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Formação Olharzinho

Equipe de Formação Olharzinho

Caminho para o céu
Virtude: Prudência 

A prudência é a virtude cardeal na qual orienta tanto os pais quantos aos filhos

no momento de identificar o bem, o correto a se fazer, a decisão certa a ser tomada,

dispondo da razão prática para discernir, em qualquer circunstância nosso verdadeiro

bem e a escolher os meios adequados para realizá-la. Assim, a prudência é um guia do

juízo e da consciência, nos levando a superarmos as dúvidas sobre o bem a praticar e o

mal a evitar.

Realmente, só há um motivo para ser prudente: o desejo de concordar as

decisões que tomamos e a atuação correspondente com o fim desejado. A virtude pode

ser direcionada para o sucesso da concórdia social ou para a eficácia no trabalho, mas,

se é cristão, seu motivo fundamental deve ser o cumprimento da Vontade de Deus.

Se os seus filhos são pequenos, a virtude da prudência deverá ser praticada

sobretudo pelos adultos à sua volta para que, à medida em que cresçam, tenham

condições de aprender e enxergar a vivência da virtude, pois a criança necessitará de

orientação em qualquer situação nova, que não teve oportunidade de viver

anteriormente.

A criança pequena terá muitas dificuldades em atuar prudentemente, entretanto

quando começa a tomar decisões pessoais em uma área limitada de autonomia,

precisará dessa virtude. Por isso, é importante o conselho e ensinamento dos pais

sobre as atitudes certas a serem tomadas em determinadas situações, os critérios a

serem considerados nas escolhas e as consequências de atitudes erradas.
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Desse modo, é importante destacar algumas situações cotidianas, que auxiliam

na educação dos filhos na virtude da prudência, como:

• A habilidade de leitura (A leitura é um instrumento necessário para

adquirirmos informação, a compreensão leitora pode e deve ser favorecida

pelos pais).

• Trabalhar a observação (A observação é especialmente relevante para inteirar-

se de situações de relação humana, ajudando a descobrir novos aspectos da

vida, a fixar a atenção e a ser mais sensível às situações).

• Aprender a escutar (Ao escutar adquirimos informações, desenvolvemos a

atenção e aprendemos a esperar a nossa vez de falar).

• Distinguir entre o que é importante e o que é secundário (A prudência é uma

virtude que requer o desenvolvimento da capacidade crítica, principalmente

nas decisões e escolhas a serem feitas).

• Desenvolver a memória (Sem uma boa memória, será difícil agir com

prudência, já que as informações necessárias para tomar decisões ficarão para

trás. Por isso é importante trabalhar com as crianças desde pequenas a

memorização).

• Ser criterioso (Pensar nos critérios que serão utilizados, é de grande

importância para se tomar a atitude certa ou uma decisão concreta).

• Considerar as consequências (Todas as nossas ações têm consequências boas

ou ruins, por isso é importante pensarmos antes de agir e considerar as

consequências do ato para nós e para os demais).

Tudo por Jesus, nada sem Maria!
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Prática Sugerida

• Durante essa quinzena, teremos duas tarefas diárias:

✓ Imprimir o “Mural da Prudência”, que está na próxima página e colar em

um lugar de fácil acesso. Todos os dias leia com seu (a) filho (a) e assim

ele irá memorizando aos poucos. Incentive-o na prática da prudência em

atos concretos, específicos e diários.

✓ Sugerimos que a cada dia que seu filho (a): “Fazer a decisão correta,

pensando no bem maior, agindo com prudência, como por exemplo,

fazer a lição de casa e as tarefas de sua responsabilidade, e brincar

somente na hora certa” marque um “X” na tabela indicada e, ao final, a

família pode combinar entre si uma premiação simbólica, caso consiga

atingir o objetivo.

• Não perca também a oportunidade de assistir ao vídeo abaixo com seu

filho!
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Turminha da Fé- Escolhas

https://youtu.be/4mR63pZw1F8

Veja com seu (a) filho (a):

Se preferir, você pode também acessar o vídeo através do QR Code!

