Título: Agora sou pai.
Ministrado pelo Pastor Enoc Pinheiro de Góes em 12 de Agosto de 2018.

Provérbios 22:6; 13:20 e 29:15
INTRODUÇÃO
Querido Líder, a folha de mensagem dessa semana foi toda desenvolvida para os pais. No entanto, ela também retrata a
realidade para as mães e filhos. Se você está em uma célula de solteiros traga a mensagem para a realidade de FILHOS e
como eles estão vendo seus PAIS/MÃES.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nesse domingo comemoramos o Dia dos Pais e o fato de você ser pai e frequentar uma igreja não significa que você será
um pai bem sucedido. A Bíblia estabelece princípios que nos coloca na direção para que sejamos bem sucedidos. A igreja
coopera com os princípios, mas a tarefa principal vem de casa.
PERGUNTA: Comente essa frase: “Os pais têm de deixar claro quais são os pontos a serem negociados e quais são os
limites inegociáveis.” August Cury

RESUMO DA MENSAGEM
MODELOS DE PAIS NA BÍBLIA
1.
2.

Um pai que fracassou: O Rei Davi e o sumo sacerdote e juiz de Israel Eli foram exemplos de pais que não
acompanharam o crescimento dos seus filhos, e não os corrigiram e nem deram direções espirituais a eles.
Um Pai bem sucedido: Deus é o melhor exemplo de pai que ama e corrige. O pai do filho pródigo também retrata
qualidades que um pai deve ter: amoroso, hospitaleiro, que abraça, que trabalha na reconciliação, perdoa e etc.

PERGUNTA: Leia Deuteronômio 6:1 ao 9, 13 a 1, 17 e 18. Diga quais são os ensinos que Deus deixa para pais e filhos (R:
Amar a Deus, ensinar com persistência, etc)
PERGUNTA: Se você morrer hoje, quais as lembranças que seus filhos terão de você?

CONCLUSÃO
Ser pai é amar, suportar, ter paciência, até mesmo passar vergonha por uma situação que o filho criou. Ser pai é tolerar,
acolher, verbalizar “Eu te amo”, é abraçar, elogiar, é acompanhar a vida dos filhos. Escolha hoje viver o melhor com a sua
família e aproveitar as oportunidade para ser feliz e fazer alguém feliz. Por isso, deixamos hoje o desafio de você ter um
tempo de qualidade com seus filhos/pais e verbalizar pessoalmente o quanto você o ama.
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CULTO DE CELEBRAÇÃO: Todo domingo às 09h00 e às 18h00 / TADEL: Toda terça-feira as 19h20 no TABERNÁCULO.
CULTO DA VITÓRIA toda quinta-feira as 20h00 no Tabernáculo / ORAÇÃO: De 2ª a 6ª feira ás 06:30h na Tabatinga.

QUILO DO AMOR E SANTA CEIA: Neste domingo nos Cultos de Celebração.
CONGRESSO MULHERES: Dias 12 e 13 de Outubro. Inscrições no 2° Lote – R$55 até dia 31 de Agosto
CONF SEVEN REAÇÃO: Dias 07 e 08 de Setembro. Garanta sua vaga.

