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Um pai representa
muitas coisas.

Pai Biológico 
Pai espiritual 

Pai de coração 
Um pai é aquele

que te ama
que cuida!
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Uma 
Homenagem
P A R A  T O D O S  O S  P A I S !  

DEUS COMO UM PAI

PAI   ESPIRITUAL

PAI   APÓSTOLO ROWILSON

DICAS  PARA  OS  PAPAIS
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Pois vocês não receberam um espírito que os

escravize para novamente temerem,

MAS  RECEBERAM O ESPÍRITO QUE OS
TORNA  FILHOS POR ADOÇÃO,  POR

MEIO DO QUAL CLAMAMOS:  

O  P R Ó P R I O  E S P Í R I T O
T E S T E M U N H A  A O  N O S S O
E S P Í R I T O  Q U E  S O M O S  F I L H O S
D E  D E U S .

"Aba Pai""Aba Pai""Aba Pai"

Somos filhos de Deus:

Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu:

sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos!

Por isso o mundo não nos conhece, porque não o

conheceu.

Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu

nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os

quais não nasceram por descendência natural, nem pela

vontade da carne nem pela vontade de algum homem,

mas nasceram de Deus.

O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que

somos filhos de Deus.

Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo

Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se

revestiram.

Assim, você já não é mais escravo, mas filho; e, por ser

filho, Deus também o tornou herdeiro.

Produção de Texto: Deus
 ( Gálatas 4:7// Romanos 8:14-15 //  1 João 3:1 // 
João 1:12-13  // Romanos 8:16 // Gálatas 3:26-27
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Deus pai para filhos

Deus pai para pais

Talvez hoje nessa data você não tenha um pai
para desejar Feliz Dia dos pais, mas Deus veio
para ser pai, adotar todos aqueles que estão
sozinhos. 

A palavra de Deus nos diz em salmos 68:5 

"Pai para os órfãos e defensor das viúvas
é Deus em sua santa habitação". 

Então nessa data você tem um pai celestial
para agradecer e declarar todo seu amor à Ele.

Ele veio para te curar, libertar e fazer você se
tornar filho. 

Deus é um pai presente em todos os
momentos. Ele sabe tudo sobre você, te criou
com todo o seu amor e, mesmo antes de você
nascer Ele sabia quem você se tornaria.

Todos que aceitam a Cristo como Senhor e
Salvador, são feitos filhos de Deus João1:12. 

Mas quem aceita Jesus como seu salvador é
adotado como filho de Deus. Quem é salvo tem
Jesus no seu coração e Deus se torna seu pai.

O amor de pai que Deus tem sobre um filho é
um amor que, cuida, protege e o ama. Um

amor que foi além de todos os limites,

entregou o seu único filho para morrer por
todos, para que assim através de Cristo Jesus

poderiam se tornar filhos de Deus.

João 1:16 Porque Deus amou o mundo de tal
maneira que deu o seu Filho unigênito, para
que todo aquele que nele crê não pereça,

mas tenha a vida eterna.

A obediência dos filhos alegra os pais que,

por sua vez, com certeza mostrarão seu
agrado de maneiras que tornarão a vida dos

filhos mais feliz.

Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois
isso agrada ao Senhor. 

Colossenses 3:20

Jesus foi obediente ao Pai em tudo,

obedecendo até morte!

Então isso nos mostra o tanto que devemos
obedecer e honrar os nossos pais.

Honrar os pais é a chave para uma vida
longa. O dever de todo filho é obedecer aos
pais. Obedecer aos pais é muito importante,

porque seu ensino protege de muitos
perigos. O filho que obedece aos pais sofre

menos.
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Deus pai para filhos sem pai

Se algum de vocês tem falta de
sabedoria, peça-a a Deus, que a
todos dá livremente, de boa vontade;

e lhe será concedida. 

