


A
 figura do pai é extrem

am
ente im

portante 
para o filho. O

s laços afetivos, os vínculos 
criados com

 o pai possibilitam
 ao filho 

ganhar autoconfiança e fortalecer sua própria 
identidade.  Por isso é que a paternidade é 
m

issão que não com
porta dem

issão. 
Ser pai é estar atento ao filho todos os dias do 
ano, todos os dias da existência, é ser presença 
na vida do filho.

A
 você, que acredita n

a força do m
odelo de 

ser Pai, desejam
os um

 Feliz D
ia dos Pais!

A
 figura do pai é extrem

am
ente im

portante 
para o filho. O

s laços afetivos, os vínculos 
criados com

 o pai possibilitam
 ao filho 

ganhar autoconfiança e fortalecer sua própria 
identidade.  Por isso é que a paternidade é 
m

issão que não com
porta dem

issão. 
Ser pai é estar atento ao filho todos os dias do 
ano, todos os dias da existência, é ser presença 
na vida do filho.

A
 você, que acredita n

a força do m
odelo de 

ser Pai, desejam
os um

 Feliz D
ia dos Pais!

A
 figura do pai é extrem

am
ente im

portante 
para o filho. O

s laços afetivos, os vínculos 
criados com

 o pai possibilitam
 ao filho 

ganhar autoconfiança e fortalecer sua própria 
identidade.  Por isso é que a paternidade é 
m

issão que não com
porta dem

issão. 
Ser pai é estar atento ao filho todos os dias do 
ano, todos os dias da existência, é ser presença 
na vida do filho.

A
 você, que acredita n

a força do m
odelo de 

ser Pai, desejam
os um

 Feliz D
ia dos Pais!

A
 figura do pai é extrem

am
ente im

portante 
para o filho. O

s laços afetivos, os vínculos 
criados com

 o pai possibilitam
 ao filho 

ganhar autoconfiança e fortalecer sua própria 
identidade.  Por isso é que a paternidade é 
m

issão que não com
porta dem

issão. 
Ser pai é estar atento ao filho todos os dias do 
ano, todos os dias da existência, é ser presença 
na vida do filho.

A
 você, que acredita n

a força do m
odelo de 

ser Pai, desejam
os um

 Feliz D
ia dos Pais!


