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18. Ensinando Valores Universais para as Crianças – a Honestidade
A transmissão dos “Valores Universais” próprios à condição do ser humano,
dentre eles, justiça, verdade, Honestidade, ética, ação correta, paz e não-violência,
os quais compõem as normas de comportamento implícitas que são necessárias para
viver em sociedade de forma harmoniosa e pacífica, tem sido motivo de inquietação
para os pais que desejam dar uma boa educação para os seus filhos e filhas. É natural
que dúvidas acabem surgindo, pois, o assunto é muito sério! Sem transmitir os valores
humanos universais, não há como formar cidadãos éticos e preparados para viver em
sociedade.
A Honestidade é um dos valores mais importantes na formação da
personalidade e do caráter das crianças. Vale aqui lembrar que, Honestidade é uma
virtude humana e significa falar a verdade ou executar um trabalho, serviço ou
atividade sem enganar, trapacear ou fraudar a ninguém. O fundamento da
Honestidade é refletido no termo honra. No sentido mais amplo é o ato, qualidade
ou condição de ser honesto, termo aplicável tanto às pessoas quanto às Organizações
e Instituições em relação aos seus atos ou declarações; quando estas praticam a
Honestidade são destacadas como aquelas não propensas a enganar, mentir ou
fraudar.
Prezado(a) leitor(a)! Se Você é pai ou mãe, tenha, acima de tudo, paciência e seja
perseverante na decisão de formar filhos e filhas bem dispostos à prática do bem e
da verdade; justos e honestos para que, no futuro, se tornem pessoas de bem!
Falando em nome da Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo ensinou que uma “boa
educação” é o bem mais valioso que os pais podem legar para os seus filhos e filhas!
Desde que as crianças começam a ter algum tipo de entendimento, observam as
ações e as palavras dos seus pais e de todos quantos fazem parte do seu convívio. Por
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isso, é preciso ter cuidado com as palavras e atos, até quando a criança não estiver por
perto. Lembre-se, você é um exemplo para elas!
Enfatizamos que ensinar Honestidade e Responsabilidade consome tempo;
muita paciência e requer muita dedicação, pois, fixar valores nas crianças poder levar
um longo tempo e não tem nada a ver com ensinar lições do dia-a-dia, como, por
exemplo, guardar os brinquedos no devido lugar, coisa que elas acabarão aprendendo
após algumas explicações e acompanhamento.
A melhor forma de ensinar Honestidade para as crianças é dar o exemplo, visto
que todo e qualquer exemplo de Honestidade ou da falta dela que for demonstrado
será observado pelos pequeninos. Contudo, se for Você constante no exemplo e nos
ensinamentos estará ajudando a formar um adulto virtuoso, um bom cidadão, um
cristão verdadeiro, uma pessoa que usa de sabedoria e de bom senso para viver e
conviver com o semelhante.
Você pode começar a ensinar Honestidade encorajando e incentivando as suas
crianças a dizerem a verdade sempre. Repudiem a mentira em seu lar, ensinando-as
que pessoas de boa índole não usam palavras falsas, pois, mentiras enganam e mais
cedo ou mais tarde ferirão o coração de alguém. Jamais minta para as crianças!
Quando um dos pais mente, as crianças acabam achando que mentir é normal, e
pior, que mentir é bom. Não aceite pequenas mentiras e desaprove grandes mentiras.
Decidir não mentir para as crianças pode parecer algo fácil mas, é preciso estar
atento às suas palavras. Se Você, pai ou mãe, diz à criança que vai sair e voltar logo;
dentro de cinco minutos, por exemplo, e acaba ficando ausente duas ou três horas é
um tipo de comportamento que pode ensinar à criança que ela não deve acreditar
sempre naquilo que Você diz, situação que abala a credibilidade e o respeito em
relação a sua pessoa. Nesse caso, seria mais válido dizer que não sabe quanto tempo
vai demorar, mas que fará o possível para voltar o quanto antes. Agir assim é melhor
do que estipular um horário e não cumprir. Cumpra, sempre, tudo aquilo que
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prometer a elas; pessoas que cumprem aquilo que prometem são exemplos de
Honestidade. Portanto, não prometa nada que não possa cumprir!
No dia-a-dia dê atenção acentuada à pequenas “mentirinhas” ou dissimulações
do tipo, “Toma aqui seu remédio, é um delícia!”. Seja honesto e diga: “Tome seu
remédio, ele vai ajudar você à melhorar mais rápido.”
Ensine as crianças que tudo o que pegarem emprestado deverá ser devolvido ao
respectivo dono, seja este da família dela ou não. É muito comum que as crianças,
principalmente no início da fase escolar, peguem emprestado, ou por engano, ou com
o desejo de tê-lo para si, algum objeto de seu colega; quando notarem isso, incentiveas a devolver o mais rápido possível.
Sempre que presenciar na vida real um ato ou atitude de Honestidade, elogie o
fato na frente das crianças, principalmente, se esse ato partir de seu próprio filho ou
filha. Eles se sentirão valorizados e saberão que estão fazendo o que é certo e que
podem contar com a sua aprovação. É através de pequenos atos que se criam as
raízes firmes que eles levarão como um grande aprendizado de sua infância; um
legado para a vida toda.
É importante que a Honestidade faça parte dos valores familiares, pois isso
facilitará muito o aprendizado dos pequenos. Habitue-se a praticar a Honestidade em
seu lar e em sua vida; Você vai precisar dela para ensinar os seus filhos e filhas, pois,
filhos de pais honestos serão bem-aventurados, conforme ensino que consta no Livro
de Provérbios: “O justo anda na sua integridade; bem-aventurados serão os seus filhos
depois dele.”
Ensine-os, sem esmorecer nem vacilar, o quanto eles serão felizes, abençoados
e bem sucedidos se forem honestos em seus atos. Cabe lembrar que não se pode
cobrar a Honestidade de uma sociedade, se ela não fizer parte dos ensinamentos
primordiais de um lar.

Rua Baguari, 158 - Tatuapé - São Paulo - SP – CEP 03084-900 – Fone (11) 2941-7066 – (Copyright © desde 1954)

www.igrejaapostolica.org

www.horamilagrosa.org

3

Compreenda que o objetivo de se ensinar “Valores Universais” para as crianças
é para que elas comecem a fazer pequenas, mas significativas mudanças, aos poucos
no mundo, tornando-o um lugar melhor para todos; também para que, no futuro,
sejam reconhecidas como pessoas de bem porque tiveram boa formação da parte de
seus pais!
Pratique e ensine a Honestidade, prezado(a) leitor(a)! O mundo em que vivemos
tem grande carência de pessoas honestas! Até a próxima semana!
-/-

SP., abril/2018 - Ane e Germano Keppler
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