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4º PRINCÍPIO - Pais e filhos não são iguais.
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SEMANA1ª / Princípio com enfoque EU

PARTILHA:
Ÿ Percebo minhas diferenças, sem tentar me justificar, quando preciso melhorar?
Ÿ Estou disposto a rever meus conceitos? Como me sinto em relação às minhas fragilidades?
Ÿ Como me reconheço nesta nova visão?

Somos únicos, singulares, diferentes.

Todos, cada um com sua história construída dia a dia, apesar das diferenças podemos evoluir, fazer melhor, fazer 
novo, criar condições para que o outro sinta que suas diferenças servem para superação dos desafios que 
regularmente a vida possa lhe oferecer. A fragilidade e a superficialidade que temos em nossas relações familia-
res e sociais nos tornam carentes e dependentes. Depositamos em nossos filhos toda carga, anseios e necessida-
des que temos, tornando-os nossos salvadores e carrascos. Sem orientação, sem conhecimento e sem suas 
necessidades (regras, responsabilidades e disciplina) supridas não têm maturidade para entender o que os pais 
querem deles.

Devemos ter presente em nossas vidas algo muito importante: a hierarquia familiar, que deve ser respeitada para 
que possamos viver cada vez melhores em nossas conquistas diárias, superando os desafios e encontrando a paz. 
E, nessa valorização, descobrimos nosso verdadeiro eu, aumentando nossa autoestima e a deles também, 
podendo assim desempenhar nossos papéis de pais, orientadores, exemplos/modelos para que nossos filhos 
sejam o melhor que eles podem e conseguem ser, e consequentemente saberem fazer escolhas saudáveis para 
serem felizes.

Os pais devem proporcionar aos filhos: 
Ÿ Bem-estar emocional, dando condições para que os filhos se desenvolvam num ambiente normal e alegre, no 

qual tenha paz e equilíbrio;
Ÿ Bem-estar social, permitindo que os filhos tenham espaço para conhecer pessoas, que se relacionem com elas 

de modo que aprendam a respeitar os diferentes;
Ÿ Bem-estar espiritual, instigando o conhecimento de Deus para despertar nos filhos o respeito consciente ao 

criador e a suas criaturas.

Nós, os pais, somos os condutores, o exemplo e a direção que os filhos irão seguir ou não. A escolha é individual e 
intransferível. Fica mais fácil um caminho ser trilhado quando têm placas de sinalização e avisos diversos, e desta 
forma o erro e o engano ficam menos prováveis. Somos esses “alertas” na vida de nossos filhos, e quanto mais 
claros e objetivos formos nas nossas regras melhores serão os resultados obtidos.

Ser guia, orientador e legislador, bem como mostrar a conduta adequada aos filhos requer regras ou leis bem 
definidas que necessitam ser respeitadas, pois essas visam prepará-los para o mundo em que vivem.

É nosso dever como pais, mostrar através de gestos, atitudes e comportamentos equilibrados, a importância que 
eles, filhos, têm em nossa vida e nós, pais, na vida deles.



Este encarte especial é parte integrante da REVISTAE, publicação mensal da FEAE - Federação de Amor-Exigente
Jornalista Responsável: Patrícia Medeiros (MTB 0066511/SP) / Projeto Gráfico: Biancheti Propaganda

Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 272 - Parque Itália – Campinas/SP
CEP 13036-210 - Telefones: (19) 2519-6555 / 2519-6557
2519-6558 / 2519-6552 / 3252-2630 / Whatsapp: (19) 98449-8044
www.amorexigente.org.br / revistae@amorexigente.org.br

REFLEXÃO

“Certas pessoas não conseguem deixar de atirar a tocha das boas ações no paiol do mundo. Se as 
pessoas precisarem de ajuda, virão até você e darão um jeito de informá-la do que necessitam. 
Enquanto isso, você aprenderá a estar presente sem agir. Se conseguir, passará a encarar a ajuda de 
uma forma completamente diferente. O pior erro daqueles que supõem estar ajudando é fazer mais 
do que os outros realmente querem ou podem assimilar.” - Bert Hellinger, do livro A simetria Oculta 
do Amor, pág. 214, com adaptação.

PARTILHA:
Ÿ Aceitamos e entendemos as diferenças de cada integrante de nossa família?
Ÿ Fazemos valer a nossa opinião usando o diálogo (comunicação não-violenta) como um aliado?
Ÿ Quando não temos razão, reconhecemos e procuramos melhorar?

SEMANA2ª / Princípio com enfoque EU e o OUTRO

SEMANA3ª / Princípio com enfoque EU e a SOCIEDADE

PARTILHA:
Ÿ Aceito os diferentes/excluídos da minha sociedade?
Ÿ Ajudo a quem precisa respeitando suas diferenças?
Ÿ Coloco-me à disposição das outras pessoas sem distinção?
Ÿ Quais exemplos negativos eu preciso melhorar?

“Respeitar e cumprir as regras dos grupos em que você vive e atua.” - OBEDIÊNCIA.
Ÿ Respeito regras e leis predeterminadas?
Ÿ As regras são elaboradas por autoridade competente e cumpridas por todos?
Ÿ Se existir alguma regra que quero mudar, essa mudança trará benefícios a todos?

SEMANA4ª / Rever nossos princípios ÉTICOS:  


