
Tema - Como está o seu 
relacionamento com o Pai? 



 
 

Quem é o Pai? 
 
 
 
 
  



Resposta - I João 4:8; 16 - Quem não ama 
não conhece a Deus, porque Deus é amor. 
Assim conhecemos o amor que Deus tem 
por nós e confiamos nesse amor. Deus é 
amor. Todo aquele que permanece no amor 
permanece em Deus, e Deus nele. 
 



  

O Pai supri Adão e Eva - Gênesis – 3:21   

O Senhor Deus fez roupas de pele e com 

elas vestiu Adão e sua mulher 



O Pai supri o seu povo no deserto  

Êxodo 16:4 – Disse, porém, o Senhor a 

Moisés: “Eu lhes farei chover pão do céu.  

O povo sairá e recolherá diariamente a 

porção necessária para aquele dia. 



O Pai supri a viúva de Sarepta  

I Reis 17:14;16 - Pois assim diz o Senhor, o 

Deus de Israel: ‘ A farinha na vasilha não se 

secará até o dia em que o Senhor fizer 

chover sobre a terra’. 

Pois a farinha na vasilha não se acabou e o 

azeite na botija não se secou, conforme a 

palavra do Senhor proferida por Elias. 



O Pai responde a oração de Ana 

I Samuel 1:10-11;20 – E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos 

exércitos, se tu deres atenção à humilhação de sua serva, te 

lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe 

deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os 

dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão 

cortados”. 

Assim Ana engravidou e, no devido tempo deu à luz à um filho. 

E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. 



O Pai livra Sadraque Mequesaque e Abede-Nego na Fornalha – 

Daniel 3:19-26 Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, 

Mesaque e Abede-Nego, que o seu semblante mudou. Deu ordens 

para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais do que de 

costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu 

exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abede-Nego e os 

atirassem na fornalha em chamas. 

E os três homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e 

outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha 

extraordinariamente quente. 
 



A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as 

chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e 

Abede-Nego, 

os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. 

Mas, logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e 

perguntou aos seus conselheiros: "Não foram três homens amarrados 

que nós atiramos no fogo? " Eles responderam: "Sim, ó rei". 

E o rei exclamou: "Olhem! Estou vendo quatro homens, desamarrados 

e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos 

deuses". 

Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas 

e gritou: "Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, servos do Deus Altíssimo, 

saiam! Venham aqui! " E Sadraque, Mesaque e Abede-Nego saíram do 

fogo. 



O Pai livra Daniel na cova dos leões  

Daniel – 6: 16; 22 Então o rei ordenou que trouxessem a 

Daniel, e lançaram-no na cova dos leões. E, falando o rei, 

disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, 

ele te livrará. 

O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, 

para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim 

inocência diante dele; e também contra ti, ó rei, não tenho 

cometido delito algum. 



O Pai provê vitória para Davi e Golias – 1 Samuel 17:45-50  

E Davi disse ao filisteu: "Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, 
mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de 
Israel, a quem você desafiou. 
Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua 
cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos 
animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 
Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor 
concede vitória; pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas 
mãos". 
Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção 
da linha de batalha para enfrentá-lo. 
Retirando uma pedra de seu alforje ele a arremessou com a atiradeira e atingiu o 
filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no 
chão. 
Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra; sem espada na mão 
ele derrubou o filisteu e o matou. 



São estes os pensamentos 
que temos a respeito do 

Pai?  



O que talvez pensamos a 
respeito Dele? 



- Ele é arbitrário 

- Ele não me ama  

- Não ouve minhas orações 

- Ele não fala comigo 



Pensamentos errados a 

respeito do Pai estimulam 

um relacionamento raso 

com Ele 



Um relacionamento raso 

com o Pai estimula 

tomarmos decisões 

erradas. 



Decisões baseadas na 
insensatez, na falta de 

temor e na independência 
trazem consequências 

devastadoras 



Lutar com as próprias 

forças não traz de volta a 

minha posição diante do Pai 



As vezes ainda 

alimentamos dentro de 

nós a esperança que o 

mundo pode nos dá o 

que precisamos 



Não há nada no mundo 

que se possa aproveitar 



Um momento de 

sensatez: Precisamos 

trazer a memória aquilo 

que nos traz esperança 



O arrependimento é o 

rompimento com o mundo 

e de tudo o que ele 

representa, para 

retornarmos ao Pai 



A atitude do Pai para com 

o filho que havia se 

perdido é de um amor 

inexplicável 



Momento de restauração e 

restituição 



Um relacionamento raso 

com o Pai abre brechas 

para vivermos uma vida 

legalista 



A Palavra de afirmação do 

Pai é tudo que precisamos 

para sermos curados 



Jesus é o nosso modelo de filho 


