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2º Trimestre de 2017
Tema: Relacionamento familiar

A INSENSATEZ DOS FILHOS DE ELI

NÃO PODEMOS SER OMISSOS
Omissão segundo
o dicionário significa
deixar de fazer, ler
ou escrever algo que
deveria.
A omissão se
encontra em todos
âmbitos da vida, pois
quando deveríamos
fazer algo e não
fazemos, fingindo
que não é com a
gente nos encaixamos
nesse problema,
porém diante de tantos atos omisso que o
ser humano comete na vida, existe um que
traz problemas gigantescos, a omissão na
paternidade e na maternidade.
Não é difícil nos dias de hoje encontrar pais
que omitam sua função, que ignoram todos os
princípios que traria o convívio saudável entre
pais e filhos.
Pais omissos, não priorizam a família,
horários e nem responsabilidades, causando
maior prejuízos a seus dependentes e
consequentemente um prejuízo social.
Pais omissos muitas vezes não conseguem
identificar sua própria omissão, por isso é
necessário uma autoanálise par saber a história
que os pais tem escrito com seus filhos.
1º) Pais omissos deixam os filhos sempre
para segundo plano.
2º) Pais omissos terceirizam suas funções,
como transferir a responsabilidade para a

escola, babás, avós e até para a igreja que
frequenta.
3º) Pais omissos não valorizam dias que são
importante para a família, como dia dos pais,
dia das mães, dia das crianças e aniversários.
4º) Pais omissos sempre tem tempo para
sair com amigos, ir ao futebol, cabeleireiro,
mas nunca tem tempo para andar de bicicleta
com os filhos, leva-los ao parque, etc.
5º) Pais omissos nunca estão atentos as
necessidades de seus filhos, como vestimentas,
horários de atividades dos filhos, etc.
6º) Pais omissos não tem uma relação de
carinho com seus filhos.
A omissão dos pais pode trazer prejuízos
irreversíveis na vida do filho, como:

- insegurança
- medo
- falta de iniciativa
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- rebeldia
- indiferença
- estresse
- depressão
Veja alguns gráficos
sobre a omissão.
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