
Qual era a cultura/tradição de sua 
casa quando você era criança?



o que é uma cultura? 

ATITUDES QUE SE TORNAM 
HÁBITOS, QUE FORMAM O 

CARÁTER E DEFINEM O DESTINO



• São as atitudes e hábitos que formam o caráter, e portanto a 
IDENTIDADE de um filho.  

• As atitudes do nosso Deus-Pai foram demonstradas através de 
Jesus e descritos na Bíblia. 

• Quando não temos atitudes que Ele nos ensinou, 
demonstramos que não obedecemos elas – ou seja, não se 
tornam um hábito, deixando que nossa identidade seja forjada 
por outras coisas. 



A falta de ouvir a voz do Pai faz com 
que nossa identidade seja composta 
por “outras vozes”, afetando nossas 

atitudes, hábitos que criam nosso 
caráter e apontam nosso destino.



Jesus, porém, respondeu: “As Escrituras dizem: 
‘Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda 
palavra que vem da boca de Deus’”. Mt 4:4(NVT) 



Jesus, porém, respondeu: “As Escrituras dizem: 
‘Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda 
palavra que vem da boca de Deus’”. Mt 4:4(NVT) 

“Uma pessoa só viverá uma vida de alegria 
completa através da palavra que vem da 

boca de Deus”.



UMA CULTURA DO REINO  
(Atitudes, hábitos, identidade e destino) 
só pode ser indicada através da voz do 

Pai, do relacionamento íntimo.



Como eu ouço a voz de Deus?
 Deus, o Pai, fala através da Sua Palavra 

“A Bíblia é Jesus impresso. Não me diga que ama a Jesus,  
mas não ama Sua palavra” – Bill Johnson 



Como eu ouço a voz de Deus?
Deus, o Pai, fala através da Sua Palavra 

“A Bíblia é Jesus impresso. Não me diga que ama a Jesus,  
mas não ama Sua palavra” – Bill Johnson 

Se você recebesse uma carta na sua casa, 
endereçado a você, de um destinatário 

desconhecido, você abriria?



Como eu ouço a voz de Deus?
Romanos 10.17 – “Portanto, a fé vem por ouvir”.  

Quando ouvimos a voz de Deus, nosso Pai,  
recebemos a fé para obedecer.  
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NÃO VAMOS NOS SENTIR FILHOS/FILHAS 
ENQUANTO NÃO NOS DEDICARMOS 

INTENCIONALMENTE A OUVIR A VOZ DO 
PAI E SE RELACIONAR COM ELE



• O sentir vem após a atitude de obediência.  

• Obediência é estimulada pela expectativa de uma 
recompensa!  

• É a expectativa de abrir aquele envelope com uma 
carta que foi escrita especialmente para você. 



• Pai e Mãe: chamar seus filhos para ler a bíblia e orar juntos irá 
moldar o destino deles. Você não precisa ser teólogo, pastor – 
você precisa mostrar como isso é importante, e definir como uma 
prioridade. O Espírito Santo está se revelando a eles. A sua voz e 
seu comprometimento vão apontar o destino deles. 

• Filho/Filha: orar por seus pais e deixar claro que está fazendo isso 
(mesmo que eles não entendam ou esnobem) está lançando 
sementes que o Espírito Santo está regando para a colheita que 
você terá. A sua voz demonstrará amor e compaixão do Pai.



• Empresário: A cultura da sua empresa vai ser modificada quando 
você se importar com cada uma das pessoas que trabalha sob 
sua liderança, e dizer palavras de encorajamento mesmo quando 
você se sente inseguro. A sua voz vai demonstrar a justiça do Pai. 

• Trabalhador: O ambiente do seu trabalho será transformado para 
o melhor quando você enxergar as pessoas e elogiá-las pelo 
serviço que estão fazendo, pela roupa que está usando, ou 
simplesmente dando uma palavra de encorajamento. A sua voz 
vai demonstrar o amor e a fé que você tem no Pai.



DEUS TEM UMA VOZ QUE QUER 
SER DEMONSTRADA ATRAVÉS 

DOS SEUS FILHOS E FILHAS



Agora vocês também ouviram a verdade, as boas-
novas da salvação. E, quando creram em Cristo, ele 
colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que 
havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa 
herança, até o dia em que Deus nos resgatará 
como sua propriedade, para o louvor de sua glória. 

 Efésios 1:13-14 (NVT) 



"Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, 
receberá a recompensa de profeta, e quem 
recebe um justo, porque ele é justo, receberá a 
recompensa de justo”. Mateus 10:41 (NVI-PT)



"Quem recebe o porta-voz do Pai, porque ele 
representa Deus-Pai, receberá a recompensa 

que o Pai tem para seu filho” 

Quando eu reconheço que A PALAVRA DE DEUS 
é a VOZ DO PAI, eu recebo a recompensa que 

ELA CONTÉM.


