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INTRODUÇÃO

Olá!

Meu nome é Bruno Ahnert e minha esposa se 
chama Andressa. Somos casados há 13 anos e 
temos duas filhas lindas: Maressa de 9 anos e 
Luísa de 6 aninhos.

Trabalhamos com famílias, e em especial  
educação de filhos. Orientamos pais e mães a 
educarem filhos inspiradores porque acreditamos 
que nós somos a fonte principal de inspiração, 
amor e educação para que cresçam felizes e 
realizados, e sejam bem sucedidos na vida.

Temos o prazer de compartilhar algumas dicas 
valiosas neste e-book para que possa refletir e 
aplicar na vida de seus filhos. Espero que goste, e 
se quiser fazer algum comentário, elogio ou 
sugestão, pode enviar um e-mail para 
pais@educacaodefilhos.com. 



DICA 1: 
NÃO TERCEIRIZE A 
CRIAÇÃO DE SEU FILHO

Uma boa creche ou escola podem contribuir 
para a educação de nossos filhos, 
entretanto muitos pais, inconscientemente, 
têm sido omissos na formação do caráter 
moral dos filhos. A formação moral é diária e 
é de responsabilidade dos pais.

Se você trabalha o dia todo, e quando 
chega em casa tem mil afazeres, você não 
é o único nesta dura jornada. Dentre  
nossos  afazeres, o mais importante é 
sentarmos com nossos filhos. Pergunte 
como foi o dia, principalmente o que 
aprendeu. 

Lembre-se: a formação do caráter do seu 
filho sofre influencias dos irmãos, colegas 
de escola, professores e televisão, mas a 
influência dos pais precisa prevalecer, e isso 
só é possível com uma boa dose diária do 
seu tempo com eles.
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DICA 2: 
SEJA FÃ N° 1 
DO SEU FILHO

Não tem coisa mais importante para o filho 
do que se sentir amado. 

Quando alguém se sente amado, se sente 
completo e realizado. Muitos pais cobram 
muito dos filhos, estão sempre reclamando 
da cama mal arrumada, da toalha jogada ou 
do sapato fora do lugar. 

Alguns filhos têm vontade de morar com os 
avós ou sair de casa porque não se sentem 
amados.

Valorize seus filhos, foque em suas 
qualidades, sonhe os sonhos de seus filhos. 
Seja fã número um deles. Todos os dias não 
economize palavras para dizer o quanto 
você o ama e quer o seu bem. Quando eles 
se sentem admirados pelos pais tendem a 
corresponder da mesma forma.
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DICA 3  
LEMBRE-SE QUE UM DIA 
VOCÊ TAMBÉM FOI CRIANÇA

Pense agora como foi sua infância. Como 
gostaria que tivesse sido? O que te deixava 
você mais decepcionado com seus pais? 

Inconscientemente, temos a tendência de 
repetir os mesmos erros que nossos pais 
cometeram conosco sem prercebermos. Seu 
filho é feito sua imagem e semelhança. 
Analisa se não está ferindo ele em alguns 
aspectos, como seus pais feriram você um 
dia, e reflita...

Há pais que exigem demais dos filhos, mas 
esquecem como é ser criança. Quando 
fazemos esta reflexão temos a tendência de 
rever certas atitudes equivocadas, e 
melhoramos nosso relacionamento com 
nossos filhos, tendo mais paciência e 
compreensão de suas limitações. Amar ao 
próximo como a si mesmo é se colocar no 
lugar o outro: inclusive nossos filhos.
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DICA 4:  
DESAFIE SEU FILHO 
SEMPRE

Desafie seu filho, teste seus limites, 
encoraja-o a fazer algo difícil. Fazendo 
assim estará preparando ele para a vida e 
treinando sua auto confiança. 

Não podemos dar tudo para o filho de mão 
beijada. O cuidado que devemos ter é se 
não estamos dando sempre o peixe em vez 
da vara para ele pescar. 

Há filhos que tornam-se adultos e tem uma 
série de dificuldades de vencer desafios, 
conseguir crescer profissionalmente porque 
nunca foram treinados para isso.

