
Série: A Paternidade
de Deus

Tema: Um Pai que 
que provê aos Filhos



Então disse Deus: “Façamos o homem à 
nossa imagem, conforme a nossa 
semelhança. Domine ele sobre os peixes do 
mar, sobre as aves do céu, sobre os 
grandes animais de toda a terra e sobre 
todos os pequenos animais que se movem 
rente ao chão”



Criou Deus o homem à sua imagem, à 
imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou.Deus os 
abençoou, e lhes disse: “Sejam férteis e 
multipliquem-se! Encham e subjuguem a 
terra! Dominem sobre os peixes do mar, 
sobre as aves do céu e sobre todos os 
animais que se movem pela terra”

Gn. 1:26-28



O Senhor Deus colocou o homem no jardim 
do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o 
Senhor Deus ordenou ao homem: “Coma 
livremente de qualquer árvore do jardim, 
mas não coma da árvore do conhecimento 
do bem e do mal, porque no dia em que dela 
comer, certamente você morrerá”

Gn. 2:15-17



Deus como um Pai prepara:

1) O quarto - O jardim do Éden
Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no 
Éden, para os lados do leste, e ali colocou o 
homem que formara – Gn 2:8

2) Cria o homem e o coloca no jardim 
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, 
e soprou em suas narinas o fôlego da vida; e o 
homem foi feito alma vivente – Gn 2:7



O  cuidado desse Pai

TRÊS PROVIDÊNCIAS DO PAI AO FILHO:

1- Ambiente Físico
2- Ambiente Emocional
3- Ambiente Espiritual



1- Ambiente Físico

DEUS PROVÊ RELACIONAMENTO

Ouvindo o homem e sua mulher os passos do 
Senhor Deus que andava pelo jardim quando 
soprava a brisa do dia, esconderam-se da 
presença do Senhor Deus entre as árvores do 
jardim - Gn 3:8



2- Ambiente emocional

DEUS PROVÊ ENSINO

mas não coma da árvore do conhecimento 
do bem e do mal, porque no dia em que dela 
comer, certamente você morrerá - Gn 2:17



3- Ambiente espiritual

DEUS PROVÊ A BENÇÃO

Deus os abençoou, e lhes disse: “Sejam 
férteis e multipliquem-se! Encham e 
subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes 
do mar, sobre as aves do céu e sobre todos 
os animais que se movem pela terra - Gn 1:28



3- Ambiente espiritual

DEUS PROVÊ A BENÇÃO

O que é benção?

É um empodeiramento divino para que 
alguém cresça, multiplique, frutique, 
prospere, avance e confirme os propósitos de 
Deus



3- Ambiente espiritual

DEUS PROVÊ A BENÇÃO

Como abençoar?

É você invocar, ou declarar esse favor, 
esse empodeiramento divino sobre 
alguém É você clamar e declarar a uma 
pessoa que ela cresça, multiplique, frutique e 
cumpra os propósitos de desse Pai Celestial 
na vida dela



3- Ambiente espiritual
DEUS PROVÊ A BENÇÃO

Como abençoar?
Exemplo de abençoar:
Então o Senhor disse a Abrão: “Saia da sua terra, do meio 
dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra 
que eu lhe mostrarei.
“Farei de você um grande povo,
e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome,
e você será uma bênção. Abençoarei os que o 
abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem; e por 
meio de você todos os povos da terra 
serão abençoados – Gn 12:1-2



A PROVISÃO DA PATERNIDADE

O Senhor Deus fez roupas de pele e com 
elas vestiu Adão e sua mulher - Gn 3:21



DEUS COMO PAI PROVIDENCIOU PARA 
VOCÊ REDENÇÃO!

Bom, Bom Pai - (Good Good Father)


