
 

 

 

EU TENHO UM PAI  
 

Hoje vamos começar nosso GF lendo a 

passagem bíblica de Lucas 15:11-32.  
Esse texto bíblico fala sobre a história do 

filho pródigo, e sempre que lemos esse texto nos 

focamos naturalmente no filho, mas hoje vamos 

abordar as atitudes do pai.  

Vamos entender hoje quem esse pai 

representa, o que ele deseja, como ele vê ou fica 

diante da situação de ver seu filho longe de casa?  

Vamos lá...  

Ao retornar para casa o pai não pensou 

duas vezes, e já providenciou uma festa de 

retorno ao seu filho, tamanha era a sua felicidade 

em poder novamente ver o seu filho.  

Veja que esse pai era um pai bom. E da 

mesma forma é o nosso Deus, e em Salmos 37:4 

diz: “Deleita-te também no Senhor, e te 

concederá os desejos do teu coração”.  

Outro ponto que é muito importante 

notarmos nesse pai é que quando ele avistou seu 

filho ele não estava magoado ou chateado e nem 

sequer esperou seu filho chegar e se humilhar 

pelo seu perdão, muito pelo contrário, ele de 

imediato já foi abraçando o seu filho com muito 

amor e alegria.  

O pai dessa passagem restaurou o seu 

filho dando lhe alguns presentes, como: 

dignidade, roupa, autoridade/anel, ministério, 

sandália, provisão abundante/novilho cevado.  

Na casa de seu pai, o filho pródigo não se 

sentiu um estranho ou humilhado, mas sim 

participante de tudo o que era de seu pai.  

Assim é o nosso Deus. Ele é Deus. Deus 

é o nosso Pai. Deus nos criou, amou e preparou 

tudo o que nós precisamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ele é quem supri as nossas necessidades e 

nos dá um futuro próspero e abençoado ao seu 

lado. Deus, nosso pai, está sempre de braços 

abertos nos esperando, não importa qual seja a 

forma como cheguemos a Ele. Ele ainda chora e 

sofre por você e suas escolhas. Quando estamos 

distantes, Ele sente a nossa falta. Hoje Ele quer 

nos curar.  

Por isso eu te pergunto: onde você vai 

querer viver? Na casa do Pai, usufruindo de tudo 

o que é dEle; ou na independência, sendo 

humilhado e envergonhado? Não tenha medo de 

voltar para o Pai. Na casa do Pai é bem melhor.  
 

SEMANA 18 À 24 DE 

MAIO DE 2020! 

 

“Deleita-te também no Senhor, e te concederá 

os desejos do teu coração”. 

Salmos 37:4 

QUEBRA-GELO: Como foi a sua semana? 

Compartilhe algo com o GF que aconteceu com 

você na última semana.  
 

ATENÇÃO! Líder, realize o seu GF presencial ou 

por meio de alguma plataforma digital ou envie a 

msg do GF no grupo de whats do seu GF. Vamos 

edificar vidas com a palavra do nosso Deus! 


