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ROTEIRO – Base 09/08/2020 
 

SEJA A REVELAÇÃO DO PAI 
# João 14.6-31 # 

 

INTRODUÇÃO: 
JESUS É O CAMINHO para o coração de Deus Pai. Somente Ele pode revelar ao 

homem o conhecimento necessário para vencer as incertezas do dia mal, e ter uma vida 
familiar bem-sucedida. 
• Somente o homem que está ligado à mente de Deus Pai, tem as armas e estratégias 

para vencer e proteger sua família. Ele funcionará como o Pai em uma sociedade 
disfuncional que morre por falta de paternidade. 

• Jesus é a paz em meio à guerra, vida em dias de morte, é aquele que te livra de toda 
angústia e medo. Ele te dá o Espírito Santo que te ensina todas as coisas, que te ensinará 
a ser o pai dos sonhos. Jesus diz: é tempo de despertar e viver a revelação do Pai! 

• Tome posse do seu sacerdócio! 
 

Para viver a revelação da paternidade do céu, você precisa: 

I. ESTAR NA PRESENÇA DO PAI E CONHECÊ-LO COMO JESUS O CONHECE (João 14.6-7) 
• Não há lugar que eu possa me esconder da presença do Senhor. Ele nos cerca, nos 

enche de um conhecimento inatingível (Salmos139.4-6). 
• Ele é a fonte do conhecimento e da sabedoria. Somente estando com o Pai você 

aprenderá a ser pai. Mesmo que você não tenha tido um pai biológico, Deus Pai ocupa 
esse lugar no seu coração. 

• Carências e feridas na alma serão curadas porque o Espírito da Verdade está em você. 
Ele te ensinará a ser o melhor pai do mundo. 

• Talvez você não tenha boas memórias do seu pai, ou até mesmo nenhuma lembrança, 
mas saiba que antes que o mundo existisse o teu Pai do céu te criou, te gerou para um 
futuro glorioso. A sua memória afetiva está na Palavra de Deus que é eterna e se 
cumprirá em nome de Jesus! 

§ Na prática, como estar na presença do Pai a ponto de conhecê-Lo como 
Jesus? 

§ Esses são dias de recomeço, como está seu coração para receber de Jesus 
essa revelação? 

 

II. VER O PAI E OUVIR A SUA VOZ PARA VIVER INTIMIDADE (João 14.9) 
• O filho faz aquilo que vê o pai fazer, repete uma atitude, um comportamento (João 5.19). 
• Você não sabe o que fazer diante dessa crise? Pergunte ao Senhor: no meu lugar o que 

faria Jesus? (Uma coisa é fato: Ele está diante do Pai vendo o que Ele faz) 



 

PROGRAMAÇÃO ADAPTADA PARA A CÉLULA VIRTUAL – Quebra-gelo e Oração de Abertura: 5min | 
Louvor: 5min | Estudando a Mensagem: 30min | Oração pelas necessidades 5min | “Tela da Benção” 
5min | Oração Final. 
 
 
 

• O Espírito Santo está dentro de você. E se você está diante do Pai, o Espírito da revelação 
te levará fazer o que o Pai faria. 

• Esse tempo é uma grande oportunidade para você ensinar seu filho como vencer e 
superar as dificuldades. 

• Você levará seu filho a um lugar de segurança emocional, de confiança. A tua palavra 
terá valor em sua boca, trará honra porque as tuas ações falam por você. Fiel é o que te 
prometeu! Seja como o Pai que se deixa ser achado, que cumpre o que promete. 

• Crie memórias que trarão vida à próxima geração. 
§ Como criar, gerar memórias que trarão vida? 
§ O que temos feito vale a pena ser repetido na próxima geração? 

 

III. AMAR E OBEDECER AO PAI PARA RECEBER O CONSOLADOR, O EMANUEL (João 14.15-16) 
• Ao obedecer ao Pai, Jesus habilitou a vinda do Espírito Santo, que seria aquele que 

ensinaria todas as coisas. O Espírito te ensina a ser pai, e também a receber seu lugar 
de filho. A obediência é um pré-requisito para o seu sucesso e também de toda sua 
descendência (Deuteronômio 5.29). 

• A revelação do Senhor não é para o mundo, mas para aqueles que O amam e O 
obedecem. Você é morada do Altíssimo! (João 14.21-23) 

§ Você quer ser esse pai segundo Deus Pai? Quer que o Espírito Santo te 
ensine? 

§ Como nos mostrarmos dispostos para aprender com o Espírito Santo? 
 
CONCLUSÃO: 

ELE TE FAZ CHEIO DO ESPÍRITO DE REVELAÇÃO E CONHECIMENTO! (Amós 3.7-8) 
• Deus te dará solução para seus problemas. Como pai segundo o coração de Deus 

você ensinará aos seus filhos a buscarem em Deus as respostas para o impossível. 
• Ele te levará a orar e a buscá-Lo em meio às aflições, e Ele te responderá (Daniel 2:22-

23). 
• Você precisa acessar esse lugar de revelação em Deus, precisa ter intimidade com 

Ele! 
• A revelação do Senhor, os Seus segredos são para os que O temem. Para os que com 

Ele têm aliança (Salmos 25.14).  
• Quando recebermos a revelação do Pai seremos aqueles que fazem as “obras 

maiores”! (João 14.12) 
 

 

Ir. Meg Salgado 


