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O maior investimento
que devemos fazer na vida: 

dar uma educação
correta e de qualidade



A grande 
tentação do momento:

“terceirizar a educação”
e dedicar mais tempo

ao próprio trabalho



A luta pela melhoria
econômica é importante. Mas a 

educação do caráter dos filhos
é fundamental para que se 

encontrem na vida.



“A vida da criança é uma conquista e a 

consciência é seu triunfo.”

Helena Lubienska



Espírito:

autoconsciência

Alma:

a importância do 
funcionamento correto das 

potências (vida psíquica)

Corpo:

a importância do movimento e das 
habilidades manuais

As três grandes conquistas da criança



Afinal, quem 
sou eu?



O primeiro modelo que os filhos/alunos imitam
são os pais e responsáveis da educação

vídeo

A IMPORTÂNCIA DO BOM EXEMPLO

../../vídeos/Children see Children Do[1].mp4


Escutam
o que você diz, 
mas sobretudo
“escutam” o 
que você faz 
e o que você é.

Cuidado com a 
hipocrisia. 



Absorvem
diariamente o 
grande rastro
de pequenos
exemplos, ao
ver nossas
reações, 
nossas
motivações, 
nossas
atenções.
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ERROS COMUNS:

Superproteção, 
excesso de bens, afã

de satisfazer todos 
seus desejos: tudo

isso dificulta o 
amadurecimento

pessoal.

Talvez por poupar-se o 
esforço que supõe

educar bem. 



O que eles mais
querem é o nosso
pouco tempo,
carinho, atenção, 
a nossa amizade, a 
nossa segurança!

Depois o resto...



Para isso, precisamos 
fortalecer a razão e a  
vontade para conseguir 
dominar a ambição, a 
vaidade, o comodismo, 
o desejo, afetos
exagerados…
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A importância de 
estudar como ser 
um bom pai. 
Preciso aprender o 
jeito de eu viver
corretamente para 
depois ensinar meu
filho

“Quando se lê pouco,  
acaba-se caindo nos 
slongans mais usados 
que, por falta de 
informação, consideram-
se como  ideias próprias” 

(A. Llano)



Como fortalecer a vontade?
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DIMINUIR O DESEJO DO 
PRAZER MATERIAL: 

COLOCAR LIMITES 
POR AMOR AOS 

OUTROS



Não é o mesmo
um momento de 
cansaço, do que 
desistir de formar
e de dar exemplo
por fraqueza.
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Crescer em força de vontade
com exercícios diários para estar 

em boa forma física e psíquica



Razão e Afetividade

LISTA   DE  EXERCÍCIOS    PRÁTICOS

1. Acordar logo que o despertador toca (FORTALEZA)
2. Manter as coisas pessoais em ordem (TEMPERANÇA)
3. Ler um pouco do Jornal impresso (PRUDÊNCIA)
4. Dedicar um tempo a ajudar alguém: família/amigos (JUSTIÇA)
5. Submeter-se a um horário de trabalho (TEMPERANÇA)
6. Pedir ajuda nas dificuldades (FORTALEZA)
7. Moderar o tempo de Internet/facebook (TEMPERANÇA)
8. Dedicar um tempo à leitura filosófica/cultural (JUSTIÇA)
9. Aconselhar-me com os mais velhos nas decisões (PRUDÊNCIA)
10. Mudar de Programa de TV/Internet  quando ruim (TEMPERANÇA)

Prudência: 2 Justiça: 2 Temperança: 4Fortaleza: 2
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As posturas têm
mais importância
do que parece

Educar nas 
normas de 

boa educação



A criança vibra 
com o bom
exemplo de 
virtude dos 

pais:
generosidade,

serviço, 
dedicação, 

saber ouvir, 
diálogo, 

fortaleza 

Pelo contrário...



A melhor maneira de 
ajudar os filhos é lutar
pessoalmente por se tornar 
uma pessoa virtuosa, 
porque nos verão felizes ! 
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Ser capaz de ir contra a 
corrente

“Todos os séculos foram
salvos por meia dezena de
homens que souberam ir
contra a corrente da moda
nesse século” (Chesterton).



Formar equipe 
entre família e 

escola



Os filhos ficam felizes quando nos veem
interessados no seu desenvolvimento escolar.

Acompanhar os estudos do filho é fundamental
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Educar na 
exigência.

Educá-los aos
poucos a 
enfrentar os 
sacrifícios da

vida.

Educar na
boa autoestima



QUAIS SÃO OS NOSSOS 
MODELOS ?

VALORES

Antivalores

vídeo

../../../../Videos/filmes/O impacto de um pai.flv


Veja o vídeo do link:

• https://youtu.be/YJOHhaEuIQk
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Concluindo…

O mais importante na vida é 

ajudar o filho a se encontrar



3

0

O diálogo é o que eles mais gostam, porque

somos seres racionais e relacionais. Aproveitar

os 10 primeiros anos de vida ao máximo.

Fazer o filho pensar junto com você

Como?

01
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Fazê-las cumprir, com 

assertividade, é o caminho

da virtude

Combinar regras

02

Ele tem que ser o 

protagonista dos 

seus estudos e das 

leituras

Priorizar o estudo

03
Perder o medo de exigir

e de cobrar esforço e 

sacrifício nos deveres e 

na convivência: existe

uma tendência à 

PREGUIÇA MANHOSA

Lutar contra a 

superproteção

04
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A criança precisa de paz e 

calma para ir fazendo as 

próprias descobertas. 

Cuidado com o ativismo e a 

dispersão eletrônica.

Fomentar o silêncio

05
Nas refeições

Visitar uma Igreja

Antes de dormer

Decoração da casa

Rezar em família
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FIM


