
Série: Paternidade de  Deus

Tema:
Todos podem 

exercer 
Paternidade



Em favor deles eu me santifico, 
para que também eles sejam 

santificados pela verdade
João 17:19



PATERNIDADE
substantivo feminino

1.
qualidade ou condição de pai.
"a p. amadureceu-o"

2.
vínculo sanguíneo que liga pai e filho(s).
"exame para comprovação de p."



PATERNALISMO
substantivo masculino

1.
m.q. PATERNALIDADE.

2.
prática fundamentada na autoridade paterna.
"naquela família prevalece o pai."





Muitos pais tem o título mas não 
exerce paternidade!

Paternidade é medida pelo impacto 
que deixamos para os filhos.



Exemplo Rei Davi 

Seu pai ( Jessé ) não viu o potencial nele 

O profeta Samuel foi a casa de Davi e 
perguntou ao seu pai? 
Acabaram os seus filhos? Respondeu o pai: 
Ainda tenho mais um que está no campo 
pastoreado ovelhas!

Era Pai, mas não exercia paternidade



UM JOVEM DISSE: MUITOS VIRAM EM 

MIM POTENCIAL, MAS SÓ VOCÊ 

INVESTIU NA MINHA VIDA!



Nunca semeie dúvida no coração dos 

seus filhos!

POR VOSSA CAUSA EU ME SANTIFICO: 

Jesus é santo, porém ele se santifica!

Eu sou pai, e preciso exercer paternidade



DOIS PAIS DA MESMA FAMÍLIA COM 
ATITUDES DIFERENTES
Gn 27:1-2; 18-29

1º PAI - ISAQUE / PAI DE JACÓ

“Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de 
um campo e o Senhor abençoou.

Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da 
terra a riqueza, com muito cereal e muito 
vinho. Que as nações o sirva e os povos se 
curvem diante de você



Exercer paternidade não é através de 
preferências, de olhar natural.

Isaque não exerceu paternidade correta e 
espiritual, ele usou mecanismos naturais 
e não espirituais.

Não adianta ser pai, eu tenho que exercer 
paternidade!



DOIS PAIS DA MESMA FAMÍLIA COM 
ATITUDES DIFERENTES 
Gn 48: 10; 17-20

2º PAI ISRAEL “JACÓ” /  PAI DE JOSÉ

Quando José viu seu pai colocar a mão direita 
sobre a cabeça de Efraim, não gostou; por 
isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da 
cabeça de Efraim para a de Manassés, e lhe 
disse: “Não, meu pai, este aqui é o mais 
velho; ponha a mão direita sobre a cabeça 
dele”. 



DOIS PAIS DA MESMA FAMÍLIA COM 
ATITUDES DIFERENTES 
Gn 48: 10; 17-20

2º PAI ISRAEL “JACÓ” /  PAI DE JOSÉ

Mas seu pai recusou-se e respondeu: “Eu sei, 
meu filho, eu sei. Ele também se tornará um 
povo, também será grande. Apesar disso, seu 
irmão mais novo será maior do que ele, e 
seus descendentes se tornarão muitos 
povos”. Assim, Jacó os abençoou naquele dia



Não é só ser pai- é exercer paternidade

É oportunidade de dizer aos seus filhos que 
você tem discernimento e que você caminha 
pela arvore da vida.

Agora eu tenho meu Pai e eu sigo a direção 
que Ele me dá; eu não sigo o que os meus 
olhos veem, as circunstâncias nem sempre 
são favoráveis como eu espero.

José quis pegar a mão de Israel ( Jacó )



Dois pais, mesma descendência - atitudes 
diferentes - paternidade diferente

Revelação de quem é Deus de forma 
diferente

Se você puder escolher com quem você 
vai andar: Com quem vê Deus de forma 
natural ou de quem tem revelação de 
Deus?



DOIS HOMENS SEM NOMES COM 
ATITUDES DIFERENTES
II Reis 4:1

1º HOMEM
Meu marido, morreu, e tu sabes que ele 
temia o Senhor. vs1

Homem - Discípulo - Temente - Sem nome



DOIS HOMENS SEM NOMES COM ATITUDES 
DIFERENTES
II Reis 4:1

Ter paternidade é isso, veja: porque aquele 
pai exerceu paternidade a esposa, os filhos 
pagaram as dividas e viveram o resto da vida 
com a sobra daquele azeite!



DOIS HOMENS SEM NOMES COM ATITUDES 
DIFERENTES
II Reis 4: 8; 17-23

2º HOMEM

Marido vivo, Mulher Rica e sem filhos

Esse homem não tem nome mas ouve a 
esposa

Cadê o homem dessa casa?



A ONDE VOCÊ ESTÁ NA HISTÓRIA?

POR ELES EU ME SANTIFICO - JOÃO 17


