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Mensagem para 

Células  
de Juniores 

 
 
QUEBRA-GELO  
Peça que cada um fale três qualidades do seu pai ou 
da sua mãe. 
 
Oração breve 
Peça que um junior ore pelo encontro 

Edificação: Os filhos do Pai Perfeito 

Mateus 6.9-13 

"Pai nosso" é a  oração mais completa, da pessoa 
mais importante, com mais impacto, por mais 
tempo.  Esta oração é para alguém que já 
experimenta a paternidade divina, que conhece o 
coração de Deus e se relaciona com ele na condição 
de filho. As petições apresentadas por Jesus, incluem 
a glória de Deus (as 3 primeiras), e as necessidades 
básicas do ser humano (as 3 últimas). Orar o  "Pai 
nosso", muito além de repetir algumas frases feitas, 
deve revelar  atitudes práticas indispensáveis a todo 
verdadeiro filho de Deus. Vejamos isso. 
1. O verdadeiro filho de Deus honra o nome do seu 
Pai - Jesus começa lembrando que O Pai "está no 
céu", no lugar mais elevado e soberano, acima de 
tudo e de todos. Seu nome deve ser santificado, ou 
seja, reconhecido como santo, único, separado de 
qualquer outro.  
Nosso Senhor termina a oração dizendo que ao Pai 
pertence o reino (o governo), o poder (a autoridade) 
e a glória e isso eternamente.  
Como filhos, precisamos honrar o Pai em tudo que 
pensamos, falamos e fazemos. 
2. O verdadeiro filho de Deus busca os interesses do 
seu Pai -  As petições "Venha o teu reino, que seja 
feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu 
"expressam o desejo e o compromisso do discípulo 
em fazer aquilo que agrada a Deus e trabalhar que 
mais pessoas assumam esse estilo de vida. Jesus 
disse que não veio para fazer a sua própria vontade, 
mas a do Pai que está no céu. Precisamos viver assim 
todos os dias de nossa vida. 
3. O verdadeiro filho de Deus vive na dependência do 
seu Pai - A oração inclui nossas necessidades mais 
básicas: pão de cada dia (o alimento físico), perdão e 
livramento na tentação (os aspectos emocional e 
espiritual). Jesus trata da necessidade presente (pão 

de hoje), perdão (resolver o passado) e a  tentação 
que pode vir (provisão futura).  
Como filhos, somos totalmente dependentes da 
ação graciosa de Deus em tudo e em todo o tempo. 
 
Buscamos ser parecidos com Jesus e , precisamos 
tratar, obedecer e honrar nossos pais como Jesus fez 
 
Nossos pais da terra não são perfeitos como Deus, 
por isso em  nossa casa tem que sempre haver 
perdão e diálogo, porém, mais uma vez, lembramos 
que a honra é algo que Deus exige em qualquer 
circunstancia. 
 
E se seu pai terreno não é perfeito, lembre-se que 
Deus é seu pai perfeito e tem um amor perfeito por 
você. Ele cuida de você em todo o tempo. 

 
Compartilhando 
 
1. Você tem alguma dificuldade com seu pai 
terreno? 
2. Para você  como é chamar Deus de Pai? 
3. No seu dia a dia, com que atitudes você está 
honrando seus pais e  o nome de Deus? 
4. Muitas vezes temos conflitos  entre buscar 
nossos próprios interesses e os de Deus. Como é isso 
pra você? 
5. Confiar no total cuidado de seu Pais Deus é 
um desafio. Como você tem feito isso? 
 

 Depois do compartilhamento,  ore pelos 

juniores que relataram dificuldades com ses 

pais. Pergunte se alguém deseja fazer 

pedidos de oração.  Ore por todos os 

pedidos. 

 


