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Meu filho 
Você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. (Salmos 139:1) 
Eu sei quando você se senta e quando você se levanta. (Salmos 139:2) 
Eu estou familiarizado com todos os seus caminhos. (Salmos 139:3) 
Até os cabelos da sua cabeça estão contados. (Mateus 10:29-31) 
Pois você foi feito a minha imagem. (Gênesis 1:27) 
Em mim você vive e se move e tem o seu ser. (Atos 17:28) 
Porque você é minha descendência. (Atos 17:28) 
Eu te conheci mesmo antes de você ser concebido. (Jeremias 1:4-5) 
Eu escolhi você quando planejei a criação. (Efésios 1:11-12) 
Você não foi um erro, pois todos os seus dias estão escritos no meu livro. (Salmos 
139:15-16) 
Eu determinei a hora exata do seu nascimento e onde você moraria. (Atos 17:26) 
Você foi formado assombrosamente e maravilhosamente. (Salmos 139:14) 
Eu formei você no ventre de sua mãe. (Salmos 139:13) 
E te trouxe no dia em que você nasceu. (Salmos 71:6) 
Fui deturpado por aqueles que não me conhecem. (João 8:41-44) 
Eu não sou distante e bravo, mas sou a expressão completa do amor. (1 João 4:16) 
E é meu desejo esbanjar meu amor em você. (1 João 3:1) 
Simplesmente porque você é meu filho e eu sou seu pai. (1 João 3:1) 
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Eu ofereço a você mais do que seu pai terrestre poderia. (Mateus 7:11) 
Pois eu sou o pai perfeito. (Mateus 5:48) 
Todo bom presente que você recebe vem da minha mão. (Tiago 1:17) 
Pois sou seu provedor e atendo todas as suas necessidades. (Mateus 6:31-33) 
Meu plano para o seu futuro sempre foi cheio de esperança. (Jeremias 29:11) 
Porque eu te amo com um amor eterno. (Jeremias 31:3) 
Meus pensamentos para você são incontáveis como a areia na praia. (Sl 139:17-18) 
E eu me alegro com você cantando. (Sofonias 3:17) 
Eu nunca vou parar de fazer bem com você. (Jeremias 32:40) 
Pois você é meu bem entesourado. (Êxodo 19:5) 
Eu desejo te estabelecer com todo meu coração e toda minha alma. (Jeremias 32:41) 
E eu quero te mostrar coisas grandiosas e maravilhosas. (Jeremias 33:3) 
Se você me procurar com todo o seu coração, você vai me encontrar. (Dt 4:29) 
Deleite-se em mim e eu lhe darei os desejos do seu coração. (Salmos 37:4) 
Pois fui eu quem te deu esses desejos. (Filipenses 2:13) 
Eu posso fazer mais por você do que você poderia imaginar. (Efésios 3:20) 
Pois sou seu maior incentivador. (2 Tessalonicenses 2:16-17) 
Eu também sou o Pai que te conforta em todos os seus problemas. (2 Cor 1:3-4) 
Quando você está de coração quebrantado, eu estou perto de você. (Salmos 34:18) 
Como um pastor carrega um cordeiro, eu te carreguei perto do meu coração. (Isaías 
40:11) 
Um dia vou enxugar cada lágrima dos seus olhos. (Apocalipse 21:3-4) 
E eu vou tirar toda a dor que você sofreu nesta terra. (Apocalipse 21:3-4) 
Eu sou o teu Pai e amo-te mesmo quando amo o meu filho Jesus. (João 17:23) 
Pois em Jesus, meu amor por você é revelado. (João 17:26) 
Ele é a representação exata do meu ser. (Hebreus 1:3) 
Ele veio para demonstrar que eu sou para você, não contra você. (Romanos 8:31) 
E para te dizer que não estou contando seus pecados. (2 Coríntios 5:18-19) 
Jesus morreu para que você e eu pudéssemos ser reconciliados. (2 Coríntios 5:18-19) 
Sua morte foi a expressão máxima do meu amor por você. (1 João 4:10) 
Eu desisti de tudo que amava para ganhar seu amor. (Romanos 8:31-32) 
Se você receber o presente do meu filho Jesus, você me recebe. (1 João 2:23) 
E nada vai separar você do meu amor novamente. (Romanos 8:38-39) 
Volte para casa e eu farei a maior festa que o céu já viu. (Lucas 15:7) 
Eu sempre fui pai e sempre serei pai. (Efésios 3: 14-15) 
A minha pergunta é … Você quer ser meu filho? (João 1: 12-13) 
Eu estou esperando você (Lucas 15: 11-32) 

Com Amor, seu Pai.  
Deus Todo-poderoso. 



