
 
 

 

MEU PAI É UM PRESENTE DE DEUS 
08 de agosto 2021 - MANHÃ 

BASE BÍBLICA: Provérbios 1:8-9 

MÚSICA: Meu pai - https://youtu.be/WyqOLVWAPmU 

OBJETIVO:  Estimular o respeito, carinho e gratidão pelo pai. 
 
BASES DO CULTO 
Boas-vindas: Recepcionar as crianças com alegria e amor para que elas se sintam bem 
recebidas, amadas e seguras, dessa forma, desenvolver um bom relacionamento com as 
mesmas. No momento da recepção, faça perguntas sobre o pai da criança e o relacionamento 
dela para com ele. 
 

• ABERTURA  
Dar boas-vindas com muita empolgação, mostrando o valor de participar de um culto ao 
Senhor; 

• LOUVOR  
Explicar a letra, mensagem e ligação; estimular a terem uma vida de santidade; ensinar 
movimentos de rendição; chamar criança para fazer o louvor (se for o caso);  

• OFERTA 
Mostrar os conceitos e desafiar as Primícias; 

• VISITANTES 
Valorizar o visitante; dar lembrança; abordar os pais; Convidar. 

 
MENSAGEM 
 
Texto base: Provérbios 1:8-9 
 
O livro de Provérbios fala sobre sabedoria, isto é, “habilidade para viver”. Em todo o livro 
aprendemos sobre muitas “habilidades”, mas sem dúvidas existe uma que vale a pena nós 
vermos hoje. Uma das grandes lições que aprendemos em Provérbios é sobre o respeito e 
obediência aos pais, em especial ao pai, hoje.  
 
A Bíblia fala que obedecer aos pais é algo muito importante, mas não é só a obediência que 
importa. O respeito, o amor, o carinho também são coisas que devemos fazer como filhos.  
 
Existem 3 coisas importantes que a Bíblia nos ensina: 
 
 
 
 



 
 

 

1- Ouvir o ensino do nosso pai: 
 
Você já se deparou com alguma situação em que o seu pai te deu um conselho que ia contra a 
sua vontade? Imagino que sim. Nossos pais sempre nos dão conselhos e dão suas opiniões,  
 
 
 
porém nem sempre nós ouvimos..., as a Bíblia nos ensina a ouvi-los e obedecê-los. Ouvir o que 
o seu pai fala com você não é só algo que envolve obediência, mas também envolve respeito! 
Ao ouvir o seu pai, você está o obedecendo e respeitando, e isso agrada a Deus!  
 

2- O mandamento com promessa: 
 
Obedecer e respeitar os pais é tão importante que é até um mandamento com promessa... lá 
em Êxodo 20:12 diz que quando obedecemos e respeitamos, nossa vida melhora na terra. 
Crianças, o respeito e amor com o seu pai é muito importante. Além de agradar a Deus, também 
faz bem para a sua vida, e isso é a Bíblia que nos mostra! Uma forma de você reconhecer que 
o seu pai é um presente de Deus, é obedecendo e respeitando os pais que demonstramos isso.  
 

3- O seu pai é um presente: 
 
Você sabia que assim como Deus te criou, Ele também criou o seu pai? Além de criar, Ele 
estava lá quando seu pai conheceu a sua mãe e em todos os momentos da vida Dele. Assim 
como você é um presente de Deus na vida do seu pai, ele também é um presente na sua vida. 
Ele é um pai dado pelo Senhor para que você cresça e ande nos caminhos de Deus, e seja 
uma pessoa melhor a cada dia. 
 
Conclusão:  
 
Apendemos que a Bíblia ensina a ouvir o seu pai, assim você obedecerá ao mandamento de 
Deus e reconhecendo que o seu pai é um grande presente do Senhor.  
 
Nesse momento pense nas qualidades e virtudes do seu pai, agradeça ao Senhor por tê-lo em 
sua vida e lembre-se sempre: O SEU PAI É UM PRESENTE DE DEUS! 
 
 
Momento de oração: 
 
Momento de orar com as crianças. Peça para que elas orem pelos seus pais, agradecendo ao 
Senhor pela vida dele e pedindo por sabedoria para ouvi-lo sempre.  
 
 



 
 

 

MOMENTO DOS PEQUENOS GRUPOS 
 
ATENÇÃO: Esse é o momento de aplicação da Palavra e de estimular a opinião da criança 
e exercer o Pastoreio Intencional da vida dela.  
 
Perguntas sobre a história:  
- O que entendeu sobre a história de hoje? 
- Pode me dar exemplos de como você pode honrar o seu pai? (nesse momento os tios podem 
dar exemplos também); 
- O que você mais admira no seu pai? 
 
 
Perguntas sobre a vida: 
- Pergunte como foi a sua semana, bem como os seus pedidos de oração; 
- Pergunte como está em casa, na escola, na Igreja, sempre sendo intencional; 
- Pergunte sobre como está a vida com Deus da criança; 
- Pergunte como a criança está de modo geral.  
 
 