Delegue responsabilidades aos poucos, 
conforme cresce permita que ele se sirva 
sozinho, arrume a cama, etc. Encoraja-o a 
novos desafios sempre. Agindo assim, ele 
irá se preparar para vencer na vida.

www.educacaodefilhos.com



DICA 5:  
IMPONHA LIMITES 
AO SEU FILHO

Crianças, adolescentes ou jovens que 
sempre tem tudo o que querem, dificilmente 
serão capazes de pensar no coletivo, muito 
menos saberão dar valor ao dinheiro. 

Os recursos na vida são limitados, e em 
duras penas muitas pessoas entendem isso  
somente quando deixam os seios dos pais. 
Há pessoas que mesmo sofrendo não 
conseguem mudar, nem controlar seus 
estímulos compulsivos.

Nos relacionamentos, nossos filhos 
precisam saber desde cedo que: o limite 
deles terminam quando começa a do 
próximo.

Seja firme, imponha limites e crie filhos 
conscientes, com domínio próprio e 
equilibrados.
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Descubra como se relacionar, comunicar e disciplinar 
seus filhos.

Participe deste seminário e descubra como é possível 
desenvolver um relacionamento profundo e inspirador com 
seu filho, aprendendo técnias e segredos relacionados a 
como educar filhos inspiradores e bem sucedidos na vida. 

Nossos filhos não nasceram com manual de instrução e o 
grande erro que nós cometemos é não aperfeiçoarmos 
nossas competências como pais para desenvolver com 
excelência os talentos, dons e virtudes de nossos filhos.

Aprenda um pouco mais sobre como educar filhos 
inspiradores e surpreenda-se!

QUERO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO

QUERO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO

GRATUITO

http://bit.ly/seminariofilhosinspiradores


DICA 6:  
SEJA EXEMPLO 
EM “TUDO”

Os filhos tendem a imitar tudo o que os pais 
fazem, mesmo que digam que é errado. 

“Faça o que eu digo, mas não faça o que eu 
faço” é o pior exemplo de educação 
possível para passar para nossos filhos. 

Para um filho ser paciente, não aprenderá 
pelo exemplo se os pais são impacientes no 
trânsito. Para um filho ser limpo, os pais não 
podem ficar jogando lixo no chão. 

O melhor caminho para filhos serem 
exemplos de ética, honestidade e bondade 
é o exemplo que os pais dão com suas 
atitudes no dia a dia.

Educar pelo exemplo é a forma mais difícil, 
porém é a mais eficaz para ensinar e 
inspirar nossos filhos.
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DICA 7:  
VALORIZE AS INICIATIVAS
NÃO OS FRACASSOS

Se seu filho errar por ter tentado fazer algo 
bom, sempre considere a iniciativa mais 
importante que o fracasso.

Muitos filhos têm medo de ter iniciativas não 
por causa do fracasso em si, mas por causa 
do medo da cobrança dos pais se 
fracassarem. 

Por exemplo, há pais que sem perceber 
brigam com o filho por ter quebrado um 
prato, em vez de valorizar a iniciativa dele 
em querer ajudar a família na limpeza.

Ao valorizar as iniciativas positivas você 
estará ensinando ele a enfrentar seus erros 
com naturalidade. Não o inibe de ser uma 
pessoa criativa e empreendedora!

Lembre-se: as mentes mais criativas e 
inovadoras encaram os erros como parte 
integrante do sucesso.
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DICA 8:  
SAIA DA ROTINA
COM SEU FILHO

Para sair da rotina não precisa de muito. 
Um pouco de boa vontade e criatividade já é 
o bastante. 

Como tem sido seus finais de semana? A 
mesma coisa sempre? Hora de pensar em 
algo diferente. Que tal um piquenique? Uma 
farofada na praia ou na lagoa? Um 
cineminha com os filhos, ainda que não 
goste do filme? Já pensou em acampar no 
quintal de sua casa com eles? Já 
experimentou perguntar para ele o que ele 
gostaria de fazer de diferente na próxima 
semana? E uma caminhada em algum lugar 
diferente? Um sorvete ou cachorro quente 
na pracinha?

Ao sair da rotina com seu filho, estará 
proporcionando um momento único na 
mente dele, e um momento oportuno para 
ensinar algo diferente, e fazer com que ele 
tenha mais admiração por você.
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DICA 9:  
SEJA FIRME 
AO DIZER NÃO

É comum pais voltarem atrás quando dizem 
não para os filhos. O filho diz: Mãe quero 
bala. Ela diz: não meu filho, vamos almoçar 
agora. Mas mãe... (o menino diz 20 vezes 
até vencer no cansaço). rs 

Quando cedemos, acontece duas coisas: a 
primeira é que a nossa palavra perde 
credibilidade e autoridade. A Segunda nós  
estamos treinando nosso filho a não se 
conformar com o não. 