O Senhor é a minha força e a minha canção; ele é a minha 

salvação! Ele é o meu Deus, e eu o louvarei; é o Deus de meu 

pai, e eu o exaltarei! (Êxodo 15:2) 

A paz do Senhor a todos, me chamo Paulo Souza, e gostaria neste breve 

testemunho, dizer o quanto, meu Pai supriu as maiores necessidades da minha 

vida. Aos meus oito meses de vida meu pai saiu de casa, abandonando eu e meus 

dois irmãos, então, fomos criados por minha avó, que nos ensinou o caminho de 

seus pais. Muitas vezes fiquei me sentindo sozinho, sem ter com quem contar, um 

pai presente para dividir meus medos, meus acertos, para me dar um colo. 

Porém, graças a Deus, eu tinha a presença do Senhor, um grande Deus que supria 

todas as minhas angústias, dores e sofrimentos. Meu Deus, e Pai, nunca me 

deixou nas horas mais difíceis. No falecimento da pessoa mais importante da 

minha vida, minha avó, tive que ser forte para fortalecer meus irmãos, Deus 

estava comigo dando colo como Pai que sempre foi e é. No acidente em que 

fiquei entre a vida e a morte, Deus estava lá, segurando a minha mão, quando 

pensei que não tinha mais chance, Deus falou em minha vida, sou seu Deus e seu 

Pai, não temas, que Eu estou aqui sempre com você. Eu havia perdido minha 

família, carro, casa, e estava no mundo perdido, mas Deus mostrou que sem a 

autoridade Dele, nada acontece, e hoje estou aqui para contar para todos, o 

quanto Deus, nosso Pai, todo poderoso, é maravilhoso em nossas vidas. Sou um 

filho amado de Deus que venceu o mundo para glorificar o nome de Deus nosso 

Pai. Espero que essas palavras possam trazer alegria para o seu coração, e se você 

estiver longe da presença do Pai, retorne para Ele, pois Ele está te esperando. 

Deus abençoe a todos! 
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TESTEMUNHO DO MÊS



ESFIHA DE CARNE
Ingredientes 
MASSA: 
50 g de fermento biológico  
1 colher (sopa) de açúcar  
½ colher (sopa) de sal  
2 xícaras (chá) de leite  
2 colheres (sopa) de margarina  
1 kg de farinha de trigo  

RECHEIO: 
800 g de carne moída crua  
Sal a gosto 
Pimenta síria a gosto  
1 cebola picadinha 
Suco de 2 limões  
1 xícara (chá) de molho pronto

Modo de Preparo  
MASSA:  
Coloque em uma vasilha o fermento, o açúcar e o sal.  
Misture bem com uma colher até dissolver o fermento.  
Acrescente o leite morno e a margarina, mexendo bem.  
Adicione a farinha aos poucos, sempre misturando.  
Coloque a massa sobre uma superfície enfarinhada e sove até ficar com bolhas.  
A seguir, divida a massa em bolinhas e deixe crescer por 30 a 40 minutos.  

RECHEIO:  
Misture todos os ingredientes do recheio.  
Deixe o recheio dentro de uma peneira por 30 minutos, para escorrer o excesso 
de líquido. 
Abra as bolinhas com o rolo, coloque a mistura de recheio com uma  colher e 
feche em forma de triângulo.  
Coloque em fôrma untada e polvilhada e aguarde crescer.  
Quando dobrar de volume, pincele com gema misturada com óleo e leve ao 
forno para assar.  

Que esta receita seja uma benção para você e toda a sua família!  


