
Um bom Pai! 

Lucas 15:11-32 

Havia um pai muito rico que com toda a sua riqueza e amor dava tudo de 

bom e melhor aos seus dois filhos. Um dia esse pai ficou muito triste com o 

pedido de seu filho adulto. Esse filho queria viver longe do pai, conhecer o 

mundo e com sua herança satisfazer seus próprios desejos. Então, o filho 

pediu a sua parte da herança e se foi.  

Contrariado, esse pai permitiu que seu filho realizasse esse desejo. E 

tendo a certeza de que não seria bom, e de um dia seu filho poderia voltar, 

todos os dias o pai lhe esperava. Até que um dia, enquanto o pai esperava por 

esse filho, avistou-o de longe e o reconheceu. 

Você sabe qual foi a reação do pai? Ele correu, abraçou e o beijou! E assim, o 

nosso pai celestial age conosco. Esse pai, não guardou mágoas no coração, ele 

foi perdoador e paciente e demonstrou um amor incondicional ao seu filho. 

 

Saiba: Deus não desiste de nós! Ele sempre está pronto a nos perdoar quando 

nos arrependemos e lhe pedimos perdão.  

 

Você sabe como termina essa história? 

O pai prepara uma grande festa, com um delicioso banquete para celebrar o 

retorno de seu filho. E mais! Ele vestiu o seu filho da cabeça aos pés, com as 

melhores roupas, colocando até um anel em seu dedo. 

Podemos aprender que na casa do pai, em sua presença há um banquete 

que nunca acaba.  

 



    

 

Lembre-se 

O seu pai terreno não é P-E-R-F-E-I-T-O como o nosso pai do céu, mas 

você pode pedir a Jesus que ajude o seu pai a ser cada dia mais parecido com 

Deus, o nosso bom pai.  

 

louvor 

 Bom, Bom Pai - Gabriel Guedes (Com Letra):  https://www.youtube.com/watch?v=HXLKjPIWAS8      

*Não subestime a compreensão de uma criança pequena. Ao colocar louvores 

enchemos o ambiente da nossa casa com alegria e adoração! Ao final da semana eles 

estarão cantando juntos! Confie que o próprio Espírito Santos conduz os seus 

corações a algumas compreensões. 

 

Oração 

Ore à Jesus pela vida do seu pai terreno, peça perdão por alguma desobediência 

sua a Deus e a seu pai; e peça ao nosso Paizão que lhe ensine a ser cada dia 

mais parecido com esse pai que vimos na história: paciente, amoroso, perdoador 

e sábio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tu és bom e perdoador, Senhor, 

rico em graça para com todos os 

que te invocam.” Salmos 86:5 (NVI) 

https://www.youtube.com/watch?v=HXLKjPIWAS8


 

 

 

 

 

Desenhe o que você faz que deixa seu pai triste 

Desenhe o que vocês gostam de fazer juntos: 


