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Introdução

“As crianças estão nascendo assim… 
Mais inquietas e espertas do que nunca…”

Será?

É muito provável que você já tenha ouvido um 
pai ou uma mãe, ou até mesmo um especialista 
da saúde, dizer algo do tipo.

Quando tentam encontrar o motivo das crianças 
serem, em geral, tão enérgicas, inquietas, 
ansiosas e até mesmo… mal educadas, hoje 
em dia.

A causa encontrada é quase sempre a mesma:

“Ah, eles já estão nascendo assim hoje…”

“Os amiguinhos da escola são todos iguais a 
ele…”

“O melhor é deixar para lá e fazer a vontade 
dele… Não quero ele berrando no meu ouvido…”
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Mas, essa explicação comum não lhe soa 
estranho?

Então é uma questão puramente natural, e os 
pais aflitos com a educação dos filhos não 
devem fazer nada para torná-los mais pacientes, 
bondosos e caridosos?

A realidade é que esta “teoria” da moda é 
bastante superficial.

A questão é muito mais profunda, na realidade. 
Ela está relacionada a um fenômeno maior e 
menos considerado nos nossos dias…

O das mudanças que a instituição familiar 
sofreu nas últimas décadas.

Então, como podemos explicar essas 
dificuldades na educação das crianças 
hoje em dia?

Vamos analisar juntos:
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Atenção
A seguir vamos entender o que está 

acontecendo com as famílias e com as 
crianças em geral.

De forma alguma temos a intenção de 
julgar a sua família ou afirmar que foram 
negligentes na educação de seus filhos.

A função deste livro digital é 100% 
didática: encontrar o problema da 

educação nos dias de hoje e apresentar a 
solução da Igreja Católica para ele.

 
***

Em primeiro lugar:

Hoje, papai e mamãe quase 
não estão em casa

Fator fundamental para a boa criação dos filhos 
sempre foi a presença quase constante da mãe 
no lar.

Porém, hoje em dia pode chegar a ser raro que 
a mãe da família não tenha uma profissão e 
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tenha de competir no mercado de trabalho para 
constituir a renda familiar.

É inegável que este fato pesa muito quando 
consideramos o tipo de educação que os filhos 
estão tendo hoje em dia, já que não estão mais 
sob o olhar constante da mãe.

A consequência principal disso é que…

Quem educa é a vovó, a creche 
ou a escolinha...

E este é um fator decisivo para explicar o 
porquê do comportamento das crianças dos 
nossos dias.

Em geral, na casa dos avós, a criança não
encontra freios às suas vontades…

O maior temor da avó é o choro do neto. 

Ela fará tudo o que ele quiser para não chorar e, 
com o tempo, ele vai usar isso a seu favor… Da 
pior maneira possível.

Na escolinha, as professoras muitas vezes não 
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são capazes de olhar por todos os alunos, que 
são muitos.

E a criança tende a desenvolver o sentimento de 
abandono dos pais, já que só os vê à noite e nos 
fins de semana…

Mas o pior mesmo nem é isso.

O pior é que os pais estão perdendo a 
noção de seu dever...

A Igreja Católica, em toda sua história, colocou a 
educação dos filhos como segundo objetivo 
principal do matrimônio.

Isso porque a família, que nasce de um 
matrimônio, é o lugar onde as crianças - os 
indivíduos das próximas gerações - aprenderão 
as virtudes e a moral.

Sem isso, a vida em sociedade seria impossível...

É no seio do lar que as crianças aprendem as 
regras básicas do convívio social, é onde 
aprendem a respeitar o próximo e a priorizar 
o Bem.
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Por isso mesmo, os pais têm um importantíssimo 
dever social a cumprir.

Eles estão encarregados de educar seus filhos 
para a Sociedade.

E mais do que isso… Estão encarregados de
dirigir seus filhos para Deus.

Mas…

Você há de concordar que raramente se vê hoje 
em dia a preocupação com este tema entre 
os pais.

A impressão geral é que a maior preocupação 
dos pais é que o seu filho “seja feliz”.

Ou melhor, traduzindo essa expressão para o 
que ela quer dizer na verdade: 

Querem que seus filhos tenham o maior 
prazer possível, mas assumindo um mínimo 
de responsabilidades…

Somando-se aos outros fatores que você viu 
acima, podemos dizer com propriedade que há 
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mesmo uma desordem no modo como a 
educação das crianças vem sendo concebida.

Contudo, por pior que pareça a situação, 
tudo isso tem uma SOLUÇÃO.

A Igreja Católica é a maior e mais bem sucedida 
educadora desde a fundação da Civilização 
Cristã. E não é por acaso…

O ensino das virtudes sempre foi uma grande 
preocupação da Igreja, pois a sua maior missão 
é a salvação das almas.

