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(O que muda no casamento?) 

 ACONTECE.....
Que filhos mudam os pais e,
consequentemente, o casamento. 

Depois da chegada de um filho, o
relacionamento do casal nunca mais será
o mesmo. Isso não significa más notícias,
necessariamente. 

O casamento pode melhorar ou piorar,
dependendo da habilidade do casal em
lidar com isso. 

Mas uma coisa é certa: nunca mais será o
mesmo. 

É por isso que antes de decidirem ser
pais, vocês precisam ponderar bem o que
virá pela frente. 

Sim, ter filho deve ser uma decisão, não
um acidente. 

Decisão ainda mais séria do que se casar.
Por isso, quem ainda não conseguiu
decidir casar, não está apto para decidir
ser pai ou mãe.

Será que os filhos
afetam o
casamento?

E - B O O K

Antes de falarmos sobre " quando ",
vamos falar se é uma boa ideia
de fato? Não é o nosso papel convencer
ninguém até filhos ou não.

A verdade é que assim como nem todos
estão preparados para casar.

Nem todos reúnem condições para
serem pais.

Às vezes, a própria natureza não permite
que isso aconteça. 

A esterilidade tem afetado
muitos casais atualmente, acentuada
pelo fato de que as pessoas têm
se casado cada vez mais tarde. 

Na busca pela carreira e estabilidade
financeira, muitos têm deixado o
casamento para depois.

Apesar da pressão social sobre os jovens
para que estudem e avancem
em suas carreiras antes de casar.

Não se divulga que a fertilidade da
mulher começa a diminuir após os 25
anos. 

Quando ter
filhos?



Aos 35, já perdeu cerca de
90% dos óvulos. 

Para muitas vírgulas quando descobrem
isso já é tarde. 

As que se qualificam para fazerem
tratamentos caros de
fertilização in vitro, correm os riscos de
uma gravidez tardia.

Além de gastarem suas economias
(alcançadas enquanto adiavam a gravidez
para ganharem mais dinheiro... Vai
entender).

Ignoram também as dificuldades de criar
um filho depois de uma certa
idade, e que aquele filho terá de lidar com
os pais que estão mais para
avós.... 

Além disso, temos a situação cada vez
mais caótica do nosso
mundo. 

Criar um filho nunca foi tão desafiador e
cheio de incertezas
como hoje. 

Ao passo que a ciência e tecnologia
evoluíram tanto, a
maldade também evoluiu.

É perfeitamente aceitável que em pleno
século 21, longe da época em que filhos
eram necessários para garantir
a sobrevivência dos pais.



Casais optarem por permanecer sem filhos
sem se sentirem culpados por isso. 

Essa é uma decisão que cabe apenas aos
dois. 

Ao contrário de alguns religiosos afirmam,
não há um mandamento Divino perpétuo
definindo que todos os casais devem
gerar um filho.

Apenas que o ser humano deveria ser
multiplicar para encher a terra. 

Em 1987 a população mundial era de 5
bilhões de pessoas e, atualmente, já
ultrapassam 11, 5 bilhões... Missão
cumprida.

Além das questões religiosas, alguns mitos
são usados por pessoas bem intencionadas
na tentativa de fazer o casal mudar de ideia.

Muitos dizem" o casal só é uma família
quando tem filhos". Mentira.

Vocês são uma família a partir do momento
que se casarem. 

Filhos apenas aumentam a família. Não se
deixe influenciar pelas pressões
sociais. 

Temos muitos casais de amigos sem filhos
que nos garantem:



A satisfação de ajudar o próximo pode ser tal
qual o maior que há de ter
filhos. 

O importante é que cada casal considere bem
essa situação junto, chegue a um acordo, e
que seja feita racionalmente e não
Emocionalmente.

Se um dos parceiros não
quer ter filhos, então o
casal não está preparado
para assumir essa
responsabilidade.

Simples assim. 

Por isso, esta é uma
questão que deve ser
resolvida bem antes do
casamento.

Presumindo que vocês
avaliaram bem o assunto e
chegaram, de comum
acordo, a decisão de se
tornarem pai.

Quatro pontos também
devem ser pesados ao
decidirem quando tem um
filho:



Jamais antes de casar, e de
preferência não logo após o
casamento, quando o casal ainda está
se conhecendo e se adaptando à nova
vida. É bom que passe os primeiros
anos de casados solidificando a
relação. 

A chegada de um bebê é um evento
de proporções sísmicas…  Se qualquer
ventinho de problema ainda abala o
casal, não é a hora de engravidar. 

Resolvam os problemas e fortaleçam
os alicerces primeiro.

2- As intenções
não devem ser
egoístas

" Ver se melhora o casamento"
 Ostentar a barriga nas redes sociais, 
Pegar no colo e dizer "meu filho lindo", 
"Me senti realizada", 
" Porque meus pais querem um
netinho",
"Porque sempre foi meu sonho",
 Entre outras, não são intenções
corretas para engravidar. 

Ter filhos para: 

1- O filho precisa de
pai e mãe juntos
em um casamento
Estável.



Já deram uma olhada nos preços de
fraldas descartáveis, comida
de bebê e gastos pediátricos
ultimamente? 

O espaço na casa onde mora hoje
será apropriado em alguns anos
quando a criança estiver andando
pulando, brincando e consumindo
cada gota de energia dos pais o dia
inteiro? 

E não se esqueçam que vocês terão
de sustentar, vestir e educar esse
filho até se tornar adulto.... 

E em alguns casos, um pouco mais.

Quando eu não sabia ser marido e
não dava atenção para Eliane, em
sua imaturidade ela queria engravidar
porque "um filho sim vai me amar". 

Ainda bem que, na época, ela
acabou optando por um
cachorrinho.... 

Hoje vemos mulheres que arrumam
um homem só para ter filhos. 

Não estão nem aí se o filho vai ter
pai. 

Ter filho é uma enorme
responsabilidade, para vida toda, de
formar um ser humano que seja uma
contribuição positiva no mundo. 

Não seja injusto com essa criança.

A principal reclamação de crianças e
jovens hoje é a falta de tempo
dos pais. 

Se você quer um filho e ao mesmo
tempo quer fazer faculdade,
academia, trabalhar em tempo
integral, viajar o mundo e
curtir os amigos.... 

É melhor não ter! Filhos precisam de
tempo com os pais, especialmente na
infância. 

Como vocês irão atender a
essa necessidade?

Quando
parece que

não deu certo

3- Tempo para
cria

4- O impacto
financeiro



Filho faz as próprias escolhas,
independentemente dos pais.

Entenda que seu filho é uma pessoa
diferente de vocês, com outra
personalidade e uma história de vida
própria. 

Por mais que vocês tenham se
esforçado para estabelecer limites e
consequências, pode haver uma fase
em que tudo que fizeram pareça ter
sido em vão. 

Não foi, acredite. 

Talvez o filho adolescente ou adulto
não tenha se tornado o que você
idealizou quando ele nasceu.

Mas as sementes plantadas darão
frutos, mais cedo ou mais tarde. 

Enquanto isso, vocês devem saber
lidar com essa pessoa então
diferente,

Daquela criancinha que lhes
obedecia quase sem questionar.

O relacionamento saudável entre
pais e filhos é um paralelo do
relacionamento entre Deus e o ser
humano.

Ele nos ensina, nos orienta, diz o que
irá acontecer se fizermos isso ou
aquilo, mas a decisão é nossa.  

Se desobedecermos às suas
orientações, colhemos as
consequências dessa desobediência.

Como acontece na história de Adão e
Eva. 

Eles foram orientados a não comer
do fruto da árvore que ele faria
conhecer o bem e o mal. 

Deus lhes disse que morreriam se
desobedecessem a aquela ordem.

Não era uma ameaça, era um aviso.

Como um pai que diz ao filho que se
colocar o dedo na tomada, leva um
choque. 

Não está ameaçando punir, está
avisando qual é a consequência
natural da desobediência. 

Da mesma forma, Deus não pune,
ele avisa para que possamos fazer a
escolha certa e evitar a consequência
do erro. 

