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O programa de prevenção do Cuidado Integral do Missionário (CIM) tem como objetivo antecipar 

consequências que possam gerar danos à vida dos membros da equipe de Missões Nacionais ou 

trazer prejuízos ao desenvolvimento do seu ministério. 

Saúde Familiar 

 

“Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é 

o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. ” Salmos. 127.1 

A dimensão que provavelmente mais afeta a vida do missionário é a familiar. A família deve ser o 

porto seguro, um bálsamo de refrigério e de contentamento no final de um dia de trabalho.  

Em família somos o que realmente somos. No lar o coração é exposto com mais transparência. Todo 

missionário deveria buscar ser uma família saudável. O que é uma família saudável? No livro “Estamos 

de Mudança” a autora responde sabiamente à pergunta: 

“A família saudável lida bem com a maioria das adversidades que podem surgir. Uma 

boa dinâmica familiar cria um ambiente para vencer os desafios. Um Lar saudável não é 

um lar sem problemas, mas sim um lar onde as pessoas sabem identificar os problemas 

e procuram resolve-los. Um lar onde os pais se amam demonstrando cumplicidade, 

aceitação e respeito mútuo, e por sua vez, proporciona segurança aos filhos, 

constroem relacionamentos com cada um dos filhos e nutrem o fluir dos 

relacionamentos entre irmãos. Um lar onde as pessoas se sentem ouvidas, acolhidas, 

respeitadas, desafiadas, corrigidas em amor” (MACEDO, 2001, p.12) 

Como podemos observar, não existe família e nem casamento perfeito. Devido a esse fato, nós 

precisamos ter consciência da necessidade de cuidados preventivos no relacionamento familiar.  
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Qual a sua linguagem de amor?  

Sabemos que cada membro da família tem o seu perfil comportamental e isso por ser um grande 

problema se não houver diálogo e respeito pelo jeito do outro agir, pensar e se comportar. Há vários 

instrumentos de avaliação, gostaria de sugerir as cinco linguagens de amor de Gary Chapman, ele é 

método simples, prático e muito fácil de colocar em prática.  

Quais São As Cinco Linguagens Do Amor? 

De acordo com o conselheiro de relacionamentos Gary Chapman, existem cinco linguagens básicas 

pelas quais o amor é expressado e compreendido. Segundo o especialista, cada indivíduo nasce com 

uma maneira específica de identificar, receber e dar amor. Clique aqui e descubra sua linguagem de 

amor.  

As 5 Linguagens Do Amor 

 

Que todo ser humano é único, isso todos nós sabemos. O que muitas vezes deixamos passar e 

acabamos não dando importância é justamente para as particularidades de cada um, colocando a 

nossa forma de enxergar o mundo ao nosso redor como prioridade sobre as outras pessoas. 

Pois bem, a partir do momento em que passamos a observar aqueles que nos cercam, sua forma de 

agir e se expressar, temos a possibilidade de estabelecer com estes uma comunicação muito mais 

eficiente e assertiva, que pode gerar resultados altamente positivos para ambas as partes. Confira e 

descubra a sua.  

Palavras de Afirmação 

São sentenças expressas em elogios como “O jantar estava ótimo”, afirmações como “Acho que você 

faz isso muito bem” e incentivos como “Vai dar tudo certo”. Existem pessoas que utilizam este tipo de 

linguagem para expressar o seu amor por alguém e aqueles que se sentem altamente valorizados 

quando escutam afirmações como estas e muitas outras. 

 

http://testemais.com/teste-linguagens-amor/
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Qualidade de Tempo 

Diz respeito à dedicação de um tempo exclusivo, ainda que pequeno, aqueles que você mais ama e 

deseja ter por perto. As expressões ou dialetos podem ser: conversas de qualidade, passeios, assistir 

televisão juntos, ir ao cinema, marcar encontros com amigos mais próximos pelo menos uma vez por 

semana, assim por diante. 

