
 
 
 
 

Celebração do Dia dos Pais1 
 

“PAIS: a alegria dos filhos/as” 
 
 

 
“Coroa dos velhos são os filhos dos filhos; e a gloria dos filhos são os pais.” 

(Provérbios 17.6) 
 
 
 
Acolhida: 
 
Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor; 
rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura 
para sempre, e, de geração em geração a sua fidelidade.  (Salmo 100.4,5) 
 
Oração de gratidão: por um/a jovem ou criança 
 
Música:   Hino 113 (H.E.) ou cântico de gratidão conhecido da comunidade  
 
Dirigente: “O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais,”  (Salmo 
78.3)  
Pais contam aos filhos e filhas, e estes/as aos seus filhos e filhas, e assim, de geração em 
geração os feitos do Senhor são proclamados!  Hoje celebramos o dia dos pais, e 
trazemos à memória a importância dos pais transmitirem aos seus filhos e filhas os 
ensinamentos do Senhor, para que assim, eles e elas confiem em Deus de todo o 
coração! Reconhecemos a importância dos pais na vida de seus filhos e filhas. 
 
 
Momento de Confissão:   
 
Leitura do texto bíblico: “Salmo 78.3-7” 
 
Oração de confissão: (pelos pais) 
Perdoa-nos quando encobrimos de nossos filhos e filhas o que temos aprendido e ouvido 
do Senhor. Perdoa-nos se temos falhado em transmitir aos nossos filhos e filhas aTua 
vontade. 
 
Oração de confissão: (pelos filhos e filhas) 
Senhor, perdoa-nos quando não acolhemos em nosso coração os ensinos de nossos 
pais. 
  

                                                 
1 Rosiléia Flausino Dias Araújo, membro da Igreja da Água Fria, São Paulo/SP – Redatora da revista Bem-te-vi. 
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Declaração de Perdão: Certamente somos perdoados, porque a Sua misericórdia dura 
para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. 
 
 
Louvor: 
 
Momento de Ofertório:  
Oração de gratidão 
 
Cânticos de Louvor:  com a comunidade 
Sugestão do Hino 133 (H.E.) 
 
 
Edificação:  
 
Salmo 78. 1-8 e Provérbios 6.20-23 [reflexão sobre os ensinamentos que passam de 
geração a geração]   
 
 
Homenagem aos pais: 
  
Dirigente: Não se sabe com certeza de onde surgiu a GRAVATA, item tão presente na 
vestimenta de alguns homens.  Uma das histórias de sua origem está associada ao 
regimento croata que de passagem por Paris em 1668, inspirou os franceses a 
começarem a usar algo parecido, dando-lhe o nome de “cravate” que significa “croata” em 
francês, surgindo assim a famosa gravata. Hoje nos inspiramos na gravata, peça usada 
em volta do pescoço, para homenagearmos nossos pais, nos lembrando do conselho 
sábio de um pai ao seu filho no livro de Provérbios para que ele “pendurasse” junto ao 
pescoço os ensinos recebidos. E para nos ajudar, chamamos as crianças! 
 
Cântico com as crianças maiores e/ou adolescentes: [enquanto esta música estiver 
sendo cantada, entram as crianças menores usando uma gravata que pode ser de seus 
pais, avós, ou usar uma gravata feita com cartolina] 
 
 
Sugestão música: Dia dos pais (melodia: Hino 146 - Hinário Evangélico; letra: Eunice 
Abreu de Freitas)2 
 
Hoje é dia do papai 
Ao bom Deus o meu louvor 
Do papai que é tão legal 
Sê ó Deus o protetor. 
 
Ao papai querido 
Quero muito bem 
A Deus nosso pai 
Louvores dou também. 
 
Carinho quero ofertar 

                                                 
2 O Melhor do Recriar, 2001, p.55 - Igreja Metodista 



Ao papai com todo ardor 
Nesse dia especial 
Demonstrando o meu amor. 
 
 
JOGRAL COM AS CRIANÇAS 
 

 PAPAI, o símbolo de nossa homenagem neste dia especial é algo que você talvez 
use: a gravata! 

