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11º PRINCÍPIO - A exigência na disciplina tem o objetivo
de ordenar e organizar nossa vida e a de nossa família.

PRINCÍPIO ORGANIZADOR
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SEMANA1ª / Princípio com enfoque EU

PARTILHA:
Ÿ É necessário ser disciplinado para exigir e disciplinar.
Ÿ Qual o seu método para disciplinar?
Ÿ Em sua opinião, por que o Princípio é Organizador?

Este princípio organizador me leva sempre a me lembrar de que, além de organizar a mochila de nossos peque-
nos, uma grande parte de nós, carregava em nossas muitas mãos, não só a mochila; mas a lancheira, a pasta, a 
agenda, o brinquedo, o trabalhinho, enquanto eles corriam livres para a entrada da escola. Confundíamos (ou até 
hoje se confunde) o “desejo de ajudar” com o de “fazer pelo filho”, encorajando-os desde cedo a aprenderem que 
sua liberdade dependia do esforço de outra pessoa, desenvolvendo-se assim um ser despreparado para assumir 
e ordenar sua vida. Continuamos por tempos a isentá-los de tarefas com a crença de que exigir e disciplinar está 
ligado ao penalizar ou ficar pegando no pé.

Este princípio nos diz que é necessário ensinar os méritos e os limites da responsabilidade; é preciso aprender a 
dizer “NÃO”, como compromisso indispensável para que os comportamentos inaceitáveis cessem. É nosso papel 
de pais, de autoridade, que amplia recursos para lidar com um cotidiano organizado, e assim, reconhecer o 
terreno que pisamos, deixando claro e evidente o que é permitido e o que é proibido. Somente essa atitude nos 
tira da hesitação do “o que é que estou fazendo aqui?”, não sendo reconhecidos como autoridade e sim somente 
como provedores.

O AE descarta o autoritarismo e as ameaças vazias, que somente nos desautorizam. É a exigência e a disciplina 
que acabam com os bate-boca e as manipulações, e elas não podem ser o último recurso. Só teme os filhos quem 
não os conhece. Educá-los, resgatá-los é ensinar a conexão entre todos os valores, numa trajetória em que você 
descobre que seu filho dependente não é o mesmo de antes da droga, não é o mesmo quando a usa e nem é o 
mesmo quando está abstêmio. Ao aplicar a exigência e a disciplina é absolutamente necessário que ele saiba a 
importância de ambas para sua recuperação, ficando claro que seus privilégios acabam se houver desobediência 
ou transgressão contra as medidas disciplinares de proteção e que, sempre haverá perdas.

Disciplinar e exigir na vida de nossos filhos é a maior prova de AMOR que damos a eles, é apoiando-os em sua 
recuperação que vamos ajudá-los a fortalecerem-se para que se tornem pessoas certas para eles próprios e para 
o mundo em que vivem. Somente a disciplina no AMOR é que nos torna coerentes para exigirmos, primeiramen-
te, de nós próprios e de nossos filhos, o que se ''deve fazer'', tantas vezes tão diverso daquilo que “queremos 
fazer”. A disciplina e a exigência é um atrevimento sem o AMOR, pois nos torna compulsivos, obsessivos, perfec-
cionistas, autoritários e verdadeiros ditadores.
 
Este é o princípio brasileiro que nos propõe a organizar e ordenar nossa vida e de nossa família, para que ela se 
torne mais funcional e digna, assim nossos filhos queridos estarão prontos para olhar de frente os desafios que a 
vida lhes impõe.
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ESPIRITUALIDADE

“A verdadeira bondade excede as personalidades. Somos bons para elevar todos os níveis da Criação 
e para sermos gratos por tudo e por todos, reverenciando todo bem que existe dentro de nós.

O hoje contém tudo para nos realizar e para realizarmos nossas ações, plantando a semente do 
amanhã de forma consciente e responsável para ser e estar “cada vez melhor”. A responsabilidade da 
autorrealização nos pertence, somos nós os geradores e retentores do que produzimos em nossa 
mente e em nossa alma.”

PARTILHA:
Ÿ A droga é incapacitante ou seu dependente químico sabe quem é?
Ÿ Minha família tem flexibilidade para se organizar em relação a direitos e deveres?
Ÿ Que tipo de exigência e disciplina posso “hoje” levar para minha família?

SEMANA2ª / Princípio com enfoque EU e o OUTRO

SEMANA3ª / Princípio com enfoque EU e a SOCIEDADE

PARTILHA:
Ÿ É a exigência e a disciplina que nos chama a responsabilidade. O que posso fazer? O que devo fazer?
Ÿ Como reagimos diante dos valores inversos da sociedade?
Ÿ Quais os verdadeiros valores da minha Comunidade e do meu País?

“Não usar os grupos onde você está inserido para obter vantagens individuais de qualquer natureza” - 
HONESTIDADE.
Ÿ É justo levar vantagens à custa dos outros?
Ÿ O que deve permear de fato a relação humana?
Ÿ Pertencendo aos Grupos de AE o que recebemos?

SEMANA4ª / Rever nossos princípios ÉTICOS:  


