
Disciplina 
Me Ajuda a 
Crescer

Vocês gostariam  
de fazer uns 
biscoitos?
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Gostaria!  
E é minha vez de 
escolher a receita.

Claro que  
não, Tina!  

Você escolheu  
por último.

Não é não!  
É a minha.

Ai, ai,  
tô caindo  

fora!



Derek, Tina! Por favor, parem  
de brigar, senão os dois vão ter  
de ficar um tempo sentados e  

quem vai escolher a receita  
vai ser eu.

É bem melhor ser  
gentil uns com o outros.  
Precisam aprender a ter 

autodisciplina, e a resolver  
as coisas na amizade.

Ah, não!

Desculpe, 
mamãe.



Mãe,  
o que é  

"disciplina"?

Boas  
perguntas.

E por que 
precisamos 

 disso?



disciplina:
treinamento 

da mente ou caráter 

Tomo mundo 
precisa de 
orientação 
e disciplina 
na vida.

Disciplina é treinamento. 



 Disciplina é praticar  
fazer o que é certo.  

E quando faz o que é certo 
fielmente, isso o ajuda a formar 

bons hábitos.

Mas demora 
aprender a fazer as 

coisas bem.

E nem  
sempre  

conseguimos.



Disciplina também é correção. Não é fácil ser positivo sobre receber disciplina, mas 
a disciplina amorosa ajuda, porque você aprende com ela.

Outra forma de receber treinamento é estudando.

Quando você se  
esquece de varrer o chão,  

ele fica sujo.

É melhor  
eu varrer  

tudo.

Estou  
aprendendo  

a cuidar do meu 
primo.

“Sempre fique de  
olho no bebê.” Preciso  

me lembrar disso.



A Bíblia diz que os pais precisam “educar a criança no caminho que deve andar,”* para 

que quando fique mais velha, ela se lembre das boas regras e hábitos.

(*Provérbios 22:6)

 Nosso trabalho como  
pais é ajudá-los a entender o  

que é certo e o que é errado, e lhes 
ensinar a fazer o que é certo. Isso quer 

dizer incentivá-los quando fazem a  
coisa certa e corrigi-los quando 

quebram as regras.



Tina,  
a mamãe disse  
para esperar.

Ufa,  
bem a tempo.

Mas eu  
sei como  

fazer.

Eu não pedi para esperar?  
O forno está muito quente, e você 

poderia se queimar. Quero para você se 
sente um pouco para pensar no que  

fez e revisar nossas regras  
da cozinha.

Desculpe  
mamãe, eu deveria ter 

obedecido. 

Tina, espere!  
… PARE!



Jesus deu aos pais a grande tarefa 
de ensinar os filhos com amor, 
começando quando são bebês.

Vamos ler a  
história da ovelhinha 

perdida na Bíblia. 

Eu gosto  
dessa história!

Vamos ficar  
perto da mamãe e do 
papai, assim não nos 

perdemos.

Jesus, me ajude  
a mostrar para a  

minha irmãzinha o  
que é certo.



Disciplina ajuda 
você a aprender 
respeito e a se 
dar bem com 
as pessoas. 
Aprende a 
ser gentil e 
amoroso, e 
a preferir a 
felicidade dos 
outros. 

Vou ajudar  
a mamãe a  

tirar a roupa  
do varal antes  

que chova.

Uma minhoca 
gostosa para  
você, Belle.

Louro,  
você é tão 

gentil!

Ui!  
Não toque!

Vamos  
brincar lá  

fora.

Primeiro  
temos de guardar 

os blocos.

Você quer  
ler este livro?  
É seu favorito.

Disciplina o ensina a 
obedecer, saber o certo 
do errado, e tomar a 
decisão certa. 



 Disciplina ajuda 

você a aprender 

a amar e a 

respeitar Deus, 

e por que é 

importante 

seguir as Suas 

regras para 

viver com amor. 

Quando vive 

como Deus quer, 

aprende a viver 

com amor, e 

por que ser 

rude deixa as 

pessoas tristes. 

Obrigado  
por cuidar de  
mim, Jesus.

