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APRESENTAÇÃO

Queridas esposas e mães,

Estamos muito felizes que seu esposo está participando do Encontro de Homens e gostaríamos de 

compartilhar algumas dicas para que você possa ajudá-lo a tirar maior proveito do evento.

Neste final de semana nossos esposos precisam de momentos de reflexão e aprendizagem à sós 

com Deus e com outros homens de fé. Então, procure apoiá-lo para que o evento seja uma bênção para ele.

• Mantenha um clima de tranquilidade e harmonia no lar fazendo os preparativos para o sábado com 
antecedência,

• Planeje bem as refeições para que não haja conflitos com as Lives,
• Se tiver filhos, planeje a rotina de forma que não interfira nos horários das Lives,
• Deixe seu esposo assistir as Lives sozinho para que tenha um momento especial com Deus,
• Estude os textos propostos nessa apostila para que você possa apoiá-lo nas decisões que ele tomar,
• Faça o estudo e as atividades planejadas com seus filhos para que eles também valorizem o pai e o 

apóiem espiritualmente. Após o evento compartilhem com ele o que aprenderam.
O propósito do Encontro de Homens é fortalecer o homem emocional e espiritualmente. Sabemos 

que o inimigo quer impedir essa obra, pois isso tornaria a família um poderoso instrumento nas mãos de 

Deus. Mas, sabemos também que este é o desejo de Deus e que Ele vai usar os homens de maneira 

poderosa nos últimos dias. Então, neste final de semana ore muito por seu esposo, para que o Espírito 

Santo toque seu coração ao ouvir as mensagens.

Se seu esposo tem falhado como líder e sacerdote do lar, seja paciente, não cobre mudanças após o

evento, mas interceda por ele e seja um apoio. Procure estudar os princípios que Deus deixou para 

entendê-lo melhor. Procure ser uma esposa amável e respeitosa e se tiver filhos ajude-os a respeitar o pai 

como líder do lar. Lembre-se que todos nós temos nossas falhas e carecemos da graça de Deus.

Que Deus lhe abençoe neste final de semana a ser uma mulher de oração intercedendo por seu 

esposo.

Abraço,

Esposas e Mães do Projeto Restaure



PROGRAMAÇÃO SUGESTIVA

SEXTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO (19:30) – O HOMEM ESPIRITUAL

  ESTUDO DA 📖 BÍBLIA
Estudo para a Esposa: Lar Adventista, capítulo 5 – “Poderoso Testemunho Cristão”, capítulo 54 – “A Religião
em Família”. Link para PDF: http://www.centrowhite.org.br/files/ebooks/egw/O%20Lar%20Adventista.pdf

Estudo para a Mãe e Filhos: Enoque
Contar a história de como Enoque andou com Deus. Como ele buscava força por meio da comunhão com
Deus.  Como  procurava  viver  longe  das  influências  negativas  (no  campo)  numa  época  difícil  (antes  do
dilúvio). Falar sobre como ele era uma influência positiva para os outros e sobre como Deus o levou para o
Céu. Aproveite ainda para mostrar como podemos andar com Deus hoje.

Texto Bíblico: Gênesis 5:18-24, Judas 1:14-15, Hebreus 11:5, 6.

Sugestão de leitura de livro: Patriarcas e Profetas, capítulo 6 – “Sete e Enoque” (Tatuí, SP: CPB).
Link para PDF: http://www.centrowhite.org.br/files/ebooks/egw/Patriarcas%20e%20Profetas.pdf

  🎶 MÚSICA 
Quanto Amo a Tua Lei (Salmo 119:97) 
Link para baixar: https://www.dropbox.com/sh/ylp4n3hf1rzdmhw/AAAF7NltrE7IWH4J3AmGDd0Oa?
dl=0&preview=01+1+-+Como+a+Tua+Lei.mp3

