
                2º MÓDULO 

 

O poder do 
relacionamento. 

 
Recomeçando com credibilidade. 
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Filipenses 2:1, 2 

“Se há,pois,alguma exortação em 

Cristo, alguma consolação de 

amor,alguma comunhão do 

Espírito,se há entranhados afetos de 

misericórdia, completai a minha 

alegria de modo que penseis a 

mesma coisa,tenhais o mesmo 

amor,sejais unidos de alma,tendo o 

mesmo sentimento.”  
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Origem dos Conflitos 

O adolescente se rebela contra as pessoas que 

estabelecem as regras e não contra as regras. 

O que estimula a rejeição e pode produzir tensão: 

-ausência física ou emocional dos pais 

-mãe ou pai autoritário 

-abusos físicos e emocionais 

-regras insuficientes, indefinidas ou excessivas 

-controle excessivo ou muita permissividade  
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1- O relacionamento ruim com os pais 

causa dor. 

 

2- O adolescente caracterizado pela 

rebeldia poderá ter como sintoma e 

não causa a raiva, enfrentamento 

com os pais,confusa busca de 

independência da família, busca de 

identidade,influência dos colegas. 
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Conduza pela influência 

A adolescência é um período em que 

seu filho é mais bem tratado quando 

você o conduz por meio de sua 

influência e da força do 

relacionamento, do que por sua 

autoridade. 

   É importante conduzi-lo em vez de 

empurrá-lo. 
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Estabelecendo Valores 

Como estabelecer esses valores? 

 

1- Estabelecendo uma área de concordância 
moral, buscando consenso. 

(Esta é a “cola” que mantém a família unida). 

 

2- As regras morais são tanto para os pais 
como para os filhos. 

 

3- Pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor 
e estar de acordo com esses atributos 

representa uma meta a ser atingida. 
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Como atingir tal meta? 

Estabelecendo valores que são 

comuns a toda a família; 

Estabelecendo regras morais que 

sejam válidas tanto para os pais 

como para os filhos.  

Estabelecendo valores baseados na 

Palavra de Deus 
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Conduzam mais por meio da 

influência do que por sua autoridade. 

As crianças que ainda estão em 

treinamento,estas sim,precisam ser 

conduzidas pela autoridade. 
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A identidade promove um senso de 

pertencimento. 

Os valores unem ou 

dividem;conduzem à paz ou à guerra. 

Conclusão:atenção as mudanças 

pelas quais seu filho está passando. 
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SALMO 139:23:24 

 “Sonda-me ó Deus, conhece o meu 

coração,prova-me e conhece os 

meus pensamentos;vê se há algum 

caminho mau e guia-me pelo 

caminho eterno” 
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Comece por você. Tome a iniciativa; 

Torne-se uma pessoa confiável aos olhos 
de seu filho.Faça tudo que for necessário 
para demonstrar seu desejo de mudar; 

Aprender a conduzir seu filho adolescente 
através da sua influência moral é mais 
importante do que apenas aprender a 
controlá-lo; 

Construa pela sua credibilidade mais do 
que pela sua rigidez. 

Por onde começar? 
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PASSOS PARA A RESTAURAÇÃO 

Diga a Deus que você quer recomeçar; 

Busque o perdão; 

Deixe seus filhos ajudá-lo a crescer 

Seja um encorajador; 

Aprenda a conhecer seu filho; 

Estimule a interdependência:compartilhem 

juntos pelo menos uma refeição por dia; 

Caminhem juntos;deixe-o planejar um final 

de semana da família; 

Leiam após o jantar. 
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COMECE HOJE 

1) Primeiro, convide todos 
para uma reunião familiar 

2) Confesse os erros que 
você cometeu no passado, 
e então peça perdão aos 
seus filhos; 

3) Falem do que Deus espera 
dos filhos e dos pais.Não 
omitam o que Ele espera 
de você; 

4) Compartilhem como sua 
família tem atuado 
contrariamente à ética 
bíblica e estabeleçam uma 
base comum sobre a qual 
todos os membros da 
família trabalharão no 
futuro; 

5) Expliquem os próximos 
passos em que todos 
vocês estarão 
comprometidos  

 

6) Depois de responder a todas 
as perguntas de seus filhos, 
ore, pedindo ao Senhor que 
dê a você e seu filhos a 
sabedoria para fazer o que é 
certo, com um novo começo. 

7) A chave para recomeçar é a 
consistência. Quando você 
recomeçar como família,seus 
filhos adolescentes vão 
fiscalizá-lo a certa distância, 
para ver se há alguma 
mudança; 

8) Faça tudo o que puder para 
que seu esforço produza 
efeito. Pela graça de 
Deus,você poderá e irá 
alcançar um novo começo 
com seus filhos adolescentes.  
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REFLITA 

A confissão e o perdão irão ajudá-

lo(a) a quebrar os hábitos 

pecaminosos que foram 

estabelecidos no passado e vão 

encorajá-lo a construir a ponte de 

confiança em seu relacionamento. 


