Chegou a hora de homenagear, de forma diferente, nossos queridos pais... São
protetores e incansáveis para manter a família... E o dia deles vai ser em casa,
com muito amor e festa durante a semana toda. Os que tiverem oportunidade,
programem algo para o sábado – pode ser uma apresentação com as crianças na
igreja ou pelo sistema de culto que estão realizando.
Tenha um olhar diferenciado para as crianças cujos papais ainda não se envolveram com
as coisas do Pai. Para as crianças que não vivem na mesma casa com o pai, devem se
envolver de forma diferente. Mas precisam se sentir abraçadas nesse dia para não ser
uma data de sofrimento para esses pequenos.
Como trabalhar com as crianças?
1) Consiga o contato da mãe e peça ajuda para as tarefa diárias. Serão atividades ou tarefas que a criança fará para o
pai.
2) Para as crianças maiores, o professor poderá passar o recado pelo celular diretamente a elas.
3) E quando as crianças são bem pequenas, a mamãe ajudará em tudo.

Programa para os pais


SUGESTÃO ON-LINE. Tudo pode ser gravado com antecedência ou ser feito ao vivo pelo Zoom, YouTube ou
da forma que for melhor para vocês.

Professor (abertura) - Hoje queremos prestar nossa homenagem especial para alguém que sabe encher a vida das
crianças de carinho e amor... Vamos celebrar juntos esse dia incrível: o Dia dos Pais.
Criança do Jardim – Obrigado(a), papai, pela vida! Pela coberta que me aquece, pela casa que me abriga e por ser
presente e amigo em minha vida.
Criança Primários – Obrigado(a), pai, até pelos doces, pelos presentes, pelos passeios. Agradeço demais pelos
abraços, e quando, mesmo cansado no final de um dia, você demonstra seu amor me escutando.
Juvenil - Obrigado(a), pai, porque mesmo quando o dinheiro é pouco ou as dificuldades chegam, você não desiste
de lutar... Agradeço por me repreender, mesmo que eu não goste disso, mas é importante... E também por me
mostrar o caminho da Verdade.
Crianças – cantam somente o refrão - https://www.youtube.com/watch?v=DUEhyhIAYYU – Papai, papito, papi,
father, o paizão... quero dizer que eu te amo de montão...
Juvenil 1 - O Dia dos Pais, ao contrário do que muitos pensam, não foi estabelecido como feriado apenas para ajudar
as fábricas de cartões a vender mais. Nos Estados Unidos, a jovem Sonora queria um dia especial para homenagear
seu pai, William, um veterano da guerra civil que ficou viúvo quando sua esposa teve o sexto bebê. Ele criou sozinho
os seis filhos em uma fazenda no Estado de Washington.
Juvenil 2 - Quando adulta, Sonora, percebeu a força e a generosidade do seu pai e quis lhe fazer uma homenagem. O
primeiro Dia dos Pais foi comemorado em 1910. Pouco tempo depois, a ideia já havia se espalhado por outras
cidades americanas. Em 1972, Richard Nixon proclamou oficialmente o terceiro domingo de junho como o Dia dos
Pais.

Juvenil 3 – Já o pai brasileiro ganhou um dia especial a partir de 1953. A iniciativa partiu do jornal O Globo do Rio de
Janeiro. Depois, surgiram em outros lugares e, até hoje, é comemorado no segundo domingo de agosto. Nossa
homenagem a você, papai, por ser um paizão de coração grandão.
Música – Rol e Jardim - https://www.youtube.com/watch?v=SnY2_thm6FE
Primário – Tem pai preocupado em fazer sempre algo e dar coisas para os filhos. É lógico que a gente gosta, e a
minha lista de desejos é enorme. Mas o item número 1 da lista é: Quero de herança o caráter do meu pai. Ele é meu
exemplo.
Música – Primários e Juvenis - https://www.youtube.com/watch?v=guaGJSB-ohE
Criança jardim- Papai, aceite nossa homenagem, nosso carinho e nosso amor... Feliz Dia dos Pais!


SUGESTÃO PRESENCIAL. Caso você possa fazer presencial, pode-se acrescentar mais músicas e alguns itens
de fala pelas crianças... seguem algumas sugestões:
1 – Músicas:
https://www.youtube.com/watch?v=8wOJ6K_Y3hY – Turminha Print
http://www.youtube.com/watch?v=eTAIR7-ot6U – cantata
2 – Textos para ler ou declamar

Poema 1 - Poema de Homenagem aos Pais - Maria Cristina Tavares Seixas Felipe
Quem disse que, por de trás daquela barba que nos arranha o rosto, não tem um coração moleque querendo
brincar?
Quem disse que, por detrás daquela voz grossa, não tem um menino criativo querendo falar?
Quem foi que falou que aquelas mãos grandes não sabem fazer carinho se o filho chorar?
Quem foi que pensou que aqueles pés enormes não deslizam suaves na calada da noite para o sono do filho velar?
Quem é que achou que, no fundo do peito largo e viril, não tem um coração de pudim, quando o filho amado, com
um sorriso largo, se põe a chamar?
Quem foi que determinou que aquele coroa de cabelos brancos não sabe da vida para querer me ensinar?
Pai, você me escolheu filho, eu te fiz exemplo! Feliz dia dos pais, meu PAI.

