
7 0    PRINCÍPIO “TOMADA DE ATITUDE “(Preparador) 

 Até o 60 Princípio, o programa do Amor-Exigente propõe uma série de temas 
para reflexão e posicionamento. São princípios teóricos.   

 A partir deste Princípio em diante, começa a proposta de AÇÃO. 
 
Nós, principalmente pais, muitas vezes precisamos nos reeducar para educar nossos 
filhos. 

 A tomada de atitude gera crise, por isso é importante duas posturas:  

      1) - Que estejamos unidos, falando a mesma língua. 

      2) - Que compreendamos a importância de uma real avaliação que nos mostre as 
possíveis conseqüências de nossos atos e dos problemas que estamos enfrentando. 

Sem estas avaliações não teremos sucesso, não alcançaremos nossas metas. 

Propomos estas reflexões: 

- O que está acontecendo de fato? 

- Quais comportamentos meus, estão inadequados? 

- Quantas vezes a pessoa que queremos ajudar voltou de madrugada e visivelmente 
alterado? 

- Quantas vezes mentiu, enrolou, foi desonesto? 

- Quantas vezes faltou à escola ou a outros compromissos sociais? 

Agora precisamos de coragem para tomar uma decisão e preparo para entrar 
em ação. 

Na 1a Semana - Enfoque: "O Indivíduo - Eu” - Tomada de atitude comigo. 

Fiz Exame de Consciência com base no que aprendi até o 6° Princípio e nos 
depoimentos? 

- Segui a metodologia do Amor-Exigente nas reuniões anteriores? 

- Dei meu depoimento sincero? 

- Estudei o princípio e meditei buscando-me ver aplicando-o em mim mesmo, 
primeiro? 

- Percebi a extensão da minha Autoridade, como responsável sóbrio? 

- Percebi quanto sirvo de Modelo, Guia, Orientador e Legislador? 

- Percebi que sou eu que devo orientar minha conduta e a de meus familiares?  

- Tomo Atitudes sem firmeza, sem perseverança ou visando só meus interesses, na 
vida profissional, no trabalho e na chefia de uma equipe, e pior ainda na Educação 
dos filhos e na Reeducação do meu especial. 

- Estou tendo coragem para enxergar os comportamentos errados (meus e dos 
outros)? 

- Acredito em todas as desculpas e explicações do meu especial e, também, nas 
minhas e de outros familiares? 

- Na minha casa, estou deixando o barco correr solto? 



- Acho mais cômodo nada fazer para não me incomodar? 

- Por conhecer casos piores, acho que nossa família não vai tão mal assim? 

- Penso que o problema é só da alçada de Deus? 

- Acho que comportamentos inaceitáveis são uma questão de idade, ou moda? 

- Acho que com o tempo tudo se corrige sem maiores conseqüências? 

Agir mais do que falar!  Ser Exemplo de Firmeza, de Decisão, de Moderação e 
de Ação  

Nunca agir com sentimento de culpa, de vítima, de rancor nem espírito de vingança. 

Nossa família é como um barco.  Se naufragar eu também me afogo.  

Reflexão para partilha e sugestões de algumas metas para a Semana. 

1) Identifique uma atitude/comportamento seu, consigo mesmo, que não o(a) 
satisfaz pelos resultados que vem obtendo. 

2) Quais os resultados satisfatórios que gostaria de alcançar? 

3) Em que você deve mudar?  Como você vê que poderia alcançá-los? 

4) Cite as piores dificuldades para mudar este comportamento; qual a meta para a 
mudança? 

5) Os benefícios dos resultados compensariam a crise da mudança? Se positivo, 
defina uma meta objetiva realizável na semana que o leve na direção 
identificada. 


