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“Educa a criança no caminho em que deve
andar; e até quando envelhecer não se desviará dele”.
—Provérbios 22:6

1

Pelo seu exemplo, ensine a seu filho que
as coisas espirituais têm muito mais valor
do que as materiais.

2

Sempre seja honesto com seu filho. Não
lhe prometa algo que não cumprirá.

3

Se você e sua esposa divergirem no tocante a como lidar com a criança, não
discutam na presença dela. Permita-lhe saber que
você e sua esposa estão unidos. Não lhe permita
fazer algo que seu cônjuge não permitiria.

4

Ensine seu filho a esperar sua vez com
paciência. Devemos almejar nos livrar do
espírito do “eu primeiro”.

5

Ensine a seu filho que ele é responsável
pelos seus atos. Nunca permita que ele
culpe os outros ou procure desculpas para sua
conduta errada.

6

Ensine seu filho a trabalhar com boa vontade até terminar o que estiver fazendo.
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7

Não peça à criança que faça alguma coisa
só porque você não quer fazê-lo.

8

Não peça à criança que faça algo acima
de sua capacidade.

9

Não permita que a criança reclame, faça
cara feia ou chore pelo fato de não ter
gostado do que você pediu que fizesse.

10

Não permita que a criança responda
desafiando-o ou questione suas ordens.
Não lhe permita ficar choramingando até você
mudar de ideia.

11

Insista com ela para que suas ordens sejam obedecidas com presteza e alegria.

12

Não repita a ordem dada. Se não obedecer de boa vontade e com presteza, tome
as medidas necessárias para que o faça.

13

Não permita que a criança se desculpe dizendo: “Eu não ouvi você” ou “Eu
esqueci” quando, na realidade, deveria ter escutado com atenção e se lembrado. Se você exigir
a obediência, ela aprenderá a ouvir e lembrar.
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14

Elogie moderadamente o esforço e as
boas intenções da criança embora seu
trabalho não seja perfeito.

15

Não elogie a criança a ponto de fazê-la
se sentir superior a seus amigos.

16

Não se regozije pela inteligência de seu
filho, mas pelo fato de ele poder receber
a sabedoria de Deus e aprender a lhe obedecer.

17

Não permita que seu filho corrija você
ou algum outro adulto a menos que o
faça com humildade e bondade.

18

Não permita que a criança sinta pena
de si mesma. Ela deve aprender que na
vida nem todas as coisas são como esperamos.

19

Não apoie seu filho quando estiver
errado.

20

Nunca corrija seu filho por alguma ofensa até se certificar de que seja culpado.

21

Não deixe seu filho sem castigo quando
desobedecer. Se a criança souber que merece o castigo, e que você sabe do assunto, mas
não tem pulso firme para castigá-la, aprenderá
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a escarnecer você e viverá sob a condenação. Se
a disciplina for aplicada corretamente, a criança
não se sentirá rejeitada por você, pelo contrário,
se sentirá amada.

22

Cada vez que a criança desobedecer,
aplique o castigo uma vez e perdoe-a. Se
voltar a desobedecer, castigue-a por essa ofensa,
não pela que já foi punida, e perdoe-a.

23

Nunca ameace seu filho dizendo-lhe que
Deus irá julgá-lo.

24

Nunca permita que seu filho desonre a
Deus nem com palavras nem com atos.

25

Dependa de Deus para fazer a obra no
coração da criança. Ore a Deus por ela
todos os dias.
“O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas
o que o ama, desde cedo o castiga”.
—Provérbios 13:24
“E vós, pais, não provoqueis à ira a vossos
filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação
do Senhor”.
—Efésios 6:4
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