Porém, ele está sempre acessível,
mesmo quando desobedecemos.



É mesmo sim o seu filho errar e agir
de forma contrário a educação que
vocês me deram.

Façam com que ele saiba que
continuarão sendo seus pais e que.

Quando eles quiserem mudar de
vida, estarão de braços abertos para
ajudá-lo a sair do buraco em que ele
entrou. 

Jesus mostrou isso ao contar a
história do filho de um fazendeiro rico
que pediu sua parte antecipada da
herança e saiu de casa para viver
uma vida independente na cidade.

Ele gastou o que tinha e o que não
tinha nas noitadas. 

Quando o dinheiro acabou, ficou
sozinho e teve dificuldade para se
sustentar. 

Encontrou o serviço em uma
propriedade rural.

Mas era maltratado e passava fome,
ao ponto de querer se alimentar da
lavagem dos porcos, 

E nem isso lhe permitia comer....

Naquele momento, ele se lembrou
que seu pai era bom com os
empregados e pensou em voltar para
casa.

Ele conheceu o caráter de seu pai e
sabia que seria bem recebido, mas
vou saber o que fez.

Não se sentiu digno de ser chamado
de filho, sua intenção era pedir para
ser empregado na fazenda de seu
pai.

Ao chegar, já com o discurso pronto
para pedir emprego, foi surpreendido
com a reação do pai que nem quis
ouvir o fim do discurso. 

Assim que seu filho começou a falar,
o pai o abraçou e o recebeu em sua
casa. 

Novamente como seu filho, sem
questionar ou pony, foi saber que ele
já tinha sofrido o suficiente com a
consequência de seus erros.

Ele não podia fazer nada pelo filho
enquanto estava afastado, mas
assim que o viu de volta, não perdeu
a oportunidade. 

É assim que Deus age. 

E é assim que nós, como pais,
também devemos agir.



TER OU NÃO TER
FILHOS?
Adiar o nascimento dos herdeiros é
uma prática cada vez mais
comum entre os casais brasileiros.

Segundo uma pesquisa do Ministério
da Saúde, atualmente 30% das
mulheres resolvem ter filhos após os
30 anos. 

De acordo com a pesquisa Estatística
do Registro Civil do Instituto
Brasileiro de Geografia Estatística
(IBGE), o número de mães entre 40 e
44 anos aumentou cerca de 20%
entre 2005 e 2015.

Além disso, o número de filhos por
casal também vem diminuindo. 

Em 2004, eram 2,14 filhos por casal.

Já em 2014, o número caiu para
1,74. Outro dado que mostra a
mudança.

Nesse cenário é a opção dos casais
por não terem filhos. 

Nos últimos 10 anos, o número de
casais sem crianças aumentou de
13,5% para 18,8%.

sim! 

O momento ideal é aquele em que o
casal se sente preparado e tem o real
desejo de ter um filho. 

“Um filho irá encerrar um ciclo
importante na vida do casal e dará
início a uma nova fase.

Em que ambos irão assumir também
outros papéis, o de pai e mãe.

A dinâmica do casamento se altera,
sendo fundamental que o casal
consiga dialogar.

Expressar seus afetos buscando
adaptar-se à nova fase”.

Falando em hora certa, é preciso
pensar na questão biológica
também. 

TEM HORA CERTA
PARA TER
FILHOS?



O ciclo reprodutivo da mulher é
diferente do homem.

Após os 35 anos, é mais difícil
engravidar naturalmente.

Os riscos da gravidez aumentam,
havendo maior probabilidade de
problemas congênitos.

Segundo especialistas em
reprodução humana. 

Isso para o homem já se constitui
diferente.

Já que a produção de
espermatozoides, em geral, não tem
data de Validade.

Aqui estão
algumas etapas
que você pode
seguir para
garantir que as
discussões
permaneçam
saudáveis   e
produtivas:

As, quando um quer e o outro não,
pode realmente ser um problema.

Quando ambos têm desejos e
valores diferentes em relação a ter
filhos, podem surgir conflitos.

Há pessoas que simplesmente não
têm vontade de viver a maternidade
ou a paternidade e não há nenhum
problema nisso. 

Poderão realizar outros projetos,
como viajar, trabalhar, fazer um
projeto social.

Quando um não
quer…dois
brigam?

Enfim, algo que traga significado para
a vida individual e do casal. 

Porém, quando um não quer e outro
quer, alinhar desejos e projetos de
vida diferentes poderá se tornar um
grande desafio.

Ou enorme pesadelo para ambos,
principalmente quando se gostam
muito e a vida a dois flui de uma
forma boa.

Segundo os especialistas, a chegada
de um filho gera estresse e
muitos desafios.

Por outro lado, pode fortalecer o
vínculo entre o casal por ser um
projeto em comum.

“Mesmo assim, filhos não são
garantia nenhuma de que esse casal
vai viver feliz para Sempre”.

Portanto, “O diálogo entre o casal é
uma peça-chave valiosa na
relação.

Um pilar de sustentação onde se faz
necessário deixar claro para seu
parceiro (a) quais são seus sonhos e
intenções para os próximos anos. 

A ajuda de um mediador, como um
especialista de casal, por exemplo,
pode muitas vezes ajudar a ampliar o
diálogo.



Encontrando as motivações pelas
quais gostariam de ter um filho e
estabelecendo possibilidades de
maior acolhimento e conexão de um
para com o outro”.

Depois que as crianças chegam, os
pais passam a ocupar os seus dias
(e noites!) com os filhos. 

Com isso, acabam sendo escassos
aqueles momentos para conversar e
curtir o companheiro(a).

Por isso acaba ficando mais
preocupado, dormimos pouco e
quase nunca tendo tempo um para o
outro. 

Agora o tempo é somente para o
filho”.

A cama acaba sendo dividida entre
marido e o filho, e a intimidade vai
cada vez mais ficando de lado, e com
isso atenção e carinho cada vez
mais distante.

O que muda no
casamento após a
chegada dos filhos?
O nascimento de um filho é um
momento muito especial na vida do
casal, que passa ter a oportunidade
de acompanhar de perto as
descobertas do pequeno e a
conhecer a dimensão daquele amor
incondicional ... que as pessoas tanto
dizem. 

Apesar de todas as alegrias, a
chegada de uma criança na família
muda algumas coisas no casamento. 

Afinal, o tempo fica mais escasso, a
rotina gira em torno do filhote, as
responsabilidades aumentam e é
necessário passar por um período de
adaptação para que tudo se
ajeite. 

Aqui estão as principais mudanças
que aconteceram em
seus relacionamentos amorosos
depois dos filhos.

O tempo para
se dedicar ao
outro



Os pais são unânimes na hora de
dizer que ele muda – e muito –
depois que os filhos nascem.

“Sexo não é uma missão impossível,
mas exige um pouco mais de
planejamento como o horário e local.

Já que não dá mais para transar em
qualquer hora e cômodo.

Precisa ser quando o bebê está
dormindo e, principalmente, quando o
cansaço já não tomou conta, pois a
rotina com um filho é dinâmica,
intensa e cheia de surpresas”.

Apesar disso, alguns pais também
usam essa oportunidade para
relembrar a época de namoro.

“E voltarem a ser adolescentes e
fazer o famosos sexos escondido. 

O jeito é encarar a mudança com
bom humor: “Sexo, o que é isso
mesmo? '' 

Virou a famosa ‘rapidinha’ e o ‘Eba!.

A criançada resolveu dormir um
pouco mais! e a hora que o casal
aproveita e faz a festa.

Sempre vai ser necessária uma
adaptação. 

Afinal, se antes vocês
estavam acostumados a assistir
filmes juntos e a curtir jantares
românticos.

Agora a prioridade passa a ser cuidar
do bebê na maior parte do tempo. 

Essa mudança no início pode parecer
um pouco estranha, mas realmente
administrar a vida social com a
chegada de um filho não é fácil.

Mas aos poucos as coisas vão
entrando nos eixos, logo vocês terão
a suas privacidades de volta em
breve.