Baixe o aplicativo: “QR Code” e aproxime a câmera do celular no

código aqui disponibilizado.

https://youtu.be/4mR63pZw1F8
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Mural da Prudência

QUANDO DECIDIMOS EM FAZER A ESCOLHA

CERTA E PENSAR ANTES NAS

CONSEQUÊNCIAS, ESTOU SENDO PRUDENTE.

SEREI PRUDENTE, CUMPRINDO COM AS

MINHAS OBRIGAÇÕES DIÁRIAS, COMO

FAZER A TAREFA ESCOLAR E AJUDAR EM

CASA, PENSANDO NO BEM MAIOR.

seg ter qua qui sex sab dom
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Preencha os dias em que as atividades foram cumpridas.

POEMA: MACACO

Um macaco

Tão maluco

Mete medo

No matuto.

Um macaco

Tão matreiro

Mete medo

No mineiro.

Um macaco

Tão manhoso

Mete medo

No medroso.

Ruth Rocha

PARLENDA

A casinha da Vovó

Cercadinha de cipó

O café está demorando

Com certeza não tem pó.

ADVINHAÇÃO

O que é o que é?

Tem asa, mas não voa, tem 

bico, mas não bica?
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Contemplação

• O que você está vendo nesta imagem?

• O que te chama mais atenção?

• O que o menino sentado está fazendo? No que ele está

prestando atenção?

• O que os meninos da janela estão fazendo?

• Os meninos da janela estão ajudando ou atrapalhando o

colega sentado? Por quê?
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Olá crianças, como vocês estão?

Hoje vamos aprender sobre a Virtude da Prudência!

Para entendermos sobre essa virtude, vou contar o aconteceu com meu amigo Miguel e sua avó
Margarida!

Era época de férias da escola do Miguel e ele foi passar 2 semanas no sítio de sua avó. Ah a vovó
preparou uma mesa recheada de goloseimas, com bolo de cenoura, suco de laranja, pão de queijo e
rosquinhas de chocolate, para receber seu neto. Miguel chegou e deu um grande abraço em sua avó e
disse:

- Sua benção, vó Margarida! Que saudade!

- Deus abençoe Miguel! Que saudade e que alegria de ter você aqui, vamos para dentro, preparei uma
mesa de café da manhã deliciosa. (Disse a avó)

Miguel entrou na casa e tomou seu café da manhã, depois de desfazer sua mala e colocar a roupa de
brincar, a avó Margarida foi mostrar o novo membro da fazenda, a cabritinha Judite e falou:

- Miguel, essa é a cabritinha Judite, você que vai cuidar dela durante essas duas semanas, não esqueça
de colocar 3 vezes ao dia água e comida para ela, esse copo é a medida de cada refeição da Judite,
não coloque mais que isso, porque ela ainda é muito pequenininha para comer mais que essa medida.

- Sim vovó, pode contar comigo, serei cuidadoso nas medidas da comida da Judite!

Então, Miguel deu a primeira porção da ração da cabritinha e colocou água fesquinha para ela beber. E
logo foi chamar os netos da Dona Linda, vizinha de sua vó, para brincar.

Brincou de esconde-esconde até a hora do almoço, foi almoçar e colocar a comida e água da Judite.
Brincou mais a tarde inteira até anoitecer, voltou para casa e cuidou novamente da cabritinha. Miguel
foi fiel a sua tarefa por mais 6 dias. No 7°dia, Miguel disse para ele mesmo:

- Agora de manhã vou colocar toda a refeição da Judite de uma vez, assim não vou precisar vir no
almoço e no jantar colocar ração e água, e vai sobrar mais tempo para eu brincar!

Então, ele colocou muito mais do que à medida que a vovó Margarida pediu e uma bacia enorme de
água. Miguel não pensou nas consequências de sua ação.

