
Educação Familiar no Lai

Proteger Nossos Filhos
“Qualquer que escandalizar um desses pequeninos 
que crêem em mim melhor lhe fora que lhe pusessem 
ao pescoço uma mó de atafona, e que fosse lançado 
no mar. ” (Marcos 9:42.)

Podemos ensinai nossos filhos a se protegerem de agressões 
sexuais.

Apresentação
As agressões sexuais contra crianças são um problema grave que 
ocorre em todos os níveis sociais. Devido a esses abusos serem um 
assunto muito delicado, não são abordados livremente, e as crianças 
que sofrem alguma violência dessa natureza nem sempre recebem a 
compreensão e o auxílio de que necessitam para superar o 
problema. Muitas vezes, a agressão não é comunicada às pessoas 
competentes, e a criança fica à mercê de futuros abusos e talvez até 
mesmo venha a sofrer graves problemas psicológicos. Às vezes, até 
mesmo pessoas que as crianças conhecem, amam e em quem 
confiam, perpetram contra elas tão hediondo crime. Nem sempre é 
possível avaliar a verdadeira extensão do abuso sexual cometido 
contra crianças, pois existem muitos fatores ligados ao problema.
As crianças geralmente não relatam tais abusos às pessoas adultas 
de confiança, com receio de que elas as considerem culpadas, ou 
que o ofensor as magoe ainda mais. Freqüentemente, elas não 
sabem que o ato cometido é errado, por envolver alguém que 
conhecem e em quem normalmente confiam.
Uma menina de dez anos de idade se tomou muito amiga de um 
casal mais idoso que tinha uma loja de rações numa pequena 
comunidade. Muitas vezes, quando voltava da escola, ela ia visitá- 
-los, e durante os fins de semana, era comum ela passar a noite com 
seus amigos. Ela os apreciava muito e confiava tanto neles, a ponto 
de chamá-los de Tio Jorge e Tia Margarida. Certo dia, Tio Jorge e a 
menina estavam alimentando os animais, quando, de repente, ele 
começou a tomar atitudes inconvenientes com ela. Não sabendo 
bem o que estava acontecendo, mas sentindo que a atitude dele era 
errada, ela voltou apressadamente para a casa e telefonou aos pais, 
pedindo-lhes que viessem buscá-la.
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Casos semelhantes costumam acontecer diariamente. Ninguém 
explicara à menina que um dia poderia enfrentar uma situação 
dessas e; caso acontecesse, o que deveria fazer. Felizmente, ela agiu 
certo, mas nem sempre as histórias têm um final feliz como esta. 
Muitas situações semelhantes têm resultados bem mais sérios.
Os ataques sexuais contra crianças vão desde o manuseio de seu 
corpo, à exibição do órgão sexual, até ao estupro e uso para 
prostituição, além de fotos ou filmes pornográficos. O abuso contra 
crianças pode ser definido como contatos ou relações entre uma 
criança e um adulto, quando ela está sendo usada para o estímulo 
sexual do agressor ou de outra pessoa. O abuso sexual também pode 
ser cometido por alguém menor de dezoito anos, quando essa 
pessoa é bem mais velha que a vítima ou quando o agressor está em 
posição de ter poder ou controle sobre a criança.
Nenhum verdadeiro pai SUD, e, especialmente, nenhum portador 
do santo sacerdócio, deve jamais negligenciar, magoar ou causar 
algum dano a um de seus filhos. O abuso de crianças de qualquer 
forma — seja verbal, físico ou sexual — é um grande pecado e trará 
infelicidade, culpa e infortúnio àquele que for culpado dessa ofensa.
E importante que os pais informem seus filhos a respeito das 
situações que podem acontecer. Eles devem fazê-lo com 
tranqüilidade e confiança, evitando atemorizá-los, mas, sim, 
prevenindo-os. Devem ensinar aos filhos o que devem fazer, caso 
ocorra uma situação dessa natureza.

A Educação Ajuda a Criança a Evitar a Agressão Sexual
Um dos melhores meios de prevenir a agressão sexual é fazer com 
que exista uma comunicação franca entre pais e filhos. As crianças 
devem ter liberdade de conversar com seus pais a respeito de 
assuntos sexuais. Os pais podem estabelecer esse tipo de 
comunicação, transmitindo aos filhos informações corretas, sem 
fazê-los sentir receio ou vergonha. Ensinando-os a evitar certos 
abusos sexuais, eles deveriam ressaltar:
1. O corpo físico é Sagrado; ele é a morada do corpo espiritual, que 

foi criado por Deus.
2. Existem algumas diferenças físicas entre meninos e meninas, e 

todos devem respeitá-las.
3. Todo menino e menina têm em seu corpo partes íntimas e 

sagradas. Os pais devem identificar essas partes, de maneira que 
a criança entenda, dando-lhes o nome correto. A criança deve ser 
informada dos objetivos sagrados do sexo, inclusive das razões do 
Senhor para tomá-lo agradável.
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4. As crianças têm o direito de recusar-se a permitir que qualquer 
pessoa, até mesmo seus pais e outros membros da família, vejam 
ou toquem as partes íntimas de seu corpo. O Élder Boyd K. 
Packer declarou: "Jam ais permitam que alguém manuseie ou 
toque as partes íntimas de seu corpo, as quais são um elo 
essencial no processo contínuo da criação.” (Citado em 
Conference Report, outubro de 1976, p. 101.) (Todavia, os pais 
devem informar aos filhos que devem fazer exceção, quando se 
trata de receberem cuidados médicos.)