Os filhos crescem muito mais rápido
do que imaginamos.

O sexo A rotina

Obviamente, elas aumentam, já que
agora vocês têm que cuidar e
manter uma criança. 

“O que mudou é a rotina diária que
passou a ter mais um integrante, mas
nem sempre é assim!''. 

Mais uma coisa que precisamos
mencionar por aqui é que a
responsabilidade não é só da mãe,
mas também do pai para não
sobrecarregar ninguém. 

As responsabilidades



Converse com o pai do seu filho para
que vocês vejam como vão dividir os
cuidados com os seus pequenos.

Assim, sobrará mais tempo
disponível para curtir a família!

A fase da introdução alimentar, entre
outras etapas do desenvolvimento
infantil.

E em coisa mais gostosa do que
curtir com o parceiro as vitórias do
bebê?

As conversas e
conquistas
Não tem jeito: com o nascimento dos
filhotes, o assunto principal dos pais
se torna o filho. 

“As conversas são 95% sobre o bebê
(fralda, leite, novidades, rotina,
vacinas, papinhas e etc).

2% sobre a vida dos papais, 2%
sobre sexo e 1% de assuntos
diversos”.

Sem falar os momentos com o
marido, “das conversas antes de
dormir, de assistir a um filme juntos,
do sexo, de dormir abraçados, mas
escolhe já foi feita. 

O importante agora é se adaptar,
mas sei o quanto é bem difícil”.

Entretanto, ao ver o mundo pelos
olhos do pequeno, os pais também
começam a comemorar outros tipos
de conquistas.

– A primeira vez que o filho falou
“mamãe” e “papai”, os primeiros
passinhos.

A união da
família
Em muitos casos, o nascimento de
um filho reforça o companheirismo e
aproxima o casal, que precisa agir
junto para garantir o bem-estar do
pequeno. 

A relação passa da fase do
namoro e da pegação para a fase do
companheirismo. 

Menos toques e beijos e mais
cooperação e interação. 

Dessa forma você cria um vínculo
novo e mais forte com o seu marido”.

No entanto, isso não é uma
unanimidade. 

Se o casal não tiver
estrutura e consciência para entender
que surge uma nova
configuração familiar, uma nova
relação.

– não melhor ou pior que
antes, era diferente. 

“Mas para isso exige um pouco de
maturidade de ambos. 



Ainda no começo, se não houver
companheirismo e muito respeito, o
casamento pode sofrer uma crise, já
que temos que lidar com um ser
novo”. 

Isso sem falar na atenção tanto do
pai quanto da mãe, que muitas vezes
se volta apenas para o pequeno e o
parceiro acaba ficando de lado. 

Por isso é importante enxergar o lado
bom dessa transformação e, acima
de tudo, ter muita calma!

O equilíbrio dos
papéis
É necessário ter paciência nessa
fase do casamento após a chegada
dos filhos.

Pois a mulher está se adaptando à
função de mãe e o homem está
adquirindo mais conhecimento sobre
o que é ser pai. 

"Depois que o filho nasce, você pula
de esposa para mãe e isso
nunca mais vai mudar. 

Para isso é necessário procurar se
adaptar à nova vida, e somos as
primeiras a mudar desde que
descobrimos a gravidez. 

Isso faz parte da vida, de todo o
processo”.



Não é fácil administrar a carreira de
mãe entre o lazer e o relacionamento
amoroso.

Pois os cuidados que um bebê exige,
toma muito tempo.

Aos poucos você irá aprender qual é
a melhor forma de
equilibrar os papéis que
desempenham.

10 motivos pelos quais
os casais mais brigam
depois de ter filhos
chegada de uma criança vira do
avesso a rotina do casal.

Conversamos com nossos
seguidores e descobrimos os dez
principais motivos de discussão entre
quem tem crianças pequenas. 

Veja como resolver os conflitos e
garantir que nenhum aspecto da sua
vida fique para trás.

O primeiro ano de vida de um filho é
a prova de fogo para a maioria
dos casais.

Por mais que os pais tenham
estudado sobre o assunto e até feito
cursos para se preparar para a
chegada do bebê.

Nenhum casal está 100% pronto para
os conflitos que poderão surgir no
relacionamento. 



Buscar um meio termo e aceitar
que conflitos são inevitáveis.

A rotina muda e surgem novas
responsabilidades, tarefas e um estilo
de vida que deixa de ser a dois e
passa a ser em grupo. 
É normal que o casamento sofre um
baque.

– Tanto que esse impacto tem até
nome: baby Clash, ou choque do
bebê, em tradução Livre. 

estudo comprova que casais sem
filhos se consideram mais felizes
no relacionamento.

A principal justificativa foi o tempo a
mais que têm para dedicar ao
parceiro, com diálogo e uso de frases
como “eu te amo”. 

Em contrapartida, a pesquisa
mostrou que mulheres com filhos se
sentem mais completos nos outros
âmbitos da vida. 

Para conseguir o melhor dos dois
mundos só existe uma maneira:

Um dos fatores que potencializam o
atrito entre o casal, principalmente no
começo da vida do filho, é uma visão
romântica sobre o pós-parto: 

“A realidade é que uma criança traz
muitas demandas, nem todas
agradáveis: noites em claro,
insegurança ou ansiedade no
cuidado... 



Um filho é o maior projeto que muitos
casais assumem e, como a vontade
de que aquilo dê certo é grande, as
decisões são tomadas sob forte
pressão. 

Assim como em toda
situação estressante, a chance de
haver embates aumenta”.

Calma! respire fundo
Na hora de avaliar como anda o
relacionamento, o que faz diferença
não é a frequência de
desentendimentos.

Mas a capacidade de o casal se
comunicar, lidar com as questões
necessárias e trabalhar em equipe
para resolvê-las.

Se não há mais abertura para um
diálogo construtivo em que os dois
têm um objetivo em comum.

É hora de procurar um profissional
para tentar reabrir esse espaço de
troca.

Quando as discussões mantêm o
respeito, elas podem ocorrer até
na frente das crianças.

“Se não houver violência verbal, o
filho percebe que há uma vontade de
acordo e começa a assimilar o
diálogo como a melhor forma de lidar
com problemas. 

Ele compreende que casais que se
amam se desentendem, mas que é
possível resolver com tranquilidade.



Mesmo com a chegada de outros
filhos, a situação tende a ficar
mais calma depois dos primeiros
anos de vida do primogênito.

Afinal, pai e mãe já sabem o básico
para cuidar de um bebê.

Não precisam começar tudo do zero
e provavelmente se encontram
nos papéis que funcionam melhor
para a família. 

Conforme os anos passam e as
crianças vão ganhando mais
independência.

Os conflitos tendem a diminuir e o
tempo livre para fazer atividades a
dois é retomado.

Vem então a satisfação de ter
vencido juntos um dos maiores
desafios na vida de qualquer casal e
a certeza de ter deixado para o
mundo um grande presente.

1. Distribuição desigual
de tarefas
Quando apenas um dos parceiros
fica encarregado (e sobrecarregado)
com os cuidados com o bebê.

Tudo tende a ser mais complicado,
rotinas cotidianas, como banho e
alimentação.

O que mais me incomoda é a frase:

‘'Mas você é a mãe’. Sim, sou a mãe
e ele é o pai! 



A obrigação de cuidado não é
apenas para a mãe, mas sim para
ambos. 

Por causa da amamentação, é
natural que o bebê passe mais tempo
com a mãe nas primeiras semanas.

Mas depois a família deve decidir o
que funciona melhor.

 Se os dois trabalham, cabe uma
divisão igualitária de tarefas. 

Já quando um passa a maior parte
do dia fora e o outro fica em casa é
importante entrar em um acordo para
que ninguém fique exausto.

Lembrando sempre que cada um
deve ter tempo para um momento
exclusivo com o filho na rotina.

2.Limites e regras
A situação é comum e geralmente
ocorre quando o casal é criado sob
diferentes formas de disciplinar.