  🐻 LIÇÃO DA NATUREZA
Castor e outros animais (Procure foto do animal em livros ou internet, para ilustrar).
Você  sabia  que  alguns  animais  são  reverentes  a  Deus  e  parecem  até  mesmo  guardar  o  sábado?  Um
pregador americano, adventista (Larren Cole), notou que um grupo de castores próximo à sua casa não
trabalhava aos sábados, mas ficavam dentro da toca. Curioso com esse fato começou a investigar outros
incidentes de animais que parecem guardar o sábado. Ele ouviu falar de um enxame de abelhas, do boi que
guardava o Sábado (https://www.cpb.com.br/produto/detalhe/13168/o-boi-que-guardava-o-sabado) e até
de passarinhos.
Se até mesmo alguns animais parecem reverenciar um dia na semana, quanto mais nós não deveríamos
separar um dia para comunhão com Deus.
Assista a estes vídeos (em inglês) sobre animais que guardam o sábado:
Castores: https://youtu.be/49T5unQEIbY
Passarinhos: https://youtu.be/xwayR5gkh7c

 ATIVIDADES🖍️
1. Como papai anda com Deus
Material: Cartolina ou folha de sulfite, fotografia do papai, cola, tesoura, lápis ou caneta.
Explicação: Colar fotografia do pai em uma cartolina ou folha de sulfite. Escrever ao redor da fotografia
maneiras como a criança vê o pai em comunhão com Deus. Incluir maneiras óbvias como: orando, lendo a
Bíblia. Incluir também outras menos óbvias como: sendo bondoso, cuidando de mim, sendo carinhoso, etc.

2. Advinha o que é?
Material:  Cesto ou caixa média, toalha, objetos como: Bíblia, lição, hinário, livros religiosos, CD ou DVD,
venda (opcional).
Explicação: Colocar objetos usados para a devoção pessoal escondidos dentro de um cesto e cobrir com um
pano. Pedir para as crianças irem tirando e tentando adivinhar. Coloque coisas que dê para fazer aplicação
espiritual. Ao final, dizer: “Podemos ter tudo isso em casa, mas se não usarmos da maneira correta, será
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como vocês vivenciaram, achar que sabe o que é, mas não ter certeza. Para sabermos o que realmente é a
Bíblia precisamos olhar para ela, cheirá-la, abraçá-la, senti-la ao peito, abri-la e estudá-la. Faça o mesmo
com os outros objetos que colocarão na caixa.

3. Caminhada com Deus (pode ser realizada na manhã de sábado)
Material: Pedacinho de papel, caneta ou lápis
Explicação: Escrever as atividades abaixo nos pedacinhos de papel.  Fazer um culto itinerante enquanto
caminham, parando em vários  pontos  do caminho.  Ao parar  sortear  uma atividade para  os  diferentes
membros da família realizarem. Sinta-se livre para suprimir alguma atividade ou incluir outras.
Sugestões de atividades: Fazer oração, cantar uma música, contar história bíblica, ou missionária, falar um
verso bíblico, contar um testemunho, tirar lição da natureza.

SÁBADO, 29 DE AGOSTO (10:00) – HOMBRIDADE E MASCULINIDADE

  ESTUDO DA BÍBLIA📖
Estudo  para  Esposas:  Lar  Adventista,  capítulo  17  –  “Obrigações  Mútuas”,  capítulo  18  –  “Deveres  e
Privilégios  dos  Cônjuges”.  Link  para  PDF:  http://www.centrowhite.org.br/files/ebooks/egw/O%20Lar
%20Adventista.pdf

Estudo para a Mãe e Filhos: José
Contar a história de José. Falar sobre sua criação, relacionamento com irmãos, dificuldades na juventude ao
ir  para  o  Egito.  Falar  sobre  a  provação  com  esposa  de  Potifar  (com  crianças  pequenas  simplificar  os
detalhes),  dos  anos  de  prisão.  Enfatizar  sua  coragem,  confiança  em  Deus  e  autocontrole  diante  das
circunstâncias difíceis. Aproveite ainda para ressaltar como o papai demonstra essas características.