5. Quando as crianças começam a desenvolver o senso de pudor, os 
pais precisam ensiná-las a fechar a porta do banheiro, ao 
tomarem banho ou usarem a toalete. Os pais não devem permitir 
que irmãos e irmãs mais velhos tomem banho juntos. O banho 
conjunto de pais e filhos deve cessar, quando estes são ainda bem 
pequenos. Pais, irmãos e irmãs, parentes ou qualquer outra 
pessoa não devem tocar o corpo um do outro, visando excitação 
sexual. (Isto não quer dizer que devemos pôr fim aos abraços e 
beijos normais, que são importante expressão de amor filial e 
fraterno.) Também é importante lembrar a todos os familiares 
que não devem andar pela casa em trajes sumários ou 
inconvenientes ou nus.

Os pais devem informar a seus filhos, com espírito de amor e 
cuidado, que, se alguém está manuseando seu corpo, ou algum dia o 
fez, eles devem informá-los imediatamente.
Para que as crianças possam reconhecer e entender que o abuso 
sexual é errado, elas precisam saber no que consiste tal delito. 
Precisam sentir que existem pessoas adultas qüe as respeitam e se 
preocupam suficientemente com elas, a ponto de lhes ensinarem 
esses princípios.
É especialmente importante que a criança seja protegida dentro do 
ambiente de sua própria família. Ela deve ter plena liberdade de 
revelar um ato de incesto ou qualquer outro abuso sexual, mesmo 
se a pessoa culpada for um dos genitores. O dano psicológico pode 
ser mais prolongado e profundo, se o ofensor é o pai ou a mãe. Em 
tal situação, o genitor a quem a criança confiou o acontecido, deve 
procurar obter auxílio imediato, tanto para tratar do problema como 
para punir o transgressor. O bispo pode sugerir algumas fontes onde 
a pessoa conseguirá assistência profissional. Se o delito não for 
comunicado por motivo de afeto, receio ou vergonha, a criança 
provavelmente estará sujeita a continuar sendo vítima de tais 
abusos.
Não basta apenas advertir a criança de que não deve falar com 
pessoas estranhas. Estatísticas recentes demonstram que somente
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15% a 20% das pessoas que cometem abusos sexuais contra 
crianças são desconhecidas das vítimas. Os pais devem até mesmo 
conscientizar crianças pequenas de que existem algumas pessoas 
adultas — estranhas ou até mesmo conhecidas — que queiram tocar 
suas partes íntimas, ou talvez mostrar as suas. Se os pais tratarem 
desse assunto convenientemente, ressaltando que as crianças são 
responsáveis pelo próprio corpo, essas explicações não as deixarão 
assustadas. Para ajudar as vítimas de abusos sexuais e prevenir 
futuras agressões dessa natureza, os pais terão de vencer seu próprio 
receio de falar a respeito do assunto. Ambos os pais devem estar 
aptos a tratar do problema. As crianças devem ser ensinadas pelos 
pais sobre como se protegerem contra esses abusos. Eles devem 
manter uma comunicação franca com seus filhos. Se surgir alguma 
situação incomum ou embaraçosa, as crianças devem ter liberdade 
de falar a respeito dela com seus pais.