Tiago 1:5

Ser um pai é um grande desafio. E
cada desafio da vida é preciso ser
vencido cada barreira. Na vida
paternal não é diferente. E em todas
as áreas da vida Deus quer fazer
parte de cada uma delas. 

Deus como um grande pai nos
orienta em sua palavra. E nada
melhor que receber orientação de um
grande e verdadeiro pai. 
A sabedoria vem d'Ele, e Ele quer te
dar essa sabedoria, como pai, como
homem, como filho de Deus.
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Nesse dia especial do dia dos
Pais, eu como esposa gostaria de
parabenizar meu esposo.Por ser
um pai maravilhoso, por ser um
pai referencial. Por ser um pai

presente em todos os momentos
e fases dos sehs filhos. Agradeço
a Deus pela sha vida. Que bom

sempre dirige a nossa familia da
melhor maneira possível. Que o

SENHOR Jesus continue ti
abençoando, guardando, ti

fortalecendo. E que o Senhor
possa cada vez mais nos

cobrindo com teu precioso
sangue, e nos dando sabedoria a
mim como esposa,  e aos nossos
filhos. Não só aos nossos filhos

biológicos, isabelle e samuel. Mas
também nossos filhos espirituais,

para que possamos junto com ele
alcançar os projetos de Deus aqui
na terra para nossas vidas e para
nosso ministério. Deus abençoe

em nome de Jesus.
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de Pai e Marido
R E F E R Ê N C I A

de: Apóstola Cristiane 
 Oliveira e Família.

Sempre um pai espiritual será um
símbolo de amor e cuidados eternos.
Que alegria imensa é nós podermos
desfrutar da paz, por ter pertinho da
gente o nosso pai espiritual. Sempre
ele faz sentirmos uma grande
segurança, pois, estar com o nosso pai,
concerteza trás para todos os filhos, as
bênçãos eternas de Deus em todo
nosso coração.
Podemos sempre contar com a sua
ajuda, ele sempre está lá. Acolhe e
discipula, exorta e também consola,
ensina a como fazer a vontade do
Senhor, a como jejuar, orar, e a como
obedecermos, a esperarmos o tempo
certo pra tudo e ainda a
reconhecermos a vontade suprema do
nosso 

Senhor Jesus em cada momento de
nossas vidas.
Assim como aquela criançinha que
ainda não sabe caminhar certo,
nós tentamos muitas vezes e
também falhamos. Mas ele sempre
está lá para dizer: 
Sim... você vai conseguir! Eu já
enfrentei isso e com a ajuda de
Deus eu sai vitorioso. E sabe de
uma coisa? Não será diferente com
você".

Ainda bem que podemos contar
com você, pai. 
Foi você quem me apresentou para

o Salvador, e é você aquele que
continua a orar por mim.
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ou sair com amigos e familia

E pra você papai que quer
aprender a como colocar uma

gravata, hoje o JOAN está
deixando aqui uma dica, 

 fique a vontade para
conferir.

Você sabe a forma correta de
usar a camisa e o terno? 

Veja aqui também a forma
correta de você  usar seu

terno, isso mesmo, o JOAN vai
te ajudar nisso também,
 fique bem informado.

E pra você que
precisa de dicas de
tênis, aqui segue
algumas opções.
Você papai que gosta
de roupas mais
clássicas ou algo
mais modernos, siga
as imagens e veja as
opções. 

https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://m.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/?locale2=pt_BR


FelizFelizFeliz
PAISPAIS

Jornal Online Aviva News Colunistas Redatoras:
Cátia Ramos
Gabriela Machado
Talita Andrade
Isaac Martins

Designer: Gabriela Machado

Direção Geral: Apóstolos Rowilson e
                          Cristiane Oliveira

Editoras de Texto:  Ev. Katia Cristina
                                  Ev. Patrícia Silva

Pesquisadores:
Felipe Rodrigues
Ingrid Cristina
Maria do Rosário
Marina Antunes

D I A  D O SD I A  D O SD I A  D O S

Á todos umÁ todos um


