
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 03 TODOS PODEM EXERCER PATERNIDADE 
 
S- SENTIR (Uns aos outros) 
Paternidade ou Paternalismo você já havia ouvido sobre esse assunto? Como você se define: Um 
( Pai ou Mãe ) que exerce paternidade nos filhos naturais e espirituais ou está exercendo um 
paternalismo mesmo sem ter conhecimento deste fato! Conversem de dois em dois para que todos 
participem! E Vamos aprender juntos sobre esse tema! 
A- APRENDER (De um para todos) 
EXEMPLOS DE PATERNIDADE X PATERNALISMO  
1º Jessé pai de Davi não viu o potencial do filho exercendo assim paternalismo – I Sm. 16: 10-11 
2º Isaque exerceu paternalismo – usou meios naturais para abençoar o filho Jacó Gn 27:1-2;18-29 
3º Jacó exerceu paternidade – usou de discernimento para abençoar Efraim seu neto, mesmo 
José achando que seu pai estava errado. Gn 48:10;17-20 
4º Pai sem nome que temia ao Senhor e o Senhor o honrou porque exerceu paternidade –  
    II Reis 4:1 
5º Pai sem nome era construtor , trabalhador só não governava sua família exercia paternalismo     
    II Reis 4:8; 17-23 
6º JESUS EXEMPLO DE PATERNIDADE SAUDÁVEL  
POR ELES EU ME SANTIFICO, PARA QUE ELES TAMBÉM SEJAM SANTIFICADOS  João 17:19 
  
R- REFLETIR (De todos para Deus) 

 
 
 

A-  APLICAR (De todos para os de fora) 
Nesses contextos dos relatos Bíblicos nos identificamos como Pais que tem exercido Paternidade 
sobre os filhos naturais e espirituais ou tem havido um Paternalismo? Cada um deve ter 
oportunidade de abrir o coração e se reconhecer que estão exercendo Paternalismo em vez de 
Paternidade, orem uns pelos outros e peçam ao Espírito Santo que mude isso em todos nós! 

• APROVEITE O ENCONTRO DA CÉLULA PARA ORAR POR NOMES DE PESSOAS QUE 
VOCÊ QUER REALIZAR UM LAR DE PAZ. 


