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Contra-capa
“Nós Temos Filhos”, escrito por Jaime Kemp,
conhecido conselheiro familiar, conferencista e autor
de doze livros brasileiros sobre a família, radicado no
Brasil há mais de vinte e cinco anos, casado com Judith
e pai de três filhas.
“Nós Temos Filhos” é o resultado da experiência
do autor como pai de três jovens de 23, 21 e 17 anos;
de 25 anos de dedicação ao aconselhamento familiar;
de pesquisas sobre a família brasileira e de sua preciosa
experiência em seminários ministrados por todo Brasil.
“Nós Temos Filhos” enfoca questões importantes tais como:
- Como realmente amar seus filhos;
- Como desenvolver auto-estima na vida de seus
filhos;
- Como manter uma disciplina bíblica,
equilibrada, dosada com amor e firmeza;
- Como criar um ambiente de amor
incondicional em seu lar;
- Como repreender seus filhos sem “quebrarlhes” o espírito;

- Como desenvolver respeito no coração de seus
filhos;
- Como comunicar naturalmente uma educação
sexual honesta, espontâanea, bíblica, etc.
“Nós Temos Filhos” é um livro claro, objetivo, e
bem humorado, dirigido aos pais brasileiros e indicado
a educadores preocupados em oferecer uma sólida
formação às crianças e assistências aos pais.
Boa leitura!
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CARTA AOS PAIS
Ao escrever este livro preocupo-me com a atual
situação do nosso Brasil; especialmente no que se
refere à impunidade e ausência de justiça. O pobre é
cada dia mais prejudicado e o rico mais favorecido,
sendo que este, é raramente punido. Não posso afirmar
ter conhecimento de uma única pessoa rica que, tendo
sido presa por corrupção, tenha permanecido na
cadeia.
O suborno, a roubalheira, as desigualdades, tudo
isso e ainda mais, me deixam muito triste, indignado e
revoltado. Creio que você, que está lendo este livro,
também tem estes mesmos sentimentos.
Pergunto-me: O que o Brasil necessita para
tornar-se um país justo e honesto? Encontrei a resposta
na Palavra de Deus. O autor do livro aos Hebreus, no
capítulo 12, versículos 5 a 11 escreveu sobre disciplina
e correção de filhos. O versículo 11 diz que a finalidade
de qualquer disciplina é solidificar a justiça no coração
da criança: "Toda disciplina, com efeito, no momento
não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza; ao
depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm
sido por ela exercitados, fruto de justiça." Hebreus
12.11 - (Edição Revista e Atualizada)

Queridos pais, para o Brasil tornar-se o país do
futuro, com a justiça sendo uma de suas bases sólidas é
necessário enraizar a justiça de Deus - não a dos
homens - no coração dos nossos filhos, futuro desta
nação. É absolutamente imprescindível acontecer uma
transformação radical na mente e coração do povo. As
leis brasileiras não podem criar em cada cidadão um
senso de justiça, nem mesmo assegurar que a punição
será executada, pois o "jeitinho brasileiro" está tão
arraigado, apegado à cultura, que sempre encontra um
modo de burlar as leis.
É exatamente por isso, que grande parte deste
livro enfocará disciplina e correção de filhos. Muito
depende de você, papai e mamãe! Por quê? Não é
preciso apenas uma disciplina justa, correta e amorosa.
Existe algo ainda mais importante!
Sem dúvida alguma, creio que a maior
necessidade dos filhos é ter modelos a seguir. Não me
refiro a modelos encontrados em revistas de moda,
nem nos desfiles apresentados na TV, pessoas bonitas,
com cabelos impecavelmente penteados, corpos
perfeitos, peles bem tratadas e posturas elegantes. O
propósito delas é nítido: chamar a atenção do
consumidor para algum produto. Refiro-me, porém, a
fornecer exemplos a nossas crianças, adolescentes e
jovens de como a vida deve ser vivida. Como pais, às
vezes esquecemos que desfilamos na passarela da vida
ante pequeninos olhos, mostrando-lhes o cotidiano;
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