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7º PRINCÍPIO - Tomar atitude precipita crise.
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SEMANA1ª / Princípio com enfoque EU

PARTILHA:
Ÿ Acho que comportamentos inaceitáveis são uma questão de idade?
Ÿ Acho que com o tempo tudo se corrige, sem maiores consequências?
Ÿ Quais os resultados satisfatórios que gostaria de alcançar? Empenho-me em alcançá-los com atitudes 

maduras?

AMADURECER COMPORTAMENTOS E TOMADAS DE ATITUDES

É necessário olharmos o problema com clareza e enfrentarmos o desafio de ajudar o dependente com formula-
ção de planos que surgem com o auxílio do grupo de apoio. Tomar uma atitude para mudar comportamentos, 
para orientar nossa vida não é fácil, contudo é compensador, só não podemos ficar sozinhos.

O desligamento emocional é fundamental na tomada de atitude. Desligamento significa separar a pessoa que 
você ama da doença que você despreza e quer eliminar. Pais que procuram os grupos de AE vão encontrar 
caminhos de resolução, aprender a se equilibrar diante de fatos do seu dia a dia. 

A proposta do AE sugere FALAÇÃO NÃO! Menos fala mais AÇÃO!

Precisamos mudar tudo que envolva comportamentos que nos expõem às drogas: situações estressantes, 
amigos usuários, lugares que frequentavam. Precisamos amadurecer nossos comportamentos e tomadas de 
atitudes. Devemos estar abertos para mudar, faz parte do transcendental. A evolução faz parte de nossa natureza, 
não retarde o universo. Amadurecer requer disposição para perceber-nos física, mental e espiritualmente. 
Necessitamos alargar os conhecimentos, viabilizar novos entendimentos para que o novo possa emergir, 
transformando e transcendendo em novas e diferentes atitudes, benéficas para todos, esforçando-nos pela 
autossuperação, sempre com ética.  

A tomada de atitude vem do despertar para a vida, da consciência desse novo olhar sobre si mesmo, impregnan-
do-se com energia, vigor, disposição, boa vontade, bem querer, ânimo, força, fé, confiança, esperança e amor. 
Tomar uma atitude equivocada trará prejuízo. A confusão serve somente para aquele que quer transtornar os 
outros, gera desordem, desunião e inimizade. Nada justifica um comportamento imaturo e inadequado, uma 
atitude destruidora, incapacitante e insana. É preciso agir, mas não no impulso. Tomada de atitude deve ser uma 
ação consciente. É necessário nos prepararmos, encontrando força para fazer o que devemos fazer, e nisso 
também o programa do AE tem alta performance.

Deus nos abençoe, que possamos cumprir, humildes, o nosso serviço de educar, orientar, mostrar caminhos com 
firmeza e perseverança. O Amor-Exigente é útil, benéfico e dá certo. Nunca é tarde. Sempre há tempo para 
recomeçar, com atitudes cheias de amor. Padre Haroldo Rahm sempre nos instigou a trabalharmos as afeições 
desordenadas: “ Temos de restaurar o nosso equilíbrio, regularmente, reordenando a nossa mente, o nosso corpo 
e o nosso espírito. ” 



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

“Regina voltou para casa, desencorajada e cansada. O dia começara com notícias trágicas, piorou em 
uma reunião de trabalho com colegas. Resolveu ir visitar uma amiga idosa numa Casa de Repouso.
A amiga compartilhou a Regina, dizendo: “ Aqui tenho minha própria cama, uma cadeira, três refeições 
e ajuda das enfermeiras. E, Deus envia um cardeal para minha janela porque Ele sabe que eu os amo e 
Ele me ama. O espírito de Regina se acalmou com o relato da amiga. ”

Atitude – como diz o ditado: “A vida é 10% o que nos acontece e 90% como reagimos a isso. ” 

Extraído do livro Pão Diário, volume 23, pág. 28.

PARTILHA:
A mentira, a manipulação não aumenta o nariz, mas diminui a confiança.
Ÿ Você ensina pelo que você permite? Pelo que você tolera?
Ÿ Qual sua maior dificuldade em relação ao dependente químico?
Ÿ Quais atitudes tem tomado?

SEMANA2ª / Princípio com enfoque EU e o OUTRO

SEMANA3ª / Princípio com enfoque EU e a SOCIEDADE

PARTILHA:
Ÿ Que atitudes não podemos adotar para o bem da nossa comunidade?
Ÿ Como nos posicionamos, em comunidade, diante de atitudes do outro e que desaprovamos?
Ÿ Como podemos valorizar e apoiar atitudes positivas em nosso meio social?

“Agir com respeito e fraternidade no relacionamento com seus parentes e afins” - SOLIDARIEDADE.
Ÿ Você é bonzinho? É bom? É do bem? (cuidado: são coisas diferentes)
Ÿ Você visa estreitar relacionamentos com familiares e entidades afins?
Ÿ Como podemos facilitar a convivência familiar, agregando os membros da família?
Ÿ Como você se relaciona com um afeto negativo na vida familiar?

SEMANA4ª / Rever nossos princípios ÉTICOS:  


