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IDE- INTEGRAÇÃO, DISCIPULADO E EVANGELISMO

PATERNIDADE – Filhos por adoção
Mateus 1 e 2; Lucas 1-4 e Efésios 1:5

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Forme duas fileiras de cadeiras, paralelas, de modo a comportar todos os
participantes  sentados,  frente  a  frente.  Em seguida,  faça  o  papel  de  “maquinista”  do  trem  que  dará  os
comandos.  Quando o maquinista levantar o braço esquerdo o grupo deverá bater uma palma,  quando o
maquinista levantar o braço direito o grupo deverá bater duas palmas. Quando o maquinista levantar os dois
braços o grupo deverá fazer Piuiiiii (barulho do trem). Faça essa dinâmica devagar e após vá intensificando os
movimentos até que esteja bem rápido. Interaja com o grupo fazendo brincadeiras. Após, faça uma breve
reflexão: os trilhos do trem sempre estão um ao lado do outro, não importa se o trem está subindo uma
montanha ou descendo um vale fazendo uma curva ou outra. Assim é a nossa vida quando nós estamos ao
lado de Deus, se nós andarmos com Deus a nossa vida inteira poderemos subir montanhas, descer vales,
todavia vamos continuar firmados no propósito de Deus.

LOUVOR: É feliz o lar; Jesus nos manda orar; Não há amigo melhor.

FALANDO A VERDADE (Use ilustrações de José, Maria e Jesus na fase de criança) Você já ouviu falar so-
bre o que é ser um pai adotivo? Ser pai adotivo é aceitar espontaneamente alguém como filho, costumamos
dizer que é pai de coração. Você conhece alguém do seu círculo de amizade que é criado por pai de coração?
Muitas crianças que são criadas por pais ou famílias adotivas sentem-se mal ou tristes ao falarem nesse as-
sunto, o que temos que compreender que nossos pais não fazem filhos (espiritualmente falando). Deus fez
cada um de nós e apenas usou nossos pais para trazer-nos ao mundo, para cuidar de nós e nos ensinar no ca-
minho da verdade (portanto o importante é termos pais terrenos que nos amam e cuidam de nós, indepen-
dentemente de serem pais biológicos ou não). Quando Deus nos criou éramos apenas criatura, mas você tam-
bém sabia que Deus quer nos adotar como filhos? (Efésios 1.5) Toda pessoa que crê no Senhor Jesus como Fi-
lho de Deus e O recebe como Salvador passa a fazer parte da família de Deus, e são chamados filhos de Deus;
jamais devemos esquecer essa verdade somos Filhos de Deus através da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo. Agora na vida terrena conhecemos várias pessoas que são criadas e educadas por pais que não são pais
biologicamente falando, são pais por adoção; mas esse não é um motivo para se entristecer, pois o próprio Je-
sus foi criado aqui na terra por um pai adotivo chamado José. José, segundo Mateus 1.19, era um homem jus-
to e por sua noiva estar grávida de um filho que não era seu, terminaria secretamente seu casamento, pois ela
deveria ser apedrejada segundo as leis de Moisés. Mas um anjo lhe apareceu em sonho dizendo-o para não te-
mer, pois o que estava sendo gerado no ventre de Maria era o tão esperado Messias, e que o nome da criança
deveria ser Jesus. José, por crer na Palavra de Deus assumiu a responsabilidade de criar o Filho de Deus
como seu filho. Pelos cuidados que ele tinha, amou aquela criança desde o primeiro instante. A Bíblia pouco
relata sobre a infância de Jesus, mas há alguns fatos que podemos conhecer através da leitura da Palavra de
Deus: quando José fugiu de Herodes (que queria matar Jesus ainda bebê) para proteger seu filho amado;  aos
oito dias ele levou Jesus para ser apresentado ao SENHOR, Lc 2.22 (conforme tradição judaica), ensinou sua
profissão a seu filho (que ficou conhecido como filho do carpinteiro). Percebe-se pelos atos de Jesus, que não
somente Maria o ensinava as histórias de seu povo, mas José que seguia atentamente a Palavra de Deus, pen -
so que ele ensinava a criança a caminhar, a se portar à mesa nas refeições e principalmente sendo um exem -
plo a ser seguido pelo menino. Jesus venceu o diabo na tentação no deserto, com a Palavra. Alguém lhe ensi -
nou a Palavra. José escolheu adotar Jesus como filho do coração. Creio que ele sabia que Jesus era uma pes-
soa especial. Ali estava o filho do próprio Deus. José teve que administrar muito bem isso com os seus outros
filhos que teve biologicamente com Maria. Podemos enxergar essa mesma qualidade de pai zeloso, pois seus
filhos também seguiram e apoiaram o ministério de Jesus. 

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Na Lei Brasileira, o filho adotivo tem todos os direitos e deveres
de um filho biológico. Enxergamos no exemplo de José um exemplo de pai a ser seguido por todos, e vimos
também ali representado o amor de Deus que nos fez adotados em Jesus. Deus deu Jesus de presente para
nós, para que houvesse uma reconciliação entre a humanidade e Ele, tornando-nos filhos do coração, com to-
dos os direitos e deveres do Filho “Biológico”. É lindo pensar que quando Jesus veio ao mundo, veio como
unigênito, mas quando ressuscitou, ressuscitou como primogênito (filho mais velho). Aleluia! Em Jesus, fo-
mos feitos filhos de Deus. Se você já recebeu Jesus como Salvador você já faz parte da família de Deus, então
agradeça a Ele pela oportunidade de se tornar integrante de sua família e agradeça também pela família que
Deus te concedeu aqui na terra. Mas se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como Salvador, e gostaria de
fazer parte dessa família que irá morar no céu: Creia no Senhor Jesus hoje! (Faça o apelo).
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ATIVIDADE: Recorte a gravata no eva ou cartolina faça um marcador de bíblia e entregue para seu pai.