Nesses casos, o ideal é conversar
longe da criança para que um não
tire a autoridade do outro. 

“O diálogo em particular é
fundamental e acredito que pode dar
super certo. 

Os conflitos entre os pais são mais
frequentes na hora de decidir as
regras da alimentação. 



  3. Amor e sexo

“Não quero que ela coma doces,
nem mesmo em festas de
aniversário.

Sugiro uma alimentação
saudável, pois ela é essencial e trará
diversos benefícios no futuro.

Recomendou que cheguem ao
consenso o que deve ou não ser
evitado. 

Não fazem exageros, para que seus
filhos possam, no futuro, tomar
sozinha a decisão do que deve ou
não comer.

É inegável que a chegada do filho
altera a vida sexual do casal. 

O tempo fica muito escasso e o
cansaço toma conta dos dois. 

Mesmo assim vale fazer um esforço
e encontrar uma brecha para
namorar, o sexo é importante pelo
menos uma vez por semana. 

É necessário que o casal realize pelo
menos uma vez por mês uma
atividade prazerosa para ambos,
como um jantar.

“Isso é crucial para manter o
relacionamento saudável e a
consciência de que os dois não são
apenas o pai e a mãe.

Há um amor romântico também”.

A partir daí, a cumplicidade aumenta
e a intimidade dentro do quarto se
torna uma consequência.

4. Um dos pais
se sente em
desvantagem
E apenas um dos parceiros consegue
sair com os amigos ou ir ao
cinema ou jogar futebol, tem algo
errado!

Esses momentos, além de
relaxantes, são importantes para a
manutenção da individualidade.

Mas é preciso que os dois tenham a
oportunidade de experimentá-los. 

O casal pode combinar
antecipadamente que cada um terá
pelo menos uma hora da semana
para fazer algo para si.

Enquanto o outro assume o cuidado
com o filho nesse intervalo:

“É horrível pensar que a vida que
você tinha antes termina com a
chegada do bebê.

 É possível encontrar equilíbrio”.



5. Planejamento
financeiro
Dinheiro (ou a falta dele) abala
qualquer relação. 

E a chegada de uma criança pode
deixar tudo mais difícil, pois os
gastos só aumentam.

Sabemos que o assunto é delicado,
mas precisa ser dito.

Em situações como essa, fazer uma
planilha mensal separando os gastos
de acordo com temas (alimentação,
saúde, roupas, escola)

Isso pode ajudar a família a
identificar onde o dinheiro está indo.

Dessa forma, o casal poderá fazer
juntos os cortes necessários.

Para facilitar, os pais precisam
decidir quem será o responsável por
um gasto específico: uma paga o
aluguel e o outro faz as compras,
sem deixar ninguém em
desvantagem. 

Se você sente que essa ideia pode
funcionar para você.

Vale distribuir os gastos
proporcionalmente ao salário de cada
um.

6. Interferência
externa

Quando nasce um bebê, a maioria
dos familiares quer ajudar, mas às
vezes dar palpites acabam
atrapalhando a rotina do casal, que
ainda está se adaptando.

Não sou contra os netos passarem
um final de semana com seus avós ,
mas que os mesmo não passem a
colocar manias em seus netos.

Sei como é muito bom paparicar e
fazer os seus gostos, mas que isso
não ultrapasse os limites colocados
pelos pais. 

Você está passando por uma
situação parecida que familiares
adoram dar palpites na criação dos
nossos filhos? 

Então, se isso vem acontecendo,
marque um bate-papo formal com
seu parceiro e o parente em questão
para discutir o assunto.

Essa conversa evitará discussões no
calor do momento, onde
provavelmente surgem posturas
inflexíveis. 

Não esqueça também de
fazer algumas concessões.



Meu companheiro é um desligado
quando se trata de cuidados que
considero simples com o bebê, como
fechar a janela para trocá-lo após o
banho. 

Ele demonstra amor com
brincadeiras, enquanto eu dou
carinho ao proteger. 

Ele dizia que eu era super protetora e
eu o acusava de ser descuidado”,
(diz Luana personagem fictícia).

Assim como acontece na família
deles, as pessoas têm formas
diversas de mostrar que se importam
e não existe certo e errado. 

Vale lembrar que conviver com essa
diferença é até benéfico para a
criança que ganha repertório e
consciência maiores sobre maneiras
de dar afeto. 

Para (Luana personagem fictícia), a
vida familiar melhorou com um
diálogo franco com o marido: 

“Disse que precisava do apoio dele e
que apenas estava zelando pelo
bem-estar do nosso filho. 

Demonstrei confiança nele e disse
que o amava. 

Estamos mais unidos desde então’’ ,
isso vale ressaltar a importância do
diálogo entre o casal, jamais
desmereça seus parceiros, quando
se trata de ajudar´..

7. Ciúme

Afinal, perceber que existem
diferentes formas de ver o mundo é
algo que faz bem para a criança.

Portanto, não se incomode se as
regras forem um pouco mais
flexíveis.

8. Maneiras
diferentes
de amar

Onde parecer estranho, mas é mais
comum do que se pensa um dos
parceiros se sentir enciumado com o
relacionamento da criança com
o outro.

Existem várias causas possíveis e o
primeiro passo deve ser conversar
sobre o assunto com o parceiro para
entender o que está por trás dessa
insegurança. 

Se o diálogo não resolver, procure
perceber se você não se sente
segura quando seu parceiro(a) cuidar
do filho ou acredita que ele(a) não faz
as coisas tão bem quanto você.

Inconscientemente, isso pode fazer
com que você o(a) impeça de
assumir um papel maior e formar um
vínculo mais estreito com a criança, o
que no futuro pode gerar o ciúme.



9. O dilema da cama
compartilhada
Muitos especialistas argumentam que
dividir o leito com as crianças
compromete a intimidade do casal.

Mas incontáveis outros defendem
que é a melhor decisão para algumas
famílias. 

O ideal é manter os momentos de
privacidade em outro ambiente da
casa ou definindo dias da semana
para dormir sozinhos.

10. A escolha da
escola
É sempre um desafio “muitos pais
querem escola convencional e o
outro uma instituição, no final das
contas ambos acabam brigando.

Aproveite o uso do tempo livre para
atividades criativas e visitas a
parques e museus. 

Assim, suprimos uma necessidade
que o colégio não atende tão bem.

Não existe escola perfeita!”.

Além de fazer uma lista com os prós
e os contras de cada escola, vale
levar a criança para fazer aulas
experimentais e ouvir a opinião dela,
dependendo da Idade.

porque muda a vida
sexual entre o casal?

É normal que o
cansaço e alterações
físicas e emocionais
sufoquem a paixão.

“Ter um filho é como pendurar uma
mochila e levá-la nas costas para
o resto da vida. 

Qualquer coisa que você fizer a partir
desse momento, qualquer atividade
que empreender, qualquer decisão
que tomar, estará condicionada pelo
fato de você carregar uma mochila.”

Ter filhos muda nossa vida; também
a sexual. Cerca de 47% das
mulheres e 43% dos homens acham
que seus relacionamentos íntimos
pioraram, segundo uma pesquisa
publicada em fevereiro de 2020. 

Como afirma o estudo, o desejo
sexual diminui em 61% das mulheres
e em 30% dos homens depois de
colocar filhos no mundo. 

A frequência de relações sexuais dos
casais diminui em 47%. E não
apenas por falta de desejo: encontrar
o momento acaba sendo complicado.
Cerca de 63% delas declaram “difícil
ou muito difícil”



ter privacidade quando a criança está
acordada.

“A principal consequência [de ter
filhos] é uma alteração da rotina
sexual espontânea do casal; já na
gravidez ocorre uma mudança no
padrão de relacionamento. 

Embora isso não justifique a recusa
em ter relações sexuais por parte do
homem, é fato que o corpo da mulher
muda. 

“No nível físico, as alterações
bioquímicas após o parto e a
lactação afetam diretamente a vagina
e sua lubrificação.

