
                   

 

NOME: ..................................................................................                        PR EDINHO MARIANO  

DATA: 16/02/2020                                                                                                       AULA 2 
 

                                         PRINCIPAIS FUNÇÕES DOS PAIS                                  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gn 1:26a; 27; Pv 22:6; Ef 6:1-4 

 
Conceito básico de família  
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

A família é considerada a instituição responsável por promover a educação dos filhos e 
influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. O papel da família no 
desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental importância. É no seio familiar que 
são transmitidos os valores morais e sociais que servirão de base para o processo de 
socialização da criança, bem como as tradições e os costumes perpetuados através de 
gerações.  
 

Principais funções do Pai 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Principais funções da Mãe 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 
Tarefa de Casa:     
 
Leia João 3:16-17; 35-36 
 
Responda Sinceramente: 
 
1.Descreva o ambiente familiar durante a sua infância. Havia paz, alegria, estabilidade, 
segurança - ou, conflito, solidão, depressão...? 
 
 
 
2. Você se sente amado e aceito? Valorizado? 
 
 
 

O CORAÇÃO PATERNO DE DEUS - 2020 

 



3. Você está ciente de que Deus Pai criou as famílias para que Ele fosse glorificado por 
meio do fruto produzido em seu ambiente de amor e segurança? Ele foi glorificado em sua 
família? Explique. 
 
 
 
 
4.Faça uma lista das autoridades masculinas em sua vida e como você se sentia ou se 
sente em relação a essas pessoas. 
 
 
 
5.Você confiava ou confia nesses homens? 
 
 
 
6.Você sentia ou sente que é importante para esses homens? 
 
 
 
7.Você recebia ou recebe demonstrações de afeto por parte desses homens? 
 
 
 
8.Faça uma lista de alguns dos momentos mais dolorosos de sua vida. Junto a esses 
momentos, escreva o nome da autoridade masculina que lhe demonstrou amor e 
compaixão quando você se feriu. 
 
 
 
 
 
9. Faça uma lista das pessoas (homens ou mulheres) que o amaram incondicionalmente. 
 
 
 
 
 
10.Você é capaz de receber amor incondicional do criador do amor, o Deus Pai? 
 
 

AVALIAÇÃO 

- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma falta por este 
motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte para marcar 
dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 
Orientações específicas para esta matéria 

• Valor do teste desta matéria: 6,0             

• Apostilas preenchidas: 4,0 

 

      