Antes de dizer não a seu filho, pense duas 
ou três vezes. Mas quando estiver certo, 
seja firme e não ceda. No início vai ser 
difícil, mas em pouco tempo seu filho 
perceberá que sua palavra tem crédito.
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DICA 10:  
NÃO SEJA DEMASIADAMENTE  
PROIBITIVO

Há situações que devemos proibir e ponto 
final. Mas há situações que podemos ser 
mais maleáveis com nossos filhos. 

Se ele quiser lhe ajudar a arrumar a casa, 
ainda que ele não saiba fazer direito, ou 
bagunce mais que arrume, deixa ele ajudar. 

Se proibirmos tudo o que eles quiserem 
fazer, incorremos no risco de sermos 
taxados como “chatos”.  

Muitas crianças quando crescem neste 
ambiente demasiadamente proibitivo, tem o 
desejo de não morar com os pais.
 
Reflita como você pode se tornar um pai ou 
mãe menos proibitivo e mais legal para eles. 
Não estou dizendo que deva ser liberal, mas 
sim maleável, tolerante e flexível.
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Seu filho adora colecionar tampa de 
garrafa? Que máximo! Sua filha ama ler 
livros de ficção? Emocionante! Sim, não 
importa os gostos de seus filhos, mostre 
admiração e interesse, sempre! Ainda que 
não considere nem um pouco interessante, 
ou que ache esquisito: vibre e valorize.
 
Contanto que não seja um gosto imoral ou 
prejudicial a formação de seu caráter, 
mostre admiração, pois fazendo isso estará 
demonstrando que além de se importar com 
ele, estará fortalecendo o vínculo emocional 
da reciprocidade. Com isso, seu filho 
também dará mais valor a suas opiniões e 
preferências.

Por acaso, você conhece pais que não dão 
a mínima para seus filhos? Ou pior, criticam 
seus gostos e hobbies? Seria isso benéfico 
ao relacionamento com eles?

DICA 11:  
VALORIZE OS GOSTOS 
DE SEU FILHO
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Descubra como se relacionar, comunicar e disciplinar 
seus filhos.

Participe deste seminário e descubra como é possível 
desenvolver um relacionamento profundo e inspirador com 
seu filho, aprendendo técnias e segredos relacionados a 
como educar filhos inspiradores e bem sucedidos na vida. 

Nossos filhos não nasceram com manual de instrução e o 
grande erro que nós cometemos é não aperfeiçoarmos 
nossas competências como pais para desenvolver com 
excelência os talentos, dons e virtudes de nossos filhos.

Aprenda um pouco mais sobre como educar filhos 
inspiradores e surpreenda-se!

QUERO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO

QUERO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO

GRATUITO

http://bit.ly/seminariofilhosinspiradores


Quando estamos com raiva, temos a 
tendência de agir com a emoção. Quantas 
vezes, quando agimos com a emoção 
fazemos coisas que nos arrependemos? 
Quando seu filho fizer algo de errado, 
lembre-se disso: respire fundo, conte até 
dez e discipline. 

Não é fácil, é verdade, mas quando 
corrigimos sem raiva, teremos mais chance 
de aproveitar a oportunidade para 
disciplinar, ao invés de descarregar nossa 
raiva sobre ele que ajuda em nada. 

Podemos ser rígidos e enfáticos, sem 
precisar de gritar ou fazer com que ele se 
sinta a mais miserável das criaturas.

DICA 12:  
NÃO CORRIJA 
SEU FILHO COM RAIVA
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A palavra pirraça significa: atitude tomada 
com o intuito de contrariar, de aborrecer; 
teimosia, birra. 

Isso mesmo, nossos filhos quando fazem 
pirraça, eles querem nos aborrecer, nos 
chamar a atenção para conseguirem o que 
querem. 

Muitos pais se escabelam, e sem perceber 
entram na trama do filho (eles são mais 
espertos que imaginamos). 

Uma das melhores maneiras de inibir a 
pirraça de seu filho é ignorá-lo. E se 
possível, isole ele até que ele se acalme. 

