
7º PRINCIPIO – TOMADA DE ATITUDE - 2ª SEMANA – “O OUTRO – A FAMÍLIA” 

 O “outro” pode ser o nosso cônjuge, os nossos filhos, familiares, alguém que convive conosco e que 
queremos ajudar. Aqueles por quem nutrimos sentimentos de amor ou por quem somos responsáveis. 

Esse princípio é ligado a coragem, a coerência, a verdade, ao respeito e principalmente sem o medo de 
tomar atitudes. 

Quando surgem os primeiros sinais de alerta a atitude mais frequente é desculpar e justificar. É tão 
comum ouvir: “São coisas de jovens”, “Isso passa com o tempo”, “A mãe é que é ansiosa”, “O pai é severo 
demais” … 

Nós somos ótimos, os campeões em criar justificativas e álibis perfeitos para as atitudes indesejáveis de 
nossos filhos. Na hora da ação, mais justificativas “Vamos esperar as férias”, “Vamos esperar o pai voltar” 
… “Vamos esperar … esperar … até ser preso ou enlouquecer ou até morrer. Vamos esperar… para não 
fazer nada.” 

Pode parecer absurdo, mas temos notado que muitas pessoas quando se dispõem a tomar alguma 
atitude, tendem ao radicalismo, como por ex. afastar o filho-problema das suas vistas, mandar para casa 
de amigos, encaminhar a clínicas ou para casa de parentes… 

Não espere que surjam condições especiais para começar a agir. Esta hora jamais virá. Decida por você e 
comece já! Pare de amedrontar-se! Deixe de adivinhar dificuldades e de recear o futuro. Pense na solução 
e não só no problema! 

São muitos os fatores que levam os pais a não agir ao saber que seu filho se droga: vergonha, sentimento 
de culpa, despreparo, medo da reação do filho, desinformação, desequilíbrio emocional. Esses e outros 
fatores são desculpas para que quando a pessoa não está disposta a fazer algo, sempre encontrará uma 
justificativa para sua inatividade. 

O problema só será resolvido pela ação. Ação implica esforço, tempo e sofrimento. Para tomar uma 
atitude temos que ser coerentes, corajosos, perseverantes e a cada passo trabalhar com afirmações 
positivas: esperança, autoestima, autoconfiança, fé e alegria. 

Vamos, é preciso amadurecer, deixar de procurar causas fora de você mesmo para se desculpar. Assuma 
a responsabilidade de suas ações. Limite sua vida dentro do que é aceitável. Com o Grupo de Apoio, crie 
novas oportunidades, exija de você mesmo que cesse tudo de errado em sua vida. 

Você merece isso. Opte pela vida, pelo sucesso, pelo amor, pela PAZ… 

Devemos agir mais do que falar! Ser exemplo de Firmeza, de Decisão, de Moderação e de Ação. 

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

Perguntas para partilha: 
1) Identifique duas qualidades/virtudes/talentos no outro.  
2) Quantas vezes você o elogia(va)  por semana? 
3) Como você o estimula a desenvolver mais estas virtudes? 
4) Identifique um comportamento dele que o prejudica (a ele).  
5) Quantas vezes você reclamou ou o corrigiu, por causa desse comportamento, na última 

semana que esteve com ele(a)? 
6) Estabeleça duas metas: Uma que incentive o desenvolvimento de um talento e outra visando a 
correção de um comportamento inaceitável do outro.     


