


"O que preenche o vazio em minha 
vida não são as obras que eu realizo, 
mas o amor que Deus tem por mim”. 



Um Pai faz isso com seu filho, ele 
confia nele, dá liberdade e ensina 

valores e princípios, na expectativa 
que esse filho obedeça e 

experimente o melhor.



Quando temos uma instrução clara sobre algo, e 
erramos, qual é a nossa reação:  

1.Fujo da pessoa que me deu a instrução e tento esconder meu erro  

2.Transfiro o erro para uma causa externa (fulano, choveu, faltou...)  

3.Vou até a pessoa, assumo meu erro e pergunto como posso 
consertar



A Bíblia diz que Jesus é o primogênito, ou seja, é 
nosso “irmão mais velho”, e sabemos que isso 
na referência bíblica é o apontamento de 
maturidade, sabedoria e exemplo. 



A Bíblia diz que Jesus é o primogênito, ou seja, é 
nosso “irmão mais velho”, e sabemos que isso 
na referência bíblica é o apontamento de 
maturidade, sabedoria e exemplo. 

"Mas, quando orarem, cada um vá para seu 
quarto, feche a porta e ore a seu Pai, em 
segredo. Então seu Pai, que observa em 

segredo, os recompensará”. Mateus 6:6 (NVT) 



O MAIOR SEGREDO DA VIDA  
CRISTÃ É A INTIMIDADE E 

RELACIONAMENTO COM O PAI



ESTRATÉGIA DO INIMIGO: 
FALTA DE IDENTIDADE 

Um filho que não se sente filho, não sabe que 
é filho, e logo, não tem expectativa de entrar 
no secreto e experimentar a presença do Pai. 



Um filho que só FAZ busca aprovação, 
mas quando ele se preocupa em SER o 

filho experimenta da presença



COMO VOCÊ RECARREGA  
SUAS ENERGIAS?



ATOS 10:1-46 
A HISTÓRIA DE CORNÉLIO



Cornélio foi a primícias dos gentios – ou seja, Cornélio 
foi o PRIMEIRO A RECEBER O ESPÍRITO SANTO antes 
de todos os outros que não eram judeus, porque ele:  

• dava esmolas regularmente (ofertava),  
• tinha um estilo de vida santa,  
• jejuava 
• entrava no lugar secreto para orar.



À medida em que eu e você nos dedicarmos 
a entrar no lugar secreto, o Espírito Santo 

fará nascer algo dentro de nós que se 
espalhará, no tempo de Deus, para todos os 
nossos relacionamentos e até os confins da 

terra 



“O rosto do cristianismo é alterado de 
geração em geração, por aqueles que 
descobrem o poder de entrar no lugar 

secreto” – Bob Sorge


