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Pais que ensinam seus

filhos a serem

perseverantes, ensinam-os

a viverem por um propósito

e não por circunstância.



Por que a perseverança é 

necessária?

Porque ela nos dá novas

estratégias, criatividade, 

ideias para mudarmos uma

rota, de ultrapassarmos

desafios para que possamos

chegar ao destino final, no 

objetivo que traçamos.



Ensinar perseverança ao filho é quando algo difícil

acontecer, ele tem mecanismos internos que vão ajudá-los a 

passar pelo momento difícil. Desenvolve a segurança, 

confiança em si mesmo e a maturidade. 



Por exemplo, seu filho 

está jogando lego. Ao 

invés de dizer” Que lindo! 

Diga “ Muito bem filho que 

você não desiste, estou 

vendo que está difícil 

montar esse lego, mas 

você não desistiu, está 

focado no resultado. 

Parabéns!
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Como pais temos que pagar o 

preço de encorajar  os 

filhos  a  perseverarem.

Ensine que querer é 

poder e conseguir. Que 

quando queremos muito 

uma coisa, devemos 

pedir para Deus que 

ele vai nos dar poder 

para conseguir. Por 

mais difícil que seja  

não devemos desistir 

no meio do caminho



Ensine seu

filho a ter

metas.

Se ele quer um 

brinquedo, ensine a 

ter metas para 

conseguir o 

brinquedo, por 

exemplo.
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Seja alguém perseverante! Seja exemplo para seu filho, para que ele ative 

o princípio na vida dele. Para que ele entenda que melhor do que o fim, foi o 

processo que levou ele a vitória.

• Ex: Se seu filho traz um brinquedo para você consertar e você fala que 

não dá, eu não consigo. Você está passando inconscientemente a 

mensagem, o papai já desistiu, então vou desistir também, não vou nem 

tentar.

• Ex: Quando os irmãos estão brincando e um começa a ganhar e o outro 

está perdendo  e quer desistir de brincar. E você deve dizer, já vai desistir  

de brincar? E estimulá-lo a perseverar.

• Ex: Nos estudos, quando tem muitas tarefas e as crianças começam a 

reclamar.  Você pode estimulá-los a perseverar.

• Ex: Se ele derrubou a comida na hora de fazer o prato, ao invés de dizer 

que ele é desastrado, diga que ele vai conseguir. Encoraje-o!



3 passos para 

intervir na 

frustação e 

estimular o

filho a 

perseverar.

Quando percebemos que nossos 

filhos tentaram e não 

conseguiram e estão frustados. 

É hora da nossa intervenção.

1- Faça ele perceber o que fez 

de bom naquela atividade, 

independente dele ter atingido 

um bom resultado.

2- Faça ele pensar no que faria 

diferente se ele tivesse uma 

nova oportunidade.

3- Pergunte a ele qual o 

aprendizado que aquela 

situação lhe trouxe.



Ex:  O filho tirou uma nota 

baixa. E começa a dizer que não 

é bom em determinada  matéria. 

Você faz a intervenção 

mostrando o que ele acertou. 

Depois  pergunta o que ele 

faria diferente (Resposta dele: 

poderia ter lido melhor a 

pergunta, poderia ter 

perguntado ao professor). E 

por último, pergunte o que ele 

aprendeu? ( resposta dele: 

poderia ter tido mais atenção, 

estudar um pouco mais e eu 

posso ser bom nessa matéria.)



Você vai deixar 

filhos 

perseverantes 

ou desistentes?


