Alicerçando os nossos
filhos
1º Alicerce: O Amor
Material baseado no curso #princípiosqueeducam do canal #criançavemcommanual da Neuropsicopedagoga Ana
Maria Cavalaro.
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• Você tem uma visão
de futuro para sua
família?
• Você já pensou no
alicerce interior
que você está
construindo na vida
de seus filhos?

Uma criança
vem ao mundo
para ser
amada, e não
para satisfazer
o desejo dos
pais de serem
pais.

Nossos filhos precisam receber amor.
Devemos amá-los incondicionalmente. não só
pelo o que eles fazem de certo.
Eles não nasceram para nos amar. Nós, é quem
devemos amá-los. E quando você não souber o que
fazer, seja amável.

O que é amor?
O amor é doação. E não aquilo que você recebe.
o amor é:
1-Paciente. Será que você é paciente com meu filho, respeitando o tempo dele, ou quer
tudo para ontem?
2-O amor é bondoso.
3-O amor não tem inveja.
4-Não se vangloria.
5- Não se orgulha.
6-Não maltrata , não procura os seus próprios interesses.
7-Não se ira facilmente.
8- Não guarda rancor. Você guarda rancor do seu cônjuge? Fica sem falar com ele?
Seus filhos estão vendo seu exemplo.
9-Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Você tem mentido?
10- O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta.

Cada pessoa tem uma maneira de expressar e
interpretar o amor. Temos cinco linguagens do
amor, e uma delas sempre é mais evidente em
cada pessoa. Observe qual a linguagem do seu
filho e expresse o seu amor da maneira que ele
entende. Tipos de linguagem:
1ªTempo de qualidade. As crianças se sentem
amadas quando gastamos tempo com elas.
Reserve tempo do seu dia para estar com seu
filho.
2ªToque físico. As crianças se sentem amadas
quando são abraçadas. O toque físico é muito
importante para seu filho. Seja intencional em
cada abraço. Toque seu filho constantemente.
3ªPresente. As crianças que gostam de
receber cartinhas, lembrancinhas,
lanchinhos e presentes.

Com que linguagem
vamos amar nossos
filhos?

4ªPalavras de afirmação. As crianças que
gostam de ser elogiadas. E quando formos
confrontá-las,devemos confrontá-las em
amor, de “maneira sanduíche”. Primeiro você
Elogia, depois pontua o comportamento e, logo
em seguida, elogia novamente. Ex: Você é
sempre tão obediente, o que foi que aconteceu
que você esqueceu de obedecer?, sei que da
próxima vez você fará a coisa certa.
5ª Atos de serviço. As crianças que se sentem
amadas quando alguém faz algo por elas.

Como colocar o amor em ação?

1º Precisamos ser exemplo. Não
podemos falar em amor se eu e você não
for o exemplo de amor.

2º Podemos inculcar os
princípios do amor
através de histórias.
Podemos contar a parábola do
filho pródigo e do bom
samaritano e falar sobre o
comportamento de cada
personagem. O amor praticado e
não praticado por cada um. E
quem recebeu o amor e como se
sentiu.

• Viva o amor
• Deixe seu filho viver o amor
• Pratique o amor
• Transborde amor constantemente.