Texto Bíblico: Gênesis 37, 39, 41.

Sugestão de leitura de livro:  Patriarcas e Profetas, capítulo 20 – “José no Egito”, cap. 21 – “José e Seus
Irmãos” (Tatuí, SP: CPB). 
Link para PDF: (http://www.centrowhite.org.br/files/ebooks/egw/Patriarcas%20e%20Profetas.pdf)

   🎶 MÚSICA 
Como Ouro (Jó 23:10) https://www.youtube.com/watch?v=kODvo4O667E

  🐻 LIÇÃO DA NATUREZA
Urso preto (Procure foto do animal em livros ou internet, para ilustrar).
Todos ursos são perigosos, mas o urso preto demonstra mais autocontrole do que o urso pardo. O urso
preto demostra autocontrole quando seu território é invadido. Ele se retira e evita conflito sempre que
possível. Quando o inverno chega e existe pouco alimento, o urso preto também para de procurar alimento
e entra em sua toca para dormir durante o inverno. Ele consegue controlar sua fome e dormir por até sete
meses  sem  acordar  para  comer.  Assim  como  o  urso  preto,  um  homem  de  valor  sabe  controlar  suas
emoções. Não fica bravo com aqueles que o incomodam, e muitas vezes sofre quieto, mesmo quando é
injustiçado.

  ATIVIDADES🖍️  
1. Casaco colorido de José
Material: Pedaço de papelão (pode ser o lado de uma caixa), régua, caneta, tesoura, fios de lã ou barbantes
de várias cores.
Explicação: Acessar o link a seguir para assistir ao tutorial no Youtube e saber como confeccionar o “casaco
colorido  de  José”  em  um  tear  simples,  feito  com  papelão.  Link:  https://www.youtube.com/watch?
v=z3PEPggJ97o

2. Homem e mulher
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Material: Fotografias da família.
Explicação: Olhar fotos dos pais, avós e da própria criança e conversar sobre as diferenças entre meninos
(homens) e meninas (mulheres): 

 Características físicas gerais: cabelo, força física, vestuário, interesses.
 Mudanças com o crescimento: físicas, como pelos no corpo, órgãos genitais (se for apropriado para

a idade), emocionais (interesse pelo sexo oposto, se for apropriado).
 Casamento e constituição de um novo lar (se eles perguntarem, inclua também assuntos como

nascimento de filhos, divórcio, se houver interesse e de forma apropriada).  
Use os seguintes materiais para auxílio sobre educação sexual:

Apostila Ensinando Sexualidade: https://www.projetorestaure.com/post/ensinando-sexualidade-apostila
Artigo  Lidando  com  a  Sexualidade  dos  Filhos:  https://www.projetorestaure.com/post/lidando-com-a-
sexualidade-dos-filhos

SÁBADO, 29 DE AGOSTO (15:00)  –  O PAPEL DO ESPOSO E PAI  NA EDUCAÇÃO DOS
FILHOS

  ESTUDO DA BÍBLIA📖
Estudo para Esposas: Lar Adventista, capítulo 36 – “Companheiro dos Filhos”, capítulo 39 – “Influência da
Mãe”. Link para PDF: http://www.centrowhite.org.br/files/ebooks/egw/O%20Lar%20Adventista.pdf

O que posso fazer para envolver meu esposo na educação dos meus filhos?

Estudo para a Mãe e Filhos: José, pai de Jesus.
Contar a história de José, pai de Jesus. Explique como foi o processo do casamento com Maria e explique as
diferenças entre o casamento daquela época e os da atualidade. Fale de suas responsabilidades no lar,
como provedor (carpinteiro). Ressalte também o papel de Maria como educadora de Jesus e administradora
do lar.  Aproveite para conversar sobre o exemplo de Jesus como filho obediente, que ajudava no lar e
trabalhava com o pai na carpintaria. Aplicar o assunto à família. Desafio os filhos a pensar em como cada
um tem desempenhado sua função no lar.