Ela compreende a revelação divina segundo a 
qual nossas almas não podem repousar 
eternamente no Céu se não obedecermos às 
leis de Deus.

E entende ainda que é na família que cada um 
de nós aprende a amar a Deus e fazer a 
Sua Vontade.

Hoje, mais do que nunca, é obrigatório que 
ouçamos o que a Igreja ensina a respeito da 

educação dos filhos.
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E é exatamente esta a intenção deste livro digital 
que chegou até você.

Você tem em suas mãos um manual objetivo 
das virtudes mais importantes a serem

 ensinadas aos filhos.

Tudo na visão da Igreja, e ensinado na voz 
dos Santos.

No 1º capítulo, você conhecerá as principais
 virtudes para uma boa educação, e os 
conselhos dos Santos sobre elas.

Em seguida, no capítulo 2, você encontrará uma 
seleta de orações eficientes para rezar sempre 
por seus filhos e para que eles jamais percam a 
educação recebida.

Assim, mantemos viva a esperança de que os 
pais possam cada vez mais corrigir seus filhos, 
torná-los pessoas cada vez melhores para a 
sociedade e, acima de tudo…

Torná-los cristãos exemplares em um mundo 
que é tão carente de bons exemplos.



11

Então, vamos lá?

Veja agora o que os Santos da Igreja têm a dizer 
sobre algumas virtudes essenciais:
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Capítulo I
O ensino dos Santos: 4 virtudes 
essenciais da educação cristã, nas 

palavras dos Santos da Igreja Católica

Antes de qualquer coisa…

Você precisa guardar no coração o trecho mais 
importante de todo este livro digital.

Se você o ler e só se lembrar deste único trecho 
das Sagradas Escrituras já terá valido toda a pena:

“Aquele que poupa a vara, quer mal ao seu 
filho; o que o ama, corrige-o sem demora”.

(Provérbios 13, 24)

Aqui está toda a base deste livro digital: 

A ideia fundamental de que os pais que amam 
verdadeiramente os seus filhos os corrigem e 
ensinam a serem bons.

A Igreja Católica ensina que o pecado original 
deixou marcas profundas no ser humano.
E, desde pequenos, as nossas imperfeições 
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como o orgulho, a vaidade, o egoísmo, entre 
outras, vão aparecendo e, se não são corrigidas, 
ganham força e nos dominam completamente.

É nessa hora que os pais devem ensinar aos 
filhos a detestarem o mal e amarem o bem, a 
fim de se corrigir e praticar o que é bom.

Mas…

Como diz sabiamente Dom Bosco:

“Lindas palavras sem o bom exemplo não 
valem nada” (São João Bosco)

E assim entramos na primeira parte, e talvez 
a parte mais importante, das lições deste 
livro digital:
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Antes de tudo, o Bom Exemplo

Poucos pais se lembram disto.

Mas se queremos que nossos filhos corrijam 
seu mau comportamento e seus vícios, não 
podemos em hipótese alguma praticar o mal 
que repreendemos neles.

É um fato.

Como queremos sugerir que nossos filhos nos 
respeitem, quando eles nos veem desrespeitando 
os nossos pais.

Ou, como podemos justificar o mal que são a 
maledicência, a fofoca, a difamação, se não nos 
preocupamos em difamar e fofocar na frente 
das crianças…?

Ainda, como podemos repreendê-los por falarem 
palavrões se a todo instante os falamos perto deles?

O exemplo pode ser aplicado para tudo.

As crianças são como esponjas, elas absorvem 
praticamente tudo o que veem nos adultos.
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 • As opiniões;
 • As ideias;
 • O modo de se portar;
 • O modo de falar;
 • Os gostos em geral…

Tudo isso e muito mais os filhos tomaram de 
seus pais, pela simples convivência.

Além disso, sobretudo quando são pequeninos, 
o pai e a mãe são os dois maiores exemplares 
masculino e feminino das crianças.

A criança cria a sua ideia do que é um homem, 
tomando como modelo o seu pai.

Da mesma forma, cria sua ideia do que é uma 
mulher, tomando sua mãe como modelo.

Os pais são os ideais masculino e feminino 
das crianças.

Por isso, o comportamento dos pais é 
determinante para o tipo de pessoa que as 
crianças se tornarão…

Veja que grande responsabilidade a dos pais! 
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Para fixar melhor esta ideia, veja o que diz um 
grande Santo sobre o bom exemplo:

“Os pais estão igualmente obrigados a dar bom 
exemplo a seus filhos. 

Estes, principalmente quando pequenos, imitam 
tudo o que veem, com o agravante de seguirem 
mais facilmente ao mal, ao qual nos sentimos 

inclinados por natureza, que ao bem, que 
contraria nossas inclinações perversas.  

