
 
 

15 Maio – Dia Internacional da Família. 

 
    Em 1993, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou o dia 15 de Maio como 

    Dia Internacional da Família. Desde esse ano que a ONU tem celebrado este dia 

    chamando a atenção para determinadas questões que influenciam o dia a dia da 

    Família, como forma de reconhecer o papel nuclear da família na sociedade e de 

    impulsionar a adoção de medidas no plano nacional e internacional para melhorar a 

    condição da família. 

    O ano 1994 foi proclamado, pelas Nações Unidas, o Ano Internacional da Família. O 

    seu tema foi: “Família, Capacidades e Responsabilidades num Mundo em  

    transformação”, declarando a família como “a pequena democracia no coração da 

    sociedade”. 

Imagem: (Uma família, Pai Mãe dois filhos menina e menino e um bebe no colo da mãe). 

"É na família que o homem se realiza como filho, esposo e pai”. É o que disse o papa Bento XVI ao receber, no 

Vaticano, os participantes de um encontro promovido pelo Instituto João Paulo II de estudos sobre o matrimônio e a 

família (13/05/2011). O Instituto foi fundado pelo Papa João Paulo II exatamente trinta anos atrás, junto com o 

Pontifício Conselho para a Família. Hoje, está presente em todos os continentes, engajado no estudo, pesquisa e 

difusão das catequeses sobre o amor humano. 

Com a modernidade, a independência da mulher e a conquista da liberdade da mesma, as famílias mudaram seus 

padrões, não são mais constituídas por um pai – chefe da casa – e por uma mãe, do lar. Os modelos familiares de 

hoje trazem um casal que compartilha as responsabilidades, sendo que o homem também executa tarefas 

domésticas e a mulher ajuda na parte financeira da casa. 

“É muito importante à vida em família, pois as pessoas necessitam umas das outras. Além disso, compartilhar 

momentos de afetividade com os parentes só faz bem para as pessoas, traz proximidade, calor humano, harmonia, 

amor, carinho, sentimentos que as pessoas precisam para serem felizes”. 

 

 

 

 

 



 
Tipos de Família 

· Família nuclear – A família nuclear tem como principal característica o fato de ser um conceito de família que foi 
desenvolvido no Ocidente para se referir ao grupo familiar que é formado por: Os pais (pai, mãe, filhos) ou Famílias 
Grandes.  

· Família Recasada ou mosaico- A família recasada é uma nova configuração familiar, admitindo-se sua formação 
após uma separação conjugal, já que a mesma pode se construir de duas formas. A primeira refere-se ao novo 
casamento de uma pessoa viúva; enquanto a segunda ocorre após divórcio ou separação conjugal. 

· Família Monoparental - Família monoparental ocorre quando apenas um dos pais de uma criança arca com as 
responsabilidades de criar o filho ou os filhos. Tal fenômeno ocorre, por exemplo, quando o pai não reconhece o 
filho e abandona a mãe, quando um dos pais morre ou quando os pais dissolvem a família pela separação ou 
divórcio. Normalmente, depois da separação do casal, os filhos ficam sob os cuidados da mãe, e mais raramente, do 
pai. 

· Família Homoparental - A homoparentalidade neologismo criado em 1997 pela Associação de Pais e Futuros Pais 
Gays e Lésbicas (PPGL), em Paris, para nomear a situação na qual pelo menos um adulto que se autodesigna 
homossexual é (ou pretende ser) pai ou mãe, partir da soma do radical “homo” com a palavra de origem anglófona 
"parentalidade" é o fenómeno da parentalidade envolvendo uma ou mais pessoas homo ou bissexuais, seja um pai 
ou uma mãe no singular ou um casal de pessoas do mesmo sexo. 

