
 

 

 

 

 ÉRAMOS ESCRAVOS, MAS AGORA SOMOS FILHOS! 
  

 Iniciemos hoje a nossa reunião lendo a 

palavra de Deus em Gálatas 1.1-7. (vamos ler 

alternadamente)  

O nosso pastor tem sempre ministrado a 

palavra de Deus sobre nós e fazendo a afirmação 

sobre as nossas vidas de que agora somos FILHOS de 

Deus.  

Nós cremos nisso e por isso em nosso GF 

queremos refletirmos sobre este tema: Ser filho de 

Deus.  

É muito comum ouvirmos que todos são 

filhos de Deus. Mas na verdade, aprendemos que a 

bíblia nos revela que nem todos são filhos de Deus.  

O que podemos dizer com certeza é que 

todos os seres humanos são criação ou descendência 

de Deus, mas não filhos.  

“A Ideia de que somos filhos de Deus, filhos 

e filhas do próprio Deus [...] é a mola propulsora da 

vida cristã. [...]” Mas nem todos desfrutam dessa 

realidade.  

Para que o homem se torne filho de Deus é 

necessário que algo aconteça., pois o nosso estado 

natural era de ser escravos, mas Cristo veio e nos 

comprou. Então fomos adotados como filhos e com 

todos os seus direitos.  

 

1. Éramos como Escravos  

Paulo diz que por causa de nossos pecados, 

por colocarmos nossa esperança em coisas criadas, 

acabamos nos tornando escravos dos principados 

deste mundo. E por sermos escravos de nossos 

amores, perdemos completamente o acesso ao nosso 

Criador.  

Entenda que embora sejamos criação de 

Deus, não somos nada diferentes de escravos que não 

tem direito a nada. 

 O fato é que todos nós realmente tentamos 

desesperadamente viver a altura de determinados 

padrões. Somos ansiosos e vivemos sobrecarregados 

pelas preocupações. Nosso relacionamento com o 

Divino é distante ou inexistente. E, por isso, 

percebemos que a Escravidão é nosso estado Natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jesus mudou a nossa história:  

O “MAS!” é a palavra que muda tudo e essa 

é a melhor notícia que poderíamos receber, a boa 

notícia do Evangelho.  

Paulo diz que éramos escravos deste mundo, 

MAS, Cristo veio na plenitude dos tempos e nos 

comprou.  

Jesus Cristo nos libertou como alguém que 

liberta o escravo do seu dono pagando por seu preço. 

E não apenas isso, mas adquiriu para nós a Adoção 

de Filhos.  

 

3. A Obra do Espírito Santo nos 

completou:  

Agora Paulo diz que além da após a obra de 

Jesus, Deus enviou o seu espírito para que 

pudéssemos ter uma experiencia real. O Espírito de 

Deus é quem nos ajuda a vivenciar na prática esse 

amor e relacionamento com Deus.  

O Espírito é quem nos leva a um 

relacionamento profundo com nosso Deus. O nosso 

Deus que podemos chamar de ABA Pai. Expressão 

que pode ser traduzida como: papai, paizinho.  

 

Conclusão: Entenda que não somos servos 

ou escravos e sim somos FILHOS DE DEUS e, por 

isso, Herdeiros de Deus por Cristo Jesus.  

Finalizemos a nossa palavra com uma nova 

leitura do texto bíblico de Gálatas 1.1-7. 

 

 

 

 
  

 

SEMANA 16 À 22 DE 

NOVEMBRO DE 2020. 

Assim que já não és mais servo, mas filho; e, 

se és filho, és também herdeiro de Deus por 

Cristo. Gálatas 4:7 

QUEBRA-GELO: COMO FOI SUA 

SEMANA? Deixe cada um contar como foi a 

semana e compartilhe seus pedidos de oração. 

Faça um momento para testemunharem o que 

Deus tem feito neste tempo (respostas de oração, 

vitórias, etc.). Após isso faça um momento de 

oração pelos pedidos e agradecimentos! 
 