Como poderão os filhos comportar-se 
irrepreensivelmente, se ouvirem seus pais
 blasfemar a miúdo, falar mal do próximo, 

injuriá-lo e desejar-lhe mal, prometer vingar-se, 
conversar sobre coisas indecentes e 

defender máximas ímpias, como estas: Deus 
não é tão severo como dizem os Padres; ele é 

indulgente com certos pecados, etc.? 

O que se tornará a filha que ouve sua mãe dizer: 
É preciso deixar-se ver no mundo e não se 

enclausurar como uma freira em casa? Que bem 
se pode esperar dos filhos que veem o pai o 

dia inteiro sentado na taberna e, depois, chegar 
bêbado a casa, ou então visitar casas suspeitas, 
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confessando-se uma só vez no ano ou só 
muito raramente? 

(Santo Afonso de Ligório)

Pais !
É mais do que obrigatório que sejamos o 
exemplo de virtude que tanto queremos para 
nossos filhos.

Agora que está clara esta ideia, passemos à 1º 
e mais importante virtude a se passar através da 
educação:
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A Virtude da Fé

Infelizmente, há uma ideia destruidora nos dias 
de hoje que está fazendo um mal terrível às 
crianças…

Muitos pais, inclusive entre os que se dizem 
católicos, têm tomado a triste decisão de não
educarem seus filhos na Fé em Nosso Senhor 
Jesus Cristo…

“Deixe que eles cresçam e então escolheram a 
qual religião pertencer…”

Nada mais incorreto.

Por que os pais não pensam: vou deixar que 
meus filhos decidam se querem ir à escola 
ou não?

Vou deixar que meus filhos decidam se querem 
ser pessoas de bem e educadas, ou não?

Ou então, vou deixar que meus filhos decidam 
se querem ir ao médico quando ficam 
doentes, ou não?
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A resposta é uma só: porque sabem que até 
certa idade nossos filhos não tem condição 
intelectual para decidir entre o certo e o errado, 
entre o bem e o mal e é por isso que nós os 
dirigimos até que tomem a idade adulta.

E esse tipo de escolha dos pais pode gerar um 
profundo indiferentismo religioso.

Ou seja, a criança, por não ter recebido desde 
de cedo a prática da oração e as verdades 
reveladas da fé - ou melhor, por não ter 
aprendido a ver todas as coisas do mundo 
inseridas em um plano divino - crescerá 
indiferente à Deus e à religião.

Deus não será para ela a peça fundamental, o 
mais importante, e ela dará mais importância a 
algo secundário…  

Como o bem estar, a riqueza, etc.

“Aquele que anda pelo caminho direito, 
teme a Deus; aquele que anda pelo

 caminho tortuoso, despreza-o”. 
(Provérbios 14, 2)
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Qual desses caminhos queremos para nossos 
filhos? 

Por isso é imprescindível que a criança seja 
desde cedo criada para Deus.

Além de tudo, o único caminho verdadeiro para 
a felicidade é viver com a graça de Deus.

Quando ensinamos nossos filhos as verdades 
da Fé, as virtudes cristãs, os ensinamentos de 
Nosso Senhor Jesus Cristo…

Estamos indicando a eles o caminho a felicidade 
verdadeira. Estamos levando-os por esse caminho.

Fazendo eles guardarem as verdades da fé, 
estaremos tornando-os mais resistentes ao mal.

Eles ainda tomarão gosto por fazer o que é 
certo, porque isso agrada a Deus.

E detestarão fazer o mal, porque sabem o 
quanto ofende a Deus.

Em suma, estaremos contribuindo para que eles 
também sejam Santos! 
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Isso é um fato: incontáveis homens e mulheres 
só se tornaram Santos graças à virtude da Fé 
que receberam em sua família. 

Veja o que diz Santa Teresa d’Ávila:

“Quando criança, minha mãe tinha o 
costume de nos fazer rezar e de nos 

ensinar a ser devotos de Nossa Senhora”. 
(Santa Teresa d’Ávila)

Daí podemos tirar a conclusão: 

“Família cristã, fábrica de Santos!”

Mas há outras virtudes não menos importantes. 
Vamos para a próxima:
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A Virtude do Autocontrole

O Autocontrole vai além de saber controlar suas 
emoções e vontades.

Ele é uma qualidade fundamental para impormos 
ordem nas nossas vidas e para lidar e respeitar 
as outras pessoas.

Autocontrole pode ser a capacidade de negar a 
si mesmo um excesso, como por exemplo comer 
demais, beber demais, dormir fora de hora, etc.

Mas até mais do que isso, podemos dizer que o 
autocontrole é também a capacidade de ter 
caridade e paciência com o próximo.

