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O que é 

confiança?

É a ponte dos relacionamentos. 

Sem a ponte da confiança, você 

não consegue acessar o coração 

dos seus filhos. Devemos avaliar 

a quantidade e qualidade da 

confiança que os nossos filhos 

tem em nós.
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Uma criança
confiante é 
uma criança
segura. Uma 

criança segura
é uma criança
corajosa e não
tem medo de 

avançar.



Como avaliar a 

confiança ?
1º Você demonstra o amor e 

carinho pelo seu cônjuge na

frente dos seus filhos?

-Você consegue ter um tempo de 5 

minutos assistindo TV com seu

cônjuge de mãos dadas com ele?

-Quando você chega do trabalho

qual a pessoa que você primeiro

fala?

Os filhos precisam ver demonstrações 

de amor dos cônjuges. E se esses forem 

divorciados, tratarem-se com respeito.



2º Seus filhos aguardam com expectativa o dia em que a 

família vai se reunir?

É necessário um dia para família, para que os laços possam se fortalecer.



3º Os seus filhos respeitam os limites?

-Eles conseguem ouvir um 

NÃO sem te desafiarem?

- Eles entendem quando 

você fala um NÃO para 

eles?



4º Seus filhos tem atividades domésticas

em casa?

As atividades domésticas fazem com que os filhos se sintam participante e não hóspedes.



5ºVocê confia nos seus 

filhos?

• Você confia que ele tome banho 

sozinho?

• Você deixa que ele se sirva 

sozinho?

• Você deixa seu filho se arrumar 

sozinho?

Se respondeu Não pelo menos para 2 perguntas pode ser um 
sinal que a sua ponte não está tão segura.



A importância do PAI ( presença masculina de 

confiança).

O pai é o elo fundamental para desenvolver a confiança 

entre os membros da família. Deve sempre reforçar 

através de palavras e atitudes que ama a esposa e os 

filhos. E como está feliz por tê-los.

O relacionamento de qualidade entre pai e filhos(as) faz 

com que a identidade sexual da criança se desenvolva de 

maneira saudável.



Como o PAI pode agir:

Escreva bilhetes  e cartinhas para os seus filhos. 

Diga o quanto eles são importantes.

O pai deve respeitar o mundo interior dos seus 

filhos. Devem estar atentos para ouví-los. Cuidado 

para não invadí-los para que as portas da confiança  

não sejam lacradas.

Deve dar oportunidades para os filhos 

demonstrarem  que você pode confiar neles.

Deve dá oportunidades para seus filhos 

fracassarem. Não exija um padrão de 

perfeccionismo que é seu.



abrace, beije e peça um abraço várias vezes por dia. O 

abraço tem o poder de trazer equilíbrio emocional, 

diminuir o stress e dar saúde física.

Cuidado com a sua língua. Refrei a maneira como você fala, 

a dureza e a carga pesada que você trás nas palavras.

Reaja com entusiasmo aos entusiasmo dos seus filhos. 

Mesmo que ele tenha feito algumas “coisas erradas” para 

te mostrar que ele conseguiu fazer algo. Por exemplo, fez 

um bolo e deixou a cozinha toda suja. Não bloquei a 

confiança que eles tem em você e neles mesmo.

Tenha um tempo em particular com cada filho. Saí para 

lanchar com ele, por exemplo.



Toda atitude de carinho vinda de um Pai  tem um 

impacto muito maior na vida dos filhos. Fortaleça a 

ponte da confiança e você terá acesso ao coração 

do seu filho!