Tornando a penetração mais
dolorosa e desconfortável podendo
também haver pontos e lesões na
musculatura pélvica, que é algo que
nenhuma mulher quer, né verdade!.

De forma muito diferente a criação e
resinificando a presença de seu
cônjuge neste processo, o que pode
gerar estranheza para o casal ou
mesmo um conflito direto. 

Pode existir depressão pós-parto na
mulher, e às vezes sentir-se
pressionada pelo homem a retomar
as relações sexuais. 

Muitas destas mudanças produzem
uma disritmia importante: 

O desejo, a frequência e as formas
de acesso às relações sexuais
evoluem de forma muito diferente no
homem e na mulher desde o
momento da gravidez e depois do
parto.

Afetam com mais intensidade a
mulher, e isto pode provocar uma
falta de sincronia importante”, por
isso é fundamental ajuda do marido
nesse processo para compreender a
sua mulher.

As mulheres, recuperar-se da
gravidez e do parto leva tempo.

“Mesmo seis meses depois do
nascimento do bebê, muitas
mulheres ainda não sentem que
voltaram à normalidade física ou
emocional” 

“Assim como você perde liberdade
como pessoa ao ser mãe, também
perde como casal.”
 
Cansaço? Outras prioridades? Talvez
os homens estejam simplesmente
procurando desculpas para explicar
uma reação química. 

Pesquisas apontam que a
testosterona diminui fortemente nos
homens quando têm seu primeiro
filho (até 34%), o que deriva numa
redução da sua atividade sexual.



Assim, as mulheres não seriam as
únicas a mudarem biologicamente
para criar os filhos. 

Esses menores níveis de testosterona,
podem desempenhar um papel na
hora de ajudar o homem a ser mais
sensível às necessidades de seu filho
e da família.

Por outro lado, ser pais pode coincidir
com o momento em que a relação
alcança sua maturidade, o desejo já
não é como no princípio…

E se a mudança na vida sexual a essa
altura foi o mais natural? 

E se não for preciso fazer nada para
corrigi-la? Então não existe nenhum
referencial normativo ao qual
tenhamos que render culto, pois a
sexualidade de cada o casal é
diferente. 

A sexualidade evolui, o casal evolui, e
ocorrem mudanças de todo tipo, há
etapas muito diferentes, e não há
motivo para se obcecar com isso. 

Mas a gravidez e o pós-parto são
momentos em que
é recomendável prestar atenção e
cuidar da sexualidade, porque há mais
risco de perder nossa normalidade.

Não se trata de querer que seja
sempre igual, mas sim de cuidá-la
para que esteja sã; podemos comparar
isso ao cuidado com nosso corpo: 

Não faz sentido querer ter um corpo de
20 anos para sempre, mas se fizermos
coisas para nos cuidar estaremos o
melhor possível em cada idade”.

Abandonar o sexo por causa disso não
tem por que implicar, em todo
caso, condenar a relação. 

“Por minha experiência, não é um fator
importante que provoque um
rompimento”, 

“Depende de muitos outros
fatores, mas por si só não o considero
determinante.” 

Dito isto, o que pode
fazer um casal que deseja recuperar a
paixão antigamente? 

“É preciso consolidar o vínculo de
casal, a comunicação, a cumplicidade;
conhecer e falar sobre as mudanças
que ocorrem em todos os níveis,
expressar-se, expor estratégias ativas,
procurar referências. 

Pode ser inclusive uma oportunidade
para explorar e crescer como casal e
no plano erótico e sexual". 

Em um plano mais prático, as
recomendações costumam ser dar
um lugar à intimidade e à sexualidade
com a maior continuidade possível,
e se isso se perdeu.

Retomá-la a de maneira progressiva e
consensual, manter espaços de
intimidade erótica, de brincadeira e
sensualidade, mesmo que não se
façam as práticas sexuais habituais; 



Explorar outras opções é uma boa
forma de manter e/ou recuperar a
normalidade sexual”.

Em outras palavras, “sim” a
comunicar-se e cuidar; “não” a guardar
silêncio, exigir, distanciar-se e sentir-
se sozinho.

Por que muitos pais
bons têm filhos
difíceis?

segundo o velho
ditado:

“Tal pai, tal filho”.
Mas há outro ditado
não menos
verdadeiro:

“Toda regra tem
exceções”.

Geralmente, de bons pais, de pais
bem formados e educados, saem
filhos bons.

Bem formados e educados; mas
infelizmente, esta regra acaba caindo
por terra em alguns casos, quando os
filhos se apresentam com
personalidade rebelde.

Os relatos históricos, desde a época
bíblica, vemos reis maus que tiveram
filhos que governavam com com
justiça e sabedoria;

E igualmente houve reis justos que
tiveram filhos que governavam com
abusos e prepotência.

Como isso é possível?

Como explicar
os filhos
rebeldes?

1. Um fator é que os pais de
família, ainda que sejam boas
pessoas, corretas e do bem,
podem ser (sem má intenção,
logicamente), péssimos
educadores ou formadores.

2. Os filhos que manifestam
comportamentos difíceis são
facilmente reconhecíveis desde
que nascer.

De modo geral, podemos destacar
algumas possíveis causas deste 
fenômeno:

 
É muito difícil transmitir valores,
virtudes e códigos de conduta, e às
vezes o bom exemplo não é suficiente.

 
Quando bebês, costumam acordar
muitas vezes durante a noite,
chorando muito.



Por que muitos pais
bons têm filhos
difíceis?

segundo o velho
ditado:

“Tal pai, tal filho”.
Mas há outro ditado
não menos
verdadeiro:

“Toda regra tem
exceções”.

Também costuma ocorrer de terem
meio-termo: vão de um extremo ao
outro. 

3. Cada filho ocupa um lugar
diferente na realidade familiar e
mantém relações diferentes com
cada membro. 

4. A rebeldia também pode
começar na infância, quando os
pais e avós cometem o erro de
“comemorar” certas atitudes,
palavras e gestos equivocados,
levando a criança a pensar que o
que está fazendo é o certo.

5. Em outros casos, mesmo com a
melhor intenção do mundo, os pais

6. Às vezes, ainda que não haja
preferências por parte dos pais, um
dos filhos acaba mal interpretando
certas situações

Suas alegrias são transbordantes,
mas, de repente, ficam bravas e são
incapazes de controlar sua ira e sua
raiva.

Não é a mesma coisa ser o primeiro,
segundo ou terceiro filho, porque as
circunstâncias de uma família mudam
constantemente.

acabam manifestando.

Ainda que inconscientemente,
preferência por algum dos filhos, o que
pode gerar a rebeldia, unida à ciúme,
inconformismo ou agressividade.

como se fossem contra ele, o que gera
más reações, levando ao mesmo
círculo vicioso.

7. Outra das possíveis explicações
está em que os pais não sabem
lidar com os primeiros caprichos
infantis dos filhos, e acabam
querendo agradá-los sempre e em
tudo.

8. Há pais que só prestam atenção
no que os filhos fazem de errado.

9. Outro dos fatores está inclusive
nos próprios irmãos ou nas
crianças do bairro ou escola. 

10. Em outros casos, na maioria
das vezes, o rebelde é o filho do
meio, que não tem as
responsabilidades do mais velho.

 A criança, se não for corrigida e não
assimilar bem a educação recebida,
vai crescer mimada.

Passam o dia todo dando broncas,
jogando na cara deles o que fizeram
de ruim. 

Isso pode gerar baixa autoestima e
raiva nas crianças.

Que ficam apontando os defeitos da
criança; esta vai se fechando em um
comportamento negativo,
especialmente se for muito sensível.

(A quem os pais costumam usar como
exemplo ou colocar como responsável
pelos outros irmãos)

Nem toda a atenção do filho mais novo
(que costuma ser mais mimado que os
outros). 



11. Muitos pais consideram que a
melhor forma de educar os filhos é
impondo regras muito rígidas,
quase ao estilo militar, mas isso é
errado. 

