
As relações que são construídas pelas pessoas no ambiente familiar devem ser pautadas na con� ança, mais que isso, 
devem ser estabelecidas por meio da conversa, do toque, do abraço, das demonstrações de afeto, da troca de experiên-
cias e da aprendizagem que se dá entre essas ligações. 

É na família que surgem os primeiros aprendizados e é dela que recebemos os exemplos para nosso comportamento 
e atitudes. Ela promove a educação das gerações mais novas, das suas tradições, cultura e valores, transmitem posicio-
namentos, opiniões e re� exões sobre o mundo e a sociedade em que vivemos. A personalidade de cada indivíduo recebe 
forte in� uência da sua família. Todos somos parte de uma família, e todos carregamos em nós não apenas o DNA dela, 
mas um pouco do que ela é. 

Desenvolver relações saudáveis entre pais e � lhos é essencial. Pais que despertam encantamento em seus � lhos 
conseguem estabelecer relação de respeito e deixa marca eterna em seu ser. A família é como uma planta necessita ser 
regada, nutrida constantemente. Invista em tempo diário para o convívio familiar.

O diálogo, a presença nos momentos importantes, o acompanhamento no cotidiano escolar, o auxílio nas lições de 
casa, o passeio juntos, as brincadeiras nos tempos livres, são atitudes que nutrem a família e que são parte das tarefas 
diárias de pais ídolos de seus � lhos.

Os erros e as experiências de vida são outros aspectos a serem compartilhados. Pais não devem sentir-se enver-
gonhados ao pedir desculpas pelos seus erros, ou mesmo assumi-los frente aos seus � lhos. Compartilhar as próprias 
experiências e incentivar que seus � lhos façam o mesmo contribui para o fortalecimento das crianças/jovens frente aos 
desa� os que surgirão ao longo da vida. O legado que pais devem deixar para seus � lhos está longe de questões � nan-
ceiras, de posses, valores, bens, e sim próximo da educação que deixarão com eles. 

Ensine seus � lhos a desenvolver habilidades socioemocionais, a desenvolver as funções nobres da mente, a falar 
sobre seus medos e não viver na escuridão de si mesmo, a expor suas ideias e conviver em harmonia com o outro, a ser 
empático e carismático em suas relações, a pensar antes de agir, a enfrentar os desa� os de forma inteligente e aprender 
com seus próprios erros.

A família é o berço do amor, da compreensão, do afeto, é o lugar onde as pessoas devem encontrar o apoio, lições e 
aprendizados, mas que acima de tudo, as relações sejam saudáveis e de convivência harmônica. 

“Na verdade, se as crianças, desde pequenas, forem bem educadas na piedade e na ciência,
é de se esperar que encontrem a felicidade ao longo da sua existência.”

São José de Calasanz
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