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Louvado seja o nome do Senhor! Quero saudar a Igreja com a Paz do Senhor Jesus! 

Alegria que vem pela manhã só pode vir para aqueles que realmente a tem, pelo Senhor. É maravilhoso 

poder dizer isto com propriedade. 

 

Homenagem ao Dia dos Pais 

Deuteronômio 6.6, 7: ”E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração; e as ensinarás a teus 

filhos em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te”. 

Alguns não se atentam o grande valor representativo que tem no espelho, que é o pai. Espelho, isso 

mesmo, seus filhos estão de olho em você!  

Deuteronômio 31.13: ”E seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao SENHOR vosso 

Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides passando o Jordão para a possuir”. [ou seja, a 

luta, a prova para ser aprovado; ou seja o Jordão para possuir a conquista, o futuro deles e, 

consequentemente a do seus pais]. 

O sacerdócio de pai é de liderança! 

I Timóteo 3.4: ”Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia” 

Obrigações que um pai realmente deve ter: 

Provérbios 22.6: “Instrui a criança no caminho em que deves andar, e até quando envelhecer não se 

desviará dele”. 

 O modelo exemplar do autentico pai é pela confiança que ele inspira em seus filhos (testemunho). 

Portanto, ouvir pai, paizinho, paizão mexe com o coração da gente.  

Para ser um bom exemplo, ter autoridade santa, autonomia de pai é com amor ágape, oração e jejum 

Provérbios 20.7: ”O justo anda na sua sinceridade; bem-aventurados serão seus filhos depois dele”. 

Salmos 119.1: ”BEM-AVENTURADOS os retos em seus caminhos que andam na lei do SENHOR”. 

Ô irmão, irmã, pai, atenta para estas palavras: ”não mais as contingências do passado, mas que sejam 

daqui para frente harmonia da perfeição da glória do Senhor no seu lar. Aprimore e se orgulhe. Quando 

você finalizar, quando estiver indo embora... quando Deus estiver sinalizando: Venha para cá! Chega para 

aí, que agora é por aqui... Você vai olhar para seus filhos, sua família e dizer: Honrado seja o nome do 

Senhor, combati o bom combate, valorizei a fé e eles viram”. 

 

 



Escola Bíblica Dominical 

Oséias 5.3: “Eu conheço a Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó 

Efraim, e Israel te contaminou”. 

Conhecimento: aquilo que Deus almeja na vida do crente. Que bom quando chegamos em nosso trabalho, 

empresa, em nossa atividade cotidiana e podemos desempenhar bem nossas funções! 

O dia-a-dia nos ensina muito, mas o ensinamento verdadeiro é aquele que Deus tem para nós. Quando 

aceitamos a Jesus como nosso Único e suficiente Salvador de nossas vidas, a partir daí nos tornamos 

alunos, não só na Escola Bíblica Dominical, mas alunos do Senhor! 

Aprendei de mim Ele diz, Sou manso e suave porque Eu vos darei condição sustentável para que 

realmente seja também. 

É isso que Deus está falando! Examinai as Escrituras porque elas testificam de mim. Errais, em não conhecê-

las! 

É um aprendizado sublime, o crescimento espiritual do crente a cada dia tem tudo a ver com 

CONHECIMENTO. A interação é uma coisa que Deus não abre mão. Deus se coloca diante, para todo aquele 

que n’Ele crê não venha perecer, mas que tenha capacitação para a vida eterna. 

Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vamos ter que romper barreiras! 

Quando você entra no altar do Senhor você tem vários fundamentos que você tem que passar e o 

inimigo está abrindo, à espreita, tentando a quem possa tragar, atrapalhar, interpelar o 

aprendizado. Comigo será quando na sua jornada atravessar o Jordão, diz o Senhor dos Exércitos. 

O crente que tem esse valor, essa índole referida ele pode com tranquilidade caminhar para o céu. Esta 

convicção é uma coisa que o conhecimento nos assegura! 

Oséias 6.3: ”Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao SENHOR; a sua saída, como a alva, é certa; 

e ele a nós virá como a chuva, como a chuva serôdia que rega a terra! [providente]. 

Desde a época profética muitos queriam ter este valor e você tem essa capacitação! Naquela época tinha 

que ser via profética, hoje, nós estamos vendo como conhecer, qual é a performance de quem conhece, 

qual é a dimensão para o conhecimento, e qual a diretriz para conhecer a Deus. Hoje, Ele nos agraciou com 

sua misericórdia, com sua graça. 

