

palhamos em algumas matérias específicas? 

Por outro lado, a autoestima pode ser definida com 

base em “como nos sentimos” baseados na autoima-

gem que temos. Uma autoestima saudável pode de-

monstrar que sabemos que fomos criados por Deus do 

jeito que somos, e somos amados por ele de forma in-

condicional. 



 

A Bíblia nos diz: “O seu amor é tão grande, que so-

mos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus 

filhos” (1João 3.1). Deus escolheu você, seus filhos, sua 

família, não importa como ela é, o tamanho ou onde 

vocês moram, e ele os amou com um amor que supera 

toda a compreensão humana. Você, mãe ou pai, tem o 

privilégio de ensinar sobre esse amor a seus filhos. 

Dez mandamentos que ajudarão seus filhos a saber 

quem são e a quem pertencem 

1. Faça com que eles saibam que você os ama incon-

dicionalmente. Eles devem saber que você os ama 

pelo que são, e não pelo que fazem ou deixam de 

fazer. Um filho que é amado assim, vai pensar: 

“meus pais não gostam que eu faça isso ou aquilo, 

mas sei que me amam mesmo assim”. Um amor 

como esse requer tempo e dedicação. 

2. Ame os filhos com palavras e ações. Faça com que 

ele saiba sempre que é um filho de Deus, especial-

mente criado, amado e salvo por Jesus. Diga que o 

ama, e reafirme isso com ações. 

3. Cumpra as suas promessas. “Vamos andar de bici-

cleta amanhã” ou “depois da janta vamos ver um 

filme todos juntos”. Para as crianças as boas inten-

ções não bastam. É preciso colocar em prática. 

4. Demonstre amor ao seu cônjuge. Quando os filhos 

veem que os pais se amam, se respeitam e se tratam 

de forma carinhosa, eles se sentem mais seguros. 



 

5. Deixe que eles saibam como são importantes aos 

olhos de Deus. A autoestima de seu filho dependerá 

de saber quem é e a quem pertence. 

6. Mostre a eles que existem limites e regras. Ensine 

claramente o que está bem e o que está mal, de 

acordo com o que Deus estabeleceu como bem ou 

mal. Ajude-os a ver estes limites. Os filhos respon-

derão positivamente às regras quando entenderem 

e acreditarem que o mesmo Deus que as estabele-

ceu ama a cada um de seus filhos, e que estas regras 

são para o seu próprio bem. 

7. Nunca deixe que um filho perca o sentimento de 

que é especial. Se ele não passou em um exame ou 

não foi escalado para alguma atividade esportiva, 

procure valorizar outras qualidades que ele tem e 

que o destacam. 

8. Não danifique a autoestima de seus filhos. Seja rá-

pido para elogiar e dar valor a ele, e não critique de 

forma depreciativa. Fique atento para cumprimentá-

lo assim que fizer algo bom. 

9. Não espere coisas impossíveis. Seu filho não precisa 

seguir os seus passos em tudo. Isso pode até acon-

tecer, mas não é uma regra. Ame-os pelo que são e 

ajude-os a desenvolver seus talentos especiais que 

Deus deu. 

10. Peça desculpas quando cometer um erro. Como o 

mundo das crianças é pequeno, eles podem achar 

que são os únicos que fazem coisas erradas. E são 



 

os únicos da casa que acabam “pagando” pelos pró-

prios erros, pois muitas vezes não veem as conse-

quências dos erros do pai ou da mãe. O perdão ga-

nha um significado ainda maior quando eles perce-

bem que os adultos também precisam dele. Por-

tanto, acostume-se a pedir perdão quando errar. 

Agradecer é contagioso 

O agradecimento é contagioso. Quando um mem-

bro da família se sente reconhecido terá vontade de re-

conhecer e agradecer a outro membro também 

quando for o caso. Quando recebemos um sorriso, 

provavelmente iremos sorrir de volta. Quando você 

agradece aos filhos por algo que fizeram, o mais pro-

vável é que eles agradeçam também quando você fizer 

algo para eles. Infelizmente, o oposto também é con-

tagioso. Ou seja, se você não tiver o costume de agra-

decer, eles também aprenderão isso. 

Palavras e frases que edificam 

Que tal algumas sugestões de expressões que po-

dem ser utilizadas no dia-a-dia do relacionamento com 

os filhos? Pode parecer estranho sugerir isso, mas para 

algumas pessoas, usar essas frases é um desafio. Você 

pode adaptá-las a cada situação. Então aí vão: 

• Estou muito orgulhoso de você. 

• Obrigado por ser tão querido. 

• Você me dá muita alegria, sabia? 

• Você sabia que é muito especial? 



 

• Vamos colocar isso num lugar onde a gente sempre 

possa ver e lembrar. 

• Te amo demais, meu querido - minha querida. 

• Sou feliz porque Deus fez você desse jeitinho. 

• Você é uma irmã muito querida – irmão muito que-

rido. 

• Somos muito abençoados por ter você como filha – 

ou filho. 

• Bom trabalho, ficou muito bom mesmo. 

