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 Acabamos de celebrar o dia dos pais, e nos cultos de domingo ouvimos os 

pastores Adoniran Melo e Michel Piragine ensinando preciosos valores bíblicos para a 

paternidade. Ser pai é uma missão tão importante, que Deus desejou também ser 

chamado com esse título, revelando que seu projeto para a humanidade inclui a 

certeza de que fomos adotados por Ele, e pelo sacrifício de seu filho primogênito, nós 

também temos acesso à sua herança, caso decidamos viver sacrificialmente como Jesus 

viveu (Romanos 8.17). 

 Nosso Pai celeste nos ama tanto, que seu próprio filho nos garantiu: Por acaso 

algum de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho, quando ele pede pão? Ou 

lhe dará uma cobra, quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas 

boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe 

pedirem! (Mateus 7.9-11). Nesse versículo, Jesus nos ensina algumas lições preciosas: 

1. O natural para um pai, é que ele deseje sempre o bem pra seus filhos, ainda que sua 

natureza seja pecaminosa. Infelizmente muitos de nós não tiveram a oportunidade de 

experimentar essa bondade paterna desejada e esperada por Deus, ou por nunca terem 

conhecido seu pai biológico ou por terem sido criados por um homem mau, que não 

honrou sua missão paterna. Seja qual for a sua realidade, saiba que Deus ama tanto 

você, que mandou seu único filho para morrer por sua causa. Foi isso que Paulo nos 

garantiu: Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos 

nós! Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? (Romanos 8.32). 

Quando a lembrança da presença ou da ausência do seu pai terreno só lhe trouxer 

dores, lembre-se do Pai que entregou tudo só para que você se tornasse filho dele! 

2. Deus ama nos dar coisas boas! Que notícia maravilhosa! O problema é que nem 

sempre temos maturidade suficiente para entender o que é bom e o que é mau. Nosso 

Pai celeste nunca nos dará algo que vá nos prejudicar, ainda que seja justamente o que 

mais desejamos, por isso, precisamos estar sempre agradecidos pelo “sim” e pelo 

“não” do nosso papai, sabendo que ambos, quando vêm dele, cooperam 

conjuntamente para o nosso bem (Romanos 8.28). 

 Para terminar, não podemos esquecer que a maneira de pedirmos preferida de 

nosso Aba Pai, é quando oramos e buscamos intimidade com Ele. Nesse tempo de 

intercessão pela restauração completa do Pr. Paulo Davi, entre no seu quarto em 

secreto confiante de que o Papai, que te vê no secreto, vai te recompensar! (Mateus 6.6) 



 

  


