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Comportamento 

Valores 

Visão do Mundo 
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Comportamento 

Valores 

Crenças 

Relacionamentos 
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“Pois o teu AMOR me 

guia, 

e a tua VERDADE 

sempre me orienta.”                      
(Salmos 26:3 NLT) 
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“Ensina-me o teu 

caminho, Senhor, para 

que eu ande na tua 

VERDADE! 
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... Como é 

grande o 

teu AMOR    

por mim.” 

 (Salmos 86.11,13 TLH) 
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  “Mas falar a VERDADE … 

…Em AMOR”  
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“Pois o teu AMOR me 

guia, 

e a tua VERDADE 

sempre me orienta.”                      
(Salmos 26:3 NLT) 
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PROGRAMADO  PARA CONECTAR 
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“Seres humanos são 

BIOLOGICAMENTE  

programados para 

se relacionarem.”           

“Hardwired to Connect – The New Scientific Case for Authoritative Communities” 
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“Nascemos para nos 

aproximarmos ... os nossos 

cérebros são fisicamente programados 

para nos desenvolvermos, em conjunto, 

uns aos outros, através de ... 
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… comunicação 

emocional, que 

começa antes mesmo 

que palavras sejam 

faladas.” 
 

Allan N. Schore  

Da Escola  de Medicina 

UCLA 
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As crianças podem aprender algo 

simplesmente olhando.  Enquanto eles 

vêm, eles estão registrando em seus ... 
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... cérebros um repertório de 

informações de como as emoções,  o 

comportamento e o mundo 

funcionam. " 
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Para transmitir    

seus próprios 

valores ou 

verdades aos 

outros,       

deve-se ... 



Desenvolver conexão amorosa 

e íntima com a criança 
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Ser um modelo dos  

valores / verdade  que você 

quer ver seja enraizado na 

criança 
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 “Pois eu dei o exemplo para que 

vocês façam o que eu fiz.” 
João 13:15 (TLH) 



28 filipenses 3:17 (NVI) 

 “… Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e 

observem os que vivem de acordo com o 

padrão que lhes apresentamos. ” 
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“...decidimos dar-lhes não 

somente o evangelho de Deus, 

…mas também a nossa própria vida, porque 

vocês se tornaram muito amados por nós.”    
1 Tessalonicenses 2:7-8 
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Nós os amávamos tanto, 

que gostaríamos de ter 

dado a vocês não somente 

a boa notícia que vem de 

Deus, mas até mesmo a 

nossa própria vida. 

1 Thessalonians 2:8 
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“porque o nosso evangelho 

não chegou a vocês somente 

em palavra, mas também em 

poder, no Espírito Santo e em 

plena convicção. Vocês 

sabem como procedemos 

entre vocês, em seu favor.” 

1 Thessalonians 1:5 (NVI) 
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“Para levar a Deus as 

crianças (gentios), 

ganhando-os através da 

minha mensagem,  

Romanos 15:18 (IBS) 

  

e da forma como vivi  

diante deles.” 
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Falamos abertamente a 

vocês, Coríntios, e lhes 

abrimos todo o nosso 

coração!   

2 Coríntios 6:11 
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Universidade 

de Columbia 

http://jmvidal.cse.sc.edu/pictures/aamas04-2.jpg
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Mais propensos a usar drogas, álcool, ou serem 

violentos. 

As crianças criadas em um lar, 

apenas com a mãe são ... 
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Mais propensos a usar drogas, álcool ou ser 

violento. 

As crianças que são criadas em uma família com 

os dois pais, mas com um relacionamento ruim 

com o pai são ... 
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As crianças que são criadas em uma família com 

os dois pais que têm bom ou excelente 

relacionamento excelente com os seus pais são ... 

Propensos a usar drogas, álcool ou a ser 

violento. 
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“Pois o 

teu AMOR me guia, 

 e a tua VERDADE 

sempre me orienta.”                      
(Salmos 26:3 NLT) 
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1. Todos brancos 

Estudo do FBI:                              
O Perfil da Turma de 

Avenger  



41 

2. São todos de classe    

média 

Estudo do FBI:                              
O Perfil da Turma de 

Avenger 
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3. O pai era distante ou 

afastado no processo 

de paternidade. 

Estudo do FBI:                              
O perfil da turma de 

Avenger 
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“Pois o teu AMOR me 

guia, 

e a tua VERDADE 

sempre me orienta.”                      
  