Na hora do almoço, quando Miguel foi para casa, encontrou a vovó Margarida com a Judite no colo, a
cabritinha estava berrando, Miguel ficou assustado e perguntou o que tinha acontecido e a vovó disse:

A Judite vai ficar bem! Mas agora tenho que levá-la ao veterinário, ela comeu muita ração e bebeu
muita água ao mesmo tempo, isso gerou uma enorme de dor de barriga. Depois que eu voltar, iremos
conversar!!

Miguel, ficou aflito e se sentiu culpado pela dor de barriga da cabritinha, e quis ir junto com sua avó
no veterinário.

Aprendendo com o Paciollinho
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Ao voltar para casa com a Judite já melhor, Miguel falou para sua avó:

- Me desculpe vovó, fui irresponsável e não pensei nas consequências das minhas ações, minha
atitude de não te obedecer, levou com que a Judite ficasse com dor de barriga. Vou tomar mais
cuidado e serei cuidadoso e prudente em minhas ações e obrigações, pensarei no bem do outro!

- Muito bem Miguel! Seja prudente e cuidadoso em tudo que fizer, se coloque no lugar do outro e
pense no que sua ação vai gerar!

Bom, crianças... Miguel aprendeu a ser prudente e pensar nas consequências das suas ações e
decisões, a pensar antes de agir e buscar fazer a coisa certa e justa, pensando no bem do outro e
agindo corretamente e com responsabilidade.

A prudência é uma de nossas mais importantes virtudes. Quando somos prudentes, temos paciência,
respeitamos os outros, somos responsáveis e cuidadosos, e principalmente convivemos bem e muito
mais felizes.

A pessoa prudente também respeita todos que estão ao seu redor, sabe olhar e auxiliar se alguém
está triste ou precisa de ajuda, sabe o momento certo de falar e ouvir, cumpre com suas obrigações
diárias, como por exemplo, ir à escola, fazer a lição de casa e brincar na hora certa, é cuidadoso com
seus pertences e não estraga o dos outros.

Para nos ajudar a sermos prudentes, Jesus nos deixou as obras de misericórdia. Corporais: Dar de
comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nús, dar pousada aos peregrinos,
assistir aos enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. Espirituais: Dar bons conselhos, ensinar
os que não sabem, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injustiças, aliviar o sofrimento
dos aflitos, rezar pelos vivos e pelos mortos e suportar com paciência as fraquezas dos outros.

Peçamos a Deus a virtude da prudência e rezemos para que o Espírito Santo ilumine nossos
pensamentos para que façamos as escolhas certas, fazendo o certo e alegrando o coração de Jesus.
Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora e dos nossos amigos do céu, para que sejamos fiéis
na prudência.

Agora que aprendemos, quero ver todos vocês praticando essa virtude nova todos os dias!!!

Antes de ir embora, gostaria de fazer um convite para vocês, no segundo domingo depois da Páscoa
será a Festa da Misericórdia, um dia de muitas graças e bençãos derramadas por Deus. Na próxima
folha temos a imagem de Jesus Misericordioso que será usado no dia da Festa, pinte bem bonito e
separe para o grande Dia, participe conosco pelas redes sociais desse grande evento da Misericórdia
Divina e leve seu desenho.

Até o próximo encontro!

Tudo por Jesus, Nada sem Maria.
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Desenho para colorir
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Jogo da memória
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Atividade: encontre e pinte

Observe as imagens abaixo e pinte somente as que demonstram 

atitudes corretas de amor e que demonstram prudência. 
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Leitura em voz alta
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*Retirada do Livro: Livro das Virtudes para Crianças.pdf –

https://drive.google.com/file/d/1F3O4_1i5gKbEiutp3nmHiLY3wNP9h-J_/view
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Desenho livre
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Ao final das duas semanas, represente neste espaço como foram as atividades ajustadas para 

praticar a Virtude da Prudência.  Pode ser desenho, pintura, colagem, foto... solte a imaginação! 

Depois nos envie uma foto do que você fez para que possamos arquivar na nossa “Galeria”!

Para aqueles que já sabem escrever registre aqui o que você aprendeu com essa formação e 

que ainda não sabia. Estamos curiosos para saber!


