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O VERDADEIRO VALOR DE UMA FAMÍLIA – MENSAGEM

O valor de uma família não está na casa bonita, no dinheiro
no bolso, e nem na conta bancária.

O verdadeiro valor de uma família está no quanto
Se pode dar de amor, atenção e brilho no olhar.

Está no caminhar de mãos dadas, seguindo os mesmos
passos, trilhando a mesma estrada, afastando as

dificuldades e atraindo a prosperidade!
O valor de uma família não está nos belos presentes e

nem nos frascos de perfume mais cheirosos.
Mas sim na simplicidade do coração, nas palavras que
Saem da boca e consolam e acalmam as lágrimas de

Um ente querido mais sensível.
O valor de uma família não está na quantidade de

festas, nem no almoço regado a vinho.
O valor de uma verdadeira família está na tranquilidade

dos lares, na paz de todo dia, na compreensão e na
dedicação de cada um de seus parentes amados.

O valor de uma família não está 
nos eletrodomésticos invejáveis, nem no carro do ano.

O valor de uma família, aquele valor que sustenta e
equilibra, está no exemplo e na educação dos filhos,

Na ternura dos corações, no respeito ao próximo e na
vontade para se praticar a caridade, ajudando a quem

precisa de uma mão amiga.
O valor de uma família não está nas viagens internacionais.

nem nos passeios caríssimos.
Mas sim nos bons conselhos que servem para toda a

vida, nos abraços calorosos, no beijo dado com
afeto e nas almas que se entendem e compreendem todos

os dias.
Levando sempre os verdadeiros valores para a formação

de um ser humano melhor a cada dia!!

Autor: Antonio Marcos Pires

TEXTO EXTRAÍDO DE: 
http://www.recantodasletras.com.br/autor_textos.php?id=47570&categoria=&lista=lidos



 

SUGESTÃO DE CRONOGRAMA PARA A EBF       
     

TEMA: Família, Presente de Deus (Js 24.15c)

1º DIA: Família, presente de Deus!

HISTÓRIA: Adão e Eva (Gn 1.5)
Versículo para memorização: “Porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor” 
(Js 24.15c)

Objetivo: As crianças deverão saber da importância da família e o seu grande 
valor para Deus

Recursos: Figuras, Fantoches com Varetas, Dramatização, Pintura, Recorte e 
Colagem, Dedoches, Coreografias, etc.

2º DIA: A diferença tem que partir de dentro para fora!
HISTÓRIA: Jesus criança e sua família (Mt 12.46-50; 13.53-56; Lc 2.51 e 52; 4.16-
30; Jo 7.1-9; 19.25-27)
Versículo para memorização: “Porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor” 
(Js 24.15c)

Objetivo: As crianças devem aprender que mesmo convivendo em um ambiente 
com maus exemplos, é possível fazer a diferença, demostrando amor ao 
próximo, obediência e colaboração com a família.

Recursos: Figuras, Fantoches com Varetas, Dramatização, Pintura, Recorte e 
Colagem, Dedoches, Coreografias, etc.

3º DIA: Deus deseja honrar aquele que pratica a ação de honrar!
HISTÓRIA: Timóteo (2Tm 1-5)
Versículo para memorização: “Porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor” 
(Js 24.15c)

Objetivo: As crianças deverão descobrir que honrando sua família, 
consequentemente será honrado por Deus.

Recursos: Figuras, Fantoches com Varetas, Dramatização, Pintura, Recorte e 
Colagem, Dedoches, Coreografias, etc.
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                       SUGESTÃO DE CORINHOS  
Jesus ama cada um
Jesus ama cada um, cada um, cada um
Jesus ama cada um Jesus ama todos!
Ama papai
Ama mamãe
Grande irmão 
Pequeno irmão
Ama a mim, ama a ti
Jesus ama todos!!!

Que Maravilha é Ter Uma Família 
Que Maravilha é Ter Uma Família, Uma Família Em Cristo Jesus...
Que Maravilha é Ter Uma Família, Uma Família Em Cristo Jesus...
Uma Família Unida, Uma Família Real, Uma Família Que Ama, Uma Família 
Celestial...
Que Maravilha é Ter Uma Família, Uma Família Em Cristo Jesus...
Que Maravilha é Ter Uma Família, Uma Família Em Cristo Jesus...
Uma Família Unida, Uma Família Real, Uma Família Que Ama, Uma Família 
Celestial...  

 Recebi um Novo Coração
Recebi um novo coração do pai
Coração regenerado
Coração transformado
Coração que é inspirado por Jesus
Como fruto deste novo coração
Eu declaro a paz de cristo
Te abençoo meu irmão
Preciosa é a nossa comunhão
Somos corpos
Assim bem ajustados
Totalmente ligados
Unidos, vivendo em amor
Uma família
Sem qualquer falsidade
Vivendo a verdade
Expressando, a glória do Senhor
Uma família vivendo o compromisso
Do grande amor de cristo
Eu preciso de ti
Querido irmão
Precioso és para mim
Querido irmão        
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SUGESTÃO DE PEÇA TEATRAL      
                     

FAMÍLIA UM PRESENTE DE DEUS!

Daniel tirou notas ruins na escola. Seus pais o deixam de castigo para dedicar-
se mais aos estudos.
O menino foge de casa, e na rua encontra outro menino que também havia 
fugido de casa.
Daniel percebe a vida miserável que a rua tinha para oferecer.
Agradecendo a Deus pela família ele volta pra casa.
Personagens: Daniel, Joãozinho, Mãe e Pai

CENA 1
Sala de Jantar (estão pai e mãe a mesa, esperando pelo Daniel)

MÃE:  Daniel! Teu prato já está servido, vem logo que está esfriando.
(Daniel entra correndo. Todos oram antes de começar a comer)

MÃE:  Daniel, hoje a tua professora me falou que não tens feito as tarefas, e 
que as tuas notas estão muito mais baixas.