(Psalm 26:3 NLT) 
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Faculdade de Medicina 

Johns Hopkins  
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Estudo 

• Thomas and Duazunski  

• Analizou 1,377 estudantes de 
medicina por 30 anos para             
encontrar uma causa comum para: 
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Doença 

Mental 



47 

Hipertensão 
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Tumores 

Malígnos 
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  Doença 

Cardíaca 

Coronariana 



50 

Suicídio 
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Poderiam    

eles  

encontrar          

uma causa 

comum?? 
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“A falta de   

 

foi a causa  

mais significativa 

dessas 5 doenças.” 

PROXIMIDADE 

COM OS PAIS 



Stress/      

conflito 

com os 

pais 
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“Homens que dizem ter tido um 

bom relacionamento com seu pai 

enquanto cresciam 

reagem menos ao estresse do 

dia-a-dia quando adultos” 
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Relacionamentos 
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Katie história sobre 

a decisão de ser  a 

oradora oficial da 

turma 
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Adolescentes 

sem uma relação 

próxima 

com seu  

  pai são... 
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59 

Adolescentes 

sem uma relação 

próxima 

com seu  

   pai são ... 
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61 

‘E eu uso todas as 

suas roupas velhas, suas 

blusas 

Eu sonho com um outro você 

Aquele que nunca me deixaria  

sozinha para juntar os 

pedaços 

Um papai para me abraçar, é 

isso que eu precisava’ 

 

Letra da musica ’Confessions 

of a Broken Heart’  (Confições 

de Um Coração Partido) 

Lindsay Lohan 
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Michael Jackson 



63 



64 

eu sou o 

seu gerente, 

 jamais se 

esqueça       

disso.” 

“Eu não sou 

seu pai,  
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 “Eu só 

queria um pai ... 

um pai que me 

desse amor 

... E meu pai 

nunca fez isso.   
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Ele nenhuma 

única vez 

disse, 

"Michael, eu 

te amo.” 



Morgan: 
“Voce fica triste por não ter tido 
um relacionamento melhor com 

ele (seu pai)?” 
 

67 Piers Morgan entrevista Janet Jackson (Fev. 15, 2011) 



"Não mais, eu costumava 
sentir ... Eu ía na casa dos meus  

amigos ... 
Piers Morgan entrevista Janet Jackson (Fev. 15, 2011) 

Jackson:   

68 



…Eu via meus amigos, o 
relacionamento com seus pais, 

como eles os chamavam… 
 

Jackson:   

69 

 

Piers Morgan entrevista Janet Jackson (Fev. 15, 2011) 



…de pai…  O meu dizia  ‘Não, eu 
sou o Joseph.’ Mas eu sei que ele 

me ama. Ele tem seus problemas… 

Jackson:   

70 Piers Morgan entrevista Janet Jackson (Feb 15, 2011) 



…pela maneira como ele foi 
criado… é o melhor que ele pode 
fazer.” 

Jackson:   

71 Piers Morgan entrevista Janet Jackson (Fev 15, 2011) 
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“Pois o teu AMOR me 

guia,  

e a tua VERDADE 

sempre me orienta.”                      
Salmos 26:3  



73 



74 

“Sr. McDowell, você me 

daria um abraço?” 

“meu pai 

nenhuma 

única vez 

  me deu um 

abraço 

ou disse que 

me amava.” 



HUGH HEFNER          
Fundador da Playboy  

    



“Eu sabia que minha mãe me amava, 

mas ela nunca demonstrou, então eu 

aprendí  sobre o amor nos filmes.” 



“Eu fugi para um 

universo alternativo, 

foi nos filmes que eu  

o encontrei. O amor 

para mim é definido 

quase  que exclusivamente em 

termos de amor romântico, tal   

como é definido pelos filmes que   

eu assistia na infância.” 



“Os filmes, ao 

invés da família, 

foram a maior 

influência da minha 

infância. Éramos 

um típico 
                                                            

lar Metodista do Centro-Oeste onde 

havia muita repressão e 

pouca demonstração de emoções.” 
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80 

Filho, você sabe que eu te amo? 



81 

Você sabe que eu 

amo a sua mãe? 
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“Sean, quando 
você casar, você quer ter em teu 
casamento o amor, a intimidade 
com tua esposa e uma família 

como a que eu tenho com a sua 
mãe e também um 

relacionamento com os seus 
filhos como eu tenho com 

você?” 
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Relacionamentos! 



Um "Estudo Longitudinal" de 10 

anos identificou  "alunos em 

risco" de gravidez não 

planejada, drogas e abuso de 

álcool. 

 

"Por que eles não se 
envolveriam?"  
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disseram 

ter uma 

pessoa em sua 

vida que teve 

um interesse 

pessoal por 
eles. 

 40% dos 80% disseram ser um professor!  