Texto Bíblico: Mateus 1:18-25.

Sugestão de leitura de livro: O Desejado de Todas as Nações, capítulo 7 – “Em Criança”, Vida de Jesus, p. 21
“Uma Vida Exemplar” (Tatuí, SP: CPB).
Link para PDF: http://www.centrowhite.org.br/files/audiobooks/DTN/O%20Desejado%20de%20Todas
%20as%20Na%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%B5es.pdf

   🎶 MÚSICA 
Sede Obedientes (Efésios 6:1) Link para baixar: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ERgr_iiu3A_vB973X0Piim48VT4ggIw-

  🐻 LIÇÃO DA NATUREZA
Pinguim-imperador (Procure foto do animal em livros ou internet, para ilustrar).
Há poucos exemplos na natureza de um pai mais amoroso e dedicado do que o pinguim imperador. Após a
fêmea colocar o ovo, suas reservas nutricionais se esgotam, e ela deve retornar ao mar para se alimentar
por dois meses seguidos. Isso deixa a responsabilidade de manter o aquecimento do ovo durante o inverno
antártico para o pai.
O cuidadoso papai então passa esses dois meses equilibrando o ovo entre os topos de seus pés e de sua
bolsa aninhada e fica sem se alimentar durante todo o inverno brutal. Se ele se mover muito de repente o
ovo fica exposto a temperaturas congelantes, e o filhote dentro do ovo pode morrer. Porém, a dedicação do
pai garante o nascimento de um filhote saudável, que pode o acompanhar por semanas até a volta da mãe.
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Assim como ocorre com o pinguim imperador, o pai e a mãe têm funções diferentes na família, e quando
eles desempenham suas funções, tudo funciona melhor no lar, e a família é mais feliz.

 ATIVIDADES🖍️
1. Quem faz o quê?
Material: Caixa ou pote, papel, pedaço de papel (tipo post-it) e caneta ou lápis.
Explicação: Escrever previamente em pedacinhos de papel várias atividades que são realizadas no lar. (Ex:
passar  roupa,  cozinhar,  tirar  lixo,  pintar  parede,  consertar  tomada,  lavar  carro,  fazer  horta,  cuidar  das
finanças, etc.) Dobrar os papéis e colocar em uma caixa ou pote.
Juntamente com os filhos, tirar um papel de cada vez e conversar sobre a atividade. Quem geralmente deve
ser o responsável por fazer,  pai ou mãe? Em quais atividades os dois  podem colaborar? Existe alguma
atividade que talvez em seu lar a responsabilidade esteja invertida? Como solucionar?

2. Hierarquia na Família ou Gráfico de Autoridade
Material: Papéis variados, canetas ou lápis de cor, tesoura, cola, fotos dos membros da família (opcional).
Explicação: Fazer um desenho ou colagem com fotos ilustrando a constituição da família e a hierarquia de
autoridade. Começando com Deus, os pais e os filhos (ver sugestões de modelos abaixo). Ler Romanos 13:1,
2 para ajudar os filhos a compreender. Conversar sobre a experiência da família em relação à autoridade.



SÁBADO, 29 DE AGOSTO (19:30) – A LIDERANÇA FAMILIAR

   ESTUDO DA 📖 BÍBLIA
Estudo para Esposas:  Lar  Adventista,  capítulo 34 – “Posição e  Responsabilidade do Pai”,  capítulo  38 –
“Posição e Responsabilidade da Mãe”.  Link para PDF:  http://www.centrowhite.org.br/files/ebooks/egw/O
%20Lar%20Adventista.pdf

Estudo para a Mãe e Filhos: Abraão
Contar a história do chamado de Abraão para ir a Canaã a fim de ser o líder de uma grande nação. Enfatizar
sua liderança espiritual ao construir altares e adorar a Deus nos locais onde parava. Conversar sobre a
liderança do pai na família. O que significa? Como os filhos devem respeitá-la?