Desculpe,  
Joel. Você pode 

ficar com a  
bola.

Belle,  
obrigado por ser 

minha amiga.

Jesus, por favor,  
me ajude a não 

esquecer de fazer o 
que é certo. Amém.

Vou limpar  
essa bagunça para  

o Derek.

Você encontra 

felicidade quando segue 

as regras de Deus.

Não deveria  
ter arrancado  

a bola.



A disciplinar-se a si 
mesmo e a obedecer 

as regras

A ter autocontrole

A ser mais feliz

O que foi que a 
mamãe me disse 

sobre fazer minhas 
tarefas? 

Guu-gu!  
Gaa-gaa!

Será que tem  
um botão aqui que 

pode me ajudar 
a controlar o meu 
temperamento?

 Disciplina o ajuda a aprender:



A desenvolver bons hábitos

A ser diligente com 
suas tarefas

A fazer boas escolhas

Hoje é minha  
vez de lavar a louça 

do lanche.

Hoje está frio,  
vou usar sapatos  

em vez de  
sandálias.

Preciso guardar  
o livro antes de ir  

lá fora.



Sobre os resultados de 
suas decisões 

Sobre os resultados de seu 
comportamento

A aceitar responsabilidade 
por suas ações

Legal! É a peça  
de LEGO que  

perdi.

TÂNIA, 
NÃO!

Oh não … 
sujou!

Ainda bem  
que varri embaixo  

da mesa.

Isshh, eu  
não deveria gritar.  

Ela não vai  
entender.



Que suas ações afetam 
outras pessoas

A estar bem treinado 

A ser uma criança 
responsável 

Desculpe, 
Joel.

Aqui Jerry, 
um brinquedo 

para você.

Você viu como  
tenho ensaiado? 
Agora consigo 

fazer isso de olhos 
fechados!



Aprender  
a respeitar e  

obedecer seus pais  
lhe ensina a respeitar  
e obedecer a Deus,  

seu Pai  
Celestial.

Quero brincar,  
mas a mamãe quer que 
eu limpe isso primeiro. 

Talvez eu possa  
brincar primeiro. 

A mamãe vai  
ficar tão surpresa 
quando vir como 
limpei a bagunça, 
exatamente como  

ela pediu.

Estou muito 
orgulhoso de  
você, Derek!

 Disciplina ensina respeito.

Errado

Certo

Se sabe o que é certo, será feliz 

se o fizer. (João 13:17)



Mesmo quando brinca 
pode aprender muitas 
coisas, tal como…

Que legal!

Vou te ajudar!

Guu-gu! 
Gaa!

Vou  
colocar bem  

aqui.

Isso é pesado! 
Preciso de 

ajuda.

•	 brincar	bem	com	outras	pessoas

•	 cuidar	de	suas	coisas	e	das	de	outros

•	 limpar	a	sua	bagunça

•	 pensar	em	suas	ações

•	 ser	gentil	com	os	outros



que são mais fáceis de aprender 

agora, quando você é jovem.

Disciplina o prepara 
para a vida. 

Disciplina ajuda 

você a fazer boas 

escolhas.

Existem também lições de 
treinamento e disciplina



Se não  
recebe disciplina  

quando é criança, fica 
muito mais difícil  
fazer a coisa certa 

quando fica  
mais velho.

Acho que  
não quero 

isso.



Aprenda hoje 

a tomar boas 

decisões. Isso vai 

poupar você de 

decisões erradas 

agora e quando 

for mais velho.

Deveria ter 
colocado meus 
sapados como a 
mamãe pediu.

Eu já deveria 
ter aprendido 

isso.

Aí!



Disciplina faz parte do amor de Deus.  
É como você aprende os caminhos dEle.

Por aqui,  
Meus filhos.

Fico feliz 
quando você 

obedece.

Quando você obedece e ama Jesus Ele pode abençoá-lo.



Regras do Louro
 

•			Não	fazer	bagunça	no	

     carpete.
•			Compartilhar	a	comida.

•			Não	cantar	na	hora	de	dom
ir.
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Estou aprendendo 
disciplina também.  

Você gostaria de ver as 
minhas regras?


