“Se os teus filhos guardarem a minha aliança, e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os
seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono”. Salmos 132:12

Queridos Pais,
Tendo visto alguns questionamentos cada vez mais recorrentes em nossos dias como: O que fazer para
meu filho obedecer? Meu filho me respeita? Tenho tempo para meu filho? A relação com meu filho é
saudável? Pensando nestas intrigantes indagações, o Colégio Evangélico de Maringá tem a satisfação de
convidar todas as famílias para participarem do Workshop com o Tema: PAIS E FILHOS: RESGATANDO
E FORTALECENDO A RELAÇÃO, com o Palestrante Dr. Mario Sérgio L. Soares, terapeuta de Casais e
Família, Especialista em Orientação Familiar com vasta experiência na área.
Nós acreditamos que o acesso a novas informações e o compartilhamento de novos caminhos, geram
transformações saudáveis na vida familiar. Assim, começamos a escrever uma história diferente, mais
respeitosa e mais feliz.
Neste ciclo de palestras será mostrado como essa relação pode ser resgatada e fortalecida, tornando-se
uma relação: prazerosa, afetiva, respeitosa e harmoniosa, que resultará em filhos educados e emocionalmente
saudáveis. Mas para que isso ocorra, é fundamental que os pais deem um passo em direção a seus filhos, sendo
intencionais em promover o bem estar desta relação através do amor, do tempo e do afeto, sem perder a
autoridade.
Nossos encontros acontecerão em quatro momentos e com tópicos distintos. Esteja atento as datas e já
reserve os dias:

24/05 – Quinta-feira – Relacionando-se com os filhos
28/06 – Quinta-feira – O que os filhos precisam
30/08 – Quinta-feira – A importância do tempo com os filhos – Pais Presentes
18/10 – Quinta-feira – Os filhos precisam de limites – Os pais colocando limites
HORÁRIO: às 19h30, em nosso Colégio Rua das Azaleias, 815.
A palestra é aberta ao público e GRATUITA, porém, será necessário realizar a inscrição o quanto antes
para garantir sua participação. As vagas são limitadas.
SUA PRESENÇA É INDISPENSÁVEL!!
Atenciosamente,
Direção Pedagógica e Orientação Educacional
Favor recortar e devolver o canhoto abaixo até o dia 22/05/18. Desde já agradecemos a atenção.

..............................................................................................................................................................
CONFIRMAÇÃO – PALESTRA: PAIS E FILHOS: RESGATANDO E FORTALECENDO A RELAÇÃO

Aluno:_______________________________________________________________Turma/Ano:________
(

) Participaremos da Palestra do dia 24/05/18.

(

) Não poderemos participar neste momento.

CASAL? (

)

Só o Pai? (

)

Só a Mãe? (

)

Nome dos participantes:
Pai:_____________________________________________

Mãe:_______________________________________

Estamos cientes de termos recebido o convite para participar da
Palestra: PAIS E FILHOS: RESGATANDO E FORTALECENDO A RELAÇÃO

