o Juramento
DE REVERÊNCIA À CRIANÇA
p or R a f f i

N

ós sabemos que estas alegrias são autoevidentes: que todas
as crianças são seres plenos, dotados de inteligência, dignidade e imaginação, e que são merecedoras de respeito. Como
a personificação da vida, da liberdade e da felicidade, as crianças são bênçãos originais. Estão aqui para aprender a sua própria
canção. Todo menino e toda menina têm o direito de amar, de
sonhar, de pertencer a uma “comunidade” e de buscar uma vida
de propósitos.

N

ós afirmamos a nossa responsabilidade de estimular e educar o jovem, de honrar seus ternos ideias, que estão pre
sentes no coração de todo ser humano. De reconhecer os primeiros
anos como a base da vida, e valorizar a contribuição das crianças
para a evolução humana.

C

omprometemo-nos a uma vida pacífica e juramos proteger
do mal e da negligência estes cidadãos mais vulneráveis.
Como guardiões de sua prosperidade, honramos a Terra generosa. Assim, prometemos o nosso amor às gerações futuras..

Linguagem acessível às crianças:

Princípios do Juramento
de Reverência à Criança.
Convention

et principes

O Centro de Reverência à Criança tem um Juramento (compromisso) e Nove Princípios
(ideias) para uma vida próspera. O Juramento de Reverência à Criança é uma promessa
de amar, respeitar e ser gentil com as crianças. Ele também é uma promessa dos adultos de amar e respeitar a si mesmos, para que sejam capazes de amar cada vez mais as
crianças e para ajudá-las a serem adultos mais saudáveis e felizes.

1° Princípio
Amor respeitoso é o amor que nos aceita como somos e nos ajuda a dar o melhor de
nós. Todos nós queremos sentir que somos ouvidos, respeitados e amados pelo que somos. É o
amor que faz você se sentir bem consigo mesmo.

2° Princípio
Diversidade é uma palavra que exalta todas as maneiras de ser humano, as maravilhosas
diferenças entre as pessoas: a riqueza de tipos diferentes de famílias, tribos, línguas, cor da pele
e local de nascimento. Ela também diz respeito às muitas dádivas da natureza, desde as plantas
até os animais, e também as planícies, montanhas, rios e oceanos do nosso mundo maravilhoso.
Diversidade é, em muitos sentidos, a grande riqueza da vida.
3° Princípio
Comunidade solidária é onde as pessoas se importam umas com as outras e onde
todos cuidam das crianças. Em uma comunidade solidária, você se sente bem, e pode ir às lojas,
ver as pessoas e os vizinhos, pedalar até a escola e brincar na rua com os amigos. Todo mundo
é cordial e gentil em uma comunidade solidária.
4° Princípio
Paternidade consciente significa ser bons pais, pais que ouvem e que entendem
os pensamentos e sentimentos de seus filhos, e proporcionam o que eles precisam. Ser consciente significa estar presente e ciente. Pais conscientes orientam seus filhos a serem solidários,
respeitosos e atentos aos outros. Eles ajudam seus filhos a compreender a diferença entre certo e
errado, e como honrar os outros. Isso não significa dar aos filhos tudo que eles quiserem, e sim
estabelecer limites e dar orientações claras, com amor respeitoso.

Linguagem acessível às crianças:

Princípios do Juramento
de Reverência à Criança.
5° Princípio
Inteligência emocional é uma parte muito importante do processo de crescimento e de conquista da sabedoria. Nós somos emocionalmente inteligentes quando estamos
cientes dos nossos sentimentos, quando somos capazes de dizer, respeitosamente, como nos
sentimos, e quando nos importamos com os sentimentos dos outros. Nós ouvimos quando os
outros falam sobre seus sentimentos, e estamos dispostos a mudar nosso comportamento, se ele
for prejudicial a outros e a nós mesmos. Significa estarmos conscientes dos nossos sentimentos
e dos sentimentos dos outros.

6° Princípio
Não violência é a forma pacífica e amorosa com que lidamos com pessoas e situações.
Significa não machucar, de nenhuma forma, as pessoas ou nós mesmos. Significa falar com respeito e demonstrar compaixão. Significa saber quando uma brincadeira é grosseira demais para
alguém; não tentar fazer mal aos outros para conseguir o que se quer; saber a diferença entre
piadas inofensivas e bullying; mudar nossas atitudes (físicas ou verbais) quando alguém pedir.

7° Princípio
Ambientes seguros fazem com que a gente se sinta resguardado e protegido de
qualquer mal, seja em casa, na escola ou em nossa vizinhança. Ambientes seguros proporcionam às pessoas ar, água e solo limpos. Por isso, adultos e crianças devem ter cuidado para não
poluir o solo, os rios e os oceanos, para que nossa comida e nossa água sejam sempre saudáveis.
8° Princípio
Sustentabilidade inclui não só os 3 erres de reduzir, reutilizar, reciclar, como também
é uma forma de usar nossa inteligência emocional para viver com simplicidade, bem-estar e
saúde. Sustentabilidade significa ter respeito pela Terra e se preocupar com as gerações futuras,
com as crianças que viverão em nosso planeta. Nós podemos comprar menos coisas que não
precisamos, usar menos energia, reduzir nosso lixo, reutilizar o que já temos, comprar itens de
segunda mão e reciclar o quanto pudermos. A sustentabilidade cultiva o amor para as futuras
gerações.
9° Princípio
Comércio ético significa ser justo no tratamento com as pessoas quando fabricamos,
compramos e vendemos coisas. Ser ético significa ter consideração, respeito, honestidade. Seria
ético se as pessoas que fabricam produtos colocassem as crianças e o nosso planeta em primeiro
lugar. Isso poderia ser feito se elas usassem materiais seguros para crianças, trabalhassem de forma
não poluente e utilizassem materiais renováveis, que não destruíssem plantas e árvores, montanhas e rios, tão preciosos para nós e nossos amigos animais. Para serem éticas, empresas devem
pagar bem seus funcionários e não ter crianças trabalhando. Isso é ter amor respeitoso no local de
trabalho.