· Família grupos grandes sociais alternativos - Todos os agrupamentos têm as mesmas características ou servem 
para os mesmos fins. Podemos distingui-los em função da sua estrutura, do tipo de relacionamento entre os seus 
membros, etc. Agrupamentos como clubes de futebol, empresas ou famílias caracterizam-se por terem sido criadas 
com finalidades bem definidas. Cada coletividade, para alcançar o seu objetivo, terá membros do grupo a 
desenvolver certas ações, originando papéis sociais, definindo posições próprias ou estatutos de cada indivíduo nos 
agrupamentos ou coletividades. 

Temos imagem abaixo à homenagem de um tipo de família com o assistido Marcus Vinicius de Jesus Lima no meio 
abraçado do lado direito com a sua mãe Fabiola e do lado esquerdo da foto sua Vó Rosa.  

 

 

http://br.innatia.com/c-organizacao-familiar/a-definicao-de-familia-3293.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Divórcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neologismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/1997
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homossexual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homossexualidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bissexualidade


 

Acontecimentos 

Danielly e Vanessa Braga Assistente Social participaram da reunião da Secretaria de Desenvolvimento 

Social de Sorocaba – Sedes, do Conselho da Pessoa com Deficiência – CDPCD de Sorocaba, do Conselho 

Municipal de Assistência Social-CMAS de Sorocaba. ASAC fez o recadastramento no CMDCA de Sorocaba.  

As técnicas da ASAC Dayse (Fisioterapeuta), Roberta (T.O) e Karin (T.O), participaram do 4º Seminário da 

Casa da Criança Paralítica Paralisia Cerebral – Tratamento: Do impossível ao Possível no dia 22/05/2015. 

Psicologa Dinora participou do III Congresso Brasileiro de Terapia por Contingências de Reforçamento e Encontro 

de Terapeutas Comportamentais no dia 29 e 30 de Maio.  

Tivemos uma participação no treinamento de Brigada de incêndio no dia 29/05 com as colaboradoras 

Renata e Alessandra.  

No dia 15/05 se comemora o dia do Assistente Social Parabéns Vanessa Braga e Yara.  

No dia 20/05 se comemora o dia do Pedagogo parabéns Renata e Sr. Claudinei. 

Tivemos no dia 08/05/2015 as 14:00 horas a comemoração do dia das Mães com a apresentação dos 

alunos Elienai e Renato, e contamos com a parceria do pessoal do instituto embeleze com corte de cabelo 

e maquiagem e os alunos do Prof. Sato com massagens na Quick Massage, foi uma tarde 

MARAVILHOSA obrigada a todos que compareceram.  

 

Imagem acima: temos a comemoração do dia das mães com pessoal da Massagem e instituto Embeleze. 
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Cantinho Cultural 

Oração Pela Família 

Padre Zezinho 

Que nenhuma família comece em qualquer de repente 
Que nenhuma família termine por falta de amor 
Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente 
E que nada no mundo separe um casal sonhador! 

Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte 
Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois 
Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte 
Que eles vivam do ontem, do hoje em função de um depois. 

Que a família comece e termine sabendo onde vai 
E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai 
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor 
E que os filhos conheçam a força que brota do amor! 

Abençoa, Senhor, as famílias! Amém! 
Abençoa, Senhor, a minha também 

Abençoa, Senhor, as famílias! Amém! 
Abençoa, Senhor, a minha também 

Que marido e mulher tenham força de amar sem medida 
Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão 
Que as crianças aprendam no colo, o sentido da vida 
Que a família celebre a partilha do abraço e do pão! 

Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos 
Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois 
Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho 
Seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. 

Que a família comece e termine sabendo onde vai 
E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai 
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor 
E que os filhos conheçam a força que brota do amor! 

Abençoa, Senhor, as famílias! Amém! 
Abençoa, Senhor, a minha também 

Abençoa, Senhor, as famílias! Amém! 
Abençoa, Senhor, a minha também 

http://www.asac.org.br/
mailto:asac.sorocaba@gmail.com
http://letras.mus.br/padre-zezinho/

