
Uma igreja família,  
vivendo o amor de Cristo,  
alcançando o próximo       
e formando discípulos”            
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Série “PATERNIDADE DE DEUS” – Crescendo em um Relacionamento Paterno  
 
MENSAGEM 04 VIVENDO A PLENITUDE DA PATERNIDADE DE DEUS 
 
S- SENTIR (Uns aos outros) 
Quando criança todos nós sonhávamos em algo poderoso e grandioso, como, ser médico, 
engenheiro, etc, e não víamos restrições em ser o que sonhávamos. Qual era seu sonho de 
criança? Interessante que conforme crescemos fomos enxergando impossibilidades de 
realizar este sonho; mas Deus não mudou o que havia planejado sobre todos nós e Ele continua 
desejando que vivamos a plenitude da sua criação, isto é tremendo! 
A- APRENDER (De um para todos) 
“Digo lhes a verdade: Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. 
Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai” - João 14:12  
Para atingir esta plenitude, todos os sonhos de nosso Pai para nossas vidas, algumas ações são 
necessárias: 
R- REFLETIR (De todos para Deus) 
1) CRESÇA NA SUA PATERNIDADE EM DEUS: 
“Porque Deus nos escolheu n’Ele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis 
em sua presença” - Efésios1:4 
“Fomos de antemão projetados para ser como Jesus, nos tornando sua família”. – Romanos 8:29-30 
TEMOS UM BOM PA - ALGUNS LUGARES NO PALÁCIO, SOMENTE OS FILHOS TEM ACESSO 
2) RECONHEÇA REAÇÕES À ORFANDADE ( AGIMOS COMO FILHOS ÓRFÃOS ): 
Temos um inimigo que se tornou órfão por escolha, que faz de tudo para que não ocupemos a 
posição de filhos. Algumas reações de um órfão Medo, se Defende, Desconfia, quer Proteger a 
todo o custo o conquistado, Medo de deixar exposto o que conseguiu. 
A ORFANDADE NOS PARALISA PARA O PROJETO DO PAI. TERÁ (PAI DE ABRAÃO) 
PARALISOU!Gn:11:28 
3) VIVA PELA FÉ, E NÃO PELO QUE SENTE: 
“Jesus diz: Tenham fé em Deus”. – Marcos 11:22  
“Porque vivemos pela fé, e não pelo que vemos”. - II Coríntios 5:7  
“Nós não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos”. Hebreus 10:39 

NOSSO INIMIGO QUER QUE FIQUEMOS NA ATMOSFERA DOS SENTIMENTOS. DEUS, 
PORÉM, QUER QUE VIVAMOS NA ESFERA DA FÉ 
4) PERMITA SER RECOBRADO EM SUA IDENTIDADE: 
Uma mente renovada destrói as obras do diabo Os pais espirituais são este grande favor que Deus 
dá para que alcancemos o alvo, que vão nos ajudar na renovação de nossa mente 
BILL JOHNSON DIZ: “A CULTURA DO REINO CELEBRA AS PESSOAS PELO QUE SÃO, SEM 
TROPEÇAR NO QUE ELAS NÃO SÃO” 
Precisamos de pessoas que vejam o que não estamos vendo, tanto as coisas positivas como 
negativas 
“Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou a posição de rainha?” 
Ester4:14 Todos nós sempre precisaremos de pais espirituais, para nos lembrar quem somos, 
e que nos inspirem a cumprir todo o nosso destino  
A- APLICAR (De todos para os de fora) 
Queridos líderes e irmãos da célula, abram o coração e ajudem-se mutuamente. reconheçam 
se estão vivendo como filhos orfãos e peça para seu líder ou alguém maduro da célula se 
tornar seu pai espiritual 


