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Série “PATERNIDADE DE DEUS” – crescendo em um relacionamento paterno  
 
MENSAGEM 01 As Obras do Pai “desfrutando de um relacionamento de Pai e Filho” 
 
S- SENTIR (Uns aos outros) 
Nossa relação com nosso pai biológico pode dificultar o desenvolvimento de uma comunhão 
profunda e saudável com o nosso Pai Celestial. Isso pode trazer sérias barreiras no crescimento 
da vida cristã. Meu desejo é que você que receberá o desafio da Palavra possa tirar qualquer 
barreira que possa ter havido entre você e seu pai biológico e passar a desfrutar de uma comunhão 
amorosa e realizadora nessa aventura com Seu Pai Celestial. Conte para um irmão(a) como foi 
ou tem sido sua relação com seu pai biológico ( oriento fazer duplas, assim todos podem 
compartilhar suas experiências) 
A- APRENDER (De um para todos)  
 
Muitas vezes sem saber transportamos nossa relação que tivemos com nosso pai terreno para a 
relação com nosso Deus Pai e não sentimos o seu amor e não desfrutamos do Seu Amor da 
Sua presença pela manifestação da Sua graça em nossas vidas. 
 
Nos quatro evangelhos nos concentramos em Cristo; mas Cristo veio para nos revelar o Pai! 
Nesta ocasião teremos a oportunidade de Conhecer e desfrutar das Obras do Pai a nosso 
Favor. São Elas: 
R- REFLETIR (De todos para Deus) 
1ª Obra: O Pai é o MENTOR (aquele que planejou toda criação ) “Tu, Senhor e Deus nosso, és 
digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas” Apc. 4:11 
2ª Obra: O Pai nos RECONCILIOU 
Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, ou seja, que 
Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo II Co. 5:17-19 
3ª Obra: O Pai FIRMA a nossa NOVA IDENTIDADE “ Este é o meu Filho amado, em quem me 
agrado” Mt. 3:17 
4ª Obra: O Pai SOFREU em ver seu filho na cruz e não atendeu a Oração do Filho de Deus 
“Embora sendo Filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu..” Hb 5:7-9 
5ª Obra: O Pai decidiu MOER o filho na cruz. “foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo 
sofrer” Is. 53:1-11 
6ª Obra: O Pai sofreu ao fazer do Filho pecado em nosso lugar “ Deus tornou pecado por nós 
aquele que não tinha pecado” 
7ª Obra: O Pai se ALEGROU  em RESSUSCITAR o Filho “foi obediente até a morte, e morte de 
cruz! Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo 
nome”Fp. 2:8-11 
 
 

A-  APLICAR (De todos para os de fora) 
Qual tem sido sua relação com Seu Pai Celestial? Distante, Inexistente, o satisfatória? A excelente notícia 
para todos nós é que quando Jesus nos ensina a entrar no nosso quarto, fechar a porta e o nosso Pai 
Celestial que nos vê em secreto nos recompensará – Mt.6 significa que temos sempre em todos os 
momentos do dia o nosso Pai Celestial nos esperando para um relacionamento de amor. Dirigente Tenha 
um tempo de Oração na Célula com todos orando a respeito desse desafio da Paternidade de Deus. 