12. Em outros muitos casos, os
filhos difíceis são reflexo de certas
anomalias familiares, ou seja, são
como a ponta do iceberg, pois
tornam visíveis os problemas
latentes e reprimidos na família.

13. O contexto social em que
vivemos não ajuda a educar os
filhos. 

O filho do meio, neste caso, pode
crescer com ressentimentos.

Os pais rígidos demais acabam.

O filho rebelde acaba sendo o bode
expiatório e distração do verdadeiro
problema familiar.

Esta sociedade violenta, competitiva,
hostil, queiramos ou não, influencia
muito negativamente as crianças,
umas mais que a outras, dependendo
das circunstâncias.

O que
fazer?

veja como for, quanto antes for
buscada a solução, melhor.

– começando pela identificação da(s)
causa(s). 

Quanto antes for feita a intervenção,
menor será o sofrimento da família e
sobretudo do filho.

Uma ajuda profissional pode contribuir
para identificar o problema. 

Se este estiver na família, é preciso
modificar a dinâmica familiar. 

Esta mudança é difícil quando os
membros da família se consideram
isentos de qualquer responsabilidade,
negando ter algo a ser revisto. 

É muito mais fácil quando os pais, e
inclusive os irmãos, se envolvem.

Independentemente da causa e da
suposta rebeldia, sempre deve haver
comunicação entre os pais, para
esclarecer as coisas o quanto antes
com o filho 

– daí a importância da observação.

Se a causa da rebeldia realmente não
está nos pais, juntos e privadamente,
precisam falar com o filho sobre o que
acontece.

Sobre seu comportamento,
para que ele possa ver todas as
qualidades que tem para superar seus
Problemas.



O que acontece se
o problema não
for solucionado?

É necessário fazer tudo isso com
carinho, mostrando que estas
correções são feitas por amor, e
depositar um voto de confiança no
filho.
 
Os pais nunca devem classificar seu
filho como “o filho rebelde”, “a ovelha
negra”, porque fazer isso pode trazer
consequências ainda mais negativas.

Isso desespera e isola ainda mais o
filho difícil, pois ele procurará ajuda e
apoio fora do núcleo familiar, e
provavelmente nas pessoas incorretas. 

Os pais nunca podem descuidar dos
seus filhos, confiando sua educação a
Terceiros.

Estes filhos podem ter problemas de
comportamento e também dificuldades
para lidar com suas emoções, e sua
tendência será mostrar-se
extremamente críticos consigo
mesmos.

Em outros casos, os filhos
desenvolvem transtornos depressivos,
dependência química, até degenerar
em transtornos de personalidade.

Por outro lado, costuma achar que não
merecem ser amados, já que as
mensagens que receberam da sua
família ao longo dos anos é que só
trazem problemas.

Só causam danos, suas reações são
sempre inadequadas, estão
sempre exagerando etc.

Para a psicologia positiva, ao falar do
comportamento das pessoas.

Costuma-se utilizar três palavras
que tendem a ser confundidas:
personalidade, caráter e temperamento. 

Mas são termos muito diferentes.

O temperamento se baseia na herança
genética.

O caráter é construído ao
longo da vida, a partir da sua
experiência e da cultura em que se
encontra.

O temperamento e o caráter são os
elementos que formam a personalidade
do indivíduo.

Assim, o DNA e o contexto de vida têm
um papel primordial na personalidade
de cada um. 

Não podemos negar os genes de uma
pessoa, mas tampouco seu ambiente
externo.

No entanto, felizmente, existe o livre
arbítrio, que, baseando-se na razão,
permitirá que cada um de nós tenha
capacidade de escolher seu caminho.

A pessoa não pode escolher seu
destino, pois sempre haverá eventos
fortuitos que podem mudar o rumo da
vida. 
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mas sempre terá capacidade de
levantar-se, seja qual for a situação, e
prosseguir até o final.

Pais que são bons, apesar de
eventuais erros educacionais, não têm
culpa de que seu filho adulto seja uma
pessoa difícil.

Culpar os pais pela personalidade
difícil do filho, quando são bons,
normais e bem formados, é um erro.

Há muitos fatores que entram em jogo
na formação da personalidade.

Um filho não é preguiçoso na escola
necessariamente por culpa dos pais,
por exemplo.

Por outro lado, ninguém pode ser
100% bom ou 100% mau. 

Se alguém erra, pode se arrepender,
porque há algo bom nele, e aqui as
emoções e amaneira de pensar podem
influenciar consideravelmente.

Educando com
regras, não
com réguas.
Quando não há uma frente unificada
sobre a criação dos filhos,
vocês criam um alto nível de estresse
num casamento, sem falar
na confusão e frustração dos filhos.

Um pode ser muito rigoroso
com as crianças, devido a sua criação, e
o outro pode ser muito mais tolerante,
também por conta de sua infância. 

Ambos os métodos funcionam,
dependendo da ocasião. 

Dose um pouco dos Dois.

Não diminua seu parceiro (a) por ele
(a) educar os filhos de uma maneira
diferente da sua.

Simplesmente combine previamente
com isso será feito por um. 

Se um for mais linha dura e o outro
mais tolerante, os filhos percebem e
começam a jogar um contra o outro. 

O ideal é que os dois alternam as
estratégias a cada vez e entram em
acordo sobre como vão agir. 

Por exemplo, combinam que dá
próxima vez em que o marido disser
não ao filho e a criança for até mãe
querendo mudar o que ele decidiu.

A esposa confirmará o que o marido
disse, ainda que acho que ele foi muito
duro.

Nunca discuta na frente das crianças
nem desautoriza as ordens um do
outro. 

Se vocês discordarem de alguma
coisa, converse em particular, jamais
deixem que seu filho perceba que um
discordou da decisão. 



 5 Pilares para
educar os filhos

Os filhos não podem receber
informações conflitantes.
E caso um deles comece a reclamar
do pai ou da mãe jamais.

Diminua a imagem do seu cônjuge
diante deles. Não se esqueçam:
Vocês são um time.

Um deve compensar pelo outro. 

Se o pai chamou atenção do filho,
a mãe deve estar acessível para que o
filho possa conversar com alguém.
 
Isso não significa que ela vai desfazer
o que o pai disse ou passar a mão na
cabeça da criança, a ideia é ajudar o
filho a entender melhor. 

É importante que a criança perceba
que o problema é o comportamento
errado e não ela.

O amor dos pais por ela continua, mas
determinados comportamentos não
serão aceitos.

criança é criança (adolescente é uma
criança com o corpo mais desenvolvido),
não funciona com a cabeça. 

É guiada pelas emoções, pois sua mente
ainda não se desenvolveu o completo.
Infelizmente, pelo processo natural,
seus filhos não estão desenvolvidos
emocionalmente quanto você gostaria. 

Eles vão chegar lá.

Até que isso aconteça, precisam de
regras, limites, rotinas e disciplinas: 

Hora para acordar, para dormir, sentar
à mesa para fazer as refeições junto
com a família, hora de chegar em
casa (no caso de adolescente).

Saber quando falar e quando ficar
calado etc. 

Isso será essencial para que consigam
gerir suas próprias vidas no futuro

1 - regras : direções Claras do que
deve ser feito e como. Por

2 - limites : o que não é permitido
fazer. Por exemplo: não

3 - rotinas : coisas que devem
acontecer periodicamente,

4 - disciplina : ensinar ou corrigir
com o objetivo de ensinar.

exemplo: sentarmos juntos à mesa
para fazer nossas refeições.

sentamos no sofá para assistir a TV
enquanto comemos.

às vezes em sequência. Por exemplo:
fazer o dever de
casa depois do café da tarde.

Por exemplo: você vai dar o seu
brinquedo para o seu irmão
porque você quebrou o dele. 

Não é justo que ele fique sem
brinquedo por um erro seu.



5- consequências e recompensas :
deixar seu filho experimentar o
princípio da causa e efeito.

 Recompensa por bom comportamento,
deixe que ele sofra as consequências
pelo mau.

Por exemplo :suas notas na escola
foram boas, vamos fazer aquele passeio
que você sempre quis. 