Presentes 

Nesta linguagem o que menos importa é o valor financeiro, pois o amor pode ser expressado por 

meio de uma flor, uma pizza ou uma joia, por exemplo. O importante aqui é o valor simbólico do que 

é presenteado, uma vez que a pessoa que o recebe se sente imensamente grata, feliz e realizada 

quando percebe a importância e o significado que tem em sua vida. 

Gestos de Serviço 

Aqui o que você faz conta mais do que qualquer palavra. Formas de expressão como: lavar a louça, 

consertar a fechadura, levar o lixo para fora, levar o carro para lavar, entre outros atos de serviço, 

demonstram à pessoa o quão importante ela é para você, e, principalmente que você faz de tudo para 

vê-la feliz e realizada. 

Toque Físico 

Beijos, abraços, cutucões com o cotovelo, mão nos ombros, as relações sexuais, toque suaves pelo 

corpo, mãos dadas, entre outros gestos, representam essa linguagem do amor. Mais do que saber 

que o amor existe, algumas pessoas têm a necessidade de sentir fisicamente esse amor. Por isso, 

fazem questão de receberem carinho, por meio do toque, para que assim sintam-se também mais 

seguras.                                                                                                                        Fonte: ibccoaching.com.br 

 

 

Clique aqui e assista este vídeo para 

compreender ainda melhor as linguagens 

do amor.  

https://www.youtube.com/watch?v=gNKp21LwwjM
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10 ideias para passar tempo de qualidade com os filhos 

 

 Marque um encontro. Marque um encontro semanal com cada filho, para assegurar que tem 

algum tempo de qualidade com cada um. Podem escolher em conjunto que atividade vão 

fazer ou então deixe a criança decidir. 

 Hora de leitura. Esta é uma excelente maneira de incutir hábitos de leitura. Para além disso, é 

fácil ler uma história todas as noites, mesmo quando chega a casa mais tarde. 

 Fale com eles depois do trabalho. Quando chegar em casa, em vez de se sentar no sofá a ver 

televisão ou ir logo para o computador, faça o esforço, sente-se e conversem sobre o dia. Se 

tiver bom tempo, porque não fazerem 

uma caminhada antes do jantar? 

 Joguem aos “altos e baixos”. Durante a 

hora do jantar, cada pessoa fala do ponto 

alto e do ponto baixo dos seus 

respectivos dias. É uma excelente 

maneira de envolver toda a família na 

conversa e de saber o que se passa na 

vida de cada um. 

 Trabalhem um projeto comum. Em 

conjunto com o seu filho (s) escolham um projeto no qual vão participar os dois: pode ser 

montar um avião modelo, ensiná-lo a jogar xadrez ou basquetebol, ou ainda lerem livros em 

voz alta um ao outro. Para além de ser uma valiosa lição no que toca a começar e a terminar 

um projeto, podem fazer coisas muito divertidas. 

 Brincadeiras divertidas. Não tenha receio nem vergonha de brincar com os seus filhos – 

vejam desenhos, divirtam-se com jogos de mesa ou videojogos, façam uma peça de teatro, 

tenham uma batalha de almofadas, brinquem aos super-heróis. No entanto, não espere que a 

criança brinque ao seu nível, terá de descer ao deles. 

http://entreleituras.com/
http://jogolaxia.com/artigos/xadrez-aprenda-fazer-xeque-mate


Agenda Preventiva - CIM 

“Pessoas aptas e saudáveis para multiplicar discípulos” 
 

  

 Fale com as crianças no carro. Quando o tempo é pouco, aproveite as idas para a escola para 

colocar a conversa em dia. 

 Reunião de Família. Esta pode ser semanal ou quinzenal e, embora não seja exclusivamente 

passada com as crianças, pode ser muito útil para falarem de determinados assuntos em 

família, para se certificarem que conseguem reunir todos para o jantar e até para planejar o 

Dia da Família. 

 Dia da Família. Deve haver um dia da semana inteiramente dedicado a família, onde planejarão 

uma atividade divertida para fazerem todos juntos. 

