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1. Nosso amado Pai celestial (3 Trimestre de 2014—Ensinos de Jesus)  
 
Material bíblico Mt. 7:9–11, Jo. 14:8–10, Lc. 15:11–24, Mt. 6:25–34, Hb. 9:14, 1 Jo. 
3:1. 
 
Citações 

• Coloque Deus no começo de qualquer coisa que for fazer. Matthew Henry 

• O amor de Deus pelos pecadores é maravilhoso, mas a paciência dEle com os 
santos nascidos em pecado é um mistério mais profundo. Henry Drummond 

• “Deus amou o mundo de tal maneira que deu...”! E ao dar, no Calvário, deu 
mais que uma gota: uma torrente. Paul S. Rees 

• Deus não nos fez para que pudesse ganhar algo por haver nos criado. Ele nos 
fez por puro amor. T.G. Jalland 

• Deus nos conhece por completo e cuida de nós, mesmo nos conhecendo. J. 

Charles Stern 

• A criança pergunta ao Pai quem Ele conhece. Assim, a essência da oração 
cristã não é a adoração geral, mas a definitiva, a petição do concreto. O 
caminho certo para se aproximar de Deus é esticar as mãos e pedir a quem 
sabemos possuir um coração de pai. Dietrich Bonhoeffer 

• Pai! Para o próprio Deus não poderíamos usar um nome mais sagrado. William 

Wordsworth 

 
Perguntas 
 Por que é tão importante ver Deus como nosso Pai amoroso que nos deseja 
fazer o bem? Por que tivemos uma imagem tão miserável de nosso Pai Celestial? 
Como é que Jesus, o qual veio para nos mostrar o Pai, muda a forma como 
entendemos Deus? O que muda em nossa teologia quando entendemos que Deus é 
amigável e não hostil? 
 
Resumo bíblico 

Jesus explica que se soubéssemos como é fazer o bem para os nossos filhos, 
entenderíamos melhor o quanto nosso Pai no céu está disposto a nos dar boas dádivas 
(ver Mateus 7:9–11). Disse Filipe: “Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta”. Jesus 
respondeu: “Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês 
durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: ‘Mostra-nos o 
Pai’? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu 
lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai, que vive em mim, está 
realizando a sua obra”. João 14:8-10 (FBV).  

Chamamos a história de Jesus em Lucas 15:11-24 de “A Parábola do Filho 
Pródigo”,  mas, na verdade, é a parábola do Pai amoroso, pois mostra o quanto Deus, 
o Pai, nos ama.  No Sermão da Montanha, Jesus explica como nosso Pai Celestial 
alimenta os pássaros e veste as flores e como Ele vai cuidar de todas as nossas 
necessidades (ver Mateus 6:25–34).  Jesus não veio para convencer o Pai a nos amar, 
mas por causa do amor do Pai (ver João 3:16, Hebreus 9:14).  “Vejam como é grande 
o amor que o Pai nos concedeu: que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato 
somos!” 1 João 3:1 (FBV). 
 
Comentários   
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 Aceitar que o nosso Pai celestial verdadeiramente nos ama e quer o nosso 
melhor é certamente uma das verdades espirituais mais importantes. A calamidade é 
que o Pai tem sido difamado e deturpado com tanta frequência que muitos tem um 
pensamento incoerente quanto à Ele, vendo-o como hostil e severo; um Deus que fala 
palavras de amor, mas que também é irado e punitivo. 
 A missão de Jesus era revelar a verdade sobre Deus ao mundo, para que 
pudéssemos ansiar voltar para nosso amado Pai Celestial e sermos salvos. Ele passou 
o tempo dEle nos mostrando que Deus realmente está em contraste com as mentiras 
do Diabo. Através dos atos de cura, Ele revela de uma maneira muito prática a 
natureza do Pai. Através do ensinamento, Ele explica a verdade sobre Deus e Seu 
Reino.  
 Por que temos essa imagem distorcida de Deus? Porque nós compramos as 
mentiras do Diabo e vemos Deus como um inimigo. Mas Jesus veio para nos mostrar 
que Deus é verdadeiramente nosso Pai amoroso que quer nos salvar de nossa situação 
fatal e curar-nos da doença do pecado.  
 O teólogo Paul Tillich escreve: “Apesar da humanidade não ser estranha a 
Deus, ela está afastada dEle. Apesar de nunca estar sem Deus, ela perverte a imagem 
de Deus. Apesar da humanidade nunca estar sem o conhecimento de Deus, ela é 
ignorante de Deus. A humanidade está separada de sua origem e vive sob uma lei de 
ira e frustração, de calamidade e destruição própria, porque produz uma imagem 
distorcida de Deus atrás de outra, e adora essas imagens”. 
 A desgraça é que adoramos imagens falsas de nosso Pai Celestial em vez de 
aceitar a verdade de que Ele é como Jesus revelou, parece que preferimos um Deus 
distante, jurídico ou até mesmo um Deus punitivo! Muito do que temos que aprender 
a respeito de Deus é rejeitar as falsas ideias que o diabo semeou como joio no trigo. 
Esquecer os retratos errados de Deus para que possamos começar a ver o verdadeiro 
Deus. Assim que nossos conceitos falsos sobre Deus forem arrancados, nossa visão do 
Pai Celestial começa a aparecer como alguém na névoa que se torna cada vez mais 
claro à medida que o vento a sopra para longe. 
 Uma vez eu estava andando pelo Museu Britânico olhando para as muitas 
coisas da antiguidade.  De repente, quando virei uma esquina fiquei cara a cara com 
uma visão horrível!  Um ser estava me encarando com um olhar severo e condenador.  
Um antigo “deus” chamado “O juiz do inferno”.  Ele estava olhando para mim com 
uma cara verde e uma expressão irritada, com ódio em seu rosto.  Um belo de um 
susto! 
 Quando olhei para a etiqueta com o nome eu descobri que ele era a pessoa 
encarregada de levar o caso para o Ministério Público, o que condenou o ímpio para a 
seu final em algum tipo de inferno torturante.  Mas este era “deus”.  Comecei a pensar 
em como retratamos Deus e o que isso significa; pois se Deus é realmente como 
aquele rosto verde ameaçador e horrível, eu não quero conhecê-lo.  Eu prefiro ficar o 
mais longe possível e nunca mais chegar perto de tal inimigo! 
 O que aconteceu é que o Diabo pegou a sua própria máscara demoníaca e a 
colocou sobre o rosto de Deus. Ele responsabilizou Deus, o Pai, por muitos “crimes”. 
Aqui está uma lista parcial: arbitrário, cruel, rigoroso, exigente, egoísta, rancoroso, 
jactancioso, inflexível, antipático, vingativo, austero, cruel, injusto e desumano. A 
única forma pela qual Deus pode reagir é demonstrando que essas acusações não são 
verdadeiras. Através de Suas ações, Ele prova que essas acusações são mentiras e que 
Ele não é o tipo de pessoa que o diabo disse que é. 
 