O Autocontrole nos faz controlar a ira quando 
alguém faz algo que nos desagrada, nos faz ter 
humildade para aceitar que estamos errados ou 
ainda evitar as agressões quando sabemos que 
estamos certos.

Ele engloba uma série de outras virtudes:

  - A humildade;
  - A caridade;
  - A temperança…
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Só para citar algumas delas.

E como diz Santo Agostinho:

“Se queres amar Cristo, derrama a caridade 
por toda a terra, porque os membros de Cristo 

estão no mundo inteiro”.

Caridade não é somente oferecer esmolas aos 
pobres, e coisas desse tipo.

Ela é também a capacidade de não se enfurecer 
com seus parentes e pessoas próximas.

É a capacidade de demorar a se enfurecer e 
perdoar rapidamente.

Acima de tudo, é muito mais algo imaterial do 
que material, como dar uma esmola.

O Autocontrole engloba todas essas situações e 
ensiná-lo aos filhos não é uma tarefa fácil.

Mas também está longe de ser impossível!

Em primeiro lugar você mesmo deve ser um 
exemplo de autocontrole para seus filhos; este é 
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o primeiro passo:

 • Evite se empanturrar de comidas e bebidas  
 perto deles, mas mostre que é necessário ter  
 controle na alimentação.

 • Perante os conflitos, seja sempre paciente  
 e generoso, assim você irá dar um exemplo  
 de autêntica caridade.

 • Seja verdadeiramente disciplinado: tenha   
 horário para todas as coisas e estimule seus  
 filhos a fazer o mesmo.

 • E, não menos importante, não os 
 acostume a terem o que  querem na hora  
 que querem! Exerça a sua autoridade.

Este último item é fundamental, pois é 
necessário que a criança compreenda que a 
realidade não está sujeita à sua vontade.

Ou seja, as coisas não podem ser sempre como 
queremos, mas devemos nos resignar e adaptar 
à realidade.

Além desses tópicos, vale ressaltar a importância 
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de estimular os seus filhos à prática de 
atividades elevadas e edificantes como a 
leitura e a apreciação de boas músicas.

Imponha limites às atividades super excitantes e não 
elevadas como assistir televisão e jogar video-games.

Óbviamente, assistir televisão e jogar um jogo 
não é absolutamente errado em si.

Mas como essas diversões são super excitantes, 
a criança que as pratica sem controle perderá o 
interesse em atividades mais elevadas e menos 
excitantes, como a leitura.

E o pior é que a criança super excitada com 
jogos e programas de televisão desenvolve 
Ansiedade e outros problemas psicológicos 
graves, em quase 100% dos casos.

Por isso, o Autocontrole também é uma questão 
de Saúde!

Veja o que diz São João da Cruz:

“A sabedoria entra pelo amor, silêncio e 
mortificação. Grande sabedoria é saber calar e 
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não reparar no que dizem ou fazem, 
nem nas vidas alheias”.

Saber se controlar em todos os sentidos é 
fundamental para uma vida plena e feliz.

Fundamental é também a seguinte virtude.
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A Virtude da Simplicidade

“A pureza de intenção, a simplicidade,
nos dará a herança que o Senhor nos 

preparou na eternidade.” 
(Beata Elizabete da Trindade)

E o que é ser uma pessoa simples, afinal?

É rejeitar tudo o que é caro e requintado por 
toda a vida? Não necessariamente.

Aliás, agir assim poderia ser mais motivo de vaidade 
do que de simplicidade - a pessoa se envaideceria 
de mostrar para todos como é humilde.

Ser uma pessoa simples é ser a si mesmo o 
máximo possível e não buscar a todo custo a 
admiração e a atenção das pessoas.

Já reparou como é estranho quando uma pessoa 
diz ou faz de tudo para que a admiremos? 

Ela não se torna, de certo modo, ridícula? Isso é 
porque ela não está sendo autêntica.
Obviamente, a criança quando pequena faz de 
tudo para chamar nossa atenção.
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E isso é perfeitamente normal, pois ela PRECISA 
que a admiremos para criar a sua autoconfiança.

É importante admirar e estimular a criança nesta 
fase para que ela não desenvolva algum 
complexo de inferioridade quando for 
adolescente ou adulta.

Porém, é um fato:

“Os que desejam realmente seguir as 
máximas de Cristo; devem ter em 

grande conta a simplicidade”. 
(São Vicente de Paulo)

Pense agora.
Quando compramos roupas caras, de marca, 
ou usamos jóias belíssimas com uma intenção 
que podemos chamar de neurótica de receber a 
admiração dos outros, estamos nos importando 
mais com superficialidades do que com o que 
realmente importa.

