
7º Princípio do Amor-Exigente – Tomada de atitude - PREPARADOR 

Olá, como vai você? Desejo que esteja cada vez melhor. 

Se dê a chance de recomeçar, de nascer de novo a cada dia. 

Julho é o mês de refletirmos sobre o 7º Princípio Básico Comportamental do Programa 

Amor-Exigente – Tomada de atitude  

Tomar atitude precipita uma crise. Este é também um princípio PREPARADOR. 

Chegamos ao cerne, ao ponto central do Programa Amor-Exigente.  

Temos que nos preparar para agir e nos preparar para uma crise que chegará logo após 

tomarmos uma atitude. 

Tomar atitude, por mais simples que ela seja, pode desencadear uma crise. 

Antes, porém, reflita, pense bastante, veja seus recursos pessoais e familiares, conheça 

bem “o terreno onde irá pisar” e até onde pode ir.  

O que realmente importa são seus apoios, com quem poderá contar.   

Também se veja, se analise e se questione: Estou pronto(a)? Isso é o que precisa ser feito?  

Comece a tomar atitudes, incialmente, com você.  

Lembra da lista de comportamentos que precisam ser mudados? Então, comece por ela, 

dos mais fáceis para os mais complicados e difíceis. Arregace as mangas e mãos  à obra. 

Sabe de suas necessidades? Tem claro quais são os seus limites? Tem organizada as 

novas regras, está claro para você?  

Analisou as consequências da sua tomada de atitude para quem não cumprir as regras? 

Quais serão as consequências? 

Perdas de direitos, de regalias, são as melhores consequências.  

Lembre-se que as consequências duram enquanto durar o não cumprimento da regra não 

cumprida. Não é para sempre. 

Ex.: meu filho perdeu o direito de ter a chave de nossa casa, mas quando ele se 

mostrar responsável, confiável, cumpridor dos horários de chegada, eu devolvo a ele o 

direto de ter novamente a chave.  

Ex. minha filha saiu e não chegou no horário combinado (virada de ano). Um mês 

sem sair de casa nas férias de janeiro. Ao perceber que estava sendo muito dura, bastou 

uma semana de proibição. 

Podemos mudar as consequências caso tenhamos chegado à conclusão de que aquela não 

foi a melhor, que foi muito dura, mas para isso temos que sentar e explicar o motivo, o 

porquê da mudança. 

O apoio é importante para a tomada de atitude, apoio do grupo de Amor-Exigente, 

apoio fora do grupo, o apoio mais efetivo é o apoio do grupo familiar. Portanto, não esconda 

de ninguém que você está com problemas, peça ajuda, diga exatamente o tipo de ajuda que 

vai precisar. Fazendo “coisas” bem planejadas e bem decididas por todos, em conjunto, faz 

toda a diferença, fica bem mais fácil, fica a sensação de todos remando na mesma direção.  

Outra postura que precisa estar bem definida é a quantificação das consequências 

para ocorrências faltosas. Ex.: quantas vezes a pessoa que queremos ajudar teve um 

comportamento agressivo, destrutivo; quantas vezes saiu sem dar nenhuma satisfação; 

quantas vezes mentiu, foi desonesto. Enumere tudo, anote, para de dar forças e argumentos 

para aplicação das consequências. 



As consequências devem começar leves, mais fáceis de serem atendidas para 

depois, então, conforme o crescimento das ocorrências, o tamanho da falta, serem 

aplicadas consequências mais pesadas, mais duras. 

Lembre-se, para isso é preciso determinação, firmeza. 

Outra coisa que se tornou mais eficiente foi o grupo familiar escolher quem seria o 

desencadear da crise. A melhor indicação foi a escolha da pessoa que menos falou, que 

menos se envolveu, menos agiu. Deu muito certo, mas todos tem que estar falando a 

mesma “língua”. 

Para ter uma crise bem administrada, todos da família devem estar vivenciando o 

programa de Amor-Exigente. Dona Mara diz que “este momento é o ideal para se dar o 

resgate da pessoa amada que queremos trazer de volta para o convívio familiar”. 

Amplie seu grupo de apoio o máximo que puder, convide padre, pastor, tios, tias, 

vizinhos, amigos, para que todos saibam o que e porque você irá tomar as atitudes 

planejadas. Informe a todos, inclusive seu grupo de Amor-Exigente, sobre a atitude que irá 

tomar, que as coisas irão mudar; a partir daí a pessoa escolhida para conduzir a crise fará 

a primeira exigência. Não se fala das consequências para não ficar como ameaça.  

“Seremos um grupo saudável, uma família saudável se conseguirmos agir dessa 

maneira, estaremos prontos para trazer de volta a pessoa que estava escapando da 

realidade, eu vi essas ações darem certo, tudo pensado e planejado e o grupo de apoio de 

Amor-Exigente dando forças e coragem”, disse Dona Mara.  

Vamos desencadear a crise com serenidade e coragem para mudar aquilo que 

precisa mudar e sabedoria para impor limites para aquelas coisas que ainda não deu para 

mudar. 

Forças Fé e Alegria!    
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