
Série: PATERNIDADE DE  DEUS

Tema:

VIVENDO A 
PLENITUDE DA 
PATERNIDADE 

DE DEUS



“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, vejamos:



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



A nossa relação precisa ser mais do que uma 
relação com um Rei, é preciso entendermos 
que, TEMOS UM BOM PAI. ALGUNS 
LUGARES NO PALÁCIO, SOMENTE OS 
FILHOS TEM ACESSO.

A NOSSA VERDADEIRA IDENTIDADE VEM DO 
CRIADOR



2) RECONHEÇA AS REAÇÕES À ORFANDADE

"E morreu Harã estando seu pai Terá ainda vivo, na 
terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus. 
Gen:11:28

A ORFANDADE NOS PARALISA PARA O    
PROJETO DE PATERNIDADE

Você consegue identificar em sua vida, 
algumas reações que são pelo sentimento de 
orfandade? Quais medos que você tem?



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



A BÍBLIA PRECISA DEIXAR DE SER UM 
RELATO HISTÓRICO, E PASSAR A SER UMA 
CARTA PESSOAL A CADA UM DE NÓS.

ASSIM VOCÊ DEIXA DE SER ÓRFÃO, E 
PERCEBE QUE TEM ACESSO AO ALIMENTO 
TODO O TEMPO TODO, ENTÃO VOCÊ 
DESCANSA.



4) PERMITA SER RECOBRADO EM SUA 
IDENTIDADE

Quem sabe se não foi para um momento 
como este que você chegou à posição de 
rainha? ESTER 4:14

Bill Johnson diz: “A cultura do Reino celebra 
as pessoas pelo que são, sem tropeçar no 
que elas não são”



Não importa a quanto tempo você se tornou REI ou 
RAINHA, se muito ou pouco tempo.

Todos nós sempre precisaremos de pais 
espirituais, para nos lembrar quem somos, e que 
nos inspirem a cumprir todo o nosso destino.

Não fique acomodado pelo fato de ter uma posição 
de governo (rainha/rei), Saia da comodidade e viva 
o propósito.


