
Características dos Nossos Pais  

e a Nossa Visão de Deus 
 

1. Quando você era criança, como o seu pai tratava você? 

 Com amor, compreensão e perdoava você com facilidade. 

 Com desconfiança, julgamento e punição. 

 Com distância ou ausência. 

 Era fácil conviver com ele. 

 Era relaxado. Quase sempre eu conseguia tudo o que eu queria. 

 Era raivoso. Eu tinha medo de sem querer provocar sua raiva. 

 Com calma, tranqüilidade, raramente ficava zangado. 

 Era decepcionado. Acho que meu pai queria que eu tivesse 

saído diferente do que saí. 

 Com aprovação. Meu pai sempre foi muito orgulhoso de mim e 

das minhas conquistas, mesmo quando estas eram mínimas. 

 Inspirava medo e respeito. 

 Era imprevisível. Eu ficava confuso com as reações dele: às 

vezes era amoroso e compreensivo, outras vezes explodia com 

raiva e castigos. Eu nunca sabia como ele ia reagir. 

 Não tenho nenhuma memória forte do meu pai. 

 Outros: ____________________________________________ 

 

2. Quando eu era menino ou menina, lembro que minha mãe era: 

 Brava e não perdoava. 

 Uma juíza – sempre estava nos julgando e apontando os meus 

erros e dizendo em que eu tinha que melhorar. 

 Amorosa e carinhosa. 

 Compreensiva, perdoava com facilidade. 

 Uma boa amiga, eu podia conversar com ela sobre qualquer 

coisa. 

 Distante. Eu me sentia alienado dela durante quase toda a 

minha infância. 

 Uma madrinha, eu podia contar que ela estaria sempre do meu 

lado. 

 Meio ausente: minha mãe estava ausente a maior parte do 

tempo porque era doente, trabalhava demais ou se fazia 

indisponível. 

 

 

 

 

 

 Imprevisível. Eu ficava confuso com as reações dela: às vezes 

era amorosa e compreensiva, outras vezes explodia com raiva e 

castigos. Eu nunca sabia como ela ia reagir. 

 Estressada. Minha mãe estava sempre correndo com tarefas em 

casa ou no trabalho. Ela raramente gastava tempo comigo. 

 Brava e exigente. Ela estava sempre me dando ordens e me 

dizendo o que fazer. 

 Mole, eu conseguia tudo o que eu queria com ela. 

 Não consigo lembrar como ela me tratava. 

 Outros___________________________________________ 

 

3. A medida que eu crescia eu via a Deus assim: 

 Um Deus irado e que me dava grande medo. 

 Um deus distante, grande, e inacessível. 

 Um deus simpático e acessível. 

 Um amigo. 

 Um disciplinador mandão. 

 Um juiz. 

 Um mago como nos contos de fadas. 

 Um ursinho de pelúcia. 

 Eu não consigo me lembrar como pensava a respeito de Deus 

quando era criança. 

 Outros conceitos: _________________________________ 

 

4. Mas agora que sou grande e sabido, sei que Deus é: 

 Um Deus irado e que me dá medo. 

 Um Deus distante, grande, e inacessível. 

 Um Deus simpático e acessível. 

 Um amigo. 

 Um disciplinador mandão. 

 Um juiz. 

 Um mago como nos contos de fadas. 

 Um ursinho de pelúcia. 
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