Texto Bíblico: Gênesis 12:1-8, 15:1-6.

Sugestão de leitura de livro: Patriarcas e Profetas, capítulo 11 – “A Vocação de Abraão” (Tatuí, SP: CPB).
Link para PDF: (http://www.centrowhite.org.br/files/ebooks/egw/Patriarcas%20e%20Profetas.pdf)

   🎶 MÚSICA 
O Senhor Te guiará (Isaías 58:11) Link para baixar:  
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ERgr_iiu3A_vB973X0Piim48VT4ggIw-

  🐻 LIÇÃO DA NATUREZA
Golfinho (Procure foto do animal em livros ou internet, para ilustrar).
Golfinhos geralmente vivem e viajam em grupos de até doze animais.  Esse comportamento social  tem
muitos propósitos, o principal é encontrar alimento. Quando eles estão procurando pela comida, fazem um
círculo em volta do cardume de peixes aprisionando-os e conseguindo assim fartar-se de todos eles. 
Para isso, eles precisam trabalhar juntos, por isso já sabem que quando trabalham juntos são mais bem
sucedidos. Golfinhos fazem duas coisas importantes que os ajudam nesse trabalho em grupo: a primeira é
comunica-se muito bem uns com os outros através de assobios e outros sons que fazem. A segunda é
ensinar os  filhotes  a terem habilidades necessárias  para que eles também façam parte  do grupo e se
ajudem. Golfinhos têm experiência em como trabalhar em grupo e por isso vivem unidos. Assim como os
golfinhos, os membros da família também precisam trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e seguir as
ordens de seu líder, o pai.

 ATIVIDADES🖍️
1. A viagem de Abraão
Material: Uma venda para os olhos e vários objetos para colocar como obstáculos no caminho. 
Explicação: Formar duplas. Um será o guia e o outro terá os olhos vendados. A criança de olhos vendados
será colocada no início de um caminho, montado com obstáculos. A sua companheira deverá guiar a criança
de olhos vendados até o final do circuito somente com as suas indicações, sem tocar nela. Faça cada criança
passar pela experiência de caminhar sem saber aonde vai. Converse então sobre a experiência de Abraão ao
fazer sua viagem sem saber aonde iria. Ressalte a importância da fé, principalmente quando se é o líder da
família.

2. Altar da família
Material: pedras, papel, lápis.
Explicação: Construir  um  pequeno  altar  com  pedras.  Escrever  em  pedaços  de  papel  os  pecados  que
precisam ser confessados. Escreva também agradecimentos e pedidos de oração. Relembre como Abraão
conduzia os cultos de sua família e queimava o sacrifício no altar. Queimar papéis e orar a Deus entregando
a Ele a posse da sua vida.
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DOMINGO, 30 DE AGOSTO (10:00) – PAI AMOROSO

  ESTUDO DA 📖 BÍBLIA
Estudo para Esposas: Lar Adventista, capítulo 27 – O Círculo Sagrado. Link para PDF: 
http://www.centrowhite.org.br/files/ebooks/egw/O%20Lar%20Adventista.pdf

Estudo para a Mãe e Filhos: Filho pródigo
Contar a história do filho pródigo enfatizando a atitude do pai. De aguardar sua volta, perdoar e recebê-lo 
com honras. Falar sobre a importância de desenvolver boas atitudes em relação aos membros da família a 
despeito de seus erros.

Texto Bíblico: Lucas 15:11-32.

