
 

 
Hoje continuaremos a série de palavras para os 

amigos. Interessante notarmos que ao falarmos sobre 

pessoas e os nossos relacionamentos de amizades com 

elas, devemos lembrar que tivemos uma primeira 

impressão daquela pessoa. Aí, o importante a 

destacarmos nesta introdução da palavra é o fato de que 

a maneira de como vemos as pessoas interfere 

diretamente no nosso relacionamento com elas. 

Por exemplo, se você imagina que alguém é 

muito bravo ou sério, você evitará fazer qualquer 

brincadeira com essa pessoa. Mas, se você vê uma 

pessoa muito bem-humorada, você já chega perto 

esperando por um momento de mais descontração. 

No relacionamento com o nosso Deus acontece a 

mesma coisa. A maneira que imaginamos como Ele é 

interfere diretamente na forma com que nos 

relacionamos com Ele. Por muitas vezes imaginamos 

que Ele é muito bravo, então estamos o tempo todo com 

medo, outras vezes, imaginamos que Ele é 

excessivamente bonzinho, então fazemos o que 

queremos sem temor. 

As vezes pensamos que Deus pode está bravo 

conosco, ou de mal, por pecarmos demais, por não 

darmos atenção suficiente para Ele. Isso interfere 

diretamente no nosso relacionamento com Ele. 

Ao pensarmos assim temos dois tipos de 

sentimentos em nossas vidas. Quando estamos fora da 

Igreja e dos momentos de adoração ficamos 

preocupados e com o temor de estar praticando algum 

“erro” e, em contrapartida, ao adorarmos a Deus na 

Igreja ficamos meio sem jeito, com vergonha, como um 

peixe fora d'água. Na maioria das vezes a nossa culpa 

nos faz pensar que Deus não está interessado em nós. 

Será que é assim mesmo que Deus é? 

Nosso Pastor no culto da palavra ministrou sobre 

este tema. O Pastor nos ensinou sobre o nosso Deus e 

como Ele nos adotou como filhos! Isso deve nos ensinar 

grandes lições. 

Observe o que a bíblia nos ensina sobre os 

pensamentos de Deus sobre nós, em Romanos 8.15-17: 

“Pois vocês não receberam um espírito que os 

escravize para novamente temerem, mas receberam o 

Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do 

qual clamamos: “Aba, Pai”. O próprio Espírito 

testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. 

Se somos filhos, então somos herdeiros; herdeiros de 

Deus e coerdeiros com Cristo, se de fato participamos 

dos seus sofrimentos, para que também participemos da 

sua glória.” 

 

 

 

 

 

 

Entenda: Deus pensa em nós como filhos. Esse 

texto nos mostra que não devemos ficar com medo de 

Deus, afinal Ele não é nosso inimigo, pelo contrário, 

Ele é o nosso Pai.  

É impossível entender totalmente os 

pensamentos de Deus, mas Ele se revela a nós de 

maneira que podemos entender e talvez uma das 

melhores maneiras de exemplificar o olhar de Deus para 

nós é falando sobre o olhar de um pai para o seu filho. 

Estudando o texto bíblico acima citado, vamos 

finalizar esta palavra conversando sobre dois princípios 

interessantes para as nossas vidas: 

 

1º) Nós somos filhos e herdeiros! – Rm. 8:17 

 

Entenda que tudo o que o Pai tem os filhos 

também têm. Logo, quando você mora com os seus pais 

e leva algum amigo para visitá-lo, você apresenta a casa 

como sendo sua, não como sendo dos seus pais. O 

alimento na geladeira também é seu, embora possa ter 

sido comprado pelo seu pai. Da mesma forma acontece 

com o nosso Pai. 

Leia Lucas 11:11-13. 

Tudo que Deus tem pode ser usado por Ele em 

nosso favor. Ele ouve as nossas orações e está sempre 

pronto para cuidar de nós. Você não precisa andar 

sozinho pela vida. Você pode ter seu bom Pai ao seu 

lado. O nosso Deus está ao nosso lado! Ele é o nosso 

pai. 

 

2º) Participamos dos seus sofrimentos e 

participemos da sua glória! Romanos 8:17 

 

Tornar-se filho de Deus não é uma experiência a 

ser vivida em apenas um momento que logo se acaba. 

Talvez você pense: “não devo ser filho de Deus, Ele é 

santo e eu pecador, Ele é bom e eu mau, sou muito 

diferente dos outros irmãos da igreja”. Entenda apenas 

que tais pensamentos são normais para quem está 

entrando em uma nova família. Porém, quanto mais 

tempo você passar com o Pai, mais irá parecer com Ele 

e com os irmãos. Parecer com o Pai é natural quando 

temos relacionamento com Ele. A decisão de entrar para 

a família é instantânea, mas se parecer com o pai leva 

tempo e exige convivência e intimidade. 

 

             
           

 

                 

Relacionamento com Deus: Ele é o meu PAI! 

“Pois vocês não receberam um espírito que os 

escravize para novamente temerem, mas 

receberam o Espírito que os torna filhos por 

adoção, por meio do qual clamamos: “Aba, 

Pai”. Romanos 8.15 

Semana 13 à 19 de  

Maio de 2019. 