Ensinar às Crianças Medidas de Segurança
Os pais devem ensinar às crianças algumas precauções que podem 
tomar para evitar situações inconvenientes e talvez até mesmo se 
protegerem contra abusos sexuais. Elas devem ser ensinadas que, 
quando estiverem sozinhas em casa, devem manter todas as portas 
trancadas e não permitir que pessoas estranhas, ou que não tenham 
sido aprovadas pelos pais, entrem em casa. Ao responderem a 
chamados telefônicos na ausência dos pais, elas devem dizer que 
seus pais não podem atender no momento e anotar o recado. A 
criança jamais deve dizer que seus pais não estão em casa.
E mais difícil proteger as crianças quando se encontram fora de 
casa. Os pais devem debater com os filhos diferentes maneiras de se 
protegerem, quando estiverem fora de casa. Crianças não devem 
sair sozinhas, mas sempre acompanhadas por um irmão ou irmã. Se 
alguma pessoa desconhecida tentar falar com a criança, ela deve 
continuar seguindo seu caminho sem lhe dar atenção. Jamais deve 
aceitar doces, dinheiro, promessas ou qualquer outra coisa de 
alguém que não conhece. Os pais devem ensinar-lhe que, se alguém 
tentar importuná-la, ela deve procurar chamar a atenção de outras 
pessoas, gritando ou correndo em busca de auxílio. As crianças 
devem ser prevenidas sobre o perigo de dar informações a pessoas 
estranhas, especialmente se alguém as chama para mais perto do 
carro.
As crianças devem seguir diretamente para o local a que pretendiam 
ir. Não devem parar ao longo do caminho ou decidir fazer outra 
coisa que não combinaram previamente com seus pais ou 
responsáveis. Como medida maior de segurança, os pais podem 
indicar-lhes algumas residências de sua área ou locais públicos,
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como estabelecimentos comerciais, cinemas e também números 
telefônicos que podem chamar para obter auxílio. Se uma jovem 
estiver cuidando de crianças em outra residência, os pais devem 
saber quem é a família, onde reside, e anotar o número do telefone. 
Se a criança for deixada aos cuidados de uma babá esta deve seguir 
as mesmas medidas de segurança, ao atender à porta ou ao telefone, 
como se estivesse em sua casa.
As crianças devem entender que é melhor brincar com outras 
crianças que sozinhas num lugar isolado. Elas precisam aprender 
também que é perigoso brincar em edifícios em construção, ou 
casas abandonadas, ruas desertas e outras áreas onde não possam ser 
facilmente vistas.
Conversar sobre estas poucas, porém sensatas medidas de segurança 
fará com que as crianças se conscientizem de algumas situações 
perigosas e as ajudará a sentirem que são capazes de resolver o 
problema, caso lhes aconteça uma situação dessa natureza.
Também seria proveitoso ensiná-las a observar cuidadosamente a 
fisionomia da pessoa que tentou molestá-las, para que o agressor 
possa ser identificado. Uma boa maneira de fazer isso seria realizar 
numa noite familiar uma brincadeira, onde elas procurassem 
descrever as características fisionômicas de outras pessoas. ("Ele é 
mais alto que o paizinho", ou "Ele usa óculos e tem cabelos 
castanhos.")

O Que Fazer em Caso de Abuso Sexual
Se uma criança for molestada sexualmente, os pais devem 
assegurar-lhe que ela não fez nada de errado. Devem também dizer- 
-lhe que, por serem seus pais, eles a protegerão de futuras agressões. 
É importante que eles considerem seriamente o que cada criança 
lhes contar, mesmo em caso de o transgressor ser uma pessoa 
amiga, parente ou vizinha. A criança, bem como os pais, 
provavelmente necessite de conselhos relativos ao assunto. Se a 
criança sofreu lesão física, os pais devem levá-la a um médico, para 
que seja examinada. (O mesmo deve acontecer, se ela estiver 
emocionalmente transtornada, ou comportar-se de maneira 
estranha.) Converse com a polícia para maiores esclarecimentos. (A 
criança pode não ter sido a única molestada.) Para o bem da criança, 
os pais devem manter uma atitude calma e confiante. A estaca ou 
distrito, provavelmente, conhece médicos ou especialistas em 
assistência social, que podem prestar assistência num caso destes. 
Seu bispo ou presidente de ramo poderá informar se existem tais 
recursos em sua área.
"U m  efeito a longo prazo pela razão de uma criança haver sofrido 
um abuso é um tremendo sentimento de culpa... Quando as
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crianças percebem que a culpa não é delas, conseguem vencer a 
culpa, readquirir a auto-estima, e, eventualmente, ajudar outras 
pessoas a enfrentarem problemas semelhantes." (Marilynn Smith, 
"Mormon Forum", Church News, 14 de setembro de 1986, p. 15.)

Conclusão
É de primordial importância ensinar seus filhos a se protegerem, 
antes que aconteça algum infortúnio. É igualmente importante que 
esse ensinamento seja ministrado com tranqüilidade, de maneira 
que não gere receio ou apreensão indevida na criança. Os pais 
devem ser realistas e ajudar seus filhos a se protegerem. Isso faz 
parte da mordomia deles.
Belle S. Spafford, ex-Presidente Geral da Sociedade de Socorro, 
disse: "As crianças devem ser acarinhadas com os mais fortes laços 
de afeição... Nenhum esforço é demasiado, nenhum sacrifício 
muito grande para protegê-las do mal e preservá-las em retidão... O 
amor e a santidade do lar devem ser zelosamente salvaguardados." 
(Citado em Spencer W. Kimball, Faith Precedes the Miracle, 
p. 119.)

Sugestões para as Professoras
1. Explique que a agressão sexual a crianças é um assunto que nem 

sempre é abertamente discutido. Mas o problema não 
desaparecerá — e devemos saber como enfrentá-lo. Os pais 
devem aprender a tratar desse assunto de maneira racional e 
ensinar seus filhos algumas maneiras de se protegerem.

2. Peça às irmãs que comentem como têm ensinado a seus filhos 
medidas de segurança dentro e fora de casa. Apresente as 
sugestões dadas na lição. Pergunte: Quando e como essas 
medidas de segurança podem ser ensinadas? Debata como as 
crianças deverh tratar situações incomuns e duvidosas.

3. Lembre às irmãs a importância de considerar com toda seriedade 
qualquer abuso relatado por seus filhos. Converse a respeito do 
quanto é prejudicial tratar levianamente tais relatos, sem tomar 
uma providência adequada. (Seus filhos poderiam ser novamente 
molestados, além do possível perigo para outras crianças.)
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