• Eu sempre agradeço a Deus por você ser minha filha 

– meu filho. 

• Pode deixar, eu acredito em você. 

• Claro que consegue, eu sei que você consegue. 

• É, você errou, mas vamos superar isso ok? 

• Não fique triste, na próxima vamos nos preparar 

para fazer melhor. 

 

5 – COMO LIDAR COM AS CRISES 

As crianças são sinceras 

Basta prestar atenção ao que as crianças dizem, às 

vezes, para entendermos o que é uma crise. Frases que 

nos deixam embaraçados ou sem ação, podem refletir 

a situação complicada que a criança enxerga melhor do 

que nós. Aqui vão algumas delas: 



 

• Essa é a minha avó. Ela tem essa cara de brava por-

que vive brigando com a minha mãe. As duas não 

sossegam lá em casa. 

• Meus avós moram longe da gente, por isso a gente 

quase não se vê. Eles estão bravos porque a gente 

se mudou para esta cidade. Acho que eles se sentem 

abandonados. 

• Calma, pai. Não fica tão bravo. Eu não fiz nada de 

mais. Na sua época isso não era comum, mas hoje 

em dia todos os meus amigos fazem a mesma coisa. 

• Os adultos são estranhos. Dizem para não fazermos 

isso ou aquilo, mas eles fazem quando pensam que 

não estamos vendo. Meu pai diz para eu não beber, 

mas ele bebe escondido, até da minha mãe. E ma-

mãe passa o dia naquele telefone falando mal dos 

outros, mas diz que isso é muito feio. 

• Minha mãe não gosta dos meus amigos. Ela não 

deixa eles virem aqui em casa e nem deixa eu ir na 

casa deles. Eu gosto dos meus amigos, eles me en-

tendem. 

Como lidar com os conflitos 

Todos nós aprendemos muitas coisas através dos 

exemplos de nossos pais, incluindo a forma como nós 

lidamos com situações conflitantes. Por isso sempre é 

bom nos perguntarmos: Nossos pais resolviam bem os 

conflitos de casa? Eu faço isso da mesma forma? Eu de-

veria fazer algo diferente na hora de resolver conflitos 

em família? 



 

A saúde da nossa família não depende da existência 

ou não de conflitos, mas da forma como lidamos com 

eles. Para poder enfrentar estas situações de forma 

construtiva, aqui vão algumas sugestões: 

• Identifique o conflito: alguns problemas acabam ge-

rando discussões que fogem às razões reais de um 

conflito. Alguém já disse que “um problema bem de-

finido, já está praticamente resolvido”. O filho re-

clama que a mãe e o pai estão pegando no seu pé 

a semana inteira. Reclamam dos horários, do tele-

fone, reclamam que não está ajudando em casa e 

não estuda. Na verdade, o problema começou 

quando encontraram preservativos em sua mochila. 

E ele começou a namorar recentemente. Por isso a 

relação está tão difícil com os pais. 

• Tudo tem o seu momento certo: há um tempo e um 

lugar para tratar de conflitos. Não precisamos “lavar 

a roupa suja” no meio das pessoas, nem precisamos 

fazer os filhos passarem vergonha em público, na 

frente dos amigos. Isso só piora a situação. Respire 

fundo e espere o momento certo, no lugar certo, 

para tratar do assunto. 

• Demonstre respeito: se não demonstramos respeito 

para com os filhos, não devemos nos surpreender 

se eles também não nos respeitarem. Os membros 

de uma família podem mostrar respeito mutuo 

quando se escutam e tratam de ouvir o ponto de 

vista um do outro, mesmo que não concordem ou 

tenham opiniões divergentes. 



 

• Evite o silêncio: muitas vezes um dos membros da 

família se sente ofendido e adotam a política do si-

lêncio. Recusam-se a falar sobre o problema por 

dias, ou semanas. Mas nenhum problema pode ser 

resolvido se não há comunicação. 

• Identifique as opções: qualquer conflito exige que 

olhemos todas as opções. Algumas pessoas acham 

que só há duas soluções – ou eu ganho ou ele ga-

nha. E sempre alguém sai perdendo. Procure uma 

solução onde a família toda saia ganhando. 

• Ore e medite: reconheça os erros, confie no perdão 

de Jesus. Peça a ele que ajude a resolver os conflitos 

de forma positiva e saudável. Procure agir de forma 

agradável a Deus e à sua Palavra.  

Atividade em família 

Reúna a família para decidir quais serão os Dez 

Mandamentos para resolver seus conflitos. Escreva 

tudo em uma folha ou faça um pequeno cartaz para 

ser fixado em lugar bem visível e que todos deem uma 

lida diariamente. A seguir apresento uma lista feita por 

uma família: 

1. Identificaremos o motivo da raiva e pediremos a 

Deus que nos ajude a resolver isso. 

2. Não vamos nos ofender nem deixar de nos falarmos. 

3. Vamos admitir os erros e pedir desculpas quando 

errarmos. 

