
ASSUNTO DA SEMANA: O pai que eu quero ser! 

Curitiba, 08 de agosto de 2021 

 

Objetivo do encontro: Refletir sobre a importância de uma paternidade exemplar, como a de Jó, e os 

aspectos indispensáveis desse estilo de paternidade.  Entender que temos como Pai perfeito, o nosso Deus, 

que nos ama e tem cuidado de nós, independente do modelo de pai que tivemos. 

 

Para o líder: Você pode transparecer no teu grupo os aspectos desse Pai perfeito que tem cuidado de seus 

filhos. Peça a Deus cada vez mais sabedoria, criatividade e sensibilidade para atingir o coração dos seus 

liderados. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO: O Pai ideal!  

Conte ao grupo um momento da sua vida em que você sentiu a paternidade perfeita de Deus. Como foi?  

20 MINUTOS 

1. Ousado Amor! https://youtu.be/wiLZvswop2w 

2. Leiam o Salmo 63: 1-8 e comentem sobre como é esse “amor melhor que a vida” e como é em Deus estar 

com a “alma satisfeita como em rico banquete”.  

3. A Benção.  https://youtu.be/v8gaG2ed01I 

O PAI QUE EU QUERO SER– Pr. Adoniran – Jó: 1: 1-5 

 

INTRODUÇÃO: O ser humano tem diferentes experiências com a paternidade. Algumas pessoas tiveram pais 

fantásticos, outras tiveram pais que infelizmente não foram bons exemplos, mas de alguma forma, sempre há a 

possibilidade de ver um bom exemplo e aplicar para nossa vida.  Hoje o desafio é olhar para o exemplo de um 

personagem bíblico: Jó. Os comentaristas não sabem muito sobre ele, mas os poucos registros bíblicos 

escancaram o tipo de pai ele foi e que tipo de pai nós podemos ser nestes dias. Especificamente no versículo 5 

esse estilo de paternidade nos inspira a ser:  

1. UM PAI PRESENTE. Ser presente, não é só estar perto e conectados em outras coisas. Ser presente é 

estar conectado ao momento, é conhecer a realidade da vida do filho. Jó estava preocupado e presente na 

vida de seus 10 filhos e levando-os à presença de Deus. Estar presente na vida deles é perceber o jeitinho 

de cada um, como fazem, como percebem, do que mais gostam de brincar e o filme que assistem, etc. No 

universo infantil brincadeira não é brincadeira, é a coisa mais importante. Ser presente é saber o que está 



acontecendo na vida dos seus filhos, valorizando o que eles fazem corretamente e também sendo inspiração 

no que precisam melhorar. Que bom quando estamos presentes nos momentos de oração dos nossos filhos, 

aproveitando essa hora para elevar a um momento único na história deles. 

Compartilhe com o grupo algum momento em que você, assim como Jó, esteve presente de verdade 

na vida do seu filho. Você conhece qual é a janela de comunicação entre você e seu filho ou filha? 

 

2. UM PAI QUE REVELE JESUS NA VIDA DOS SEUS FILHOS.  Jó nos mostra a importância da oração 

dentro do lar. Um pai que revela Jesus nas suas atitudes através da paternidade. Jó fazia isso para que seus 

filhos percebessem que ele era um homem de Deus e um pai que revela Jesus no seu jeito de ser, com 

aquilo que se faz. Os professores, amigos e youtubers tem uma influência gigantesca na vida dos filhos. 

Precisamos ser criativos para influenciar de forma intencional os filhos, com oração, leitura da bíblia e 

relacionamento profundo e íntimo com Deus  

De que maneira seus filhos percebem Jesus em você? Como você percebe Jesus na vida do teu pai? 

Como você pode ser influência da paternidade de Deus na vida de pessoas? 

 

3. UM PAI QUE INTERCEDE FERVOROSAMENTE PELA SANTIDADE DE SEUS FILHOS. Jó buscava a 

Deus continuamente para que os seus filhos fossem abençoados. A oração pela salvação dos filhos é uma 

necessidade diária. Hoje é tempo de pais presentes, que intercedam pelos seus filhos, mas também pelos 

colegas, professores, pelos vídeos que os filhos assistem, pelos desenhos, ou seja, por tudo que é 

importante e exerce influência sobre eles. Imagine a sensação de ver seus filhos prostrados, entregando sua 

vida para Jesus. Que emoção ver seus filhos descendo ao batismo, ou ganhando outros para Jesus. Para 

isso olhe para seus filhos com um amor tal como é o amor de Deus por nós. Que eles possam olhar para o 

alto e ver Deus como um pai ou uma mãe muito melhor que você. 

Compartilhe um momento em que você orou por seus filhos e como foi essa experiência. Você não é 

pai ou mãe ainda? Compartilhe momentos como esses que você viveu com seus pais ou com outras 

pessoas que desenvolveram esse papel de paternidade na tua vida. 

 

Conclusão: De alguma forma você está influenciando alguém de maneira paterna. Talvez você não tenha noção 

da influência que você está gerando no mundo. Olhe para esse exemplo de Jó, sendo um pai que revela Jesus. 

Os seus filhos mudarão a história, mudarão esse mundo se você decidir seguir esse estilo de paternidade. 

 

Checagem: a) Você tem sido um pai presente? b) Seus filhos conhecem o poder da oração? c) Seus filhos tem 

dificuldades em algum aspecto de seu comportamento? Você já experimentou orar COM eles por essa questão? 

Seja ousado! Ensine seus filhos a confiar no Senhor. 

15 MINUTOS  

Nesta semana, aproveite o clima de paternidade para marcar um momento da sua vida, tendo um pai terreno ou 

apenas o Pai Celestial. Se você tem filhos invista intencionalmente na vida deles e nos 3 aspectos desta 

mensagem, e viva em abundância tudo aquilo que o Senhor planeja para seus filhos: presença marcante, amor e 

transformação. Seja grato àqueles que de alguma forma desempenharam um papel de paternidade na tua vida. 

10 MINUTOS 

Vamos orar para que os planos de Deus se cumpram na vida das famílias. Que pais e filhos encontrem perdão, 

amor, alegria e vivam o melhor de Deus para sua vida. 



Oremos também pelos enfermos e enlutados. Àqueles que perderam seus pais nesse tempo pandêmico. Que o 

Pai Celestial seja o consolo e a alegria para a nova fase de vida. 

 

Cursos com inscrições abertas 

 
 

 

Link inscrição: pibcuritiba.org.br/cursoage 

 


