“PATERNIDADE DE DEUS”
Conhecer o coração paterno de Deus é ver o criador como Pai, é reconhecer o seu real amor por
nós, é valorizar a nossa eleição como filhos. São muitas as circunstâncias que levam as pessoas a
terem limitações diante de Deus, tais como um pai ausente ou de dura cerviz. Os nossos pais
erram, eles não são perfeitos, e muitos pais erram pois não receberam o amor paterno, e por
isso, não sabem amar, não conseguem transmitir nenhum sentimento aos seus filhos, o que faz
gerar uma independência doentia, identificando assim pessoas com dificuldades de se relacionar,
principalmente com Deus, e de reconhecê-lo como Pai. Deus é amigo, é fiel e justo, mas também
é Pai, e cuida de nós como filhos! “Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para
andardes, uma vez mais, atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por
intermédio do qual podemos clamar: “Abba, Pai!” (Rm 8:15). Somos adotados por Deus, somos
herdeiros e amados do nosso Pai celestial. Outrora Jesus era unigênito, mas hoje é o primogênito,
pois o Pai celestial nos amou e escolheu nos abençoar, somos seus filhos junto com Cristo.
O mundo tenta nos corromper, injetando em nós uma alienação à rejeição, para deixarmos de
acreditar nas promessas de que somos filhos, mas a Palavra de Deus nos dá a garantia de que
somos filhos amados. E como filhos eleitos, podemos ter uma vida transformada, livres de toda
condenação e jugo, tendo assim postura de filhos de Deus. Não somos abandonados, mas
escolhidos pelo Criador, para conhecer tudo o que Ele tem de melhor para nós, e desfrutar a cada
dia desse amor, que é real, verdadeiro, que não vem do coração do homem, mas vem do coração
paterno de Deus.

O homem e a paternidade: primeiro professor, provedor e modelo de amor.

Você sabe qual a única expressão religiosa no mundo que apresenta o seu Deus como Pai? Não?!
Pois, te respondo: o cristianismo. Quantos pais se afastam de suas casas? Quantos homens estão
morrendo na flor da idade? Quantos homens em situação de rua? Deus, em Sua infinita bondade
e misericórdia, já Se apresentava para a ressignificação em decorrência dessas ausências.
Se pensarmos na gestação de uma criança, a voz masculina é a primeira a ser reconhecida pelo
bebê. Isso! A voz da mamãe para ele é a sua própria “existência”! O grave da voz do pai se
distingue aos ouvidos dessa criança.
O cuidado e a expectativa com a chegada dos herdeiros remodelam o cérebro dos homens,
fazendo-os mostrar os mesmos padrões de engajamento cognitivo e emocional que são vistos nas
mães. Sabemos que todos somos formados pelo conjunto de leis, crenças e valores que nos
cercam. Portanto a figura paterna significa para os pequeninos a lei, disciplina e limite.
O papai, em seu lar, torna-se a principal referência que leva os filhos a conhecer quem é Deus.
Explico:
Onisciência – os filhos não se furtam ao privilégio de expressar os seus “por quês” e tantas outras
perguntas fáceis e ou embaraçosas, pois veem em seu pai a imagem daquele que sabe de todas
as coisas;
Onipresença – sempre que os pequenos fazem algo errado ou querem se mostrar, buscam por
toda a parte aquele que “vê todas as coisas e está presente em todos os lugares”;
Onipotência – sempre imaginam que os pais são os melhores, mais fortes, sempre vencedores!
A presença paterna contribui para a autoestima, autoconfiança e segurança dos seus filhos. É a
participação dos papais em limites, disciplinas, brincadeiras e experiências dos filhos que os
tornarão adultos seguros e emocionalmente resolvidos! Considerando os valores espirituais,
aprendemos que a benção dos pais é importantíssima! Quantos de nós nos acostumamos a pedila – “Bença, pai”!

Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, nos retrata de forma muito assertiva que a benção paternal
reforça o sentido de identidade, proteção e direção. Jesus, levado ao deserto pelo Espírito, foi
tentado exatamente nisso: “Se és FILHO DE…”.
Por causa do reforço positivo de Seu Pai, pela presença e pela boa formação, esse jovem venceu
Suas principais provas de vida. Jesus sabia quem era Seu Pai!
Portanto quero encorajar e desafiar a todos os homens que já são pais, àqueles que sonham em
ser e, principalmente, a todos os filhos, a reverem seus conceitos e lutarem com todas as suas
forças para combaterem estes ensinos sutis e perigosos que vêm se formando em nossa
sociedade ao longo do tempo.
Procurem vislumbrar o privilégio de serem o primeiro professor, o provedor plural em suas casas
(alimento, educação, lazer, espiritualidade crescente…) e o modelo de amor.
Que o Pai celestial nos abençoe e nos inspire nesta preciosa missão!
“PATERNIDADE ESPIRITUAL”
A ordem de pai e filho é a base de todo o ministério em toda a Bíblia.
Quando tratamos do Reino, esta é uma ordem espiritual e, portanto, não necessita de geração
biológica, isto é, de um pai espiritual para seus filhos espirituais.
Os mesmos princípios aplicados à paternidade natural ou biológica são aplicados à paternidade
espiritual.
Elias pai de Eliseu (2 Reis 2:12)
Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: “Aba, meu mestre! Meu pai! Tu foste com os
carros de guerra e os cavaleiros de Israel!” E quando já não podia mais segui-lo com os olhos,
Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou ao meio.
Ap João tinha filhos (3 João, 1:4)
“Ora, não tenho alegria maior do que esta: saber que meus filhos estão andando na Verdade.”
Ap Paulo tinha filhos (1 Co 4:14-17)
“Não vos escrevo dessa forma com a intenção de vos envergonhar, mas para vos advertir, como a
meus filhos amados. Pois, ainda que venhais a ter dez mil tutores em Cristo, não teríeis,
entretanto, muitos pais. Porquanto em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por intermédio do
Evangelho. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Por esse motivo, vos estou
enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos trará à lembrança o modo como
vivo em Cristo Jesus, em conformidade com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas”.
O papel do Pai é... dar nome ao filho – Lc 1:13 Entretanto, o anjo lhe assegurou: “Não tenhas
medo, Zacarias; eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe
porás o nome de João.
O papel do Pai é... transferir um legado – I Cr 25
O papel do Pai é... autoridade para abençoar. As palavras que dizemos aos filhos, biológicos ou
espirituais são de suma importância. Elas transmitem vida ou morte. A escolha é sua! Você
precisa produzir vida com suas palavras. Deus nos chamou para abençoar e não para amaldiçoar.
O papel do Pai é... proteger, trazer segurança, traçar limites
O papel do Pai é... instruir, ensinar Dt. 6.6,7
O papel do Pai é... corrigir e disciplinar – Pv. 13.24 e Pv. 13.12
Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama; quem o ama de fato não hesita em

corrigi-lo. A expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o
vigor da vida. Muitos problemas da sociedade atual poderiam ser evitados se os filhos fossem
bem disciplinados de acordo com os princípios e os valores da Palavra de Deus. Essa onda de
delinquência mostra quão distante disso nós estamos, e até mesmo dentro da Igreja.
O papel do Pai é... deixar uma herança – Gn 26.3
O papel do Pai é... ser um exemplo – I Co 4.15,16; I Co 11.1
O papel do Pai é... amar – Jo. 3.35; Jo. 5.20
Pai = Discipulador → Filho = Discípulo
Se o filho não teve um bom pai terá dificuldade em chamar Deus de Pai, então: "O teu mentor
espiritual tem sido um bom pai?" Não! Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar em seu espírito,
ELE te redirecionara o teu DNA profético.
Pai é Líder, Amigo, Transmissor de Bençãos, Protetor, Provedor e Disciplinador.
Filho sem pai não tem identidade espiritual, desvia-se dos desígnios, vive sem limites.
Filho com pai tem herança profética, possui identidade definida, torna-se bom pai.
PATERNIDADE cobre a Orfandade, confere Autoridade, quando honrada atraí bençãos aos filhos.
JESUS teve um pai (José), seu mentor terreno (cobertura). Não sirva a Deus seguindo
regulamentos mas tendo com ELE, "uma intimidade".
“PATERNIDADE GERACIONAL”
Samuel e Josué
Que isso seja escrito para a geração futura, para que um povo, que ainda será criado, louve o
SENHOR, declarando: Uma geração à outra fará o louvor de tuas obras, proclamando teus
maravilhosos feitos.
Três gerações e um só propósito: Avós, Pais e Filhos.
2 Tm 1:5 - Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em
sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti.
Êx 6:3 - Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, Deus Todo-poderoso; mas pelo meu
Nome, Yahweh, não lhes fui conhecido.
Unção Geracional Joel 3:20 - “Judá, por sua vez, será habitada para sempre e Jerusalém por todas
as gerações”.
Mt 1:1-3 - “Livro da genealogia de Jesus Cristo, Filho de Davi, Filho de Abraão: Abraão gerou
Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos”
Seja Filho e Pai como Deus assim deseja e o predestinou. Seja Filha e Mãe como Deus assim
deseja e a predestinou.
Esaú desonrou a herança da paternidade.
Hb 12.16-17
Nabote honrou a herança da paternidade.
1 Rs 21:1-3
Paternidade tem haver com filhos biológicos e espirituais. Seja Filho e Pai como Deus assim
deseja e o predestinou. Seja Filha e Mãe como Deus assim deseja e a predestinou.

