
  
 
 
 
 
 
 

CCOOMMOO  EENNSSIINNAARR  AA  PPAAZZ  AAOOSS  FFIILLHHOOSS  
Por: Clicia Satler 

 

Minha filha, aos 6 anos dizia: “Mamãe, eu quero 
ser igual você!”. 
 
Imaginem quanta responsabilidade e que 
privilégio ter um filho que admira seus pais a 

ponto de querer ser como eles! 
 
Nossa responsabilidade diante de Deus, é de amar, proteger, 
ensinar,  treinar, disciplinar os filhos. Calculando que temos um 
filho em casa, seguindo nossas orientações durante 15 anos,  
Deus nos concede 5.475 dias,  131.400 horas, 7.884.000 minutos  
para estarmos passando-lhes os principios, valores para a 
formação de seu caráter.  
 
Entre tantas verdades, posturas e comportamentos serem 
ensinadas está a PAZ. Ser pacífico é algo a ser aprendido,  porque  
todos nós temos a natureza pecaminosa (Rm 3:10-12,23), ser 
pacífico é contra nossa natureza humana e contra o andar natural 
do mundo  em que vivemos. 
 
Feliz é a pessoa que aprende sobre PAZ enquanto é criança.  Para 
ser uma pessoa pacífica é necessário aprender a controlar a ira e a 
raiva. Isso precisa começar com os pais,  a fim que os filhos sigam 
o exemplo.  

Como  o  “ensino” é composto de dois ingredientes: a  teoria e 
prática,  os pais vão ter oportunidade, neste tempo que estão com 
os filhos, de não somente falar sobre paz, mas  também  viverem 
a paz dentro de seus lares. 
 
Exemplificar com suas vidas vai falar mais alto do que a própria  
fala teórica.  Existem pais que  repetem, muitas vezes, durante o 
dia algumas frases como:  "Filho você não pode ficar brigando com 
o seu irmão", "filha, você precisa se controlar e não gritar tanto 



assim...não pode bater no amiguinho”. Não é errado este “falar”, 
porém os pais precisam lembrar que isso é apenas uma parte do 
ensino: a teoria. 
 
Para que o aprendizado seja mais eficiente, os pais precisam 
praticar. Eles precisam não brigar, eles precisam não gritar,  eles 
precisam se controlar. 

Algumas sugestões para ensinar o tema PAZ aos seus filhos: 

1)- Trabalhe em sua vida pessoal a  raiva. 
Talvez seus pais não lhe ensinaram isso. Nunca é tarde para você 
aprender a lidar com seus sentimentos.  
 
Aprenda a externar sua raiva de maneira sadia, sem machucar 
pessoas ao seu redor. Você pode buscar conhecimento sobre o 
assunto e também procurar alguém  experiente e profissional para 
conversar. 
 
Lembre que você  terá “autoridade” quando praticar o que 
ensina aos seus filhos. 

2)- Conheça seu filho. 
Cada filho é diferente  um do outro, com personalidade e 
temperamento distintos. Alguns precisarão de maior reforço no 
ensino da PAZ do que outros. 
 
Talvez com um filho essa área de “viver em paz” será mais 
trabalhosa. Esteja consciente disso e disposto a investir tempo, 
energia, paciencia  na prática da paz 

3)- Nunca esqueça que nossos filhos não nascem prontos. 
No aconselhamento eu tenho percebido  uma grande falta 
de  paciência dos pais, com o comportamento ruim de seus filhos. 
 
Os pais se assustam quando vêem um filho batendo no amigo, 
mentindo, tentando enganar, gritando, tendo acesso de raiva. 
Estes comportamentos já são próprios numa criança em formação, 
porém os pais precisam estar conscientes  que devem  ensinar aos 
filhos  uma outra maneira de  agir e reagir.   
 
Os filhos não nascem prontos e é nossa a responsabilidade de  
ensinar,  treinar, disciplinar os filhos. 
 
Muito do que as pessoas  são quando adultas é fruto do que 
aprenderam com seus pais.  Então, pais, invistam tempo com seus 
filhos. 



É recompensador  olhar para trás e ver já filhos adultos  vivendo o 
que ensinamos não só com a fala, mas com sua vida. 
 
Viver em paz  dentro do  lar promove saúde física, emocional e 
espiritual tanto a você como a seus filhos. 

Fonte: http://www.clickfamilia.org.br/pub/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=964&sid=8  
 


