
ASSUNTO DA SEMANA: O DESAFIO DE SER PAI EM NOSSOS DIAS 
Curitiba, 09 de agosto de 2020 

 
Objetivo do encontro: Aprofundar nas atitudes que o Senhor nos orienta a ter para com os filhos para 
então enfrentarmos os desafios da paternidade em um mundo que prega valores tão distorcidos.  
 

Para o líder: O roteiro apresenta uma sugestão a ser utilizada na sua célula e você é a pessoa que 
melhor conhece o teu grupo, portanto pense em como melhor aplicar principalmente as perguntas. Se 
no grupo alguém ainda não é pai, ou não tem mais o pai ou ainda não pôde resolver pendências 
conflituosas com o seu pai, acolha e lembre que o Pai celestial não falta, não falha e nos ama 

incondicionalmente. Ele é o Pai que nos consola em todas as tribulações. (II Co 1:3-4)   

10 Minutos - QUEBRA GELO 
Líder, sugerimos que você procure na internet um gerador de palavras aleatórias e desafie alguns 
participantes a criar uma definição para pai com aquela palavra. Deixe a criatividade aflorar. Quanto 
mais aleatórias as palavras, mais engraçado. Por exemplo, definir pai com a palavra costureira. Só 
risos! 
 

 
 
20 Minutos 

1. A ti ó Deus fiel e bom Senhor 
2. Vamos ler Mateus 6: 9-13? 
3. Vamos fazer orações frases de exaltação e agradecimentos pelas bênçãos da semana.  
4. Que tal cantar essa oração? Vamos lá? Pai Nosso 
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Introdução  
Esta é a semana dos pais! Que alegria! Entretanto, o mundo pós-moderno defende que cada um deve 
viver com autonomia sem a interferência dos pais. Diante dessa realidade a bíblia nos apresenta 
atitudes para vivenciar e vencer esse enfrentamento: 
 



1. LEVE OS SEUS FILHOS A JESUS (SL 78:5-8): Na Bíblia o pai é o maior protagonista da fé e dos 
valores cristãos na vida de seus filhos. Aproveite as oportunidades e desenvolva a disciplina do 
culto doméstico, ajude seus filhos a avaliarem todos os valores e pensamentos da sociedade à luz 
da Palavra de Deus, conte as suas histórias de fé e ore abençoando-os. Em meio a toda esta 
confusão mundial, Deus está nos dando uma grande oportunidade.  

Será que os pais tem sido os sacerdotes de suas casas? De que maneira isso é possível? 
Como podemos ajudar nossos filhos a enxergar o mundo com as lentes da palavra de Deus? 
 

2. TRATE O CORAÇÃO DE SEUS FILHOS (Gn 37:11): A Bíblia nos ensina que os filhos precisam 
que o seu coração seja tratado e esta é uma missão que não pode ser terceirizada, nem 
compensada com outras coisas. Você é o único que pode pastorear o coração de seu filho. Este 
privilégio é intransferível!  É teu o primeiro passo. Volte-se para o teu filho para que você possa 
tratar o coração dele. 

O que você tem feito para deixar o teu filho se sentindo seguro para abrir o coração para 
você? 
Compartilhe uma situação de vida em que você pode ter falhado como pai. Que atitude 
tomaria agora depois de ter estudado essa mensagem? 
  

3. ORE PELOS SEUS FILHOS (Lm 2:19a): Por vezes o pai se sente impotente, mas Deus é o Pai 
que pode aquilo que não podemos. Por isso a Bíblia nos orienta a orar com perseverança e 
intensamente pelos mais diversos motivos e também orações de bênçãos. 

Quais as bênçãos que você já proferiu para os teus filhos e estão claras para eles? 

Que bênçãos na tua vida você atribui à oração de seus pais por você? 

 
CHECAGEM 

De que maneira você tem usado o teu tempo para cumprir a tua missão como pai cristão?  

Você tem pastoreado o coração de seu filho? Compartilhe um exemplo. 

15 minutos  
Que tal pastorear o coração do teu filho nesta semana? Ore ao Senhor para que te dê criatividade para 
isto. Você não tem filhos? Observe se existe alguém na tua célula que não tem a família aqui na cidade 
e cuide dele. Veja como anda o seu coração? Suas necessidades e desafios. Você vai se surpreender 
quantas pessoas precisam de cuidado! 

10 minutos 

Hoje vamos apresentar ao Senhor os relacionamentos entre pais e filhos: 

1. AMOR RESTAURADO - Filhos que precisam ser amados por seus pais. Que o Senhor 

desperte um amor inexplicável entre pais e filhos. 

2. PERDÃO – Pais ou filhos que tem mágoas guardadas para que o Senhor “Cure esses 

Corações” e haja perdão para ambas as partes. 

3. DIÁLOGO – que tanto pais quanto filhos estejam abertos a falar e ouvir o que sentem para não 

deixar espaço para diferenças, revoltas e intolerância. 

4. RESTAURAÇÃO – que pais e filhos possam reparar os danos causados na vida um do outro 

e haja restauração nos relacionamentos. 


