


‣ É ótimo ter mais tempo com as crianças! 

‣ É tão divertido fazer o que queremos 
quando queremos! 

‣ Estou arrancando meu cabelo!!! 

‣ Como devo trabalhar, cozinhar, limpar a 
casa, lavar as roupas e cuidar das crianças? 
Estou sem ideias para distraí-los! 

‣ Por que eles são tão barulhentos?

SUA OPINIÃO SOBRE 
O ISOLAMENTO?



Emoções são parte da vida humana. As emoções podem 
ser esmagadoras e nos atingem com força. 

O conhecimento e o autoconhecimento sobre as emoções 
podem ser uma fonte de grande ajuda para processar o 
que sentimos.

EMOÇÕES



AMOR ABORRECIMENTO 
PREOCUPAÇÃO PACIÊNCIA 

COMPAIXÃO MEDO 
FRUSTRAÇÃO TÉDIO 

DIVERSÃO RAIVA

UM DIA NA VIDA 
DE LOCKDOWN



Converse com seus filhos e responda às 
perguntas deles.  

Pergunte sobre o que eles ouviram sobre o 
vírus e a situação, para que você possa 
corrigir possíveis equívocos e tranquilizá-los.

DICAS ÚTEIS



Cuidado com a quantidade de 
informações que tem recebido. 

Ao ler, assistir ou observar 
qualquer mídia social, considere 
observar apenas algumas 
atualizações diariamente de 
fontes confiáveis.

Evite ficar imerso na cobertura da mídia.



Lembre-se de que as pessoas 
reagem de maneira diferente a 
eventos significativos.  

Algumas pessoas, adultos e crianças, 
podem se sentir preocupadas, outras 
animadas, outras nada demais. Tenha 
certeza de que diferentes reações são 
normais e OK.



Se seu filho parecer 
preocupado, pode ser bom 
distraí-lo com algo que 
afaste sua mente da 
preocupação. 

Você também pode reservar 
de 10 a 15 minutos por dia 
para que ele fale sobre 
qualquer preocupação e 
assim possa tranquilizá-lo.



Quando situações diferentes acontecem 
na vida, nosso corpo reage. 

"Sinto tensão nas minhas costas" 
“Me sinto estressado” 
“Eu acredito que não vou conseguir”

EMOÇÕES – MENTE – CORPO

VOCÊ

Corpo

Mente Emoções



Cuide do corpo 
Faça alongamento, exercite-se, faça 
uma massagem em família! 

Compartilhe os sentimentos 
Conte a alguém o que o fez se sentir 
estressado, expresse a frustração. 

Mude o padrão de pensamento 
É uma mentira que eu não vou 
conseguir fazer isso. Eu posso, mas 
preciso de ajuda!



Emoções acumulam energia em nós que precisa sair! 

Uma boa maneira de cuidar das emoções é realmente mover 
nossos corpos. - Caminhar, dançar, fazer um treino! 

Procure na internet sites de exercícios como: Joe Wicks P.E.; 
Aerohiit; Alongamento; Pilates e outros para fazerem em família!

AS EMOÇÕES NOS MOVEM



As emoções podem ser assustadoras. 

‣ Dê às crianças “bolhas”. Por exemplo: "É difícil não poder ver 
nossos amigos, não é?”. Deixe no ar a pergunta, deixe seu filho 
refletir. 

‣ Use as carinhas de emoções para ajudar as crianças a darem 
nomes aos seus sentimentos. Estes exemplos de carinhas de 
emoções são fáceis de encontrar na internet para imprimir, ou 
você pode fazer a mão junto com seus filhos. Permita que seus 
filhos sinalizem como estão se sentindo.

AS EMOÇÕES PRECISAM SER ENTENDIDAS

As crianças geralmente precisam de ajuda para estarem cientes do 
que sentem e encontrarem palavras para se expressarem.



Se as crianças não têm oportunidade de expressar seus sentimentos, 
elas podem ficar com medo ou ansiosas.

AS EMOÇÕES PRECISAM SER VALIDADAS

‣ Valide o que a criança está sentindo. “Sim, é 
difícil, também sinto falta dos meus amigos”.  

‣ Corrija os pensamentos errados: “Nós os 
veremos novamente”. “Este tempo de 
isolamento Terminará”. “Podemos vê-los hoje 
através de alguma mídia social”. 
 
Vamos planejar esse tempo com eles!



Encha um papel com cores e símbolos que representam as 
emoções que você tem. 

Dedique um tempo para contar um ao outro o que essas 
diferentes cores e símbolos representam. 

É muito legal ouvir um ao outro e reconhecer as emoções.Às 
vezes, não entendemos as emoções dos outros, ou pensamos 
que não são razoáveis, mas saber o que os outros sentem 
pode nos ajudar a viver juntos de maneira mais pacífica.

DESENHAR PODE AJUDAR A CRIANÇA 
A EXPRESSAR O QUE ESTÁ SENTINDO



‣ Esteja ciente de seus próprios sentimentos e 
dos sentimentos de seus filhos; 

‣ Aprenda a processar seus próprios sentimentos 
e apoiar seus filhos no processamento deles; 

‣ Tire um tempo em família para se exercitarem;  

‣ Certifique-se de dormir o suficiente; 

‣ Procure tempo para relaxar; 

‣ Divirta-se e ria; 

‣ Desafie sua mente; 

‣ Passe um tempo de boa qualidade com Deus.

O QUE POSSO 
FAZER PARA MIM?



A ROTINA É BOA 
Uma estrutura para o dia. 
 
MAS SEJA FLEXÍVEL 
Permita que seus filhos 
contribuam quanto as 
decisões sobre o que, e 
quando devem fazer. Isso os 
ajudará a se sentirem mais 
seguros e responsáveis.



ALIMENTE AS QUATRO ÁREAS TODOS OS DIAS

Trate bem o seu corpo. 
Pratique exercícios e 
atividades físicas. 
Cuide da nutrição.

Tenha fé em Deus. 
Relaxe. Medite.

Aumente a sua agilidade mental. 
Leia, pratique jogos que 
exercitem a mente.

Processe suas emoções. Aprenda 
novas ferramentas. Aumente sua 
inteligência emocional.

CORPO MENTE

ESPÍRITO EMOÇÕES



Dica: 
Coloque objetos reais ou 
pequenas anotações 
contando histórias, fatos 
ocorridos durante o dia, ou 
até imagens que podem ser 
relembradas futuramente.

CAIXAS 
DE TESOURO
Uma vez por semana, reserve um tempo para 
colocar algumas coisas em uma Caixa do Tesouro!
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PHILHOS é um setor do departamento de 
Cuidado Integral do Missionário da AMTB 

Philhos promove o bem-estar do FM (filho de missionário) e da sua família. 
Oferece capacitação e consultoria às agências, igrejas e missionários. 
Desenvolve literatura e outros recursos como ferramentas para o 
desenvolvimento do Cuidado do FM desde o preparo pré-campo até sua vida 
adulta plena. 

Philhos procura fortalecer o FM, equipando-o para lidar com os desafios da 
vida de alta mobilidade no contexto transcultural e da sua vida espiritual. 
Desejamos que os FMs floresçam em sua unicidade, para a glória de Deus.


