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2º PRINCÍPIO - HUMANIZADOR
Os pais também são gente.

SEMANA2ª / Princípio com enfoque EU e o OUTRO

A aceitação da ideia de que somos gente deve começar conosco, abandonando o discurso de que 
vivemos em função do outro, pois quem vive em função do outro, não vive. Abandonando também 
o discurso de que para mim qualquer coisa serve, pois se assim o fizermos, assim seremos 
tratados: como qualquer coisa, menos como gente. Por vezes, nos posicionamos como se 
fôssemos uma imponente rocha, capaz de absorver todo impacto, sem se desfazer. Ao 
transmitirmos essa ideia ao outro, não possibilitamos que nos enxerguem como pessoa humana, 
frágeis como somos e após cada pancada, vem outra. Se mesmo a rocha se despedaça quando 
golpeada, imaginem nós que somos humanos. 

Partilha:
Ÿ Consigo enxergar a minha vida pessoal ou apenas estou vivendo para o outro, pelo outro ou em 

função do outro? Como posso me desligar emocionalmente? 
Ÿ Como posso me posicionar para não permitir receber pancada após pancada, sem nenhuma 

consideração pelos meus sentimentos?

Espiritualidade:
Ÿ Mensagem “O cavalo e o fazendeiro” (pesquisar na internet).

SEMANA1ª / Princípio com enfoque EU

O primeiro passo para vivenciarmos este Princípio é reconhecer que somos gente, que somos 
pessoas humanas que possuem obrigações, mas também direitos. Direito de viver sem sermos 
massacrados pelos comportamentos desajustados do outro; direito de sermos respeitados; 
direito ao lazer, ao silêncio quando desejado; direito de cuidarmos também da nossa vida; direito 
de dizer “não” como resposta; direito de mudar de opinião e de comportamento. Reconhecer-nos 
como "gente" é o primeiro passo para aceitarmos nossos limites. Não somos máquinas, nem 
bancos. Não damos conta de tudo, nem conseguimos viver a vida do outro. Não somos o todo 
poderoso, que dá conta de tudo. Somos tão somente humanos, carregados de sentimentos que 
não precisam ser camuflados.

Partilha:
Ÿ Olhando para mim, consigo me ver como pessoa humana, que além das obrigações também 

possui direitos? Eles têm sido respeitados? Qual o primeiro passo para exigí-los?
Ÿ Que meta vou adotar esta semana para me valorizar como pessoa humana? 

Espiritualidade:
Ÿ Mensagem - “A inveja e a competência” (pesquisar na internet).
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SEMANA4ª / Rever nossos princípios ÉTICOS

“Manter sigilo em relação a conversas e segredos que lhe são confiados, insistindo, porém, na
necessidade de se partilhar a situação com o grupo familiar. Sabendo que o sigilo só poderá ser
quebrado com autorização expressa do interessado ou quando houver risco para si próprio ou
para terceiros.”- SIGILO.
Este princípio ético institucional nos leva a refletir sobre a nossa atuação nos grupos em que 
atuamos. Tudo aquilo que tratamos no grupo deve ficar restrito ao grupo. Ao final da reunião, tudo 
o que ali foi tratado precisa permanecer ali e somente quebrado com autorização expressa do 
interessado ou quando percebemos algum risco concreto. E para vivenciamos esse princípio 
ético, no grupo familiar, devemos compreender que nem tudo o que acontece na família deve ser 
exposto fora do ambiente familiar. Caso haja necessidade de buscar ajuda e expor um problema 
que o façamos com ética, nos locais onde seremos acolhidos com empatia.

Partilha:
Ÿ Consigo manter comigo as histórias de vida partilhadas no grupo de apoio? Se em minhas falas 

eu citar algum exemplo, consigo fazê-lo preservando a identidade das pessoas envolvidas?
Ÿ Se eu precisar expor um problema familiar, como fazê-lo com ética, preservando as pessoas 

envolvidas? 

Espiritualidade:
Ÿ Mensagem “O pacote de biscoitos” (pesquisar na internet).

SEMANA3ª / Princípio com enfoque EU e a SOCIEDADE

Cada vez mais, em sociedade, somos tratados como números, como estatísticas, condicionados 
a pensar como um todo e não em nossas individualidades. Assim sendo, somos cobrados a agir 
de acordo com o pensamento da massa, como por exemplo, beber porque em sociedade soa 
bacana ou vestir determinada marca para se enquadrar nos padrões exigidos pela moda. Para 
vivenciarmos esse princípio em comunidade, é indispensável buscarmos nossa identidade e nos 
posicionarmos de acordo com nossas individualidades. Somos gente e como gente cada um 
possui gostos e preferências próprios e devemos viver para nos agradar e não para agradar a 
massa.

Partilha:
Ÿ Como é a minha atuação em comunidade? Ajo de acordo com minha personalidade ou me 

preocupo mais em agradar aos outros?
Ÿ Como posso agir quando sou pressionado a adotar determinados comportamentos, sem 

respeitar as minhas individualidades?

Espiritualidade:
Ÿ  Mensagem “Uma taça de sorvetes” (pesquisar na internet).


