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Pai segura em minhas mãos 
Mara Melnik 
Filho- Pai segura em minhas mãos e me mostra qual é o caminho 
que devo seguir 
Sou criança e preciso que o senhor caminhe ao meu lado me 
mostrando a direção a seguir. 
Pai- Filho o caminho do Senhor é o único caminho para andar, nele 
você pode confiar. 
Narrador- Pais ensinar uma criança no caminho em que deve andar 
não é só traze-la à igreja é ser um exemplo para onde ela possa 
olhar e imitar.  
Filho- Pai segura em minhas mãos e me mostra qual é o caminho 
que devo seguir 
Sou criança e preciso ver Cristo através da sua vida. 
Pai- Filho minha oração é que Cristo abunde ricamente em minha 
vida. 
Narrador- Pai você é autoridade espiritual em seu lar. Cristo 
habitando ricamente em sua vida trará incontáveis bençãos para 
seus filhos. 
Filho- Pai segura em minhas mãos e me mostra qual é o caminho 
que devo seguir 
Sou criança e preciso que o senhor me discipline em amor quando 
faço coisas que desagradam o coração de Deus. 
Pai- Filho assim como Deus me disciplina, Ele me exorta a 
discipliná-lo em amor também conforme o que diz Hebreus 12:6 " 
pois o Senhor disciplina a quem ama, e educa todo aquele a quem 
recebe como filho”.  
Narrador- Pai o propósito da disciplina na educação de seus filhos é 
para ajudar as crianças a atingirem maturidade, e não para 
enfurecê-los. A Bíblia diz em Efésios 6:4: “E vós, pais, não 
provoqueis à ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e 
admoestação do Senhor.”  
Filho- Pai segura em minhas mãos e me mostra qual é o caminho 
que devo seguir 
Sou criança e preciso que o senhor me ensine a ter intimidade com 
Deus.  
Pai- Filho para ter intimidade com Deus você precisa ter a oração 
em seu dia a dia. Orar em todo tempo dando sempre graças a Deus 
por todas as coisas. 
Narrador- Pais incentive seus filhos a orarem ao levantar, ao se 
alimentar, ao dormir, ou seja, o todo tempo. Ter comunhão com o 
Pai é um dos melhores ensinamentos que pais podem deixar de 
herança aos filhos.  
Filho- Pai segura em minhas mãos e me mostra qual é o caminho 
que devo seguir 
Sou criança e preciso que o senhor cuide de mim como um pastor 
cuida de suas ovelhas. 
Pai- Filho a Bíblia me ensina a pastoreá-lo com a Palavra de Deus e 
é isso que desejo fazer com a ajuda do Espírito Santo de Deus. 
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Narrador- Os pais não possuem poder para salvar seus filhos, 
porém o chamado de Deus para os pais é pastoreá-los nos 
caminhos do Senhor. Quanto a salvação de seu filho, confie em 
Deus e entregue, diariamente, cada um deles em oração ao Deus da 
Salvação. 
Filho- Pai segura em minhas mãos e me mostra qual é o caminho 
que devo seguir. Eu te amo e confio no que o senhor me ensina. 
Pai- Filho eu te amo, me dê sua mão e juntos vamos andar nos 
caminhos do Senhor. 
Narrador- Pais eduque seu filho nos caminhos do SENHOR e confie 
NELE, no mais, Ele tudo fará.  
Todos- Feliz Dia dos Pais!  
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