
DESFRUTANDO A PATERNIDADE DO PAI – Mt 7:9-11 

Você está desfrutando a paternidade do Pai? 

Sabemos que o Senhor nosso Deus é forte e poderoso, e que também é um Pai amoroso, justo e cuidadoso. 

Mas como ter uma intimidade com um Pai tão especial? 

Nossa referência paterna neste mundo é o nosso pai terreno (biológico ou adotivo), que nos ensina os primeiros 

valores, princípios e nos educa; entretanto nem todos tiveram a oportunidade e a benção de ter um pai presente, 

sempre participativo em nossas vidas. 

Por isso, muitas vezes tendemos a nos relacionar com Deus Pai da mesma forma como nos relacionamos com nosso 

pai terreno, e mesmo que seja um bom relacionamento, isto não nos permite desfrutar plenamente desta 

paternidade tão especial. 

O Senhor Jesus nos ensina que somente o Pai é verdadeiramente bom em tudo o que faz e que por isso, Ele nunca 

erra. Por não conhecê-lo profunda e intimamente, não temos condição de desfrutar desta paternidade como é o 

desejo do Pai. 

Intimidade – um relacionamento especial – Lc 15:11-19. 

Quando algo que não é bom entra em nosso coração e contamina a nossa alma e nosso espírito, caímos em pecado, 

e nos afastamos da casa do Pai e de nossos irmãos, nos desviando e até fugindo da presença Dele, pois acreditamos 

que precisamos buscar por algo diferente ou melhor.  Precisamos orar e vigiar para não permitir que as fraquezas da 

carne encham nossos corações de coisas e pensamentos ruins, falsos valores, que tendem a nos enfraquecer na fé e 

nos levar ao fundo do poço, contaminando nossa vida em todos os aspectos: família, trabalho, igreja e 

principalmente em nosso relacionamento com o Pai.  A Palavra nos adverte que sem santificação ninguém verá a 

Deus.  Se nos afastarmos dos valores e princípios da Palavra, como esperar que nossa vida seja frutífera? Boas 

árvores, bons frutos e boas sementes... Assim também é nosso Deus e Pai que nos abençoa para que sejamos 

frutíferos (em todos os sentidos), mas senão soubermos administrar o que nos foi dado, abriremos caminho para 

que o diabo cumpra sua missão neste mundo: roubar, matar e destruir. 

Nesta parábola, o pai repartiu os bens de forma justa e igual para os dois filhos; um decidiu partir para longe e ter 

uma vida de volúpias destruindo sua herança e sua identidade de forma dissoluta, enquanto o outro deixou que sua 

identidade fosse roubada sem que percebesse, já que nunca havia vivido na presença e alegria com seu pai. Ora, o 

diabo procura de todas as formas roubar-nos do convívio com tudo o que é relacionado com o Pai, nossa identidade 

e paternidade. Age de forma silenciosa para matar a nossa confiança, nossa fé e principalmente nosso amor em 

nosso Senhor Jesus. Depois destrói nossa vida como filhos de Deus, levando-nos a cair na morte eterna. 

Hb 10:25-26 – A igreja (a casa do Pai) é o lugar mais seguro em que podemos entrar, é um local de relacionamento e 

de comunhão entre irmãos e por isso mesmo sujeito às diferenças e desigualdades que, se não forem tratadas com 

respeito e amor, resultarão em atritos, desavenças e outros sentimentos negativos; por isso a igreja também é um 

lugar de aprendizado, cura e aperfeiçoamento de nosso caráter, um lugar de entender o porquê e como começar a 

santificação de nossas vidas.  Podemos afirmar que longe do Pai e de sua casa, entramos em queda livre, material e 

espiritualmente.  Deus em seu infinito amor pela humanidade, nos enviou seu filho amado para nos ensinar, 

fortalecer e acreditar pelo seu exemplo, que se conhecermos nossas limitações e fraquezas, poderemos pela nossa fé 

superá-las para que o diabo não tenha como nos contaminar, aproveitando-se das pequenas brechas abertas pelos 

sentimentos e atitudes negativas que azedam e amarguram o nosso coração. 

Reconhecer e honrar a paternidade – Lc 15:20-32. 

O Pai em seu amor e compreensão permite-nos o uso de nosso arbítrio, respeitando as nossas escolhas sem 

interferir em nossas decisões. Porém, Ele nos adverte e nos alerta dos perigos e das armadilhas à que estamos 

sujeitos quando nos afastamos de sua presença e negamos o seu amor e o sacrifício de nosso Senhor Jesus.  

Depois que caímos em pecado, pedimos perdão ao Pai e angustiados clamamos pelo seu resgate, apesar de nossos 

erros e fraquezas, e esperamos que Ele nos receba de volta e nos ame novamente, envergonhados por tê-lo 

decepcionado e quebrado a sua confiança em nós... 

Mas este Pai é tão amoroso e misericordioso que nos recebe de braços abertos, e nos resgata deste mundo de 

mentiras e vícios, lembrando- nos que nunca deixou de ser nosso Pai (paternidade), limpando-nos de toda sujeira e 

abrindo as portas de sua casa, nos recebendo com alegria e júbilo pela nossa volta. 

O Senhor Jesus nos disse que a casa do Pai tem muitos quartos, e que o maior sonho de Deus Pai é ter todos os seus 

filhos e filhas juntos Dele, vivendo em comunhão de amor e paz por toda a eternidade. Assim como na parábola, o 

pai espera pelo dia da volta do filho pródigo para desfrutar da presença deste filho. 

Deus nos fez promessas e sabemos que é honrado e fiel para cumpri-las. 

Mas será que somos merecedores e dignos para recebê-las? 

Precisamos agradecer ao Senhor por todas as bênçãos recebidas e pelas que ainda estão por vir sobre a nossa vida, 

para desfrutarmos com sabedoria, mas acima de tudo também abençoarmos uns aos outros segundo a Sua vontade. 

Viver a paternidade de deus é muito mais do que ser suprido por ele. 

Você está pronto para buscar a intimidade e desfrutar a paternidade do Pai?  


