ALICERÇANDO OS FILHOS EM
SABEDORIA

O Sábio sabe quando,
como e o que deve ser
feito.

Material baseado no curso #princípiosqueeducam do canal #criançavemcommanual da Neuropsicopedagoga
Ana Maria Cavalaro

Córtex pré-frontal

Bulbo

O NOSSO CÉREBRO NÃO NASCE PRONTO. AO NASCER, ELE ESTÁ
IMATURO, EM DESENVOLVIMENTO. O CÉREBRO QUANDO BEM
ESTIMULADO SÓ VAI CONSEGUIR AMADURECER AOS 21 ANOS. A
MEDIDA QUE VAMOS TENDO NECESSIDADES (EQUILÍBRIO, FALA,
LEITURA) ELE VAI SE DESENVOLVIMENTO. A PRIMEIRA PARTE A SE
DESENVOLVER É O BULBO. E A ÚLTIMA PARTE É O CORTEX PRÉFROTAL.ELE É QUEM VAI DIZER QUEM É SÁBIO E QUEM NÃO É. ELE É
RESPONSÁVEL POR TOMAR DECISÃO. E COMEÇA A AMADURECER
AOS 12 ANOS.

Para que o córtex pré-frontal tenha amadurecido é necessário
que ele tenha desenvolvido “estoques de conhecimento” no seu
cérebro. E ele só vai tomar decisões baseado naquilo que ele
aprendeu.

QUAL A NOSSA
FUNÇÃO DE PAIS?

Estocar na vida dos nossos filhos conhecimento,
mas principalmente fazermos um estoque moral
para quando chegar a fase de tomar decisões os
filhos possam tomar decisões assertivas.

O temor do Senhor é o princípio da
sabedoria, e o conhecimento do
Santo a prudência. Provérbios
9:10
A busca pela sabedoria jamais
pode ser separada da busca por
Deus. não ficaremos sábios sem
buscar a Deus. O segredo do sábio
é que ele é uma pessoa humilde e
que está sempre disposto a
aprender e que independente da
circunstância ele vai buscar
conhecimento.

VOCÊ QUER TER
FILHOS SÁBIOS?
SEJA SÁBIO!
Nós pais, temos que estar cheios da
sabedoria de Deus para podermos
estocar sabedoria na vida dos
nossos filhos. Só podemos
transbordar aquilo que estamos
cheios. E quanto mais sabedoria nós
tivermos, mais vamos encher o
estoque dos filhos. Os pais que não
são sábios acabam não tendo o que
oferecer aos seus filhos.

O QUE A
SABEDORIA TE
OFERECE?
Te dar poder para tomar
decisões e para resolver
problemas. Além de confrontar
o novo conhecimento verdadeiro
com o velho conhecimento
enganoso.

➢ Não deixe que seus filhos cresçam se
achando tolos, só porque ele não tiraram
10, porque não são os “melhores alunos” da
turma.
➢ Não fique resolvendo os problemas de seus
filhos. Ensine e deixe eles resolverem.

DICAS
PRÁTICAS

➢Faça perguntas.

➢Ensine a bíblia.Ensine o livro de provérbios
da bíblia. ele tem 31 capítulos, você pode ler
um por dia, mês a mês. Isso vai deixar seus
filhos mais sábios, já que estamos estocando
a verdadeira sabedoria em seu córtex
cerebral.
➢Faça as semanas dos princípios, aplicando
por meu de histórias, para que eles atinjam a
sabedoria. A sabedoria não está ligada a
idade e sim a maturidade.

Esse é o início de uma
grande jornada para
criar filhos com
princípios,

tornando-os
fortes.

