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Série “PATERNIDADE DE DEUS” – Crescendo em um Relacionamento Paterno
MENSAGEM 02 UM

PAI QUE PROVÊ AOS FILHOS

S- SENTIR (Uns aos outros)
Você já experimentou na oração com Seu Pai Celestial pedir algo e Ele lhe atender? Como foi
essa experiência?
A- APRENDER (De um para todos)
Gn 2:7- Lêr o texto. Deus é espírito e o homem criado por Deus se relacionava pelo espírito,
quando o homem peca o espírito morre e ele não tem mais relacionamento com Deus; pois a
alma não é o meio de se relacionar com Deus. Lembre-se: O homem possui: um espírito
possuindo uma alma que habita em um corpo.
Gn2:8- Lêr o Texto O jardim do Éden - o homem foi criado para viver num jardim e o diabo tirou o
homem do jardim ( Éden - lugar de delícias )
3 coisas que nosso Pai providencia para o desenvolvimento do homem visando uma
paternidade segura e estável
1- ambiente físico 2- ambiente emocional 3- ambiente espiritual
R- REFLETIR (De todos para Deus)
1º Deus provê relacionamento – ambiente físico
Gn 3:8. Deus estabelece relacionamento; Ele toma a iniciativa de vir se relacionar com o homem
Adão ouvia os passos do Pai vindo no jardim todos os dias no jardim para se relacionar
perceba: Deus deu tudo para o casal no jardim, não havia falta de nada, mas NADA do que
Deus criou substituia a PRESENÇA dele na relação Pai e filho.
2º Deus provê ensino – ambiente emocional
Gn 2:17. Nosso Pai põe limites - Não removas os marcos antigos que puseram teus pais - Pv. 28:22.
Por isso muitos filhos biológico e espirituais tem dificuldade quando o assunto é paternidade

- porque Transferem a relação para um Deus proibitivo, que tira o prazer, que censura.
3º Deus provê benção – ambiente
espiritual Gn 1:28
O que é benção? É um empoderamento divino para que alguém cresça, multiplique, frutifique,
prospere, avance e confirme os propósitos de Deus
Como abençoar? É você invocar, ou declarar esse favor, esse empoderamento divino sobre
alguém
A Provisão da paternidade
O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua
mulher Gn 3:21
Um animal foi morto por Deus
Esse é um apontamento para a Obra do Pai ao enviar seu Filho para morrer por
nós! Agora não um animal morto, mas o Filho de Deus morre por mim e por você!
Eis o cordeiro de Deus que tira o nosso pecado

A- APLICAR (De todos para os de fora)
Deus como pai providenciou redenção
Deus como pai providenciou redenção para o filho que falhou, para o filho que pecou, para o filho
que se desgarrou
Será que você está precisando ser redimido? Deus eu preciso dessa redenção!
Orem uns pelos outros!