Lembre-se: 
“não há espetáculo sem platéia”. 

DICA 13:  
IGNORE SEU FILHO 
QUANDO FIZER PIRRAÇA
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É comum o filho logo que recebe uma 
disciplina mais dura ficar chateado e com 
raiva, pois na lógica dele pode ser que não 
ache que fez algo de errado. Um tempo 
para reflexão talvez poderá fazer bem para 
ele.

Converse com ele após uma correção, 
certifique-se de que ele já está com o 
coração aberto para compreender seu erro. 
A conversa após uma disciplina pode ser 
mais eficaz do que a própria disciplina. Este 
momento é ideal para induzir seu filho a 
compreender o que fez de errado e as 
consequências do seu erro.

Um dos grandes erros que muitos pais 
cometem é disciplinar o filho na hora e não 
conversar com ele depois. O objetivo da 
disciplina não é punir, é levar o filho ao 
arrependimento”.

DICA 14:  
APÓS UMA DISCIPLINA 
SEVERA, CONVERSE
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Quando nossos filhos desobedecem, 
podemos estabelecer uma consequência 
lógica para ele. 

Se seu filho não guarda os brinquedos 
depois que brinca sabendo que deveria 
guardar, você pode dizer a ele que a 
consequência desta desobediência é não 
brincar com eles durante um tempo. Se ele 
não quer estudar, pode ficar sem televisão. 

A consequência precisa ser proporcional à 
gravidade da desobediência. Talvez não 
seja sensato proibir seu filho de brincar na 
rua durante um mês só por que se atrasou 
10 minutos do horário combinado.

Aplicando este ensinamento, estará 
treinando seu filho a compreender que tudo 
que é feito de errado na vida ele
sofrerá uma consequência.

DICA 15:  
MOSTRE A CONSEQUÊNCIA
LÓGICA DE UMA MÁ AÇÃO
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Responsabilidade é cuidar daquilo que lhe 
foi confiado e assumir as consequências se 
algo der errado. Se seu filho derramou um 
leite no chão sem querer, não pode ser 
punido por isso, porém pode assumir a 
responsabilidade de limpar, uma vez que foi 
ele quem derramou (claro se tiver 
capacidade para isso).

Alguns pais assumem toda a 
responsabilidade quando o filho fez sem 
querer, porém estará prejudicando a 
formação dele, já que na vida real, ainda 
que sem querer somos responsáveis por 
nossos atos. 

Ainda que seja dolorido para os pais deixar 
que o filho assuma responsabilidades, é um 
bom caminho para fazer com que ele 
amadureça e se prepare para sua 
independência um dia.

DICA 16:  
ENSINE A SER RESPONSÁVEL
PELOS SEUS ATOS
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Esta dica é muito delicada, pois muitos pais 
acham que pedir perdão é se mostrar fraco 
perante o filho. Realmente se um pai ou mãe 
estão sempre errando com os filhos, pedir 
perdão não vai resolver, pois este ato se 
tornará banal e demasiadamente repetitivo. O 
correto neste caso é buscar não errar tanto, 
em primeiro lugar.

Quando erramos com nossos filhos, o nosso 
pedido de perdão é como uma chave que dá 
acesso ao coração de nosso filho e promove 
a restauração. 

O nosso orgulho pode gerar um rancor no 
filho que não vale a pena. Quantos filhos não 
tem um relacionamento íntimo com os pais 
porque entre eles há uma mágoa? Reflita 
sobre isso.
Lembre-se: Se tivermos dificuldades de pedir 
perdão, ele tenderá a fazer o mesmo com 
outras pessoas, inclusive conosco mesmo.

DICA 17:  
SEJA HUMILDE E PEÇA 
PERDÃO QUANDO ERRAR
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Por mais vividos que sejamos em relação a 
nossos filhos, ouvir é mais sábio que falar. 
Se nosso filho quer dizer algo, é bom 
ouvirmos até o fim sem interrompê-lo. 

Um dos maiores erros em um diálogo com 
nossos filhos é querermos adivinhar o que 
queria dizer, antes de ouvir tudo. Muitos 
filhos não tem prazer em contar algo para 
seus pais pelo simples fato de os pais 
interromperem e já decretarem sua opinião 
a respeito. 