DANIEL: Ah mãe, é exagero da professora.
PAI:  Daniel, não fala assim! Nós estamos preocupados. Te deixamos brincar, 
compramos boas roupas e brinquedos e não melhoras nada.

MÃE:  É verdade Daniel, acho que teremos que tomar algumas medidas para 
melhorar as tuas atitudes.

PAI:  Certo! De hoje em diante não vai sair para jogar futebol, vai limpar o teu 
quarto todos os dias e também vai estudar todos os dias. Mesmo não sendo 
data de provas..

DANIEL:  Ei, espera, espera! Isto não é justo. Já disse para vocês que a 
professora é muito exagerada. Não posso deixar de jogar, pai. Meu time precisa 
de mim.

MÃE: Bem Daniel, se queres prêmios tens que merecer. Faça o que o teu pai 
falou, quando tiver boas notas vais ter as recompensas.

DANIEL: Não é justo! Odeio vocês! (sai brabo e se tranca no seu quarto)

MÃE:  Vou falar com ele
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SUGESTÃO DE CORINHOS  

Família Especial (Tia Jô )

Somos uma família especial
Aqui todos louvam a Jesus
Papai, mamãe as crianças, vovô e vovó também
Os obreiros, o pastor
É a família de deus
Todos louvando ao senhor

Minha família é especial
Papai, mamãe e filhos uma vida legal
Em casa, na igreja em todo lugar
A família procura a deus adorar
Por isso que eu quero com todos cantar
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia

Vamos lá toda família de deus
Louvando a Jesus
Família especial
Que vai morar no céu
Quero ouvir papai, mamãe toda família cantando.          
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DANIEL:  Mas porque não come na tua casa?

JOÃOZINHO:  Olha, saí de casa faz muito tempo. Eu apanhava muito da minha 
mãe.  A minha mãe apanhava junto comigo do meu pai. Meu pai estava sempre 
borracho e batia na gente. Eu nem ia na escola. Até queria saber ler e escrever, 
mas meus pais nunca se importaram com isso, nem me davam brinquedos, 
nem roupas, nem nada... por isso eu saí de casa
(Daniel fica calado, pensa um pouco e chora. Cai de joelhos e agradece a Deus 
pelo que tem. Depois que termina de orar.

DANIEL:  Sabe Joãozinho, é meu convidado para comer na minha casa e 
depois a gente brinca no meu quarto.

JOÃOZINHO:  (Feliz) Bom...
(Saem de cena)

CENA 4
Sala da casa do Daniel( Estão os pais de Daniel preocupados)
MÃE: Já e tarde e ele não chega. A polícia não dá notícia. Meu Deus cuida dele 
onde estiver, por favor.
PAI: Não te preocupes. Deus está cuidando e não vai deixar nada de mau 
acontecer.
(Daniel entra com Joãozinho, seus pais correm para abraçá-lo)
PAI e MÃE:  Daniel!!!
DANIEL: Antes que falem algo, quero pedir perdão. (Suspira) Quero que 
saibam que agradeço a Deus por tudo que vocês fazem por mim. E quero 
agradecer a Deus por ter me dado os melhores pais do mundo.
Este é meu amigo Joãozinho, e foi graças a ele que pude perceber que tenho 
uns pais tão bons, que se preocupam comigo. Eu os quero muito. E prometo 
que sairei bem na escola e vou obedecer vocês.
(os pais o olham com um sorriso e o abraçam)
MÃE:  Daniel, nós sabíamos que Deus falaria ao teu coração, e ele falou. 
Agradeça a Ele, meu filho.
DANIEL:  Sim, foi a primeira coisa que fiz.  Ah, convidei o Joãozinho para jantar 
e brincar com ele, e acima de tudo, praticar o amor de Deus
PAI:  Que bom Daniel, bem vindo Joãozinho, esta é tua casa.
JOÃOZINHO:  Obrigado senhor
(Os pais saem de cena)
DANIEL:  Olha Joãozinho, vou te falar de alguém que te ama muito e deu a sua 
vida por ti.... (Daniel compartilha do amor de Deus e apresenta o plano de salvação)
FIM
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PAI:  Não, deixa ele pensar um pouco no que falamos. Daqui a pouco podemos 
falar com ele.
(Terminam de jantar, a mãe começa a recolher os pratos)

PAI:  Irei falar com ele
(O pai sai de cena, a mãe segue arrumando a mesa)

CENA 2
(O pai entra correndo, assustado)

PAI:  (alterado) Meu Deus! Meu amor, o Daniel não esta em toda a casa, deve 
ter fugido pela janela do seu quarto, que está aberta.
MÃE: Ah não! Senhor meu deus cuide dele para que nada de mal o aconteça.

PAI:  Vou procurá-lo, se eu não voltar logo, avise a polícia para que também o 
procurem.

MÃE: Tá bom. Mas vai logo!
(O pai sai de cena, a mãe ansiosa fica procurando pelo filho)

 CENA 3
Num beco( Daniel está caminhando pelo beco quando vê um menino pegando 
alguma coisa de dentro da lixeira e comendo)

DANIEL:  Oi, como é teu nome?

JOÃOZINHO:  Joãozinho, e o teu?

DANIEL:  Daniel. Ei, eu vi tu pegando isso aí daquela lata ali. Não está sujo?

JOÃOZINHO:  Sim, mas sempre como assim mesmo.

DANIEL:  Mas, não fica doente? É que minha mãe sempre disse que não 
devemos comer coisas sujas.

JOÃOZINHO:  Não. Fico é contente por ter encontrado algo para comer, as 
vezes fico dias sem nada para comer.
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