
MEU PAI
Agora nós o chamamos “Aba, Pai”, pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que 

somos filhos de Deus. - Rm 8:15-16



QUAIS AS 4 QUALIDADES DO PAI IDEAL?

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

4. ______________________



RELACIONAMENTO COM SEUS PAIS
1. Você sentia que era amado 

INCONDICIONALMENTE? 

2. Você acha que o relacionamento 
com seus pais afetou sua 
maneira de ver o Pai celestial? 

3. Você acredita que Deus ama 
você incondicionalmente?



DESDE O PRINCÍPIO 
DEUS SEMPRE QUIS SER PAI

“e lhes serei Pai, e vocês serão meus filhos e 
minhas filhas”, diz o Senhor todo-poderoso. 

2 Coríntios 6:18 (NVI-PT) 



Toda a saúde dos nossos 
relacionamentos depende de 

nossa relação pai-filho com Deus. 



Para sermos bons pais, 
precisamos aprender a ser 

filhos de Deus.



Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em 
seu amor. 

Deus é amor, e quem permanece no amor 
permanece em Deus, e Deus nele. 

À medida que permanecemos em Deus, nosso 
amor se torna mais perfeito. 

1 João 4:16-17 (NVT) 



AS MENTIRAS DO INIMIGO
• Deus não vai amar você, a menos que você prove que é 

o bom o suficiente para merecer o amor Dele. 

• Deus está triste com você, ele está decepcionado porque 
você continua falhando nestas coisas… 

• Deus não está ouvindo nem vai responder a você, 
enquanto você não mudar de vida. 



QUAL É A BASE DO MEU VALOR PRÓPRIO? 
[  ] Minha carreira estar indo bem 

[  ] Meu ministério estar indo bem 

[  ] Vida financeira próspera 

[  ] Reconhecimento das pessoas 

[  ] Ter um corpo bonito  

[  ] Meus sentimentos



O que preenche o vazio em 
minha vida não são as obras 

que eu realizo, mas o amor que 
Deus tem por mim.



A RELIGIÃO DO MEDO
• Jesus te ama, deu a vida por você…  mas Deus, o Pai 

de Jesus, é bravo e está sempre zangado com você.  

• Quando erramos ficamos com medo, e não corremos para 
o Pai em busca de perdão.  

• Ficamos envergonhados, nos escondemos, e tentamos 
preencher o vazio com vícios, pecados, serviços religiosos, 
penitência, procurando um alívio e consolo onde não existe. 



Nossa dificuldade em orar se 
deve à nossa falta de revelação 

de Deus como Pai. 



O PAI PENSOU E DESEJOU VOCÊ  
DESDE O PRIMEIRO SEGUNDO DE 
SUA VIDA, NA BARRIGA DA SUA 

MÃE



13 Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. 

14 Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras 
são maravilhosas! Digo isso com convicção. 

15 Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado 
e entretecido como nas profundezas da terra. 

16 Os teus olhos viram o meu embrião; todos os dias determinados para mim 
foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. 

17 Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é 
grande a soma deles! 

18 Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de 
contá-los, eu ainda estaria contigo. 

Salmos 139:13-18 (NVI-PT) 



JESUS VEIO NOS REVELAR QUEM É O PAI
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação - 
Cl 1:15 NVI 

O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do 
seu ser. - Hb 1:3 NVI 

Quem me vê, vê o Pai! Então por que me pede para mostrar o Pai?  
Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras 
que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em 
mim e realiza suas obras por meu intermédio. - João 14:9-10 NVT



Não precisamos ganhar a aprovação ou o amor de Deus por 
meio do nosso desempenho. 

Mesmo quando pecamos o Pai ainda nos ama, e deseja que 
corramos para os seus braços buscando consolo e perdão.  

O perfeito amor de Deus expulsa todo o medo. Seu coração 
é de amor e misericórdia, não de ira nem de condenação. 



Deus, nosso Pai, não quer ser um 
hóspede. Ele quer habitar em nós.  

Respondeu Jesus: “Se alguém me ama, 
obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós 
viremos a ele e faremos morada nele. — Jo 14:23



DESENVOLVENDO A INTIMIDADE 
COM DEUS ORANDO EM 

CONCORDÂNCIA COM A PALAVRA 
DE DEUS



O PAI ESTÁ ESPERANDO PARA 
TER UM RELACIONAMENTO 

ÍNTIMO COM VOCÊ.  

ELE TEM MUITAS COISAS PARA 
DIZER PARA VOCÊ. 



Deus Pai, toque todos os homens nesta reunião 
que nunca foram abraçados por seus pais.  

Abrace-os bem forte neste momento.  

Dê a eles o amor que seus pais não souberam dar.  


