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Dia dos pais 

Convertendo o coração dos Pais aos Filhos e dos Filhos aos Pais 

                                                                                          Mara Melnik 

 

(Ao chegar na igreja cada pai deve receber um coração para entregar 

ao seu filho na hora da homenagem. 

As crianças devem preparar cartões em formato de corações para 

entregarem a seus pais. 

Para as crianças que não tem o pai presente peça que ela entregue 

para alguém que cuide dela como um pai deve fazer com seus filhos) 

Convide cinco homens para representar os pais. Cinco crianças vão 

representar os filhos.  

Narrador- Na passagem de Mateus 3:17 Deus chama Jesus de Filho 

amado que dá a Ele muita alegria. Um Filho que agrada ao Pai, um 

Pai que se alegra com o Filho. Deus não o chamou de Messias, nem 

Salvador, nem de servo, e nem de profeta, mas de Filho. Essa 

passagem nos faz pensar no grande valor dessa relação: a de um pai 

com um filho. 

No Novo Testamento a Bíblia nos apresenta Deus com um pai. Em 

Romanos 8:15 Paulo usa o termo, “Aba, Pai” que significa “papai” ou 

”meu paizinho”. 

 

Queridos pais a figura do pai terrestre remete a do Pai Celestial. Seu 

relacionamento com seus filhos poderá influenciar a imagem que ele 

terá do Deus Pai. Infelizmente a imagem de pai tem sido enfraquecida 

dentro das famílias e precisamos urgentemente resgatá-la para que 

nossas crianças e futuramente adultos não projetem essa imagem 

distorcida do pai terrestre, transferindo-a inconscientemente para o Pai 

Celestial. Pais vocês têm a linda missão de projetar de alguma 

maneira a imagem de Deus Pai na vida de seus filhos.  

Hoje nesse Dia dos Pais queremos olhar para o maior e melhor 

exemplo de Pai: Deus Pai que está nos céus e para o maior e melhor 

exemplo de Filho: Deus Filho Jesus. 

Ao olharmos para a maneira como os dois se relacionamos podemos 

trazer excelentes exemplos para nossas famílias. 
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Vamos mergulhar nesse lindo relacionamento entre Pai e Filho para 

conhecermos e extrairmos lindos exemplos que podemos seguir? 

- Primeiro vamos conhecer como Jesus tratava seu Pai: 

(Entra a 1ª criança segurando o coração) 

1ª Criança- Jesus tratava seu Pai com amor 

Narrador- Amor: forte afeição por outra pessoa 

“Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós; 
permanecei no meu amor. 
Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no 
meu amor; do mesmo modo que eu tenho guardado os 
mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor.” 

João 15:9-10 

(Entra a 2ª criança segurando o coração) 

2ª Criança- Jesus respeitava e fazia a vontade de seu Pai 

Narrador- Respeitar: ter respeito, deferência por (alguém ou algo); ter 

em consideração 

Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em 
terra e orou: "Meu Pai, se for possível, afasta de mim este 
cálice; contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu 
queres". 
“ Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas 
para fazer a vontade daquele que me enviou.” 
João 6:38 
 

(Entra a 3ª criança segurando o coração) 

3ª Criança- Jesus fazia tudo para agradar ao seu Pai 

Narrador- Agradar: ser agradável, transmitir satisfação a; dar prazer, 

contentar 

 ” ..., pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me 

enviou". 

João 5:30b 
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(Entra a 4ª criança segurando o coração) 

4ª Criança- Jesus conversava com o Pai em oração 

Narrador- Conversar: trocar palavras, ideias (com alguém), sobre 

qualquer assunto; falar 

” Vocês, orem assim: ‘Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja 

o teu nome.” 

Mateus 6:9 

 

(Entra a 5ª criança segurando o coração) 

5ª Criança- Jesus agradecia ao Pai 

Narrador-  Agradecimento: reconhecimento e declaração de se estar 

grato por algo dado ou feito por outrem; gratidão 

Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: “Graças te dou, ó 

Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste estas coisas dos 

sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. 

Mateus 11:25  

 

Narrador-  Agora vamos conhecer como Deus Pai tratava seu 

Filho(Jesus): 

(Entra a 1º Pai segurando o coração) 

1º Pai- O Pai tratava seu Filho Jesus com amor 

Narrador- Amor: forte afeição por outra pessoa 

“Então uma voz dos céus disse: "Este é o meu Filho amado, em quem 

me agrado" 

Mateus 3:17 

 

(Entra a 2º Pai segurando o coração) 

2º Pai- O Pai ouvia o Filho 

Narrador- Ouvir: dar atenção a; atender, escutar 

“ ... Jesus olhou para cima e disse: "Pai, eu te agradeço porque me 

ouviste. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/6/9
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Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo 

que está aqui, para que creia que tu me enviaste". 

João 11:41,42 

 

(Entra a 3º Pai segurando o coração) 

3º Pai- O Pai protegia o Filho 

Narrador- Proteção: cuidado com algo ou alguém mais fraco 

“Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho 

e disse-lhe: "Levante-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o 

Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o 

menino para matá-lo". 

Mateus 2:13 

 

(Entra a 4º Pai segurando o coração) 

4º Pai- O Pai tinha comunhão com o Filho 

Comunhão: sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou 

sentir; identificação. 

“ para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. 

Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me 

enviaste.” 

João 17:21 

 

(Entra a 5º Pai segurando o coração) 

5º Pai- O Pai tem confiança no Filho 

Narrador- Confiança: Sentimento de quem confia, de quem acredita 

na sinceridade de algo ou de alguém 

“Logo depois, uma nuvem os cobriu, e dela veio uma voz, que disse: 

— Este é o meu Filho querido. Escutem o que ele diz!” 

Marcos 9:7 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/11/41,42
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Narrador-  Que lindo relacionamento entre Pai e Filho. Ele serve de 

exemplo para nós. Podemos e devemos colocar esses ricos 

ensinamentos que a Bíblia nos trás em nossos relacionamentos em 

família.  

A Bíblia diz no Livro de Malaquias: 

 “Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, 

e os corações dos filhos para seus pais; ...” 

Malaquias 4:6a 
 

Narrador- Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais 

pode significar relacionamentos onde haja amor incondicional, honra e 

respeito mútuos. Isso pode gerar lares e famílias felizes! 

Pais agora chegou a hora de trocarmos os corações com seu filho. 

(Música de fundo enquanto é feito esse momento. Pode ser dada a 

orientação de que os filhos permaneçam com os pais após a entrega 

para a oração) 

Narrador- Queremos convidar a todos para orarmos pelos pais. 

- Oração 
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