
 

 
 

Pais BrilhantesPais BrilhantesPais BrilhantesPais Brilhantes    
 

- Chore com seus filhos e abraceChore com seus filhos e abraceChore com seus filhos e abraceChore com seus filhos e abrace----os. Isso é mais os. Isso é mais os. Isso é mais os. Isso é mais 

importante do que darimportante do que darimportante do que darimportante do que dar----lhes fortunas ou fazerlhes fortunas ou fazerlhes fortunas ou fazerlhes fortunas ou fazer----lhes lhes lhes lhes 

montanhas de críticas.montanhas de críticas.montanhas de críticas.montanhas de críticas.    

----    Não forme heróis, mas seres humanos que Não forme heróis, mas seres humanos que Não forme heróis, mas seres humanos que Não forme heróis, mas seres humanos que 

conheçam seus limites e sua força.conheçam seus limites e sua força.conheçam seus limites e sua força.conheçam seus limites e sua força.    

----    Faça de cada lágrima uma Faça de cada lágrima uma Faça de cada lágrima uma Faça de cada lágrima uma oportunidade de oportunidade de oportunidade de oportunidade de 

crescimento.crescimento.crescimento.crescimento.    

----        Estimule seu filho a ter metas.Estimule seu filho a ter metas.Estimule seu filho a ter metas.Estimule seu filho a ter metas.    

----    LembreLembreLembreLembre----se: conversar é falar sobre o mundo que nos se: conversar é falar sobre o mundo que nos se: conversar é falar sobre o mundo que nos se: conversar é falar sobre o mundo que nos 

cerca.cerca.cerca.cerca.    

----    Dialogar é falar sobre o mundo que somos. Dialogar é falar sobre o mundo que somos. Dialogar é falar sobre o mundo que somos. Dialogar é falar sobre o mundo que somos.     

----    Abraçar, beijar, falar espontaneamente.Abraçar, beijar, falar espontaneamente.Abraçar, beijar, falar espontaneamente.Abraçar, beijar, falar espontaneamente.    

----    Contar histórias.Contar histórias.Contar histórias.Contar histórias.    

----    Semear idéias.Semear idéias.Semear idéias.Semear idéias.    

----    Dizer Dizer Dizer Dizer não sem medo.não sem medo.não sem medo.não sem medo.    

----    Não ceder à chantagem.Não ceder à chantagem.Não ceder à chantagem.Não ceder à chantagem.    

----    Para educar é necessário paciência.Para educar é necessário paciência.Para educar é necessário paciência.Para educar é necessário paciência.    
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