Seu quarto não está arrumado como
combinamos, vou ficar com seu celular
até que você o arrumar.

Crianças vão sempre apertar os
botões, testar os limites. 

Claro, e vale deixar que descubram as
coisas, mas não é saudável deixá-las
muito à vontade. 

Os pais são os responsáveis por
estabelecer essas regras e violência
sem gritar, com diálogo. 

Para treinar seus filhos para o mundo,
você deve utilizar limites, consequências
e recompensas, afinal, é assim que a
vida funciona lá fora.

Muitos pais se esquecem de mostrar
as consequências aos seus filhos. 

Não estou falando de nada muito
Severo. 

Seja equilibrado.

Não é medo o que você quer gerar na
criança.
 

A questão não é punir, mas treinar a
mudar de comportamento. Isso é
possível com consequências a um
comportamento errado e recompensas
quando fazem alguma coisa certa.

Esta semana ele não se atrasou
para ir à escola? 

Merece uma sessão de cinema no final
de semana, a vida é assim. 

Se você trabalha bem, espera que o
patrão reconheça não é mesmo.

 Se isso acontece, sente-se
motivado a continuar o bom trabalho e
se aprimorar ainda mais.

Que artigo vieram a ressentimento.
Consequência gera mudança
de comportamento.

Se o seu filho já é adulto e ainda mora
com você, não pode viver uma vida de
eterno adolescente. 

Ele também deve contribuir,
ajudar nas contas, arrumar a casa e
receber consequências. 

Infelizmente, muitos pais hoje em dia
estão criando delinquentes
por medo de serem julgados pela
cultura que coloca os filhos
contra os pais. 

Acabam criando filhos totalmente
despreparados
para a sociedade. 



Antigamente, um rapaz de 18 anos já
era um homem pronto para ter suas
próprias responsabilidades e dirigir
sua família. 

Hoje em dia, um rapaz de 18 anos não
sabe nada da vida porque os pais
estão deixando a sociedade criar os
seus filhos.

Você tem de estabelecer uma cultura
própria dentro de casa, a sua
cultura.

Pense bem, se até entre os bandidos
existem regras (algumas bastante
rígidas), por que vocês não terão suas
regras?

Faça com que os momentos em que
estão juntos sejam agradáveis para a
família. 

Não troque os momentos com seus
filhos e as refeições em família por
conversas com outras pessoas no
WhatsApp ou distrações em redes
sociais. 

O tempo passa rápido
demais e você vai querer ter
aproveitado melhor os poucos anos
em que poderia influenciar seus filhos.

 Ninho vazio:
como lidar com
a saída dos
filhos de casa
Até mesmo aqueles pais que dizem
“criar os filhos para o mundo”, ao se
depararem com a saída deles de casa
acabam sentindo bastante. 

É algo inevitável.

A rotina familiar muda, a presença
daquele filho já não é mais constante
durante a semana e até o
relacionamento conjuga agora precisa
ser ajustado. 

Mesmo cientes de que esse dia
chegará, os casais não costumam se
preparar para esse momento do
afastamento. 

Mas deveriam.

E a idade para que esse preparo
comece pode ser algo assustador,
mas tem sua questão lógica: é desde o
nascimento da criança que
os pais devem compreender que um
dia o filho irá embora de casa.

Por isso, ao longo da vida, o casal
deve criar um lar que os acolha
em amor e que promova a aceitação.

Dessa maneira aquele filho
crescerá independente e autônomo,
guiado por seus pais.



“Acolhidos, amados, aceitos e
cuidados eles deverão adquirir um
repertório de habilidades em que
gradativamente aprenderão o
cuidado de si mesmos”.

Nós, como especialistas do bem estar
da saúde do casal, sabemos que é
importantíssimo que o casal
compreenda seu papel parental, onde
a nobre missão é a de educar os filhos
para a vida. 

E aqui há de se cuidar para que o
relacionamento conjugal
não perca a força.

É um movimento realizado
simultaneamente por parte do casal de
pais que, ao mesmo tempo em que
educam as crianças, também cuidam
de seu relacionamento. 

“O papel parental jamais deve solapar
o papel conjugal. 

Ambos precisam e podem
coabitar”.

Todo esse trabalho de planejamento
facilitará a rotina familiar no
momento em que o filho sair de casa
para construir a própria vida.

“Ao chegar a essa fase marcante do
ciclo de vida familiar, ninguém
sentirá esse movimento como uma
perda dramática”.

E inclusive, a saída dos filhos de casa
pode ser um notável desenvolvimento
aos cônjuges. 

Se eles, como indivíduos e como
casal, aproveitarem suas experiências
acumuladas.

Seus sonhos e suas expectativas para
realizar possibilidades não alcançadas
enquanto se dedicavam à criação dos
filhos, esse momento será muito mais
especial.

O ninho vazio
Nem sempre se prepararem para o
momento em que os filhos deixarão a
sua casa, muitos pais tendem a sofrer
com o que se chama de Síndrome do
Ninho Vazio. 

Nesse momento, o sentimento de
tristeza e desânimo costuma acometer
os pais.

Além de alguns demonstrarem
excessiva preocupação com a maneira
como os filhos viverão dali em Diante. 

Sabemos que a preocupação em
proteger o filho é normal, mas

Pais vocês já fizeram um bom trabalho
na educação dos seus filhos.

Este será um grande momento na vida
deles que poderão assistir e saborear
a independência e a nova fase de suas
vidas com alegria.

“ Vocês pais ao desistirem da função
parental poderão agora assumir
novas posturas em que estarão mais
abertos para negociar o próprio
sistema conjugal”.



O casal nesse momento pode retomar
os projetos que por alguns instantes
foram deixados de lado enquanto
criavam os filhos. 

O ideal é que durante a vida os dois se
envolvam com amor, dedicação e
responsabilidade na educação de seus
filhos e não se esqueçam que deverão
simultaneamente dar atenção também
à sua relação de casal.

“Os filhos tendem a admirar o amor de
seus pais e a sentirem-se mais
seguros em seguir em sua caminhada
adulta,

Ao saírem do ninho de
seus pais para organizarem seus
próprios ninhos, sabendo que seus
pais seguirão parceiros em novos
projetos de vida conjunta”.

É importante ter uma visão geral do
assunto.

Para muitos, esta montanha é íngreme
e escorregadia demais para subir. 

Não adianta fechar os olhos, cruzar os
dedos e torcer para que dê tudo certo.

 Recebemos inúmeros pedidos de
ajuda de pessoas que entraram em
relacionamentos assim totalmente
despreparadas para a realidade. 

Não consideram as implicações, não
entraram em acordo
antes do casamento e agora querem
reverter uma situação irreversível.

Se um primeiro casamento, sem filhos
já é cheio de desafios.

Temos visto que quando os filhos são
bem pequenos, até 5 anos, ou
jamais adultos, depois dos 18 de
adaptação ao novo casamento
costuma ser mais fácil. 

Filhos pequenos parece não carregar
muita bagagem do casamento que se
dissolveu, pois não tiveram muita
referência entre o antes e depois.

Normalmente, já pegar o finalzinho do
casamento dos pais. 

E filhos mais adultos costumam ter
mais maturidade para entender a
decisão da mãe ou pai de formar um
novo relacionamento.

Lidando com
filhos de outro
relacionamento
Se você pulou para começar a ler aqui
porque está vivendo uma crise
envolvendo filhos de relacionamentos
anteriores, pare e volte ao início
deste capítulo por favor. 

É importante ter uma visão geral do
assunto.

Se você pulou para começar a ler aqui
porque está vivendo uma crise
envolvendo filhos de relacionamentos
anteriores, pare e volte ao início
deste capítulo por favor. 



Além de já estarem mudando o foco
para a própria vida como adulto. 

Mesmo assim, não se esqueça de
averiguar se eles vivenciaram
situações traumáticas, e quais.

Pois elas certamente se manifestarão
na vida daquela criança ou jovem mais
tarde.

As cidades mais complicadas
costumam ser entre 6 e 17 anos, com
incidentemente ou não a idade
escolar. 

