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• Use um mediador se houver discordância entre ambos. Um pastor, um 
conselheiro cristão, ou um presbítero podem fazer o papel de mediador. 
 
• Frequentemente lembre seus filhos de que o divórcio não foi culpa 
deles (crianças). As  
crianças precisam ser encorajadas a falar dos seus sentimentos 
especialmente nos meses seguintes ao rompimento do casal e quebra da 
família. Uma questão comum entre as  
crianças é a crença de que eles causaram o divórcio por causa do 
comportamento deles,  
atitudes ou defeitos. 
 
• Aprenda a perdoar. Aí está o maior poder de cura, especialmente em 
situações onde existe discórdia, dissensão e inimizade. cultivar ira e 
amargura contribui muito mais para destruir a sua vida do que para 
remediar os erros que lhe foram causados. 
 
• Aceite seja qual for a sua responsabilidade na quebra do casamento. 
Refletir sobre seus  
defeitos pode ajudá-lo (a) a curar-se para que no futuro você possa ter 
relacionamentos mais saudáveis. 
 
• Viva um dia de cada vez. Você não pode mudar seu ex-cônjuge, mas você 
pode mudar a si mesmo (a), ou assumir responsabilidade pela sua própria 
atitude. Perceba que sua maior esperança é saber que você tem um Deus 
bondoso, amoroso e misericordioso que está  
sempre ao seu lado e lhe oferecerá a Sua Presença para sempre. 
 
• Lembre-se que um aconselhamento cristão profissional pode ser 
aconselhável nos estágios iniciais do divórcio. Parte desse 
aconselhamento deve focalizar nas ferramentas específicas para lidar 
com o ex-conjuge. 
 
• Freqüente workshops, seminários, ou leia materiais sobre auto-imagem 
positiva. Procurar  
discernir com sabedoria onde estão os lugares apropriados para buscar 



 
 

amor, companheirismo e auto-aceitação é de fundamental importância. 
 
*************** 
Bobbie Reed é escritora americana. Escreveu o livro "Life after divorce".  

Fonte: www.clickfamilia.org.br  

 


