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O amor é o ponto de partida, é a base de onde tudo
começa. Está acima de todas as coisas. O seu
relacionamento com seu filho deve expressar o
relacionamento de Deus com os seus filhos.

“Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós
ainda pecadores." (Romanos 5:8)

Nós não merecíamos tamanha graça, mas Ele nos deu
sem merecermos. Veja que quão grande amor Ele nos
amou! 

E agora Ele nos deixou um grande mandamento, que eu
chamo de “o maior mandamento na criação de filhos”.

“O meu mandamento é este: que vos ameis uns
aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem
maior amor do que este: de dar alguém a própria
vida em favor dos seus amigos.” (João 15:12,13)

“Isto vos mando: que vos ameis uns aos outros.”.
(João 15:17)

“Ora, a esperança não confunde, porque o amor de
Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito
Santo, que nos foi outorgado.”. (Romanos 5:5)

“Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns
para com os outros, porque o amor cobre multidão
de pecados.”. (1 Pedro 4:8)



“Todos os vossos atos sejam feitos com amor.”.(1
Coríntios 16:14)

O amor de Deus foi derramado em nosso coração para
que possamos amar nossos filhos de maneira intensa e
intencional. Isso fala de fazermos tudo fundamentados
no amor.

Todas as nossas atitudes, a nossa instrução, disciplina e
correção devem ser baseadas no amor. E sabe o que
isso significa? Que no amor não existe medo.

“No amor não existe medo; antes, o perfeito amor
lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento;
logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no
amor.”. (1 João 4:18)

O medo envolve:
- Intimidação;
- Controle/ manipulação;
- Culpa;
- Condenação;
- Castigo;
- Punição.

Esse é um modelo parental baseado na lei e não na
graça. Imagina como seria se trocássemos a intimidação
pelo encorajamento? O controle pela condução das
escolhas? A culpa pelo perdão? A condenação pela
aceitação? O castigo pelo ensino? E a punição pelas
consequências com instrução? 



Para disciplinar nossos filhos em amor, devemos reduzir
o medo, ao invés de aumentá-lo. Não estou dizendo que
não devemos corrigir o mau comportamento dos nossos
filhos, mas a nossa correção deve ser carregada de
amor.

Queremos que o nosso lar seja um lugar acolhedor,
onde nossos filhos podem errar, mas sempre terão
alguém que os ama e está pronto para instruí-los.
Porque ainda que você faça todos os cursos de criação
de filhos e entenda toda a ciência e o cérebro da criança,
e estude todos os temperamentos e seja conhecedor de
toda a Bíblia, se não tiver amor, de nada vale.

Toda a nossa correção e disciplina começa do amor e da
instrução. Como tem sido a sua comunicação com o seu
filho? Se falharmos aqui, falharemos em todo o resto.

Dicas práticas:
 

1-     Nunca diga: “Deus não está feliz com você, Ele não
gosta de criança desobediente. ”. Isso não é verdade,
porque Deus ama todas as crianças, inclusive as
desobedientes. Então diga: “isso que você fez não
combina com você, porque você é muito obediente, mas
mesmo quando você desobedece, Deus te ama.”. 

2-     Nunca rotule seu filho com nomes que não fazem
parte da sua identidade, por exemplo: desobediente,
rebelde, mimado, chorão, chato, feio, burro, medroso.
Olhe para seu filho como Deus o vê, ele pode estar
tendo uma atitude desobediente, mas ele não é. Declare
sempre quem ele é em Deus.



3 Quando seu filho errar não ameace. Mas ame
incondicionalmente, respire fundo, e instrua. Depois
corrija o erro em amor e ensine o certo a se fazer. 

4- Perdoe seu filho. Não leve nada para o pessoal, mas
tenha sempre uma atitude graciosa.

5- Sempre avalie se a sua correção está baseada no
amor ou na raiva que você está sentindo no momento.
Não corrija com raiva. Lembre-se que o amor instrui.

6-  Perdoe sempre.

7-  Brinquem juntos.

8-  Deixe o seu filho saber que ele pode errar e está
tudo bem.

9- Tempo de qualidade

10-  Palavras de afirmação.


