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 “ESCOLA DOMINICAL FEITA PRA MIM E PRA VOCÊ” 

 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL 

 

 
Sugestão de Celebração para o Dia dos Pais-2011 

 
Material Necessário: 

- Um baú com fotos antigas; brinquedos de criança (meninos e meninas); 

roupas de crianças, um livro e outros objetos que podem perpassar a relação 

entre pais, filhos e filhas. 

 

Acolhida: 

 

 Acolhida 

     Dirigente:  

Hoje é o dia dos Pais.  Datas comemorativas existem, além de outras coisas, para nos 

ajudar a dar uma pausa e pensar em que medida esse tema da comemoração nos 

afeta, nos toca. Hoje é tempo de pensarmos nos nossos pais. Pai de uma maneira ou 

de outra todas as pessoas os tem, perto ou longe, a imagem paterna faz parte da nossa 

constituição humana e interfere na nossa forma de ver e existir nesse mundo. Deus, 

como nosso pai, nos fortalece e nos ensina a sermos filhos e filhas que respeitem, 

perdoem e amem seus pais. Nos ensina a viver com eles e sem eles, e, mais do que 

isso, ter a Deus como Pai, é ter a possibilidade de encontrar afeto, proteção, abrigo e 

orientação. Vamos adorar ao nosso Deus Pai. 

Oração 

Texto bíblico: “Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para 

quem nós vivemos; e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele 

nós também”. I Coríntios 8.6 

 Cântico:  

♫ Hinário Evangélico 129 

  

Confissão 
 

Chamado à confissão: Romanos 8.12-14 

Oração 

Palavra de Esperança: Romanos 8.15-17 

Cântico:  

♫ Pai, sempre te amarei [CD Pelas mãos de uma criança] 

        

Louvor 
 

 Texto Bíblico: I João 4.13-16 
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Cânticos [Sugerimos incluir músicas infantis no louvor] 

Sugestões de músicas infantis (partituras disponíveis no menu músicas do site da ED) 

♫ Família           

 

Edificação 
 

Dinâmica: 

No baú da vida, histórias e lembranças que animam e orientam os próximos passos 

 

Dirigente:  

O texto bíblico de Mateus 13.52 diz que “todo doutor da lei que se torna discípulo do 

Reino do Céus, é como um pai de família que tira do seu baú coisas novas e velhas”.  

Baú é um espaço mais que propício para guardamos objetos que fazem parte de nossa 

história. Nesse tempo vamos criar a oportunidade de nos sentarmos como pais, filhos 

e filhas e relembrarmos, desfrutarmos momentos ricos e felizes e também, aqueles 

que não foram tão bons, mas que nos trouxeram ensinamentos. Esse é um tempo de 

comunhão e, se possível, reaproximação e perdão.  

[Se a comunidade for pequena , peça que as pessoas irem  até a frente e olharem  o 

que tem no baú, caso isso não seja viável, diga ao grupo o que há no baú que faz parte 

das historias de vidas entre pais, filhos e filhas]. 

- Convide as pessoas a partilharem suas lembranças boas e ruins da sua relação como pai ou 

filho e filha. Não se esqueça de acolher pais que estão sem seus filhos/as e filhos/as que estão 

sem os seus pais. 

- Deixe um tempo para as pessoas se expressarem.  

Mensagem: Após esse momento a pessoa responsável pela mensagem convidará as pessoas a 

refletirem sobre o texto bíblico de Mateus 13.52. A ideia é concluir esse momento de partilha 

de experiências com uma palavra de ânimo e encorajamento.  

 

Dedicação 

 

Música: “A começar em mim” 

Oração pelos Pais: 

[Convide os pais e avós para irem a frente e peça que a comunidade interceda pelos mesmos, com a 

oração abaixo] 

 
Senhor, 
Rendemos-te graças pela vida dos nossos pais, 
Porque nos possibilitaram nascer para a vida na terra; 
Rendemos-te graças também pela vida dos nossos pais na fé, 
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Porque nos possibilitaram nascer para a vida eterna. 
 
Neste Dia dos Pais, 
Abençoa aos que estão próximos, 
Dá forças aos que estão distantes, 
E conforta aquele cujo pai está ausente. 
 
Abençoa igualmente a nós, filhos e filhas, para 
Que nossos gestos honrem a sua memória, 
Que nossos passos sigam-lhe o exemplo, 
Que nossas palavras transmitam a sua sabedoria. 
 
E se porventura esse amor paterno nos faltar, 
Dá-nos a consciência de que temos um Pai celestial, 
Que nos ama, que nos ajuda, que nos compreende. 
 
E tu, que és Pai onipotente, onipresente e onisciente, 
Compenses as limitações dos pais terrenos 
e complete o seu amor. 
 
Bendito sejas, 
Pai bondoso, 
Pai dos pobres, 
Pai de todos, 
Pai nosso que estás nos céus… 

 [ Luiz Carlos Ramos - http://www.luizcarlosramos.net/?p=1071] 

 

 

O presente de Deus, nosso Pai: 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo 
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. João 3.16 

Dirigente: Deus nosso Pai, nos deu o melhor presente que poderíamos receber: Amor. Nós 
convidamos a vocês, especialmente aos pais que se permitam dar amor a seus filhos e a 
receber deles e delas também. Nós convidamos aos filhos e filhas que também presenteem 
seus pais, avós, toda a sua familia como muito amor, pois isso agrada ao nosso Deus e Pai.  
 

 Benção 

 

 

[Liturgia elabora da por Silvana Marcia Gasparotto Ferraz Santos e Andreia Fernandes] 