4. Não gritaremos. 



 

5. Não vamos exagerar nas reações. 

6. Não vamos criticar os outros. 

7. Vamos dizer como nos sentimos. 

8. Se estivermos irritados, deixaremos a discussão para 

quanto estivermos calmos. 

9. Todos seremos responsáveis por buscar uma solu-

ção ao problema. 

10. Vamos ser honestos e dizer a verdade com amor. 

 

6 – VIDA ESPIRITUAL 

“Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda 

inquieto enquanto não descansar em ti.” Santo Agosti-

nho. 

A sociedade quer que acreditemos que a religião faz 

mal às pessoas, ao invés de ajudá-las. No entanto, co-

nhecer a Jesus como o nosso Salvador e amigo, e como 

a resposta às perguntas desta vida, prepara os jovens 

para a vida diária e para uma eternidade de felicidade 

na presença de Deus, lá no céu. 

Se você quer ajudar seus filhos a ver, sentir e desfru-

tar do amor de Deus, aqui vão algumas dicas: 

• Pense nos valores que você deseja que seus filhos 

pratiquem no futuro e pergunte a si mesmo: tenho 

demonstrado a importância desses valores? 

• A vida espiritual é mais do que ir à igreja uma vez 

por semana. Muitas pessoas deixam Deus de lado 



 

durante os dias da semana e lembram dele só aos 

domingos ou sábados. 

• Não tenha medo de demonstrar que você também 

precisa do perdão e da graça de Deus. Admita seus 

erros e confesse-os diante de Deus, com a sua famí-

lia unida. Todos juntos devem submeter-se ao per-

dão que só recebemos através de Cristo. 

• Ore com seus filhos e por eles. Peça a Deus que os 

guie nos estudos, que eles encontrem uma boa es-

posa ou um bom marido, e que a vida deles possa 

fazer a diferença no mundo complicado em que vi-

vemos. 

• Dedique um tempo para ler a Bíblia com seus filhos 

e toda a família reunida. 

• Deixe que seus filhos percebam que a sua fé em 

Cristo está presente em tudo o que você faz. O 

exemplo diário convence muito mais do que pala-

vras. 

• Ajude seus filhos a ver como Deus está presente na 

vida deles. Quando fazem coisas condizentes com a 

fé em Jesus, ressalte essa fé e os bons resultados que 

ela promove na vida deles. Lembre-os do quanto é 

importante e maravilhoso que Deus utilize a vida de-

les para fazer a diferença neste mundo. 

Vamos tratar disso quando crescerem 

Uma das correntes de pensamento que ganhou 

força nos anos mais recentes é a de que não se deve 



 

forçar as crianças a ir à igreja ou a ter uma religião. “Eles 

podem decidir por si mesmos quando forem maiores. 

Sempre fui obrigado a ir à igreja quando era pequeno 

e não gostava disso. Não quero que meus filhos pas-

sem pela mesma coisa”. Esse é o pensamento que pode 

ser encontrado facilmente por aí. 

E se estivéssemos falando de outras coisas da vida 

de nossos filhos? Por exemplo, na escola? “Eu odiava a 

escola quando era pequeno, mas meus pais me obri-

gavam a ir. Por isso, vou deixar que meu filho decida 

no futuro se quer ir à escola ou não”. Ou então, se fa-

larmos sobre o dentista? “Meus pais me obrigavam a ir 

ao dentista quando eu era pequeno, não quero que 

meus filhos passem pela mesma coisa. Ele pode decidir 

quando for maior se quer ir ou não ao dentista”. 

Ainda que as crianças cresçam e decidam se partici-

parão ou não de uma igreja, ou se irão ou não ao den-

tista ou à escola, alguns fatores irão influenciar a deci-

são que os filhos vão tomar no futuro. 

O autor e teólogo Lewis B. Smedes diz que “uma 

família é realmente uma história, e as lembranças de 

uma criança são uma edição limitada de sua história fa-

miliar. Cada nova geração escreve um capítulo novo. 

Mas, para escrever seu próprio capítulo, os filhos de-

vem conhecer os capítulos que ocorreram antes deles.” 

A Bíblia não só nos mostra o que funcionou nas ge-

rações passadas, ela mostra o que vai funcionar no pre-

sente. Quando chama a nossa atenção para o Salvador 

que nos ama, que se preocupa conosco e que 



 

prometeu nunca nos abandonar, a Palavra de Deus nos 

dá forças para o presente, e esperança para o futuro. 

A vida é como um gigantesco quebra-cabeças, com 

peças diferentes e complexas. Conforme avançamos 

em nossos dias, as peças vão sendo encaixadas em seu 

lugar. É mais fácil saber onde colocar as peças quando 

sabemos como é o desenho pronto, montado, que ge-

ralmente vem na caixa do quebra-cabeças. 

Da mesma forma, quando compartilharmos com 

nossos filhos as promessas da Palavra de Deus, estamos 

ajudando-os a ver o resultado final. Quando falamos de 

Jesus e de seu amor, apresentamos a eles a pessoa mais 

importante que eles vão conhecer em toda a vida aqui 

na Terra, que viveu, morreu e ressuscitou para dar-lhes 

a salvação eterna. 

 