 Abraço forte. Este tipo de intimidade é muito importante e deve ser aproveitada enquanto as 

crianças são pequenas, porque chegará o dia em que já não vão querer dar abraços aos pais 

ou vão abraças menos. 

Fonte: estadozen.com 
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Dicas para um Casamento Feliz 

O casamento não é a resposta para nenhuma 

pergunta, nem a solução para nenhum problema, não 

é uma receita milagrosa para relacionamentos 

recentes ou antigos, não é o final feliz de toda e 

qualquer história. Mas pode ser. Pode ser uma das 

coisas mais maravilhosas da vida, desde que se 

trabalhe para manter essa relação forte, feliz e saudável. 

 Invista no casamento. Todas as relações dão trabalho se as queremos manter e um casamento, 

em específico, requer atenção contínua – no momento em que deixa de investir no seu 

casamento, ele começa a falhar.  

 Não deixe nada por dizer. Pior do que acumular palavras ao longo do tempo e desabafá-las 

violentamente de uma só vez, é acumular e guardá-las para sempre. Se não disserem tudo um 

ao outro, o casamento vai ressentir-se. Pode pensar que ele/ela sabe perfeitamente o que 

você está pensando, mas nem sempre isso é verdade. A comunicação é o pilar de qualquer 

relação bem-sucedida. 

 Fale de forma simples. A pior coisa que um casal pode fazer em termos de comunicação é 

entrar em jogos psicológicos, onde se recorre à comunicação indireta ou passiva-agressiva 

para testar e/ou provocar o outro, com a esperança que ele/ela perceba realmente o que quer 

dizer ou porque motivo está chateado. Quando comunicamos exatamente aquilo que quer e 

que sente, a outra pessoa vai perceber e responder adequadamente, deixando abertas as 

linhas de comunicação e de compreensão. 

 Seja vulnerável. Nunca se esqueça que estamos a falar do companheiro que escolheu para a 

vida, para o bom e para o mau, ou seja, se se amam mutuamente, se falarem aberta e 

claramente, se admitirem a vossa vulnerabilidade será muito mais fácil resolverem as vossas 

diferenças. A mágoa pode indicar-nos que algo não estava bem ou que afinal não era este o 

caminho, no entanto, se não estivermos abertos a uma possível dor, nunca vamos sentir as 

alegrias do casamento e, no fundo, das relações humanas.  

http://anossavida.pt/artigos/conversarem-com-outro-grande-importancia
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 Aceite o seu companheiro (a). Tal e qual ele é. Não há tentação maior do que conhecermos 

alguém e tentar mudá-lo para que assumem a identidade de “parceiro perfeito”. Tentar 

mudar alguém nunca funciona. Porquê? Porque as pessoas sabem quando não são aceites por 

aquilo que são e isso magoa profundamente. Não deve entrar num casamento com a ideia de 

que vai transformar o seu marido ou mulher. As pessoas são como são e passar um casamento 

a tentar modificar hábitos, temperamentos e personalidades é como tentaram empurrar um 

enorme rochedo montanha acima – cansativo e pouco divertido. 

 Passem tempo juntos. Embora este princípio seja óbvio, nunca é demais relembrar que um 

casamento sem tempo de qualidade juntos, é um casamento que vai ter problemas. Estarem 

juntos não significa estarem juntos no mesmo espaço, significa terem tempo para estarem 

ativos e envolvidos um com o outro. Passarem tempo juntos também implica passarem tempo 

sozinhos, ou seja, sem filhos, animais de estimação, familiares ou amigos. Sozinhos, para 

desfrutarem um do outro, do casamento e da felicidade. 

 Encontrem tempo para os objetivos e sonhos de ambos. É muito fácil concentramo-nos tanto 

nas nossas próprias ambições e desejos, que nos esquecemos que o nosso companheiro 

também os tem. Não sabe quais são? Pergunte. Falem sobre ambos e encontrem tempo e 

espaço para se dedicarem aos dois – aqui, a solução é o balanço. 