Sugestão de leitura de livro: Parábolas de Jesus, capítulo 16 – “A Reabilitação do Homem” (Tatuí, SP: CPB).
Link para PDF: http://www.centrowhite.org.br/files/audiobooks/PJ/Par%C3%83%C2%A1bolas%20de
%20Jesus.pdf

   🎶 MÚSICA 
Com Amor Eterno Eu Te Amei (Jeremias 31:13) CD Está Escrito 2.  Link para baixar: 
https://www.dropbox.com/sh/0kwz2ktir8lgntf/AADujbzFUDFeMK3EiQxD4HgWa?dl=0&preview=18+-
+Com+amor+eterno.mp3

  🐻 LIÇÃO DA NATUREZA
Cachorro (Procure foto do animal em livros ou internet, para ilustrar).
Parafraseando o ditado “errar é humano e perdoar é divino”, popularizou-se entre aqueles que amam os
seus animais de estimação dizer que “perdoar é canino”. Basta ver dois cães que têm uma briga no meio de
uma brincadeira – e como em poucos segundos a agressão desaparece, e eles passam a se divertir juntos
outra vez – para compreender o pouco espaço que ocupa o rancor em suas vidas. Nós, seres rancorosos,
aspiramos  ser  perdoados.  Estamos  acostumados  a  observar  como,  muitas  vezes,  cães  que  foram
maltratados por humanos voltam a confiar em outras pessoas que lhes oferecem carinho e proteção. O pai
do filho pródigo ofereceu perdão e foi amoroso para com seu filho, mesmo que antes ele o tenha tratado
mal. O pai escolheu perdoar e esquecer o erro.

  ATIVIDADE🖍 S
1. Caixa-surpresa ou Surpresa!
Materiais: Pedaços de papel (pode ser post-it), caneta, caixa de presente (opcional).
Explicação:  Pensando  na  história  do  filho  pródigo,  explorar  as  qualidades  de  seu  pai:  perdoador,
esperançoso, humilde, amoroso, reconciliador. Conversar sobre as qualidades do papai: “Vimos como o pai
do filho pródigo tinha muitas qualidades lindas. Agora, que tal relembrarmos as qualidades do papai?”
Opção 1. Escrever as qualidades em pedaços de papel e colocar em uma caixa e entregar para o papai em
um momento especial após o Encontro de Homens.  
Opção 2. Colar na porta do guarda-roupa do papai, na parte de dentro, as qualidades para que ele veja
todos os dias. Usando a teoria do reforço, escrever a frase: Momento surpresa: Papai você é.…  (espalhar na
porta as qualidades escritas).  Essa opção causaria euforia e expectativa nas crianças ansiosas por ver o
papai lendo as mensagens.

2. Potes de amor
Material: 2 potes ou caixinhas, papel, caneta.
Explicação: Dividir o papel em duas partes. Em uma delas escrever qualidades do papai; na outra metade
do papel, descrever o que desejaria ver desenvolvido no papai (alguma atitude ou mudança de hábito). A
mãe deve ajudar os filhos a serem sensíveis e respeitosos ao escrever esses desejos. Realizar essa atividade
apenas se sentir que o pai tem condições de aceitar as sugestões.
Pote 1 - Agradecimentos do Coração: qualidades do papai.
Pote 2 - Desejos do Coração: mudanças que gostaria de ver no papai.

http://www.centrowhite.org.br/files/ebooks/egw/O%20Lar%20Adventista.pdf
https://www.dropbox.com/sh/0kwz2ktir8lgntf/AADujbzFUDFeMK3EiQxD4HgWa?dl=0&preview=18+-+Com+amor+eterno.mp3
https://www.dropbox.com/sh/0kwz2ktir8lgntf/AADujbzFUDFeMK3EiQxD4HgWa?dl=0&preview=18+-+Com+amor+eterno.mp3
http://www.centrowhite.org.br/files/audiobooks/PJ/Par%C3%83%C2%A1bolas%20de%20Jesus.pdf
http://www.centrowhite.org.br/files/audiobooks/PJ/Par%C3%83%C2%A1bolas%20de%20Jesus.pdf
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