
Encarte Especial
Colaboração: Celso Garrefa,

Membro do Conselho Deliberativo da FEAE

{

4º PRINCÍPIO - VALORIZADOR
Pais e filhos não são iguais.

SEMANA2ª / Princípio com enfoque EU e o OUTRO

Se deixarmos de assumir as nossas funções, o outro pode ocupar uma posição que não lhe 
pertence e assim podemos assistir a uma inversão de papéis, onde quem reina, quem manda na 
casa são os filhos, enquanto os pais apenas obedecem. Essa é a receita certa para o colapso 
familiar. Sem uma ordem estabelecida, o caos impera. Assim como os pais possuem suas 
obrigações, os filhos também as possuem e precisamos exigir que sejam cumpridas. É dever dos 
filhos respeitar os pais, responsabilizar-se por seus afazeres, estudar ou trabalhar, sem esperar ser 
bancados pelos pais por toda uma vida. Sustentar marmanjos, folgados, não é função dos pais. 

Partilha:
Ÿ Compreendo que diferença não significa desavença? Sei exercer a minha função, sem criar 

guerra, sem autoritarismo? O que corrigir?
Ÿ Estamos permitindo que os filhos exerçam suas responsabilidades ou estou fazendo por eles? 

O que permitir que façam?

Espiritualidade:
Ÿ Mensagem “Quatro velas” (pesquisar na internet).

SEMANA1ª / Princípio com enfoque EU

Perante a lei, somos todos iguais em dignidade da pessoa humana, porém, no contexto familiar 
cada membro exerce funções diferentes, que precisam ser respeitadas, preservadas e exercidas 
com responsabilidade e sem acomodação. Aos pais cabe a missão de educar, de reeducar e 
ambos devem assumir esse papel, pois em se tratando de filhos, o casal deve formar unidade e 
não divisão, conscientes de que a família também é uma instituição que, para um bom 
funcionamento, precisa de uma hierarquia bem definida, na qual todos os seus membros são 
respeitados, mas quem detém o poder maior são os pais.

Partilha:
Ÿ No meu grupo familiar estou exercendo o meu papel de pai (mãe) ou de coleguinha dos filhos? 

Como posso me impor em relação à minha função no grupo familiar? 
Ÿ Esposa é esposa e não mãe do companheiro, assim como o companheiro é parceiro da 

esposa e não filho dela. Avós são avós e não pais dos netos. Se não está assim, o que devo 
consertar?

Espiritualidade:
Ÿ “Pra viver melhor” - Bruno Pitanga (pesquisar na internet).
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SEMANA4ª / Rever nossos princípios ÉTICOS

“Respeitar e cumprir as regras dos grupos em que você vive e atua.” - OBEDIÊNCIA.
Nós não somos o nosso grupo e nem o nosso grupo nos pertence, mas somos membros muito 
importantes dos grupos aos quais pertencemos. Para um bom funcionamento e para organizar 
as relações pessoais existem as regras, os códigos de ética, que precisam ser respeitados por 
todos. Não é coerente permanecermos em um grupo no qual não concordamos com suas 
normas e regras. Não acontecem mudanças positivas, tampouco crescimento se por exemplo, 
não acreditamos, não seguimos, nem nos identificamos com seus princípios básicos e seu 
código de ética. Em um grupo o bem comum deve estar acima do nosso interesse pessoal. Na 
família não é diferente. Ela também é um grupo de pessoas que exige, para um bom 
funcionamento, de regras claras que da mesma forma devem ser respeitadas por cada um dos 
seus membros.

Partilha:
Ÿ Sou respeitador das regras dos grupos em que atuo, enxergando-os para além de mim 

mesmo? Em que ainda preciso me adequar?
Ÿ Sou respeitador das regras da casa ou apenas as crio para os outros? Que regra não estou 

respeitando e preciso me adequar?

Espiritualidade:
Ÿ Mensagem “Um médico entrou no hospital com pressa” (pesquisar na internet).

SEMANA3ª / Princípio com enfoque EU e a SOCIEDADE

A intolerância humana cada vez mais ganha contornos preocupantes, principalmente por detrás 
de um suposto anonimato de redes sociais. Somos diferentes uns dos outros. Perdemos nossa 
humanidade quando não reconhecemos as diferenças, agimos com preconceitos, não 
respeitamos a religião alheia, diferenciamos pela cor da pele ou julgando pela orientação sexual. 
Cada ser é único e devemos respeitar as diferenças, cuidando mais da nossa vida, do que da vida 
alheia. A maravilha da vida está na diversidade e assim como devemos exigir respeito às nossas 
individualidades, também temos o dever de respeitar as individualidades do outro. 

Partilha:
Ÿ Maturidade é aceitar opiniões contrárias às minhas, sem me aborrecer e sem externalizar 

qualquer manifestação de raiva ou ódio. O que me falta para atingir essa maturidade?
Ÿ Sou tolerante com as diversidades, respeitando o outro em sua unicidade, sem impor a minha 

verdade? Atualmente estou me ocupando mais com minha vida ou com a vida alheia?

Espiritualidade:
Ÿ  Mensagem “Dois cavalos” (pesquisar na internet).