Importaria mais cativar uma pessoa com nossa 
personalidade, sem a intenção de chamar sua 
atenção a todo custo, mas com naturalidade.
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Isso sim é ser autêntico, e essa é a vontade 
de Deus!

Se criamos nossos filhos para agirem de tal 
maneira, a sua convivência com as pessoas do 
mundo será magnífica.

E acima de tudo, estão agindo como espelhos 
de Nosso Senhor, que não se importava 
com superficialidades.

Podemos ainda sintetizar essas ideias nesta 
magnífica frase do Santo Padre Pio 
de Pietrelcina:

“Ame e pratique a simplicidade e a 
humildade e não se preocupe sobre a 

opinião do mundo, porque se este mundo não 
tivesse nada que dizer contra nós, não 

seríamos reais criados de Deus”.

Por fim, resta uma virtude sem a qual seria 
impossível criar um filho apto à convivência social:
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A Virtude do Dever

Queremos aqui abranger mais do que ensinar as 
crianças a compreenderem seus deveres e 
responsabilidades.

Devemos ir além disso.

Essa virtude compreende também o 
reconhecimento de uma hierarquia e uma ordem 
no mundo, e o ato de assumir as consequências 
de seus atos.

“Onde não há obediência, não há virtude. 
Onde não há virtude, não há bem, não há 
amor; e onde não há amor, não há Deus, e 

sem Deus não se chega ao Paraíso. 

Tudo isso é uma escada: se faltar 
um degrau, caímos” 

(Santa Teresinha do Menino Jesus)

A obediência é importante em todos os campos 
da vida. 

Há uma hierarquia em tudo no mundo: há um 
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rei, um presidente, um chefe, um gerente…
 
E essa hierarquia que aplicamos na sociedade é 
um reflexo de uma hierarquia mais sublime: a
hierarquia celeste.

Deus está sobre nós, nos governa, e nós 
estamos absolutamente sujeitos à Sua Vontade.

Ele também criou a natureza de todas as coisas, 
e ela também tem uma hierarquia.

É bastante simples concluir que a hierarquia é algo 
natural, e não uma simples invenção humana.

Do mesmo modo, há uma hierarquia na família 
e ela é fundamental para que a família viva
feliz e em ordem.

Na família, os filhos obedecem os pais. E só 
assim ela pode ser feliz.

Não é um fato que as famílias onde os filhos 
mandam nos pais não são muito felizes, e nelas 
impera a angústia?

Isso porque falta uma ordem natural.
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“Onde não há obediência, não há virtude” 
(Santo Padre Pio de Pietrelcina)

Exatamente por isso é fundamental:

 • Impor a obediência a seus filhos, para que  
 a ideia de desobediên cia não se generalize  
 e venha aplicá-la em relação a Deus e à 
 so ciedade.

 • Estimular seus filhos ao reconhecimento de  
 uma hierarquia em todas as coisas, e de uma  
 ordem universal de origem divina, e como   
 isso é bom em todos os sentidos pois foi   
 criação de Deus.

 • Punir quando for justo punir, recompensar   
 quando for justo recompensar: assim    
 você estará construindo a noção  de justiça  
 no entendimento de seus filhos e crian   
 do-lhes responsabilidade por seus atos.
 
Qualquer desequilíbrio no ensino dessas 
ideias de que tratamos nestes tópicos pode 
causar efeitos catastróficos.

O jovem que desconhece e aceita esta ordem 
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natural das coisas certamente não será feliz, e 
tem o caminho aberto para praticar a 
desobediência… Sobretudo para com Deus…

Agora que você conhece essas virtudes essenciais, 
baseadas na doutrina da Igreja Católica, vale 
ressaltar e repetir:

Deve-se ser vigilante e prudente na educação dos 
seus filhos, pois como diz São João Crisóstomo:

“E, no entanto, não há arte superior a esta. O 
que é comparável à arte de formar uma alma, de 
plasmar a inteligência e o espírito de um jovem?

 
Quem professa esta ciência deve proceder 

com mais cuidado que um pintor ou um 
escultor ao realizar sua obra."

Como é belo o dever dos pais! 

E quantas recompensas Deus reserva aos pais 
que se preocuparam e se sacrificaram para 
formação de seus filhos…
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Capítulo II 
Orações selecionadas para você 

rezar por seus filhos.

Apenas uma boa educação para seus filhos 
não basta. 

Aliás, como tudo na vida depende da Vontade e do 
auxílio de Deus, não podemos abrir mão da Oração.

Ela é o meio pelo qual Deus testa nossa confiança 
nEle e confirma nossa convicção de que tudo 
vem unicamente dele. Ele somente é a fonte de 
todas as graças.

E em relação à nossa família, a nossos filhos, 
não poderia ser diferente, não é mesmo?