Poema 2 - Ser Pai
Ser pai não é o ato de ter um filho e depois então abandoná-lo ao léu. Ser pai é conduzi-lo pelo trilho que, um dia, o
levará ao lindo céu.
Ser pai, embora bem rico ou bem pobre, é dar para o filho útil profissão, é dar-lhe um exemplo bastante nobre, que
seja digno de sua imitação.
Ser pai é ter responsabilidade em educar os filhos seus, ensinando-lhes que a felicidade está em Cristo e no temor
de Deus.
Ser pai é, mesmo que velhinho, deste mundo percorrido o caminho, desfrutar da alegria imensa de ver o seu esforço
refletido nos atos dos filhos, vivendo com a nobreza que herdaram do pai.

 DIA DOS PAIS EM CASA – Programa semanal
Tarefas diárias – uma tarefa a cada dia.
Dia

02/08
domingo

03/08
2ª-feira

Mensagem falada ou de texto. Pode
ler para o pai, ou enviar no celular
dele.

Pergunte ao
papai na
refeição
principal ou
numa hora
tranquila
3 coisas que
deixariam
seu dia
perfeito...

Você é o maior! O melhor pai do
mundo! Obrigado por fazer de mim
a pessoa que sou. Mesmo com
todas as dificuldades, você
conseguiu elevar o mais importante
que se pode dar a um filho: amor.
Leia João 16:33
Qual o verso
Você encheu meu coração de
bíblico
alegria, de paz, de felicidade.
favorito?
Sempre lembrando que o amor é o
caminho. O meu maior orgulho
reside em você. Papai - meu modelo
nas lutas, no empenho, na força e
na bondade! Você é exemplo da
vida. Obrigado por tudo! Leia

Tarefa

Surpresa

Que tal
convidar seu
pai para
lavar a louça
e você
ajuda?

Construir junto
com seu pai
aviõezinhos de
papel. Marcar
um x na parede
e brincar com
ele. Ver quem
acerta o alvo...
Dia de jogar
juntos. Escolha
o jogo de
tabuleiro e
desafie-o. Vale
até o vídeo
game ou
futebol.

Abraão e
seu filho.

Dia de suco
natural.
Prepare uma
limonada
bem gostosa
para seu
papai.

História
para
dormir

Manoá

Mateus 6:31 a 33
04/08
3ª-feira

05/08
4ª-feira

06/08
5ª-feira

Papai, você que está disposto a
enfrentar qualquer coisa pela minha
felicidade, e está sempre presente
na minha vida.
Porque você é um pai de verdade,
pai de coração e com coração,
obrigado por esse amor tão grande.
Leia Mateus 11:29
Posso não ser o melhor dos filhos,
mas minhas melhores qualidades
certamente vieram de você,
meu pai. Leia Salmos 147:3
Pai, cada segundo ao seu lado fez de
você meu melhor exemplo para
representar Deus. Feliz dia dos pais!
Leia Jeremias 17:14

Papai, você
se sente
triste
quando...

Dia de servir
o prato do
seu pai. Você
é o garçom
dele.

Construa um
forte. Pegue
cobertores e
travesseiros,
amarre-os sobre
cadeiras e
construa um
forte com o seu
pai.

João
Batista
ficou
mudo.

O que gosta
de fazer que
nem sente o
tempo
passar?
Qual a
pessoa que
lhe causaria
mais alegria
ao ver no
Céu?

Dia de
preparar um
chá especial
para o papai.

Escolha um
filme ou
desenho e
assistam juntos.

Noé e seus
três filhos

Fazer uma
massagem
nos pés
usando um
creme
hidratante.
Pode ser
logo após o
banho.

Esconder um
objeto na casa e
pedir para ele
encontrar, e
você vai dando
dicas. O objeto
pode ser uma
xícara e dentro
coloque um
bilhetinho de
amor.

Jacó – por
ter filho
predileto...
isso não é
bom.

07/08
6ª-feira

Papai, meu herói, devo a Deus a
minha vida, e a você a formação do
meu caráter. Quero ir para o Céu
junto com você para poder viver a
eternidade ao seu lado. Leia

Qual a sua
memória
mais antiga?
Da sua
infância...

Filipenses 4:19

08/08
Sábado

Querido papai, neste dia especial de
alegria, gostaria que você se
alegrasse também ao saber que tem
um filho seu que ora cada dia por
você...eu. Peço bençãos e cuidado e
proteção para sua vida. Leia

Qual o
personagem
bíblico que
mais gosta e
por quê?

Fazer um
esfoliante e
passar nas
mãos do seu
pai.
1 cs açúcar, 1
cs de óleo de
cozinha.
Misturar e
esfregar nas
mãos. Lavar
em seguida
Dia de vestir
roupa da
mesma cor
que seu pai.

Fazer, num
sulfite
decorado, uma
oração para o
papai e colocar
nos pés da cama
dele – como se
fosse um
tapetinho.

Boaz,
atencioso
com Rute,
que virou
sua
esposa.

Brincar de um
dia de servo – o
filho fará o que
o pai pedir...

José - pai
de Jesus

Preparar um
café da
manhã
delicioso

Escrever - Papai
eu amo você, e
colocar na porta
do quarto dele.

Deus
como Pai

Filipenses 4:6
09/08
E hoje é seu dia. Estou feliz porque
Domingo marcas-te minha vida. Me deste

nome, sobrenome... que vou levar
onde for. Desejo honrar esse nome,
e sou grato por teu carinho. Leia
Salmo 23:1

O que você
aprendeu
com seu pai
e que te
marcou até
hoje?

Elaborado pela professora Nadma Forti, da Associação Paulistana, UCB.

