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SÉRIE: Deus Pai

“A paternidade de Deus”
Jo 1:12

INTRODUÇÃO

Após estudarmos sobre os atributos de Deus e a Sua personalidade percebemos a vontade que Deus
tem de se relacionar com o homem. Todo relacionamento é progressivo entre as partes. A cada dia que
passamos juntos o envolvimento, a cumplicidade, a confiança e o carinho aumentam mais. Assim,
neste  último  estudo  vamos  abordar  o  relacionamento,  não  apenas  de  amigos,  mas,  todavia  o
relacionamento  de  Pai  e  Filho,  que  podemos  ter  com  o  nosso  Deus.  E  conforme  Jo  1:12 esse
relacionamento pode se estender a todos os homens que crerem e amarem a Deus.

O CUIDADO DE DEUS COM OS SEUS FILHOS E O NOSSO PRIVILÉGIO

Todos os pais  sabem o amor e o cuidado que temos com os nossos filhos.  Desde o momento do
nascimento, os primeiros passos, a fala, o crescimento, o aprendizado, os bons pais fazem de tudo
para que nada de mal aconteça com seus filhos. O sofrimento quando estão enfermos, o esforço que
temos para providenciar o alimento, as vestimentas e o ensino porque queremos que todas as coisas
contribuam para o sucesso de nossas crianças. Quando Jesus nos afirma em Mt 7:11 que “Ora, se vós,
que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus,
dará boas coisas aos que lhe pedirem”, podemos ter uma noção pequena de quão grande amor Deus
nutre para com seus filhos.

O profeta Zacarias declara “porquanto qualquer que tocar em vós, fere a menina dos olhos de Deus!
(Zc 2:8)” tamanho o cuidado que Deus tem conosco. Assim é para nós um privilégio sobrenatural
podermos relacionarmos com o nosso Pai, e entendermos ainda que podemos confiar inteiramente no
cuidado de Deus em todas as situações que passamos.

A CORREÇÃO DE DEUS COM OS SEUS FILHOS E NOSSA RESPONSABILIDADE

Não podemos deixar de mencionar que todo pai responsável orienta, disciplina e corrige seus filhos
com o único intuito de trazerem a maturidade para os seus filhos. Já é sabido que a pior coisa que os
pais podem fazer aos seus filhos é não os corrigir, pois fazendo assim não os prepara para a dura
realidade do mundo que os cercam. Vamos tomar como base Sl. 23:4b “a Tua vara e o Teu cajado me
consolam”. O cajado é um instrumento utilizado pelo Pastor para proteger as ovelhas de qualquer
ataque, deixando-as pastarem seguras e tranquilas. Já a vara é um instrumento de correção que visa
ensinar às ovelhas o caminho seguro, quando estas, inconsequentemente se colocando em perigo,
tentam sair da trilha segura que o pastor limpou para que elas passassem.

O evangelista aos Hebreus declara de Deus disciplina a todos que Ele ama (Hb 12:6) concluindo que a
disciplina do Pai é para não sermos condenados com o mundo, para nos impedir do sofrimento que
existe no mundo. O livro de provérbios está recheado de instruções do sábio Salomão para o seu filho
(Pv. 1:8-9). Ocorre que Nosso Pai a todo o momento quer nos ensinar, todavia precisamos de olhos
espirituais para podermos enxergar toda sabedoria de Deus nas circunstâncias.

APLICAÇÃO DA PALAVRA E COMPARTILHAMENTO

É muito bom sabermos o grande amor que Deus tem conosco, como um pai amoroso e onisciente
podemos confiar  que Ele  sabe o que é melhor para nós e  que fará todas  as coisas  para o  nosso
crescimento espiritual. Qual seria a melhor forma de agirmos quando as circunstâncias que passamos
em nossa vida nos entristecem?

CONCLUSÃO

Finalizando nossa jornada de estudos sobre Deus Pai, compreendemos o porquê de não ser possível
esgotarmos o assunto, haja vista, nosso Deus ser ilimitado tanto no Poder quanto no Conhecimento.
Mas com certeza,  nesses dias,  podemos apreender um pouco mais.  Tratamos sobre a  Criação,  os
atributos e a personalidade de Deus e descobrimos que Deus se revelou a nós através da criação e da
sua Palavra com o intuito de se relacionar conosco.
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