Ainda que você dê a melhor formação moral 
possível para o seu filho, você jamais poderá 
evitar que um dia ele se depare com o mal, com 
a tentação, e corra risco de cair.

Isso faz parte de nossas vidas, e ninguém está 
livre disto.
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Então é necessário rezar: para que Deus preserve 
nos seus filhos as virtudes, que não permita que ele 
caia no pecado, no erro e no vício.

Além de rogar para que ele obtenha todas as 
graças de que necessitar.

A oração dos pais pelos filhos tem uma força 
superior…

Se for possível colocar desta forma, é como se 
Deus escutasse mais atentamente aos rogos 
de uma mãe aflita, do que os de um amigo, 
irmão, etc.

É indiscutível que todos os pais tenham a 
obrigação de rezar por seus filhos, assim como 
tem de os educar.

Por isso, este livro digital não podia deixar de 
conter um devocionário especial para os pais.

Com orações eficientes para rogar a Deus pelas 
graças que seus filhos mais necessitam.

Confira a seguir as orações:
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Oração pelos filhos
(para recitação privada)

Sois, ó meu Deus, o Criador e o verdadeiro 
Pai de meus filhos. 

De Vossas mãos os recebi como a dádiva mais 
preciosa e cara que me podíeis ter dado e que 
a Vossa bondade conserva e mantém em meu 

poder, para minha consolação e ufania. 

Consagrando-me devotamente ao Vosso serviço 
e amor, eu Vo-los consagro também, para que 

sempre Vos sirvam e sobre todas as coisas 
Vos amem. 

Abençoai-os, Senhor, enquanto eu, por minha 
vez, igualmente os abençôo em Vosso 

sacratíssimo nome.

Não permitais que, por negligência de minha 
parte, venham eles a desertar um dia do 

caminho da virtude e do bem. 

Velai por mim, para que eu possa por eles velar, 
educando-os no Vosso santo temor, em harmonia 

com os ditames de Vossa lei. 
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Fazei-os dóceis, obedientes, inimigos do 
pecado, para que nunca Vos ofendam, como 

eu tanto e tanto Vos tenho ofendido. 

Colocai-os, Senhor de bondade, sob a maternal 
proteção de Maria Santíssima, Vossa Divina 
Mãe e nosso incomparável modelo, para que 

possam guardar sempre ilibado o formoso lírio 
da pureza que tanto amais. 

Afastai deles as doenças, a pobreza e as 
riquezas perigosas. 

Livrai-os, Senhor, de todas as desgraças e 
perigos da alma e do corpo e concedei-lhes 

todas aquelas graças que eu não sei pedir, mas 
que lhes são precisas para que sejam bons 

filhos, denodados patriotas e católicos 
fervorosíssimos. 

Fazei, finalmente, meu Deus, que com todos os 
meus filhos possa eu desfrutar, no seio do 

paraíso, a doce e eterna ventura que destinais 
aos Vossos eleitos.

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém
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Consagração dos Filhos a Nossa Senhora
(para recitação privada) 

(Para ser feita pela mãe das crianças)

Oh! Maria, Mãe de Jesus, Nossa Senhora do 
(diga aqui a invocação de um título de Nossa 

Senhora de sua devoção), augusta Protetora 
das mães, venho confiar ao vosso Coração 
materno um depósito sagrado que recebi do 

Senhor. Já me consagrei toda a Vós, hoje quero 
oferecer–vos o que tenho de mais caro no mundo.

Oh! Mãe de Jesus, são os meus filhos que eu 
vos apresento; recebei-os, guardai-os, por amor 
de Jesus, vosso querido Filho, que se imolou por 

eles com tanto amor.

Divina Mãe, vosso Coração está sempre aberto, 
é por nós um abismo de misericórdia e de amor; 
felizes, mil vezes felizes os que se consagram 

a Vós.

Meus filhos não podem ainda fazê-lo por si 
mesmos, mas eu, pelo direito que Deus me deu 
sobre eles, vo-los consagro inteiramente, e vos 
prometo, em nome deles, o mais terno amor, a 

mais constante fidelidade.
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Oh! boa Mãe, dignai-vos inclui-los no número 
dos que protegeis e preservai a sua preciosa 
inocência, livrai-os de tudo que possa vê-los 

tornar menos caros, e preparai a sua alma para 
receber com fruto as primeiras impressões de 

graças e de piedade.

Ainda um favor, Oh! minha santa Protetora!

Ajudai-me a cumprir, para com essas crianças, que 
eu amo mais que a mim mesma, os deveres de 
uma mãe verdadeiramente cristã; ajudai-me a 

torna-los dignos do belo título de "Filhos de Maria".

