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INTRODUÇÃO 
 
Hoje é dia dos pais, vamos falar de José o pai adotivo de Jesus. O pai terreno e que criou Jesus 
como o próprio filho. 

Que também foi um herói de fé, pois assumiu um filho por acreditar no que o anjo havia dito. 

Hoje temos muitas crianças que não conhecem seus pais de sangue, por vários motivos. Outras 
com pais separados e neste tempo que vivemos esta pandemia, muitos faleceram. 

Precisamos, mostrar para a criança que todos temos um Pai que nunca dorme ou cochila e que 
está sempre do nosso lado, DEUS! 

Boa aula,  

Equipe Pedagógica  

 

AULA 1 - AULA ESPECIAL - DIA DOS PAIS  

 

PARA VOCÊ PROFESSOR: 
 

José não teve medo, foi corajoso e assumiu e protegeu Jesus! 

Ele teve a honra de ser pai adotivo do filho de Deus, daquele que veio para tirar as 
consequências do pecado na vida do homem. Ele foi um homem apostólico, capaz de receber a 
disposição de Deus, renunciando a seus próprios planos e de si mesmo. 

Professor, leve a criança a entender a missão de José como pai, fale de seu exemplo de 
humildade, caráter, submissão, amor e principalmente fé. 

Vamos lá!! 

LEIA E MEDITE: 
 
Mateus 1 e 2 

 
OBJETIVOS: 
 

● Vamos reforçar o tema da nossa campanha, e falar sobre Fé 

● Ensinar a criança a honrar o seu pai 

● Levar a criança a admirar o seu pai, mesmo não sendo o pai de sangue 

● Que a criança queira aprender com a família. 
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SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

● Levar para a sala alguns objetos que faça a criança lembrar dos pais. 

● Exemplo: chinelo masculino, cinto, creme de barbear, gravata, mochila, carteira, relógio....e 

por fim uma bíblia. 

● Peça para que cada criança escolha um item que o seu pai usa em casa e deixe que 

expressem e falem situações com os objetos. Quando chegar na vez da Bíblia diga que 

tem um exemplo de pai que está na bíblia e que você irá contar uma linda história de Fé. 

 

 

MINISTRANDO: 

Crianças, hoje estamos comemorando o que? Isso mesmo o dia dos pais (se tiver alguma               

criança que não tem pai ou que faleceu nesta época de pandemia, fale que todos temos um Pai                  

“DEUS” que é o nosso Pai e não nos deixa faltar nada e nos ama muito). 

Hoje vamos falar de um pai que foi um grande herói de Fé. Um homem que foi escolhido 

por Deus para ser o pai de seu Filho, sabem quem é? 

(Deixe que respondam.) 

Sim, José, parabéns para quem acertou. 

Quando José soube que Maria estava grávida, ele ficou preocupado, pois amava muito sua 

noiva (Maria). Então, enquanto dormia, Deus mandou um anjo para conversar com José e 

explicou tudo. Disse o quanto Jesus era especial e importante. 
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José ficou muito calmo e feliz, pois ele havia sido escolhido para cuidar e educar o filho de 

Deus e da família que Deus estava dando a ele. 

José foi um ótimo pai, cuidou e protegeu Jesus e sempre esteve atento a direção de Deus, 

foi um homem obediente e sempre disposto a fazer a vontade de Deus. 

José era carpinteiro e fazia móveis muito bonitos e sabe o que ele fez? Ensinou Jesus a 

fazer também.  

José também ensinava e levava Jesus na casa de Deus. Ele brincava e amava muito 

Jesus. 

José foi um homem escolhido por Deus! 

ORAÇÃO: 
 

Senhor Jesus te agradeço pelo meu pai, que eu aprenda a fazer muitas coisas junto com ele, se 
tem algum amigo aqui que não tem pai que elas saibam que o Senhor é o melhor pai, e todos 
possam se sentir amados. Jesus se tem algum pai que não te conhece, que eles possam ser 
salvos em nome de Jesus. 

VERSÍCULO: 
 

“Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que 
o temem” Salmos 103.13 

 

ATIVIDADE  
CONFECCIONAR UM CARTÃO PARA O PAPAI HERÓI 
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VERIFICAÇÃO DE ENSINO: 
 

1. Qual o nome do nosso pai que foi herói e obediente? 
2. Quem falou com José em um sonho? 
3. Qual era a profissão de José? 
4. Qual foi o maior sentimento de José e que agradava a Deus? 

 

OFERTA:  
 

José foi um homem obediente a Deus, a oferta é uma demonstração de obediência. José 
dedicava o seu tempo na igreja e entrega seus dízimos e ofertas ao Senhor, por isso Deus nunca 
deixou que lhe faltasse nada. 

LEMBRANCINHA: 
 
Cartão do dia dos pais. 

 

DESAFIO DA SEMANA: 
 
Queridos pais e responsáveis. 

Esta semana, ensine algo novo para o seu filho, pode ser um versículo que você goste. 

Pai e filho(a) irão adotar uma pessoa e ligarão esta semana, para perguntar como está e orar por 
ela. Tirem foto e mandem para nós! 

Depois nos conte como foi esta experiência! 

Deus os abençoe! 