 Seja claro e assertivo. Embora seja crucial ser vulnerável, assegurar que os objetivos do seu 

parceiro não estão esquecidos, que aceita o seu marido/mulher tal e qual é, e todo o resto 

que já aqui falamos, é igualmente importante que você não fique para trás. Ou seja, não se 

sacrifique à conta do outro, seja sempre claro e assertivo no que toca aos seus sentimentos, 

necessidades e projetos de vida. Nunca se esqueça que a sua própria felicidade também é 

essencial para um casamento feliz. 

Fonte: estadozen.com 

 

https://estadozen.com/artigos/o-unico-guia-felicidade-que-vai-precisar-sua-vida
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A comunicação é uma arte. Não apenas uma forma de expressão, é além disso uma 

necessidade para o ser humano, é uma capacidade especial que supõe entregar-se ao outro. 

A comunicação não está apenas nas palavras. As palavras por si só não comunicam nada. 

Quando por trás das palavras há vida e sentimento, quando por trás dos gestos existe um ser 

humano, se dá então a possibilidade de escutar para quem ouve e de ser aceito para quem 

fala: é o momento da comunicação. A experiência da linguagem familiar é incomparável, se 

diria que algumas palavras são únicas e fazem parte dos sentimentos daqueles que ali 

convivem, nada representam aos estranhos porque é a linguagem da intimidade com 

características de compreensão e aceitação. 

QUALIDADES E CARACTERÍSTICAS DA BOA COMUNICAÇÃO: 

 Permanente: sempre é possível realizá-la 

 Aberta: há disposição de dar e receber 

 Íntima: se estabelece de você a você, de um eu a nós 

 Equivalente: permite relação de igualdade entre aqueles que se comunicam 

 Sincera e autêntica: facilita uma entrega sem duplicidade nem enganos 

 Desinteressada: não busca o benefício próprio. A doação desinteressada recebe como 
gratificação a própria melhora e a alegria de poder ajudar o outro a melhorar. 

 Intencionada: ambas partes devem querer comunicar-se. Quando uma parte falha 
deixa de haver comunicação 

 Compreensiva: sabe aceitar ao outro e colocar-se no lugar do outro 

 Humilde: deve-se saber reconhecer as qualidades e limitações próprias e dos outros 
para poder comunicar. 
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Quando nos comunicamos de forma apropriada e positiva, sentimos um a sensação 

satisfatória. Enche-nos de satisfação o compartilhar, sentimo-nos 

mais seguros de nós mesmos e temos maior confiança no que 

somos e podemos. O sentimento de segurança nos anima e o 

ânimo dá alegria quando, diariamente, tentamos cumprir esses 

detalhes que fomentam a comunicação. 

A COMUNICAÇÃO DO CASAL 

A comunicação no matrimônio é manter uma disposição pessoal de ajuda ao outro, de 

confiança em suas possibilidades, de interesse por sua melhora. Se a comunicação conjugal é 

satisfatória toda a relação é vista com otimismo, visando o bem e o equilíbrio. Uma 

comunicação familiar plena é a base da felicidade familiar. A harmonia conjugal permite uma 

adequada educação dos filhos na medida em que estes se veem livres dos problemas e 

dificuldades dos pais, e se sentem guiados e amados por pais que caminham juntos. 

A comunicação entre marido mulher necessita de naturalidade para dizer-se as coisas como 

são, com sinceridade. Requer espontaneidade, para fazê-lo com graça, sem carga dramática. 

Deve ser simples, para evitar duplas interpretações. Dentro desse grande universo que 

compõe a comunicação conjugal, podem distinguir-se sete pilares fundamentais. Todos e 

cada um devem ocupar um tempo e um lugar na convivência diária do casal e em sua 

comunicação. A crise no matrimônio pode originar-se às vezes por uma comunicação 

defeituosa. 

OS SETE PILARES DA COMUNICAÇÃO DO CASAL 

 Os valores: compartilha-se o íntimo e pessoal, as convicções profundas. 

