
DE VOLTA PARA  
OS BRAÇOS  
DO PAI



1 - DEUS NÃO ESTÁ VENDO A MINHA 
SITUAÇÃO

2 -  EU NÃO TENHO SAÍDA,  
NÃO HÁ ESPERANÇA

3 -  EU ESTOU SOZINHO



COMO VENCEMOS?

• NÃO LUTE NO TERRENO DO INIMIGO (A MENTIRA)  
SOMENTE A VERDADE NOS LIBERTA 

• VÁ PARA A FONTE DAS ÁGUAS VIVAS:  
VOLTE PARA OS BRAÇOS DO PAI 

• CONECTE-SE — PROCURE AJUDA:  
VOLTE A VIVER EM COMUNIDADE



FOMOS CRIADOS PARA VIVER 
CONECTADOS, NÃO SOZINHOS

Fomos chamados para pertencer a 
uma família — A FAMÍLIA DE DEUS. 



NÓS SOMOS A FAMÍLIA DE DEUS.  

FOMOS CHAMADOS PARA ESTARMOS 

CONECTADOS UNS AOS OUTROS 

AMAR É MAIS IMPORTANTE  
DO QUE TER RAZÃO.



RECONHEÇA QUE VOCÊ DEIXOU 
MENTIRAS DOMINAREM  

SEU CORAÇÃO, PENSAMENTOS E 
SENTIMENTOS 

Alguma coisa nos prendeu 

Uma bola de ferro nos pés foi crescendo… 

E passamos a nos arrastar..

Só a verdade pode nos 

libertar. 

JESUS é a VERDADE.  

A PALAVRA de Deus é a 

verdade. 



ANTES DE VIVER EM COMUNIDADE, 
PRECISAMOS VOLTAR PARA OS 

BRAÇOS DO PAI 



O QUE NOS MANTÉM 
PRESOS, LONGE DO PAI?



A VERGONHA

• Condição de reprovação, humilhação, 
exposição 

• Sentir-se reprovado antecipadamente  

• Sentir-se não qualificado,  um estorvo  



A VERGONHA PARALISA

• Sentir que está sempre devendo 

• Sentir que não agrada ninguém 

• Acha que vai fracassar antes de começar  

• Culpa, peso 

• Raiva de si mesmo



A VERGONHA TEM RAIZ 
EM FORTES MENTIRAS DO INIMIGO

Construímos muros ao redor do nosso coração 

Para nos proteger  da dor  

Para esconder nossa dor  

Para não correr o risco de sofrer de novo 



QUANDO VOCÊ VOCÊ CONSTRUIU 
“MUROS DE PROTEÇÃO"  

• Momentos difíceis de nossas vidas 

• Momentos difíceis da vida de nossos pais 

• Momentos difíceis da vida das pessoas que amamos 

• Família, escola, igreja, trabalho —> tudo a ver com relacionamentos



MUROS QUE AFASTAM

• Nos afastam de Deus 

• Nos afastam das pessoas 

• É difícil voltar para os braços do Pai com muros no coração 

• É difícil viver em comunidade com muros no coração



O MURO DE PROTEÇÃO

• é uma desculpa para não amarmos  

• é uma desculpa para não deixar os outros 
nos amarem  

• uma desculpa para não nos relacionarmos   

• uma desculpa para não aprofundar um 
relacionamento 

por causa de 
nossa dor. 



TIPOS DE MUROS

• Trabalhar demais   

• Cuidar demais do corpo 

• Ser super saudável, preocupação com a idade.   

• Ter a casa sempre cheia, sempre estar e fazendo alguma coisa  

• Fazer tudo pelos outros, mas dificuldade em deixar se ajudar.   

• Culpa — sempre se sentir culpado e pedir perdão o tempo todo   

• Culpar os outros — estou assim por causa de fulano, daquele, daquela 



A VERGONHA DAQUELE QUE ACHOU 
QUE NÃO IA FRACASSAR 

Pedro declarou: “Pode ser que todos os outros o abandonem, 

mas eu jamais o abandonarei”. 

Jesus respondeu: “Eu lhe digo a verdade: esta mesma noite, 

antes que o galo cante, você me negará três vezes”. 

Mateus 26:33-34 (NVT)



Pedro jurou: “Que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. 

Não conheço esse homem!”. Imediatamente, o galo cantou. 

Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: “Antes que o 

galo cante, você me negará três vezes”. E saiu dali, 

chorando amargamente. 

Mateus 26:74-75 (NVT) 



PEDRO VOLTA AO COMEÇO

João 21  — Vou pescar…  

Vou voltar a vida anterior… 

Não sei o que eu faço agora…  

Jesus ressuscitou… mas eu falhei com ele…  

Como é que vou voltar? 



JESUS VEM A PEDRO

• Era a terceira vez que Jesus aparecia aos seus 

discípulos.  

• Pedro não havia tocado no assunto.  

• Jesus toca no assunto 

• Deus está tocando no assunto hoje com você…



João 21:14-17  

Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: “Simão, filho de João, 
você me ama mais do que estes?”.  “Sim, Senhor”, respondeu Pedro. “O 
senhor sabe que eu o amo”.  “Então alimente meus cordeiros”, disse Jesus. 

Jesus repetiu a pergunta: “Simão, filho de João, você me ama?”. “Sim, 
Senhor”, disse Pedro. “O senhor sabe que eu o amo”. “Então cuide de 
minhas ovelhas”, disse Jesus. 

Pela terceira vez, ele perguntou: “Simão, filho de João, você me ama?”.  
Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: “O 
Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu o amo”.  Jesus disse: “Então 
alimente minhas ovelhas.



POIS TODOS VOCÊS SÃO FILHOS DE 
DEUS POR MEIO DA FÉ EM CRISTO 

JESUS. - GL 3:26 
 

AGORA VOCÊ JÁ NÃO É ESCRAVO, 
MAS FILHO DE DEUS. E, UMA VEZ QUE 
É FILHO, DEUS O TORNOU HERDEIRO 

DELE. - GL 4:7



VOLTE PARA O PAI  
ORAÇÃO, PALAVRA 

Oração não é um monólogo, é um diálogo.  

Oração não é negociação ou barganha. É pedir ao Pai o que ele disse 
que já pertence a você.  

Não é repetição de palavras, reza, fórmula. É falar de coração para 
coração.  

Não é convencer Deus a me abençoar. É confessar as promessas de Deus  
em fé, exercer seu direito de filho. 



VOLTE PARA O PAI  
ORAÇÃO, PALAVRA 

Oração não é para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus.  

A oração não muda Deus, ela muda a mim.  

Não se baseia na minha lógica, mas na Palavra de Deus.  

É desfrutar da companhia da pessoa que mais gosta de 
estar com você nesta vida!



VOLTE PARA OS BRAÇOS DO PAI! 

ELE ESTÁ ESPERANDO VOCÊ!



POR UM FIO


