
                      

A MAIOR VONTADE DO PAI DO CÉU 
             

TEMPO DO AMOR E CUIDADO UNS PELOS OUTROS (20 min) 
Momento de conhecermos os nossos convidados, compartilharmos as nossas necessidades e orarmos uns 

pelos outros.  

 

“Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no 
céu dará o Espírito Santo a quem o pedir!" (Lucas 11: 13) 

 
 

TEMPO DE LOUVOR (10 min); 
 

QUEBRA-GELO (5 min);  
 

TEMPO DA PALAVRA – Para ler e Refletir (5 min) 
 Pai é sinônimo de proteção, amor, firmeza e ternura. Todo bom pai deseja que seus filhos sejam 

prósperos e felizes. Dentro da perspectiva da missão paterna qual é a coisa mais importante que um pai 

deseja para o seu filho? 

 Henry Ford desenvolveu a produção do carro em série para que o seu nome ficasse marcado na 

história automobilística, e não o nome do carro norte-americano em si. Steve Jobs, um dos fundadores da 

marca Apple desenvolveu a produção do sistema de computadores não para que os computadores fossem 

lembrados por gerações, e sim para que o seu nome fosse lembrado como seu idealizador. Deus, o Pai do 

céu, nos criou para a sua glória. Deus não quer tão somente que sejamos salvos da condenação eterna, mas 

quer que vivamos para a glória dEle. O mais importante para o Deus Pai em relação aos seus filhos é que  

estes sejam salvos e vivam para glorificá-Lo através de uma vida abundante estabelecida pela sua Palavra.   

A Bíblia nos mostra que naturalmente, por causa do pecado original, nós não temos bondade (Rm 7: 

18-20). Mas nos mostra também no Salmo de Davi que “A lei do SENHOR é perfeita e revigora 

(converte) a alma. (19: 7a)  

Na mensagem do último domingo fomos encorajados a nos posicionar como filhos obedientes 

refletindo o bom caráter do Pai através do seu Filho Jesus: “Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o 

Pai celestial de vocês.” (Mt 5: 48) E qual é a maneira do Deus Pai ser glorificado através dos seus filhos? 

         JESUS, O Filho de Deus, sempre dependeu do Pai do céu. A grande alegria de Deus Pai é ver seus 

filhos amados na total e constante dependência dEle. Para isso precisamos andar em obediência aos seus 

preciosos ensinamentos sendo aperfeiçoados no amor a Sua Palavra que é a lâmpada e a luz diária para a 

nossa caminhada. É na obediência em amor que um filho mostra o senhorio de Cristo em sua vida. 

“Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra.” (Sl 119: 9) 

 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO (40 min):  

1- A Bíblia nos mostra em Jo 1: 12-13 que para nos tornarmos um filho de Deus precisamos 

receber Jesus em nossa vida. Do contrário, o ser humano nascido de maneira tão somente  

natural, permanece como criatura. Você já tomou a decisão mais importante de sua vida 

conforme Romanos 10: 9-10? Você pode compartilhar sua experiência como se tornou um filho 

de Deus? 

2- Qual é a sua relação diária com a Palavra de Deus? Como podemos a cada dia envolver mais 

pessoas do nosso convívio com a prática da leitura da Palavra de Deus? 

3- Sabendo que a Palavra de Deus tem o poder para transformar tudo, você pode compartilhar a 

sua experiência de como a Bíblia tem feito a diferença na sua vida, em sua família, no trabalho, 

na escola, na Igreja? 

TEMPO DE CLAMOR (10 min): Vamos formar duplas de oração agora para que estejamos orando e 

compartilhando a Palavra da Maratona bíblica da PIBAC durante esta semana? Podemos compartilhar no 

próximo encontro essa experiência. 

www.pibaguasclaras.org.br  
   Águas Claras, 15 a 17 de agosto de 2018.  

Lembre-se!   O encontro do nosso PGM não é 

um culto no lar, mas é a Igreja fora das quatro 

paredes do Templo, nos lares, amando e 

cuidando uns dos outros no mover do Espírito 

http://www.pibaguasclaras.org.br/