 Os sentimentos e os afetos: todas essas “pequenas grandes coisas” que se contam os 
que se amam 

 Os filhos e o lar: os filhos e o próprio lar, são temas obrigatórios de conversação entre 
os esposos 

 O trabalho profissional: esse interesse pela atividade do outro 

 A sexualidade: caminhará bem quando a vida de comunicação e relação funciona 

 A família política (parentes): com boa diplomacia se garante a comunicação e se 
impedem atritos desnecessários entre o casal 

 O dinheiro e a economia doméstica: deve-se compartilhar tanto a escassez como a 
abundância. 
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Orientação Bíblica para os Casais! 

A palavra de Deus é tudo que precisamos para termos bons relacionamentos familiares. 

Este é o texto clássico para compreendermos qual é a forma correta para o casal funcionar. 

Quando não acontece desta forma o relacionamento permanece insano, sem amor e sem 

respeito. Quando se segui o modelo bíblico o relacionamento permanece energético com 

amor e com respeito.  

Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por 

Cristo.  

Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao 

Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como 

Cristo tem autoridade sobre a Igreja. E o próprio Cristo é o 

Salvador da Igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a 

Igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer 

em tudo ao seu marido. 

Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a Igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para 

dedicar a Igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para 

também poder trazer para perto de si a Igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas, ou 

rugas, ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio 

corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. 

Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a Igreja, pois nós somos 

membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas: “É por isso que o homem deixa o seu 

pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se 

tornam uma só pessoa. ” Há uma verdade imensa revelada nessa 

passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a 

respeito de Cristo e da Igreja. Mas também está falando a 

respeito de vocês: cada marido deve amar a sua esposa como 

ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido.  

Efésios 5:21 – 33.  
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Saudade da Família ...  

 

Nós missionários sempre vamos ter este sentimento, pois na maioria das vezes estamos longe de 

nossos queridos familiares e amigos para cumprir a orientação de nosso amado Mestre Jesus.  

Como ficar livre deste sentimento? Acredito ser impossível dependendo do tamanho do afeto que 

sinto. O que demos fazer então? Aprender a lidar com a saudade.  

Algumas orientações para você!  

1. Sinta a ausência. A primeira coisa que você pode fazer é compreender o que está sentindo e se 

permitir ficar triste. Reprimir as emoções é injusto tanto para você, quanto para a outra 

pessoa, então, coloque tudo para fora. O processo de luto varia de pessoa para pessoa, 

portanto, faça o que parecer melhor para você.  

2. Converse com alguém. Falar sobre os seus 

sentimentos pode ser uma ótima maneira de dar 

vazão a eles e obter apoio. Converse com amigos e 

familiares próximos e explique o que está 

acontecendo.  

3. Escreva sobre os seus sentimentos. Desabafe ao 

colocar o que está sentindo no papel. Se você tem um diário, elabore um relato sobre o que 

aconteceu e o que você está sentindo como resultado. Se você não tem o hábito de escrever 

em um diário, pegue um caderno em branco ou digite no bloco de notas do seu celular.  

4. Lembre-se dos bons momentos. Quando uma pessoa não está perto, é comum ficar pensando 

nas circunstâncias que levaram à partida, como o dia da mudança ou o dia do falecimento. Em 

vez de se concentrar nas partes ruins, pense nos momentos felizes.  

5. Se precisar de ajuda profissional, converse com um terapeuta. A saudade pode trazer emoções 

desconfortáveis, incluindo tristeza ou arrependimento. Se você está tendo problemas em lidar 

com a ausência da pessoa ou sente que não consegue continuar com a sua vida normalmente, 

consulte um psicólogo.  

