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Família +QV – Especial dia dos Pais 

Aula 2 – José 
 
Hoje é dia dos pais, vamos falar de um pai que é pouco falado como exemplo de pai. 
José o pai adotivo de Jesus. O pai terreno e que criou Jesus como o próprio filho. 
Vamos lá! 
  
 Para você professor (a) 
Jose significa “aquele que remove”. 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 um envio inédito, de crer no sobrenatural 
de Deus e colocar sua vida e sua família a disposição de Deus, abrindo mão de seus 
próprios planos e de si mesmo. 

Bíblia Apostólica  

Professor leve a criança a entender a missão de Jose como pai, fale do seu exemplo 
de humildade e de caráter, submisso e amoroso. 
 
Base Bíblica 
 Mateus 1 e 2  
 
Objetivo 

 

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

 Ensina-la honrar o pai; 

 Que a criança queira aprender com a família. 
 

Situação da Criança 
Existem crianças que não conhecem seus pais de sangue e de tanto a família falar não 
sentem vontade de conhecer. Outros homens assumiram a paternidade dessa criança. 
Então vamos ensina-la a ama-lo e respeita-lo. 
 
Sugestão para o desenvolvimento da Aula  

 
Leve para a sala varios objetos e utensilios que as crianças vão lembrar dos pais. Você 
usará para fazer a introduçao da aula . 
Exemplo – um chinelão; um cinto, caneca, creme de barbear, agenda, gravata, 
mochila, carteira, relógio.... e por fim a biblia.  
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Quando elas identificar o objeto sendo do pai pessa para contarem uma situação, deixe 
duas ou três crianças falarem de cada objeto para não ficar extenso e cansativo pois é 
apenas a introdução. Quando pegar a biblia diga que tem um exemplo de pai que a 
biblia nos conta, vamos ouvir. 
 
Contando a História 
 
Olá, como já falamos estamos comemorando o que? Isso mesmo o dia dos pais 
(se tiver alguma criança que não tem pai, fale que todos temos Deus que é o 
nosso pai e não nos deixa faltar nada e nos ama muito). 
Hoje falamos falar de um super pai, um homem que foi escolhido para ser pai do 
Filho de Deus, sabem quem é? 
A Bíblia o trata como um homem justo e, com certeza, Jesus Cristo o via como um 
homem justo, honesto e carinhoso. Ele foi escolhido para ser pai de Jesus e dar 
apoio e proteção para sua família. 
Quando Jose soube da gravidez de Maria ficou preocupado, mas o anjo do Senhor 
falou com ele em sonho e o tranquilizou. Quando ele acordou, obedeceu e fez 
conforme o anjo lhe falou. 
José foi um ótimo pai, cuidou de Jesus desde quando estava no ventre de Maria, 
protegeu, e esteve atendo a direção de Deus e foi obediente, estava disposto a 
fazer a vontade de Deus. 
Foi um pai que ensinou o seu trabalho, ele era carpinteiro, imaginem Jose 
ensinando a sua profissão para Jesus, imaginem eles juntos brincando, indo para 
a igreja, José foi um ótimo pai, pois Deus o escolheu. 
Essa semana você terá mais um desafio para fazer junto com seu pai e ou sua 
família. Peça para assim como José ensinou para Jesus que te ensinem algo 
novo, e assim como José adotou Jesus vocês vão adotar uma pessoa essa 
semana para orar por ela.  
Vai ser muito bom, depois me conte como foi. 
Vamos orar. 
 
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  
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“Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece 
daqueles que o temem.” Salmos 103.13. 

Verificação do Ensino 

 Como Deus revelou a José que ele seria pai adotivo de Jesus? 

 O que e José ensinou para Jesus? 

 A missão de José era cuidar somente de Jesus? 
 

Oferta         
 

José era um homem obediente a Deus, a oferta é uma demonstração de obediência, 
com certeza ele dedicava seu tempo na igreja e entrega suas ofertas ao Senhor, e 
Deus nunca deixou que lhe faltasse nada. 
Demonstre a sua obediência ao Senhor entregando sua oferta de amor. 
 
Atividade 

 Confeccionar cartão para o papai. – sugestões  

                     
 

Bilhete para os pais 
              

                     FAMILIA + QV 
 Olá papai e mamãe! 
Essa semana teremos mais um desafio. Hoje aprendemos sobre José o pai 
adotivo de Jesus, que ensinou o seu trabalho e o criou com muito amor. 
O desafio é: 

Ensine algo novo para seu filho – Pode ser um versículo que você gosta muito – 
uma tarefa de casa – E vocês também vão adotar uma pessoa para orar essa 
semana. Depois nos conte como foi. 
 
Ensina a criança no caminho em que deve andar; e até quando envelhecer não se 
desviará dele. Provérbios 22:6 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/22/6
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Lembrancinha 
Sugestões  

                      
Boa aula! 


