
25-Experimentando a paternidade de Deus 

 

 Texto-Bíblico: Galatas 4.6 

Quebra – Gelo:  Se você fosse pai, o que gostaria de fazer? 

Introdução 

Este domingo é dia dos pais. É um dia de alegria e ao mesmo tempo 

de tristeza ara muitas pessoas. Algumas pessoas não tem mais seus pais 

consigo ou sequer  chegaram a conhece-los.  Porém temos a boa noticia de 

que todo aquele que nasce de novo pela fé em Jesus, nasce de novo e se torna 

filho de Deus (João 1.12). Portanto, nenhum cristão pode dizer que não tem 

pai. Pode até não tê-lo segundo a carne, mas tem o Pai celestial.  

Vamos  notar de que formas Deus age como nosso pai e ver que temos 

sim, um pai presente em todas as áreas da nossa vida.  

 

1. Amor manifesto 

Jr. 31.3  texto fala de um  amor eterno,  um amor que jamais acaba. Um 

amor pleno.  É dessa forma que Deus se relaciona como seus.  

• Um amor que inclui – At.10.34 

•  Um Deus sempre disposto a perdoar e restaurar– Lc.15.31, 32. 

Deus se revela a nós como o Pai amoroso que deseja estar perto de nós. 

É dele sempre toda iniciativa de aproximação de nós.  

 

2. Cuidado 

Deus cuida do seu povo de uma maneira completa. Deus nunca 

abandona os seus. Ele manifesta seu cuidado especial de forma 

intensa.  

• Como pai amoroso que é ele provê nossas necessidades  - Mt. 

6.8,  Hb.13.5 

• Nos protege do mal –  Sl, 91 - Hb.13.6 



Deus faz tudo que nossos pais terrenos fariam em nossa  vida. 

Nessas coisas, nessa preocupação de Deus, vemos um cuidado todo 

especial em todas áreas. Esse é o Deus enviou maná e que a abri o 

mar para que seu povo pudesse passar. Ele e somente ele, é o pai 

perfeito. 

 

3. Correção 

 

Outra característica da paternidade de Deus, é que ele nos 

corrige. A Bíblia, chega dizer que quem está sem correção é bastardo 

e não filho.  Hb. 12 .1-7.  

Deus se preocupa em tratar nosso caráter, para que nada venha 

a nos afastar do seu propósito.  

Conclusão 

Tendo ou não nossos pais segundo a carne conosco, nunca devemos 

esquecer  que a paternidade de Deus me nossa vida é real e que  ele tem 

sempre o melhor a nos proporcionar. Convido você  agora a termos um 

tempo de oração, reconhecendo todo esse amor, tendo em mente todo o 

cuidado, provisão, proteção  do  pai celestial em nossa vida.  

 

Pr. Francisco Belvedere Neto 

 

 

 

 

 

 

  