Fonte: wikihow.com 
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Resolução dos conflitos  

Todas as famílias passam por conflitos e isso é saudável, pois seria 

estranho se todos da sua casa pensassem igual a você, então respeite os 

pensamentos, sentimentos, comportamentos dos membros da sua 

família e diga estas orientações para que os problemas sejam resolvidos 

e que haja harmonia no seu lar. Sobretudo, amem-se sinceramente uns 

aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. 1 Pedro 4:8 

 CONVERSE SOBRE O PROBLEMA. O problema não são as pessoas, o problema são decisões que 

precisam ser tomadas. Mesmo que você não concorde, fale com calma demostrando amor e 

tente resolver o problema com uma comunicação assertiva e aberta. "Quando vocês ficarem 

irados, não pequem". Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Efésios 4:26 

 ESCUTE E ENTENDA. O maior erro que as pessoas cometem é sempre achar que estão corretas 

em suas colocações e não dar oportunidade de escutar a colocação do outro. O que é justo 

para você nem sempre é justo para ou outro. O que é bonito para você em sempre é bonito 

para o outro. Escutar é entender, é respeitar, é ceder e principalmente é achar uma solução 

que seja que deixem todos satisfeitos. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. 

Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos 12:10  

 COLOQUE EM PRÁTICA. Ao final de uma boa conversa ficam os acordos e serem cumpridos.  

Faça a sua parte e ajude o outro a fazer também, não com cobranças, mas em amor. Quando 

estamos errados ou em desvantagens nos sentimos na defensiva e isso nos faz reagir. Em um 

processo de mudança a recaída faz parte do processo e os ajustes também. Todo trabalho 

árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Provérbios 14:23 

 PERDÃO. Talvez você já esteja cansado de perdoar, mas está atitude sempre é o certo a se 

fazer em qualquer situação para que possamos ter paz e ficarmos livres de magoas e 

ressentimentos. Perdoar não é aceitar o erro, não é aprovar comportamentos negativos, não é 

fingir que está tudo bem, não manter uma atitude de superioridade. Perdoar é reconhecer a 

verdade, assumir a responsabilidade, reconhecer os sentimentos e obedecer a Cristo. Isto é o 

meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. 

Mateus 26:28 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1pe/4/8+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/4/26+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/12/10+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/14/23+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/26/28+
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As 10 regras de ouro para educar 

 

1. Os pais são a autoridade da casa! Quem manda na sua casa? “os pais”. E você precisa assumir a 

autoridade da educação dos seus filhos. Deve saber o que é melhor para ele e impor isso. Não 

permita que os pequenos a dominem. 

2. Não tenha medo dos seus filhos! As crianças podem gritar, chorar, espernear, atirar objetos. 

Mas você não deve se assustar diante dessas atitudes e recuar. Se tomou uma decisão, 

continue firme nela. A cada passo que você recua, seu filho ganha um ponto na autoridade. Se 

não fizer isto, quando perceber, vai ser seu filho quem mandará na casa. 

3. Pais são responsáveis pela educação dos filhos! Não é a escola ou a babá ou a igreja que vai 

cuidar da formação dos seus filhos. Ninguém, além de vocês, tem a obrigação e o poder de 

formar o caráter dos seus filhos. Se eles andaram aprontando, não adianta mudar de 

escola. Vocês é que têm de ensinar a eles o que é certo e errado. 

4. Fale não para os filhos! Vivemos em uma sociedade com limites. E se você não ensinar isso 

para o seu filho desde pequeno, ele com certeza terá problemas para conviver com os amigos, 

professores e até familiares. Diga “não”, por mais que ele chore, insista ou tente lhe 

chantagear. Afinal, ele vai ouvir muito “não” na vida e é bom já crescer acostumado. 

5. Crie uma rotina para os filhos! Defina os horários das atividades das crianças. Assim, elas terão 

tempo para fazer tudo. Determine a hora de dormir, de brincar, ver TV e estudar. Não é para 

ser maníaco com horários, mas apenas organizar o dia para que seus filhos não deixem de 

fazer aquilo que você considera importante para a formação deles. 

6. Brinque com seus filhos! Invista uma parte do seu tempo para brincar com as crianças. Brincar 

não é perder tempo, mas sim um momento precioso para conhecer e educar seus filhos. 

Perder, dividir e esperar são algumas das coisas que você vai poder ensinar enquanto 

conquista a confiança e a amizade deles. 

