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3. Esta é a vida eterna: que te conheçam, o único 
Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem 
enviaste.

4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que 
me deste para fazer.

5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória 
que eu tinha contigo antes que o mundo existisse.



• “Pai, santificado seja o teu nome” – Lc 11.1,2

• “Pai, é chegada a hora” – Jo 17.1

• “Agora, glorifica-me, ó Pai” – Jo 17.5

• “Pai Santo, guarda-os em teu nome” – Jo 17.11

• “e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti” – Jo 17.21

• “Pai, a minha vontade é que onde estou” – Jo 17.24

• “Pai justo, o mundo não te conheceu” – Jo 17.25

• “Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito” – Lc 23.46



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’?

João 14:8,9



Deus Jesus em João 1

Eternidade No princípio era o Verbo

Personalidade E o Verbo era Deus

Poder E todas as coisas foram feitas por Ele

Energia E nele estava a vida

Revelação E a vida era a luz dos homens

Encarnação E o Verbo se fez homem



2 Co 13.13

Filho A graça do Senhor Jesus Cristo

Pai O amor de Deus

Espírito Santo A comunhão do Espírito Santo



Antigo 
Testamento

•Pai: hebraico 
“Ab”

•680 vezes

Novo 
Testamento

•Pai: grego 
“Pater”

•340 vezes



• As igrejas ficam tão saturadas de comerciais e de eventos que o Deus Pai fica nos 
últimos lugares dos cultos.

“Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles 
que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que 
todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles 
também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me 
enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, 
assim como nós somos um: eu neles e tu em mim. Que eles 
sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu 
me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste.”

João 17:20-23



• Relacionamento de Deus como Pai

• autoridade

• afeição

• compreensão

• honra
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