 Assim como a gravata é sempre colocada ao redor de seu pescoço, que vocês, 
papais, tenham amor e cuidado para manter seus filhos ao redor de vocês. Que os 
filhos sejam próximos e presentes! 

 “Bem-aventurado o homem que teme ao senhor.... Os seus filhos serão como 
plantas de oliveira ao redor de sua mesa” (Salmos 128) 

 As gravatas possuem um nó. Que vocês papais, tenham sabedoria divina para 
desatar os nós que muitas vezes a vida pode dar. Perdoem e peçam perdão para 
desatar os nós das mágoas e ressentimentos. 

 “O ensino do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte” 
(Provérbios 13:14) 

 

 Assim como a gravata fica próxima ao seu coração, que o coração de seus filhos 
estejam próximos ao seu. Que vocês tenham muito amor para mantê-los assim. 

 “Dá-me filho meu o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. ” 
(Provérbios 23:26) 

 

 A gravata tem uma ponta que lembra uma seta, que vocês papais possam ser 
guias confiáveis e seguros para seus filhos, ensinando o caminho em que devem 
andar. 

 “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se 
desviará dele. ” (Provérbios 22:6) 

 

 Todos juntos:  Papai eu me amarro em você ! 
 
 
JOGRAL COM OS ADOLESCENTES OU JOVENS 
 

 Queremos trazer a memória, os sábios conselhos de um Pai ao seu filho: 
“Filho meu não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus 
mandamentos; porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de 
vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade; ata-as ao pescoço; 
escreve nas tábuas do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de 
Deus e dos homens.” (Provérbios 3.1-4) 

 

 Tem mais: 
“Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe; 
ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço, ” (Provérbios 6.20-
21) 

 

 Assim, nós filhos e filhas, reconhecendo a importância dos ensinamentos de 
nossos pais, queremos seguir os conselhos bíblicos e manter em nosso coração os 
mandamentos do Senhor. 

 



Neste momento todos deverão colocar gravatas de papel cartolina ou cartão, escrito 
OBRIGADO PAI no pescoço e dizer: “Obrigado pai, teus ensinos estarão para sempre em 
meu coração! ” 
 
 
Convidar os pais para irem ao altar e fazer uma oração de gratidão e intercessão. 
 
 
Benção 
 
 
Benção3 
Que a benção de Deus, nosso Pai 
Que a benção de Deus, o Filho Jesus 
Que a benção de Deus, Espirito Santo 
Seja com todos nós. Amém.  
Seja com todas nós! (Neusa Cesar) 
 
 
 
 
 

                                                 
3Benção cantada, CD Sombra amiga & Água Pura, faixa nº 31 - 
http://www.metodista.org.br/baixe-gratis-o-cd-sombra-amiga-e-agua-pura  
 

http://www.metodista.org.br/baixe-gratis-o-cd-sombra-amiga-e-agua-pura


 
 

ANEXOS 
 

 
Sugestão de lembrancinha: 
 
Confeccionar cartões dobraduras em forma de camisa com uma gravatinha. Modelo: 
 
 
 

 
 
 
Na internet existem vários vídeos ensinando a dobradura. Segue um link  
www.youtube.com/watch?v=ilhMr6pBq_U 
 
 
Sugestão de Poesia 
 
Pai: homem de valor 
 
Quando penso eu meu pai, penso em seu valor, 
Não há como medir o tamanho de seu amor. 
Sempre pronto a ajudar, sempre querendo perto estar, 
Sem esforços a medir, para me fazer feliz. 
 
Nem sempre a gente entende, 
Nem sempre a gente reconhece, 
Às vezes só percebemos, o grande pai que tivemos 
Quando já com ele não vivemos. 
 
Mas devemos a Deus agradecer 
E pelos pais interceder 
Para que sejam homens de valor 
Tendo por seus filhos, um imenso amor.  

(Rosiléia F. Dias Araujo-agosto/2012) 

http://www.youtube.com/watch?v=ilhMr6pBq_U

