
IDE
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 16 de agosto de 2017
“PATERNIDADE ESPIRITUAL”

Conhecendo melhor nossa filiação

“Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em
Cristo já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego; não há servo nem livre; não há
macho nem fêmea;  porque  todos  vós  sois  um em Cristo  Jesus.  E,  se  sois  de  Cristo,  então sois
descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa.” (Gl. 3:26-29)

INTRODUÇÃO

Uma das estratégias mais usadas pelo inimigo de nossas almas é colocar dúvida sobre nossa filiação:
“Será que você é mesmo filho de Deus?” Mt 4. 3,6. Isso ocorre porque, embora sendo filhos, ainda não
é manifestado o que havemos de ser e receber na eternidade,1 Jo. 3.2. Sendo assim, logo surge em
nossas mentes  pensamentos duvidosos:  “Se  eu sou um filho de Deus,  por que estou enfrentando
tantas dificuldades, passando por tantas lutas?” Exatamente por isso o apóstolo João escreveu em sua
primeira carta, pois enquanto estivermos nesse corpo do pecado, passaremos por esse processo de
aprendizado que as lutas nos fazem experimentar. Mas a promessa é de que quando Ele se manifestar,
então, seremos semelhantes a Ele, porque, como Ele é, o veremos.

I – OS TIPOS DE FILHOS DE DEUS

São pelo menos três os tipos de filhos de Deus que a Bíblia nos revela:

Filhos por criação: são todos os seres celestiais criados por Deus para estarem, constantemente, em
sua presença, Jó 1.6;

Filhos por eleição: são os filhos de Israel, pois Deus elegeu a Abraão e o colocou por pai de multidões,
Is. 45.4;

Filhos por adoção: a igreja recebeu o direito de filiação por adoção, ou seja, fomos feitos filhos pela fé
no unigênito  Filho de  Deus,  Jesus Cristo,  que nos tornou filhos  e  herdeiros  de todas  as  bênçãos
espirituais, Rm. 8.15-17; Fp 1.3.

II –ENTENDENDO MELHOR O PROCESSO DE ADOÇÃO

Por que somos filhos? Porque fomos adotados na família de Deus. Isso não é um processo simples,
pois, mesmo no nosso país,  quando queremos adotar uma criança, precisamos enfrentar todo um
processo judicial que é muito rigoroso e burocrático. Precisamos comprovar que temos capacidade
financeira, psicológica e, ainda, provar todas as nossas boas intenções com essa adoção. Temos que ter
uma família estruturada e capaz de dar todo suporte necessário a esse filho, para que o juiz libere esse
processo  de  adoção.  No  mundo espiritual  não  é  diferente;  Deus  provou seu  amor  para  conosco,
Rm. 5.8,  quando  entregou  Jesus  Cristo  para  morrer  por  nós  e,  sendo  nós  ainda  pecadores,  nos
reconciliou com Deus, nos dando a paz por meio dessa reconciliação, Rm 5.1. Logo, para não deixar
nenhuma dúvida em nossos corações de que somos filhos, Ele enviou seu Espírito em nossos corações
como penhor dessa herança, Rm.8. 15,16. Se somos filhos, logo somos herdeiros de tudo que é dEle,
Lc  15.31; 1 Cor. 3. 21-23.

APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO

A Bíblia é muito clara quando nos revela que somos filhos de Deus. Você tem se achegado a Deus
como um filho ou seu relacionamento com Ele é de apenas servo?

CONCLUSÃO

Portanto, não precisamos andar tristes e cabisbaixos, pois, se temos tais promessas da parte de Deus,
podemos nos alegrar e estar certos de que muito breve todas as glórias que ainda estão ocultas serão
reveladas, Ef. 1.17-20.
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