Comentários de Ellen White  
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Por que nosso coração tem sido tão insensível ao amor de Deus? Por que temos 
feito tão mau julgamento de nosso Pai celestial? Pela luz que Deus me tem dado, sei 
que Satanás tem representado mal a nosso Deus de toda maneira possível. Ele tem 
lançado sua sombra infernal sobre o nosso caminho, para que não possamos discernir 
que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, compaixão e verdade. É por isso que o 
ferro penetrou em nossa alma. Então temos falado das trevas que o maligno lançou 
sobre nós, lamentado a nossa condição, e, ao proceder assim, só temos estendido a 
sombra sobre outras almas, assim o que tem nos prejudicado torna-se prejudicial a 
eles. Ao proferirmos nossas palavras de descrença, outros têm sido envoltos em trevas 
e dúvida. Não podemos dar-nos ao luxo de realizar essa obra. Colocamos assim nosso 
bondoso Pai celestial sob uma falsa luz. Tudo isso deve ser mudado. Devemos captar 
os raios da verdade divina e deixar que nossa luz incida sobre o escuro caminho dos 
outros. A luz do Céu brilha para os que querem seguir a Cristo, a luz do mundo. Ele 
diz: “Quem Me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.” Jo. 8:12. {Fé e 
Obras, 60 – Review and herald, 26 de fevereiro de 1889}. 
 Desonramos a Deus quando só pensamos nEle como juiz, pronto a escrever 
sentença contra nós, esquecidos de que é Ele um Pai amante. Toda a vida espiritual é 
moldada pelo conceito que temos de Deus; e se nutrirmos ideias errôneas acerca de 
Seu caráter, nossa vida sofrerá dano. Devemos ver em Deus alguém que deseja viva e 
ansiosamente fazer bem aos filhos dos homens. Através de toda a Escritura Deus é 
representado como alguém que convida e atrai, com terno amor, o coração de Seus 
filhos errantes. Nenhum pai ou mãe terrestre poderia ser tão paciente com as faltas o 
erros de seus filhos, como é Deus com os que Ele busca salvar. Ninguém poderia mais 
ternamente instar com o transgressor. Nenhum lábio humano já pronunciou súplicas 
mais ternas ao transviado, do que o dEle. Oh, não havemos então de amar a Deus, 
mostrando-Lhe nosso amor pela humilde obediência? Cuidemos de nossos 
pensamentos, nossas experiências, nossa atitude para com Deus, pois todas as Suas 
promessas são apenas o murmúrio de amor indizível. {Para Conhecê-lo, 260 - Review 
and Herald, 14 de janeiro de 1890}. 
  
 Quem é Cristo? É o Unigênito do Deus vivo. Ele é para o Pai como uma 
palavra que exprime o pensamento — como um pensamento tornado audível. Cristo é 
a palavra de Deus. Cristo disse a Filipe: “Quem Me vê a Mim vê o Pai.” João 14:9. 
Suas palavras eram o eco das palavras de Deus. Cristo era a semelhança de Deus, o 
resplendor de Sua glória, a expressa imagem da Sua pessoa. Como um ser pessoal, 
Deus Se revelou em Seu Filho. {Filhos e Filhas de Deus, 21} 
 O inimigo do bem cegou o entendimento das pessoas, de modo que elas 
passaram a olhar para Deus com medo e a considerá-Lo inflexível e incapaz de 
perdoar. Satanás levou o ser humano a pensar que Deus é um ser cujo principal 
atributo é a justiça severa, como se Ele fosse um juiz austero, um credor duro e 
implacável. Ele retratou o Criador como um ser que fica vigiando desconfiado, 
buscando erros e falhas nas pessoas para que possa condená-las. Foi para remover 
essa sombra escura e revelar ao mundo o infinito amor de Deus que Jesus veio viver 
com a humanidade. 
 O Filho de Deus veio do Céu para revelar o Pai. “Ninguém jamais viu a Deus; 
o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou”. João 1:18. “Ninguém 
conhece o Filho, senão o Pai; e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem 
o Filho o quiser revelar”. Mateus 11:27. Quando um dos discípulos pediu: “Senhor, 
mostra-nos o Pai”, Jesus respondeu: “Há tanto tempo estou convosco, e não Me tens 
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conhecido? Quem Me vê a Mim vê o Pai; como dizes tu: Mostra-nos o Pai?” João 
14:8, 9. {Caminho a Cristo, 10} 
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