7. Escute o que o filho tem a dizer! Seus filhos são de uma nova geração e muita coisa mudou. Por 

isso é bom escutar o que eles têm a dizer. Ouça os argumentos das crianças e tente ser 

flexível, entender o lado delas. Isso ajuda a criar o diálogo e a construir uma relação de 
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confiança entre pais e filhos. Mas saiba sempre que a posição final é sua e se discorda do 

ponto de vista dos filhos, pode e deve impor sua palavra. 

8. Use apenas a força da voz! Nada de bater nos filhos! Isso não educa, assusta! Aprenda a falar 

com força para se impor aos seus filhos. Você pode colocá-los de castigo, sim, mas não pode 

machucar. Mandar para o quarto, tirar algo que ele gosta de fazer, tudo bem! Punir não é 

errado, mas, agredir, sim. 

9. Não sobrecarregue as crianças! Tudo bem que os pequenos devem começar a se preparar 

desde cedo para o mercado de trabalho. Mas eles não precisam ficar estressados ainda na 

infância. Não exagere na quantidade de cursos e atividades em que matricula seus filhos: 

lembre-se que brincar é muito importante para o desenvolvimento deles. 

10. Dê pequenas responsabilidades aos filhos! Para ver seu filho feliz, você não precisa poupá-lo de 

todos os esforços e dar tudo o que ele quiser. Ensine-o a ter um pouco de autonomia e 

responsabilidade desde pequeno, para entender que precisa batalhar para conquistar algo. 

Faça com que ele guarde os brinquedos e as roupas. E a partir dos 6 anos, dê uma pequena 

mesada. Assim, ele vai aprender a dar valor para as coisas. 

 Fonte: www.justrealmoms.com.br 
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Atividades Práticas:  

 

1. Ore junto com sua família todos os dias.  

2. Faça reuniões de família para conversar. Pois o combinado não sai caro. Converse sobre regras, 

limites, planos ao futuro, ministério, escola, mudanças de habito, folga, planejamento de 

férias, planejamento doméstico e qualquer coisa que quiserem.  

3. Escolha um dia da família, onde vocês vão fazer coisas legais juntos.  

4. Descubra qual é a linguagem de amor do seu cônjuge e de seus filhos.  

5. Leia livros sobre família, relacionamento conjugal e criação de filhos. Existem excelentes 

materiais que podem te auxiliar para ter um bom relacionamento familiar. 

Conheça nossa biblioteca: Clique aqui 

6. Se você é casado (a) dê atenção a vida sexual. Leia livros, busque aconselhamento, faça 

terapia, entenda as necessidades físicas e emocionais de seu cônjuge.  

7. Assista e reflita sobre a Palestra do Pr. Josué Gonçalves. Como ter uma vida sexual gratificante?  

A palestra está dividida em 06 partes, clique no número e assista: 01 – 02 - 03 – 04 – 05- 06 

8. Faça devocional no texto de Efésios 5: 21 -33. E responda as seguintes perguntas  

a. Quais versículos ou contexto chamaram sua atenção durante a leitura? Faça uma lista 

delas e depois explique a razão. 

b. Quais aplicações você entende que esta essa leitura contribuiu para a sua vida? 

Explique cada uma com uma ou duas sentenças. 

Queridos irmãos, Nossa família é nosso primeiro grande ministério que precisamos 

entregar para Deus. Quando fizemos a aliança com nossos conjugues, declaramos diante 

de Deus com testemunhas que apesar de todas as circunstâncias ficaremos juntos seria até 

que a morte nos separe, desejamos que seu convívio familiar seja saudável e alegre. 

https://drive.google.com/drive/folders/1NUL_miwVk0kP618u4piww2XMN_NTs_XR
https://www.youtube.com/watch?v=3_UrZ29ZrXI
https://www.youtube.com/watch?v=vEBF0RlmKko
https://www.youtube.com/watch?v=xm0Hl2L9XVU
https://www.youtube.com/watch?v=cF-WR2Vyv-A
https://www.youtube.com/watch?v=jNu12OyAZUI
https://www.youtube.com/watch?v=6HFyWal4aU0