Seus pais divorciados ou
solteiros com filhos entre essas idades
puderem se dedicar a terminar de criá-
los primeiro e só depois de eles
completarem 18 anos e tomarem a
vida amorosa.

Pode ser muito positivo para os filhos
e também para o futuro
relacionamento.

Sabemos que cada pessoa e situação
são diferentes, por isso, não é uma
regra, mas algo a considerar com
cuidado.

Se decidir e enfrente, avalie primeiro
com muita atenção como é o
relacionamento do seu pretendente
com o ex-cônjuge com quem já tem
filhos.

Já sabe em detalhes quão resolvida
está a situação dessa pessoa com o
pai ou mãe das crianças? 

Será que todo fim de semana será
sexta-feira 13 para você, um filme de
terror com direito aparições da ex? Ou
com visitas do Chuck? 

Faça a sua tarefa de casa! Casar com
quem já tem filhos é um pacote
completo. 

Mesmo com todos os
desafios vírgulas as famílias
mescladas têm se tornado cada vez
mais comum portanto, vamos sugerir
algumas formas de lidar com as várias
vertentes que este cenário pode
oferecer.

As cidades mais complicadas
costumam ser entre 6 e 17 anos, com
incidentemente ou não a idade
escolar. 

Seus pais divorciados ou solteiros com
filhos entre essas idades puderem se
dedicar a terminar de criá-los primeiro.

E só depois de eles completarem 18
anos e tomarem a vida amorosa pode
ser muito positivo para os filhos e
também para o futuro relacionamento. 

Sabemos que cada pessoa e situação
são diferentes, por isso, não é uma
regra, mas algo a
considerar com cuidado.

Se decidir e enfrente, avalie primeiro
com muita atenção como é o
relacionamento do seu pretendente
com o ex-cônjuge com quem já tem
filhos. 



Já sabe em detalhes quão resolvida
está a situação dessa
pessoa com o pai ou mãe das
crianças?

Será que todo fim de semana será
sexta-feira 13 para você, um filme de
terror com direito aparições
da ex? Ou com visitas do Chuck?

Faça a sua tarefa de casa! 

Casar com quem já tem filhos é um
pacote completo. 

Mesmo com todos os desafios vírgulas
as famílias mescladas têm se tornado
cada vez mais comum portanto.

Vamos sugerir algumas formas de lidar
com as várias vertentes que este
cenário pode oferecer.

Temos os possíveis
personagem
Famílias
mescladas:

O princípio mais importante que o
casal deve entender e praticar é o
mesmo de qualquer outro casal de
sucesso : 

O casamento está acima dos filhos.

Sabemos que isso vai contra a opinião
de muitos, mas basta olhar para
qualidade do casamento de quem
pensa que filhos estão acima do
cônjuge. 

Parceiro anulado, relacionamento de
fachada e filhos estressados.

O que os filhos mais precisam dos pais
é que vivam bem no casamento.

E isso não é possível ser um cônjuge
sente que o outro coloca os filhos em
primeiro lugar. 

Isso vale para qualquer casamento. 



Marido visita
filhos que moram
com a ex:

Às vezes a mãe ou pai
pensa que, como os filhos do
relacionamento anterior já existiam
antes do atual.

Eles devem ser colocados acima do
parceiro. 

Entenda que nenhum casamento pode
ser bem-sucedido assim. 

" Mas eu conheço meus filhos

Há muitos anos, e meu novo parceiro
só há pouco tempo, Dizem.

"Como posso colocar essa pessoa
acima dos meus filhos? "

Se você não conhece alguém o
suficiente para casar, é simples:

Não Case! Continue namorando e
conhecendo. 

Enquanto namora, seus filhos vêm
primeiro. 

Mas se você já casou, presume-se que
achou essa pessoa digna de sua
confiança o suficiente não apenas para
viverem juntos, mas também deixá-la
de acesso a seus filhos! 

Se esse não for o caso, o que está
fazendo casada com ela?

Filhos precisam ver que os pais têm
um casamento sólido. 

Já viram o fracasso dos primeiros
casamentos. 

Não devem assistir a mais um. 

Priorize seu casamento, para o bem
deles. 

Filhos só passam a se tornar
prioridade caso o parceiro se torna
abusivo. 

Aí sim, é sua obrigação protegê-los.
Seguindo esses princípios, veja como
agir nas seguintes situações:

Deve ser combinado em comum
acordo com todos os envolvidos e
tratados com total transparência. 

As visitas e contatos devem resumir
assuntos dos filhos.

Mantenha ou Congele informado de
tudo. 

De preferência, conduza as conversas
telefônicas com a ex na presença do
seu cônjuge. 

Quanto mais transparência, mais
confiança. 

Importante não se desconectar das
crianças, se você é o pai, nem roça o
seu cônjuge a fazê-lo quando é ele a
visitar os filhos na casa da ex.

Se tornou pai e mãe, será pai e mãe
pelo resto da vida. Não há como se
divorciar dos filhos.



Ele usa o filho
para tentar
desestabilizar seu
casamento.
Nem toda ex é inimiga, mas às
vezes.... 

Idealmente você fez sua tarefa de
casa e não entrou em um casamento
com alguém que não saiu bem
resolvida do anterior. 

Mas, se por alguma razão, hoje a ex é
uma constante interferência no
casamento, é responsabilidade do
marido colocar limites. 

A esposa não deve se envolver
diretamente com ela, mas exige o
justo: que o marido limite ao máximo
chantagens, perturbações e qualquer
outra interferência da ex, se recusando
a fazer o jogo dela.

E aí que se torna crucial o casamento
de vocês está sólido. 

O filho irá captar facilmente qualquer
sinal de instabilidade na relação e,
assim terá dificuldades de lidar bem
com o novo membro da família.

"quem é essa mulher pensa que é"
? Melhor que minha mãe? "

 "Como pode minha mãe ser mais
carinhosa com esse homem que
com meu pai "?

É natural, pois você " tomou o lugar"
da mãe ou pai da criança. 

Filhos costumam ter ciúme da mãe
com o padrasto, e filhas ficam
encimadas do pai com a madrasta.

Podem se mostrar possessivos e até
agir para sabotar o relacionamento.

Por isso, o novo cônjuge deve ter
cuidado com o que fala a respeito do
ex ou da ex na presença do enteado.

Acriança já sente que a mãe ou pai
não foi bom o suficiente para continuar
no casamento, se houve o padrasto ou
madrasta fazer comentários
pejorativos.

Só vai aumentar a antipatia na
cabeça dela vem pensamentos do
tipo: 

Enteado (a) vem
morar com vocês
O padrasto ou madrasta precisa
conquistar a confiança da criança aos
poucos. 

Entenda que o enteado olha para você
como o intruso que entrou na família.

Esse trabalho tem que ser feito em
conjunto com o pai ou mãe, que deve
ser transferir ao filho confiança e
respeito pelo padrasto ou madrasta. 

Enteado tem ciúme
do pai ou mãe e o
novo cônjuge.



O melhor antídoto contra isso é deixar
bem claro para criança o quanto esse
novo casamento está fazendo bem ao
pai ou mãe. 

No fundo, é que isso que fala quer, ver
a mãe o pai feliz e bem cuidado por
alguém. 

Assim, com o tempo, ou ciúme dará
lugar ao respeito e admiração.

Novamente, é fazer este casamento
funcionar!.

Trate os filhos do seu cônjuge como se
fossem seus, em tudo.

Evite o linguajar separatista de se
referir a eles 
"como seus filhos," sua filha", seu filho." 

É melhor para todos a criança, o pai
ou a mãe dela e também para você.

Porém, não exige que ela o chame de
pai ou mãe. 

Só ela pode lhe conceder esse direito.

E caso tenham um filho desse novo
casamento, não faça diferença entre
ele e os filhos do seu cônjuge, a
menos que você tenha o sonho de ser
como a madrasta da Cinderela ou a
versão masculina dela.

Meus filhos, seus
filhos.
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