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"Adotar é ter um 

e se realiza pela 

espiritual". 

Adoção vem do latim: aí 

Não se trata de "escolhel 
colher a "decisão" de se tomarer 
está apta para adoção. Na verde 
um exercício de amor. Quem a 
uma criança ou adolescente cor 
construí-la para exercer sua cida< 

Adoção não é uma hist<' 
apenas uma filiação que resgat 
criança ou adolescente ter e vi' 
êxito deste ato no que diz respei 
pais e filhos dependerá da dedic 
ciência e amor, que se tornam 
adoção. 

É um ato jurídico pelo q 
criado artificialmente. Gera, SI 

afinidade, o parentesco de prime 
cendente. É uma nova forma d~ 
do tradicional e oportunizando 2 

a maternidade/paternidade afetiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