Eu vos prometo, Oh! Virgem Celeste, com a 
graça de Deus e a vossa santa Proteção; 
inspirar-lhe cedo o gosto da virtude e da 

piedade; dir-lhes-ei que devem vos amar como 
sua terna Mãe, pois que são vossos filhos.

Oh! feliz Mãe de Jesus, fazei que eu veja meus 
filhos crescerem em sabedoria e em graça, à 
proporção que forem crescendo em idade; e 
dignai-vos estender à minha família a vossa 
ternura maternal, e fazei que sintamos, sem 
cessar, os efeitos da vossa santa proteção.

Abandono-vos o cuidado dos meus negócios, 
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tanto espirituais, como temporais, particularmente 
o grande negócio da nossa salvação eterna.

Que tudo seja santo em minha casa como na 
Vossa em Nazaré.

Oh! Jesus, Oh! Maria reinai sobre nós para 
sempre. Assim seja.
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Antiga Oração pelos Filhos 
(para recitação privada)

Deus e Senhor meu, Vós sois o Criador e 
verdadeiro Pai de meus filhos; Vossos são, e 

Vós sois quem me destes. 

Não sou eu quem os formei, nem lhes dei o espírito 
e vida. Eu Vo-los apresento, e reconheço que Vos 
pertencem; eu os submeto, e a mim também com 

eles, a todas as ordens da Vossa vontade e da 
Vossa providência sobre eles, pedindo-Vos que os 
abençoeis, abençoando-os eu em Vosso nome. 

Não Vos peço, Senhor, como Isaac, o orvalho do 
céu e a gordura da terra, se me atrevera a 

designar alguma coisa para sua vida temporal, 
pedir-Vos-ia que não lhe désseis nem riquezas 
nem pobreza, mas somente o que é necessário 

para viver em honrada mediania. 

Minha oração será mais cristã e Vos agradará 
mais, se eu buscar primeiramente, para eles e 

para mim, Vosso reino e Vossa justiça, 
deixando a Vosso cuidado dar-nos em 

acréscimo o que for de Vossa vontade e não Vos 
peço senão a sabedoria cordata e um coração 

dócil. Não me atrevo tampouco a pedir-Vos para 
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eles os primeiros lugares em Vosso reino. 
Porém Vos peço lhes imprimais um verdadeiro 

horror ao pecado, que os afasteis de todo o 
mal, que os preserveis do contágio do mundo, 
que os formais segundo o Evangelho, que lhes 
imprimais sentimentos nobres e cristãos; que 

lhes deis a simplicidade e sinceridade de filhos 
Vossos, e os encheis de Vosso amor. 

Não permitais que eu desminta com a minha 
vida a voz de minha oração, nem que destrua 
por mau exemplo que dê a meus filhos, por 
maus conselhos indiscretos ou por minha 

negligência, as boas qualidades e virtuosos 
dotes que peço lhes concedais; fazei que eu os 
eduque na sabedoria e em Vosso santo temor, e 
ajuntai a todas estas graças a de lhes conceder 
largos e prósperos anos, de que façam bom uso 
para Vosso serviço e salvação de suas almas. 

Tenha eu a consolação, Senhor, de os ver em 
torno de meu leito, como o patriarca Jacob, de 
lhes dar minha última benção e de os tornar a 
ver no Céu em Vossa companhia por toda a 

eternidade. Amém
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Oração a Santa Mônica pela 
conversão de um filho. 

(para recitação privada)

Ó Santa Mônica, que pela oração e pelas 
lágrimas alcançastes de Deus a conversão de 

vosso filho transviado, depois santo 
(Santo Agostinho). Olhai para o meu coração, 
amargurado pelo comportamento do meu filho 

desobediente, rebelde e inconformado, que 
tantos dissabores causou ao meu coração e a 
toda a família. Que vossas orações se juntem 

com as minhas, para comover o bom Deus, a fim 
de que Ele faça meu filho entrar em si e voltar ao 

bom caminho.

Santa Mônica fazei que o Pai do Céu chame de 
volta à casa paterna o filho pródigo. Dai-me esta 

alegria, eu serei sempre agradecido(a).

Santo Agostinho rogai por nós
Santa Mônica atendei-me. Amém
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Oração diária pelos filhos
(para recitação privada) 

Ó Deus, Pai de todos os homens, a Vossa lei me 
lembra o sagrado dever de educar os meus 

filhos segundo a santa religião para a virtude e o 
céu. Eles pertencem mais a Vós do que a mim. 
Das minhas mãos os pedireis um dia. É a Vossa 
palavra: "Se alguém não tem cuidado dos seus 

e sobretudo dos de sua casa, negou a fé e é pior 
que o infiel" (I Tim 5,7).

