
 

  
 Hoje em nosso GF vamos falar sobre uma 

das mais significativas doutrinas bíblicas, que é a 

paternidade divina. Importante destacar de início 

que Deus é pai de todos, mas nem todos são filhos 

de Deus, pois apenas Jesus Cristo é o filho 

“legítimo” e nós somos convidados a ser seus 

filhos por adoção. 

Então, vamos falar em alguns tópicos sobre 

a questão: como ser filho de Deus? 

 

I – Os 3 passos para se tornar filho de 

Deus! 

1º) Crer no nome de Jesus (João 1:12) – 

Para ser filho de Deus é absolutamente necessário 

crer em Jesus, pois Jesus é filho legítimo e os que 

alcançam o privilégio de ser filho de Deus, o são 

por adoção. A filiação de Jesus é que garante a 

nossa. 

2º) Receber a adoção oferecida por Jesus 

(Gálatas 4:4-5) – A adoção é um instrumento 

legal que nos transfere para a real família de Deus. 

Isto ocorre no instante em que o Espírito Santo nos 

permite espontaneamente chamar a Deus de Pai. 

3º) Deixar a vida de pecados (II Coríntios 
6:17-18) – o desejo de Deus é que assumamos a 

postura de filhos e busquemos a santidade (I Pe. 1: 

15-17); 

 

II – Os 3 privilégios dos filhos de Deus! 

1º) Ser herdeiro de Deus (Gálatas 4:7) – 

Nossa condição anterior de servo é substituída pela 

honra de ser filho. Tudo que pertence a Deus passa 

a pertencer a nós. 

Em um ato de fé e uma confissão de 

sinceridade, a pobreza do mundo se transforma em 

abundante riqueza de Deus. 

2º) Ter o testemunho do Espírito Santo – 

cremos na Trindade e na constituição trina do 

homem (espírito, alma e corpo). Assim, temos o 

privilégio de ter o testemunho do Espírito Santo 

em nosso espírito. O Espírito Santo atua no céu e 

na terra, Ele recebe o testemunho do Pai e o 

transmite aos nossos corações. 

3º) Ser guiado pelo Espírito Santo 

(Romanos 8.14) – 

No momento em que nos tornamos filhos de 

Deus, passamos a ser guiados, dirigidos, ajudados  

e confortados pelo Espírito Santo. Este é um 

grande privilégio. 

 

III – As 3 responsabilidades dos filhos de 

Deus! 

1º) Imitar a Deus (Efésios 5.1) – Deus é o 

supremo padrão para nós cristãos. Como seus 

filhos, é nosso dever imitá-Lo em tudo quanto nos 

seja possível, principalmente seguindo os passos 

de seu filho Jesus, em Seu ministério terreno. 

2º) Viver em pureza (I João 3.2 e I Pedro 

1.14) – Com a absoluta certeza devemos procurar 

viver em estado de santidade e pureza. Isto 

significa que devemos ter o maior cuidado e 

atenção com o nosso comportamento em todas 

áreas de nossas vidas. 

3º) Resplandecer (Filipenses 2.15 e Matesu 

5.16) – Na escura noite em que está mergulhado o 

mundo, é um privilégio resplandecer, pois por 

sermos filhos de Deus devemos ser um luzeiro, um 

farol a refletir a Glória de Deus. A Deus seja a 

Glória para todo o sempre. 

 

IV – As 3 principais armas dos filhos de 

Deus! 

1º) A palavra de Deus – A Bíblia é a 

espada do Espírito (Ef. 6.17) e Jesus deixou o 

exemplo de como vencer a satanás utilizando esta 

arma. Ele repetiu seguidas vezes para satanás: 

“Está escrito” (Mt. 4.1-10). 

A palavra de Deus nunca falha. Deus vela 

para cumprir sua palavra (Jr. 1.12). 

2º) A Fé em Jesus Cristo – João nos 

assegura que: “esta é a vitória que vence o mundo, 

a nossa fé” (I Jo 5.4). 

3º) O Poder do Espírito Santo – o grande 

conflito do espírito contra a carne jamais resultará 

vitorioso se deixarmos de contar com a plenitude 

do Espírito Santo. 

Oremos sempre para que Deus permita que 

cada um de nós sinta o desejo de ser cada dia mais 

cheio do Espírito Santo e assim possamos ser 

considerados heróis na casa de Deus. 

Que Deus faça de nós filhos vencedores (I 

Co. 15.57). 

 

Conclusão: Valorizemos cada dia mais o 

fato de sermos filhos de Deus através de Cristo 

Jesus. 

              
           

 

                 

A importância de ser filho de Deus! 

“Mas, a todos quantos o receberam, deu-

lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, 

aos que crêem no seu nome”. João 1:12 

Semana 19 à 25 de 

Agosto de 2019. 