Lembre-se: 

“Antes de nosso filho querer nossa boca 
para um conselho, ele quer nossa  
compreensão por meio de nossos ouvidos.“

DICA 18:  
FALE MENOS E 
OUÇA MAIS O SEU FILHO
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Ensinar filhos regras é mais fácil a curto 
prazo pela praticidade. Regras sempre 
serão importantes, principalmente nos 
primeiros anos de vida, pois a criança de 2 
a 4 anos não tem maturidade para entender 
o motivo de não fazer algo.

Nós somos seres curiosos por natureza e 
quando não ensinamos princípios, mais 
cedo ou mais tarde nossos filhos serão 
tentados a fazer o proibido.

Em vez de dizer para o filho que não pode 
sair na chuva, procure fazer com que ele 
entenda que ao sair na chuva pode pegar 
um resfriado. 

Ao trabalharmos princípios com mais 
esmero na vida de nossos filhos, estaremos 
construindo uma base sólida de seu caráter 
e personalidade.

DICA 19:  
PRIORIZE PRINCÍPIOS 
AO INVÉS DE REGRAS
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Costumamos presenciar pais que estão 
sempre ameaçando os filhos para 
cumprirem suas obrigações. Se não arrumar 
a cama, não vai ver televisão, e assim por 
diante.

É uma boa prática mostrarmos aos nossos 
filhos como é importante a ajuda deles, 
valorizarmos e reforçarmos as boas 
práticas. Em vez de tentarmos obrig-lo a 
arrumar a cama, podemos parabenizá-lo e 
incentivarmos que é capaz de arrumar. 

Mudando o foco, criaremos filhos motivados 
a ajudar pelo simples fato de se sentirem 
úteis, no momento que elogiamos eles e os 
encorajamos a fazer o certo.

DICA 20:  
PREFIRA INCENTIVAR 
AO INVÉS DE OBRIGAR
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Nós pais conseguimos realizar várias coisas 
durante o dia porque nos organizamos. Temos 
horário para acordar, trabalhar, comer e 
dormir. 

Se estabelecermos uma rotina para nossos 
filhos estaremos preparando eles a serem 
organizados para a vida desde cedo. 

Não sou a favor de horários rígidos ou 
excesso de regras, o bom senso conforme 
sua realidade e a idade de seu filho pode ditar 
como pode fazer isso.

Dê o primeiro passo, escreva as tarefas 
principais que ele tem que fazer durante o dia 
no horário certo. Pense em responsabilidades 
como dever de casa antes do momento da 
brincadeira. Se tem que sair as 12h30 para 
escola, programe a ultima rotina para terminar 
ao meio dia, para que haja folga e não strees 
em caso de imprevistos.

DICA 21:  
CRIE UMA ROTINA 
PARA SEU FILHO
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O ser humano é egoístas por natureza. 
Quando pequenos, não queremos dividir 
nada com ninguém até que somos 
ensinados a não agiros assim. Procure 
momentos oportunos para que seu filho 
compartilhe algo com alguém. 

Ao mostrar para seu filho como é prazeroso 
ajudar alguém, dar ou emprestar estaremos 
desenvolvendo seu lado altruísta e 
humanitário. 

Levar um pouco de lanche a mais na escola 
para dar a um colega que esqueceu, ou 
incentivá-lo a doar roupas e brinquedos 
velhos  a outras pessoas são formas de nós 
pais motivarmos nossos filhos a 
compartilhar algo com alguém. 
Lembre-se: Recebemos em troca algo 
muito mais valioso do que aquilo 
que oferecemos.

DICA 22:  
ENSINE ELE A 
COMPARTILHAR O QUE TEM
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DICA 23:  
CONTE ESTÓRIAS 
PARA SEU FILHO

Esta dica é mais apropriada para filhos de 
até 8 ou 9 anos.

Quando contamos estórias para nossos 
filhos, despertamos um lado lúdico na 
mente dele, proporcionando um ambiente 
agradável ao prazer de aprender. Esta dica 
é fantástica!

Evite contar estórias de terror ou fúteis que 
não trazem nenhum ensinamento, aproveite 
a oportunidade e conte estórias 
interessantes sempre com uma lição moral 
no final.
 
Vá em livrarias infantis com seu filho e 
compre livros que ele se agrade, ao mesmo 
tempo que ensine lições de vida para ele. 
Este talvez seja o melhor momento para 
trabalhar o caráter de seu filho.
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Descubra como se relacionar, comunicar e disciplinar 
seus filhos.