Além do bem-estar temporal dos meus filhos
 me confiaste a maior responsabilidade: a 

santificação de suas almas.

Assisti-me, Senhor, e iluminai-me para que eu 
conheça as minhas obrigações e concedei-me a 

firme vontade e o máximo cuidado em cumpri-las.

Moderai o nosso amor natural: quantas vezes nos 
tornamos cegos em seus erros, perdoando-os 
facilmente, sem mostrar-lhes suas faltas e os 

prejudicando intensamente.

Dai-me inteligência para usar da severidade 
quando esta for necessária; dai-me brandura 
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quando me faltar a paciência.
Livrai-me, Senhor, de todo o escândalo, para 
que sirva de modelo aos meus filhos, em tudo 

quanto é justo, bom e louvável.

Santificai, Deus de toda santidade, os meus filhos, 
para que Vos amem e respeitem; dai-lhes docilidade 

e obediência para que se tornem perfeitos.

Não Vos peço riquezas para eles, e sim saúde 
e força para se manterem na vocação que Vós 

lhes destinastes.

Preservai-os da escravidão das más paixões; 
conservai-lhes a pureza no meio deste mundo 
depravado. Concedei, Senhor, aos meus filhos 

boas companhias e exemplares guias; antes 
quero vê-los mortos do que vê-los em vida perdida.

Eu Vos entrego, ó Pai de bondade, cada um de 
meus filhos para os protegerdes e salvardes por 

toda a vida.

Assim tenho a firme esperança de poder dizer 
um dia: "Senhor, daqueles que me confiastes 

não perdi nenhum".
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Amém.
Além de belíssimas, estas orações têm sua 
eficiência comprovada pelo tempo.

Escolha ao menos uma para fazer todos os dias, e 
você verá como o auxílio divino pode transformar 
os corações daqueles que amamos!
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Conclusão

Criar os filhos pode até ser um sacrifício…

Mas é muito menos do que se pensa, e não 
chega nem perto de ser impossível dar-lhes uma 
boa educação.

Mas é necessário pensar no assunto e agir.

A maioria dos pais insatisfeitos com a educação 
de seus filhos não chegou a dar o primeiro 
passo para a solução do problema:

Estarem dispostos a darem atenção a seus 
filhos…

É mais simples do se imagina. Estar à 
disposição e não abandonar a criança aos 
“cuidados” da televisão ou da internet.

Porém, a intenção deste livro digital ia além 
desta preocupação.

Porque além de ser necessária a preocupação 
com a educação dos 



48

filhos para a família e para a sociedade, um 
ponto que é ainda mais esquecido entre os pais 
é o da necessidade da criação dos filhos 
para Deus!

A esperança é de que este livro digital chegue 
ao maior número possível de pais para lhes 
lembrar de algo fundamental:

Nossas crianças só serão indivíduos 
verdadeiramente felizes se viverem segundo a 
vontade de Deus.

Aqui você encontrou algumas lições preciosas 
baseadas nos ensinamentos da Igreja Católica e 
nas palavras dos Santos para se alcançar 
essa felicidade.

Portanto, leia, releia, guarde tudo o que você leu 
nestas páginas no coração.

E acima de tudo aplique o que aprendeu no que 
estiver dentro de suas possibilidades.

O que estiver além disso, peça para Deus com 
as Orações que você aprendeu no capítulo 2.
Se você dedicar um simples minutinho do seu 
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dia a alguma delas, coisas maravilhosas podem 
acontecer na sua família e na vida de seus filhos.

Enormes graças podem ser alcançadas. Confie!

Lembre-se também das palavras de Nosso 
Senhor Jesus Cristo:

“Deixai vir a mim os meninos, e não os 
embaraceis, porque o reino de Deus é 

dos que se parecem com eles”. 
(São Lucas 18,16)

Não somente deixe que seus filhos vão até 
Cristo, mas leve-os até Ele!

Essa é a sua missão, e Deus lhe preparou uma 
recompensa sem tamanho no Reino do Céu...
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- Situações desesperadoras.
- Problemas que parecem

não ter solução.
- Dias de angústias que

parecem sem fim.

Nenhuma dessas situações é 
impossível para ele.

Conheça a história 
deste poderoso santo 
e surpreenda-se

Clique aqui para saber mais.

https://livroscatolicos.com.br/detalhes/revelacoes-sobre-santo-expedito
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“Se queremos saber mandar, temos primeiro 
de saber obedecer, procurando impor-nos 

mais com o amor do que com 
o temor.” (São João Bosco).

Aprender o temperamento do seu filho e
 indicá-lo para o caminho da salvação é um 
desafio diário, que se feito com amor gerará 
filhos felizes, saudáveis e temente a Deus.

http://www.crucificadoporamor.com.br/
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