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Lição 1
Jó, o pai que orava 

por seus filhos
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A oração é uma forma 
de conversar com Deus. 
Podemos orar por nossa 

família. ALIANÇA
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ORAÇÃO

Os pais deverão fazer, em família, uma lista 
dos motivos que podem orar agradecendo 
a Deus. A mãe e o pai devem orar todos 
os dias com o ¬filho sobre esses motivos, 
antes de dormir.

Lição 2
Esaú e Jacó, 

aprendendo a 
perdoar o irmão

Deus perdoou os meus 
pecados, por isso devo 
perdoar como Deus me 

perdoou. ALIANÇA

Colossenses 3.13 PERDÃO

Os pais deverão conversar com o filho 
sobre o perdão e refletir se há alguém 
que deva ser perdoado pela família. Em 
seguida, devem orar pedindo a Deus que 
os ajude a perdoar.

Lição 3
Moisés e Arão, 

irmãos e amigos

Deus deseja que os irmãos 
vivam em união, por isso 
devo ajudar os que vivem 
perto de mim. ALIANÇA

Salmo 133.1 IRMÃO
Os pais deverão pensar com os ¬ filhos 
sobre atitudes que possam ter em casa que 
demonstrem que são unidos.

Lição 4
A Páscoa, reunião 

da família para 
estudar a Bíblia

Quando me reúno 
com minha família, 

aprendemos juntos sobre 
Deus. ALIANÇA

Êxodo 12.14 ALIANÇA
Os pais deverão escolher com a criança, 
durante a semana, um dia para ser o dia 
da família.

Lição 5
Davi e Jônatas, 

amigos fiéis

Jesus é o melhor amigo 
que tenho. Ele me ensina 

a amar meus amigos 
também. ALIANÇA

Provérbios 17.17 AMIGO
Os pais deverão conversar com os filhos 
sobre a importância de ter amigos e dizer 
que Jesus é o nosso melhor amigo.

Lição 6
Mefibosete, 

tratando amigos 
com misericórdia

Assim como Deus 
é bondoso, devo ser 
bondoso também. 

ALIANÇA

Efésios 4.23 
NTLH

BONDADE

Os pais deverão pensar, com os ¬ filhos, 
sobre alguém à sua volta que esteja 
passando por necessidades e orar por essa 
pessoa.



Lição 7
Ester, a menina 

adotada
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Deus não Se esquece 
de mim, por isso posso 

con¬fiar Nele em qualquer 
situação. SOBERANIA

Isaías 49.15 
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CONFIAR
Os pais deverão conversar sobre a 
realidade de muitas crianças que não têm 
papai nem mamãe e vivem em orfanatos.

Lição 8
Jesus e o 

relacionamento 
com os que sofrem

Jesus Se compadece dos 
meus sofrimentos.

SOBERANIA
Salmo 34.8 SOFRIMENTO

Os pais deverão ler João 11.17-44 e 
recordar com o filho a história de Lázaro.

Lição 9
Jesus e Pedro, 

quando um amigo 
erra conosco

Jesus perdoa os nossos 
pecados quando nos 

arrependemos e pedimos 
perdão. AUTOGOVERNO

1João 1.9 NTLH ERRO

Os pais vão relembrar a história da aula 
com os filhos. Então, vão propor que 
comentem situações em que pediram 
perdão por algo que  zeram.

Lição 10
Ananias, o homem 
que ajudou Paulo

Posso ajudar as pessoas 
orando por elas.

ALIANÇA
Tiago 5.16 AJUDA

Os pais deverão conversar com o(a)  
filho(a) sobre o que aprenderam na aula, 
perguntar qual é o nome do(a) colega que 
tiraram no “amigo secreto de oração”, e a 
família deve orar por ele(ela) durante a 
semana.

Lição 11
Rode, menina de 

fé

A oração deve ser feita 
com fé, na esperança 

de que Deus responde 
às nossas orações com 

SIM, NÃO ou ESPERE. 
SOBERANIA

1Tessalonicenses 
5.17 NTLH

FÉ

Os pais deverão conversar com os filhos 
sobre as respostas de Deus para a oração.
Deus pode responder NÃO, SIM ou 
ESPERE.

Lição 12
Timóteo aprendeu 
a Bíblia em família

Tudo o que está na 
Bíblia foi escrito para me 

ensinar. Por isso, devo 
conhecê-la.

MORDOMIA

Romanos 15.4 ENSINAR

Os pais deverão perguntar aos ¬filhos o 
que aprenderam nesta aula. Em seguida, 
deverão combinar com eles um momento 
do dia para que, em família, possam ler 
um versículo, comentar sobre ele e orar.



Lição 13
Dorcas, 

aprendendo a 
servir
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Deus nos ama e cuida 
de nós. Assim também 

devemos amar os 
necessitados e cuidar
deles. MORDOMIA

Salmo 41.1 
NTLH
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SERVIR
Os pais deverão ir até o quarto do filho 
e observar o que ele tem: brinquedos, 
roupas, material escolar, etc.

Lição 14
A família da fé 
e a ajuda aos 
missionários

A igreja deve cuidar dos 
missionários. Eu faço 
parte da igreja, devo 

cuidar dos missionários e 
ajudar no sustento deles 

também. ALIANÇA

Salmo 96.3 
NTLH

MISSIONÁRIO

Os pais deverão mostrar um mapa-múndi, 
planisfério ou globo terrestre ao  filho e
conversar com ele sobre os vários países 
que há no mundo.

Lição 15
Família, criação de 

Deus

Deus criou a família e 
deseja que cada membro 

dela tenha amor, cuidado e 
respeito uns pelos outros.

ALIANÇA

Provérbios 1.8 
NTLH

FAMÍLIA

Os filhos deverão convidar os pais a 
participarem da última aula, quando 
celebrarão a aprendizagem. Os pais 
deverão se esforçar para estarem presentes.