Participe deste seminário e descubra como é possível 
desenvolver um relacionamento profundo e inspirador com 
seu filho, aprendendo técnias e segredos relacionados a 
como educar filhos inspiradores e bem sucedidos na vida. 

Nossos filhos não nasceram com manual de instrução e o 
grande erro que nós cometemos é não aperfeiçoarmos 
nossas competências como pais para desenvolver com 
excelência os talentos, dons e virtudes de nossos filhos.

Aprenda um pouco mais sobre como educar filhos 
inspiradores e surpreenda-se!

QUERO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO

QUERO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO

GRATUITO

http://bit.ly/seminariofilhosinspiradores


DICA 24:  
ORE COM SEU FILHO 

Se você acredita em Deus, e tem Ele como 
seu provedor e referência de justiça, ensine 
seu filho a se relacionar de forma mais 
íntima com Ele. Incentive ele a conversar 
com Deus com liberdade, se expressando 
como ele quiser. 

Tendo esta prática com o seu filho, nos 
momentos em que você não estiver 
presente, ele terá Deus como seu melhor 
amigo. Nos momentos que ele pensar em 
fazer algo de errado, lembrará que Deus 
está vendo. Tendo Deus como referência de 
justiça, terá sempre uma referência para ser 
bondoso e justo.

A oração com seu filho é o melhor momento 
para você desenvolver a fé em Deus na vida 
dele.
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DICA 25 :  
ABENÇOE 
SEU FILHO 

Dentre várias traduções da palavra benção, a 
que talvez mais se aplica aqui neste contexto 
é: Desejo de felicidade, de proteção de Deus 
a alguém. 

Abençoar o filho verbalmente: esta é uma 
prática que tem caído em desuso ao longo 
dos anos: “Benção pai, benção mãe?  Deus te 
abençoe meu filho!

Você é a maior autoridade sobre seus filhos. A 
criação e formação de seu filho foi delegada a 
você. Tudo o que proferir da sua boca sobre 
seu filho terá muito peso para ele. 

Todos os dias antes de seu filho dormir, diga a 
ele palavras encorajadoras,  diga a ele as 
qualidades que ele tem, diga o quanto ele é 
especial. Fazendo isso, estará assentando na 
mente e no coração de seu filho que ele é 
uma pessoa feliz, ou seja, abençoada. 
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DICA 26 :  
NÃO DESTRUA OS 
SONHOS DE SEUS FILHOS

Quantas vezes vemos filhos que tiveram 
seus sonhos destruídos pelos pais? 
Imagine a cena: pai eu quero ser médico! 
Ah, meu filho, esqueça isso, não temos 
dinheiro para pagar uma faculdade. Pense 
em um sonho que esteja ao seu alcance, 
você nunca vai conseguir.

Por mais impossível que possa parecer, é 
papel dos pais incentivar seus filhos a não 
desistirem de seus sonhos. 

Com persistência e determinação, a maioria 
de nossos sonhos poderão ser realizados. 

Muitos filhos são infelizes em sua vida 
profissional simplesmente porque não 
acreditaram em seus sonhos ou não tiveram 
o incentivo que precisavam. Precisamos ser 
agentes motivadores.
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DICA 27:  
EDUQUE FILHOS 
INSPIRADORES

Educar filhos inspiradores significa: sermos 
inspiração para nossos filhos, para que eles 
sejam inspiração para outras pessoas. 

A intensidade com que você investe esforços 
na qualidade do relacionamento e educação 
do seu filho, se refletirá na pessoa com que 
ele vai se tornar no futuro. 

Quando nos empenhamos em dar o melhor 
de nós para nossos filhos, estaremos gerando 
neles a essência e o prazer para que sejam 
como nós estamos sendo com eles.

Qual o legado que você vai deixar nesta vida? 
Qual o legado que seu filho vai deixar? 

Seu filho nasceu com um propósito e um 
destino. Quando você consegue transmitir 
isso a ele por meio de suas atitudes, você fará 
dele uma pessoa inspiradora.
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Se gostou do livro, ajude outros pais a 
educarem seus filhos, compartilhando 

nas suas redes sociais.
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Talvez também tenha interesse em outros 
conteúdos sobre Educação de Filhos. 

Clique nas imagens para mais 
informações:
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