Êxodo 33.18-20: ”Então ele disse: Rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele me disse: eu farei passar 

toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do SENHOR diante de ti, e terei misericórdia, 

de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: Não poderá 

ver a minha face, porquanto homem nenhum, verá a minha face e viverá” 

Quando Ele fala “homem nenhum” Ele não estava se referindo no sentido existencial, mas ao homem sem 

condições. Para satisfazer esse desejo, sendo Verbo transformou-se em carne e como Filho, Ele fez valer 

essa dimensão e apareceu a muitos, porém, Ele voltou novamente para sua glória. Deixou-nos um Legado, 

uma promessa fantástica. 

João 14.3: “E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que 

onde eu estiver estejais vós também”. 



João 14.6, 8 e 9: “Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por 

mim. Disse-lhe Filipe: Senhor mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo 

convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai e como dizes tu: Mostra-nos o 

Pai?”. 

Portanto, a conversão não é suficiente para conhecê-lo. Através da santificação somada com a 

perseverança que há em Cristo Jesus, nos induz e nos conduz. 

I Coríntios 1.30: “Mas vós sois dele, em Jesus Cristo o qual para nós foi feito por Deus sabedoria 

[conhecimento] e justiça, e santificação e redenção”. 

Lucas 8.10: “E ele disse: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros [os 

inoperantes, podem estar na igreja, ser convertidos] por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo, 

não entendam”. [sem revestimento não tem discernimento]. 

I Coríntios 2.15: “Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido”. 

Quanto mais conhecer a Deus mais estaremos adequados! Ô irmão, irmã quer parecer-se com Jesus? 

Conheça-o de perto! Em aproximação!   

Quanto mais conhecimento, mais nos pareceremos com Ele. Em contrapartida, deparamos, infelizmente, 

com as controvérsias do diabo: os atropelos da vida, a incredulidade.  

Irmãos! Coisa maravilhosa é o conhecimento! Ele não nos tira o direito de autonomia. Na hora de fazer o 

que é necessário, você tem autonomia, autoridade, que é adquirida pelo conhecimento! Fora disso, será 

dificultosa a vida para quem não tem essa assimilação. 

Hebreus 6.1: “Por isso deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, [ou seja, 

conhecimento] não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em 

Deus”[métodos, sistemas]. 

Conhecimento depende de INTIMIDADE. 

I Coríntios 14.25: “E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim lançando-se sobre o 

seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós”. 

Salmos 25.14: “O segredo do SENHOR é com aqueles que o temem [tem conhecimento] e eles lhes 

mostrará a sua aliança”. [o preço ante o conhecimento]. 

I Tessalonicenses 5.22: ”Abstende-vos de toda a aparência do mal”. [Nada, nada, nada!!!! Nenhuma 

conivência, nenhuma aceitação] 

Corrige irmão! Se não foi corrigido! Consagra! Porque quando o Senhor vier alguns vão ficar por causa de 

coisas que, aparentemente, são pequenas, mas são grandes para Deus! 

Avalia ao seu redor! Veja o que está certo ou o que é que está errado! Porque o amanhã poderá ser terrível 

e cada um cuidará de si mesmo!! 

I Coríntios 15.33: ”Não vos enganeis as más conversações [diálogos, conivências, participação com o 

mundo] corrompem os bons costumes”. [no original, aquilo que Deus te ensinou]. 

 



Apocalipse 22.14: ”Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito 

à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas”. 

Portanto, conhecer a Deus não é relativismo quaisquer. 

Provérbios 3.6: ”Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas”. 

Conhecimento: Quem conhece, Confia, com certeza! 

Salmos 9.10: Em ti confiarão os que conhecem o teu nome; porque tu SENHOR, nunca desamparaste os que 

te buscam”. 

Provérbios 3.32: “Porque o perverso é abominável [quem é perverso? Não é só aquele que é cruel, mas 

aquele que ignora o que Deus tem falado contigo irmão, irmã! Para Deus você é perverso porque não faz 

o que Deus está mandando!] ao SENHOR, mas com os sinceros ele tem intimidade”. 

Isaías 30.1: ”Ai dos filhos rebeldes, diz o SENHOR, que tomam conselho, mas não de mim e que se cobrem, 

com uma cobertura, mas não é do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado”. 

João 5.39: “Examinai as Escrituras, porque vós cuidais, ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim 

testificam”. [ou seja conhecimento]. 

Marcos 12.24: ”E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura não errais vós em razão de não saberdes as 

Escrituras nem o poder de Deus?” 

Hebreus 4.16: “Cheguemo-nos pois, com confiança [conhecimento, capacidade] ao trono da graça, para 

que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno”. 

Conhecimento de Deus é sabedoria!!! 

Provérbios 24.5: ”O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força”. 

Porque ele sabe, ele conhece, ele tem propósito, tem princípio e ele é fiel! 

 

 


