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A ORIGEM DO MAU COMPORTAMENTO

E COMO CORRIGIR.

EDUCANDO COM GRAÇA,
AMOR E AUTORIDADE.

PASTORA.ANALAURA



Criancice é tudo aquilo que tem a ver com a imaturidade
dos nossos filhos, são “coisas de crianças”, tem a ver
com a fase de desenvolvimento que eles estão. Crianças
fazem criancices.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE CRIANCICE E MAU
COMPORTAMENTO?

Quando eu era criança, falava, pensava e
raciocinava como criança. Mas, quando me tornei
homem, deixei para trás as coisas de criança. 1
Coríntios 13:11

COMO FUNCIONA O CÉREBRO DE UMA CRIANÇA?

- TOMADA DE DECISÃO
E PLANEJAMENTO
DE QUALIDADE
- CONTROLE SOBRE AS
EMOÇÕES E O
CORPO
- AUTOCOMPREENSÃO 
- EMPATIA 
- MORALIDADE

- REESPIRAR
- PISCAR
- LUTAR
- FUGIR
- RAIVA
- MEDO

BÁSICA E 
PRIMITIVA

EVOLUIDA,
SOFISTICADA
E COMPLEXA



O QUE FAZER DIANTE DE UM ATAQUE DE BIRRA?

1-     Estar calma. (Estar no controle)
2-     Acolher o sentimento. (Mostrar empatia,
envolver e não enfurecer)
3-     Redirecionar (distrair)
4-     Nomear sentimentos (Educação
emocional)
5-     Ensinar/ instruir

Mau comportamento por sua vez, é tudo aquilo
que tem a ver com a moral, são comportamentos
morais que envolvem princípios e valores, que
tem a ver com o caráter, e envolvem pecados. São
mentiras, desobediências intencionais,
desrespeito.

Porque do coração procedem maus desígnios,
homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos
testemunhos, blasfêmias. Mateus 15:19

Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que
minha mãe me concebeu. Salmos 51:5

Essa é a
pecadeira



Correção: (epanorthosis) – Restauração a um
estado correto, aperfeiçoamento de vida ou
caráter. 
Educação: (paideia) - Todo o treino e educação
infantil (que diz respeito ao cultivo de mente e
moralidade, e emprega para este propósito
ordens, admoestações e repreensão). Também
inclui o treino e cuidado do corpo. Tudo o que em
adultos também cultiva a alma, esp.  pela
correção de erros e contenção das paixões.
Instrução que aponta para o crescimento em
virtude.

Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para
nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer
perceber o que não está em ordem em nossa
vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina
a fazer o que é certo. 2 Timóteo 3:16 (NVT)

Filho meu, não menosprezes a correção (paideia) que vem do Senhor, nem
desmaies quando por ele és reprovado; porque o Senhor corrige (paideuo –
Treinar crianças, instruir e ensinar, levar alguém a aprender, corrigir com
palavras) a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para
disciplina que perseverais (Deus vos trata como filhos); pois que filho há
que o pai não corrige? Mas, se estais sem correção, de que todos se têm
tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Além disso,
tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os
respeitávamos; não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai
espiritual e, então, viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo,
segundo melhor lhes parecia; Deus, porém, nos disciplina para
aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda
disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas
de tristeza; ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido
por ela exercitados, fruto de justiça. Hebreus 12:5-11



Ao servo do Senhor não convém brigar mas, sim, ser
amável para com todos, apto para ensinar, paciente.
Deve corrigir (paideuo) com mansidão. 2 Timóteo
2:24,25
Filho meu, ouve o ensino (muwcar – correção) de teu pai
e não deixes a instrução de tua mãe. Provérbios 1:8

Ensina (chanak – treinar, instruir e se dedicar) a criança
no caminho em que deve andar, e, ainda quando for
velho, não se desviará  dele. Provérbios 22:6

VARA: “Shebet”- 1)Vara, bordão, ramo de uma
arvore ou galho, clava ou cetro. 1a) Cabo
(referindo-se a espada. 1b) Bordão (apetrecho de
um pastor). 1c) Bastão, cetro (sinal de autoridade).

Disciplina: (Towkechah) – Correção por
argumentação, repreensão verbal.

A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança
entregue a si mesma vem a envergonhar a sua
mãe. Provérbios 29:15

A criança que é corrigida se torna sábia, mas o
filho indisciplinado envergonha sua mãe.
Provérbios 29:15

Tua vara e teu cajado me protegem. Salmos 23:4


