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ADOÇÃO

Texto básico: Gálatas 4.1-7
I – SER FILHOS DE DEUS
Há duas maneiras pelas quais a Bíblia trata o nosso relacionamento com Deus em
termos de filiação. Como nascidos de novo, regenerados, e como adotados.
Ø Filhos por regeneração. Acontece quando, ao crer em Jesus e o receber em
nosso coração, o Espírito Santo age pela palavra e nos faz nascer de novo, ser
novas criaturas, com nova natureza. (Jo 1.12-14; 2 Co 5.17; 1 Pe 1.1-5)
Ø Filhos por adoção. Está é outra maneira pela qual o Senhor Deus nos recebe
por filhos.
Vejamos os significados espirituais do termo:
Aplicado a Israel.(Rm 9.4) – O vocábulo é usado no sentido espiritual de haver Deus
adotado aquela nação.
Aplicado aos crentes. Quando somos adotados por Deus, recebemos uma nova posição
em relação a Deus – a de filhos.
Ø A adoção em três tempos.
a) Tempo passado – Inclui o plano eterno de Deus e revela sua presciência (Ef 1.5).
b) Tempo presente – Quando somos salvos. Pela fé, o crente toma posse da
bênção já planejada pelo Pai e executada pelo filho (Gl 5.26).
c) Tempo futuro – Quando o seu corpo for transformado em um corpo
incorruptível, na ressurreição. Corpo glorificado.
II – NOSSO RELACIONAMENTO DE FILHOS
Uma vez adotados por Deus, deixamos a velha família e passamos a fazer parte da
família de Deus.
a) Somos, de fato, feitos filhos de Deus. Ainda que a nossa aparência física não o
demonstre, a realidade espiritual é incontestável. “... agora somos filhos de
Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser” (1 Jo 3.2).
b) Chamamos Deus de Pai. “...recebestes o espírito de adoção, baseados no qual
clamamos:Aba, Pai.” Rm 8.15 – O texto diz “Aba, Pai”. O que equivale dizer:
“Papai”. Isto é feito pelo Espírito Santo, que clama dentro de nós. Só pode
chamar Deus de Pai quem já nasceu de novo e recebeu a adoção e o Espírito de
Adoção.
c) O testemunho do Espírito. “O Espírito testifica com nosso espírito que somos
filhos de Deus.” Rm 8.16 – Quando somos filhos de Deus, recebemos o Espírito

de Cristo. Ele nos faz clamar “Aba, Pai” e dá testemunho juntamente com o
nosso espírito de que somos filhos de Deus.
Obs: As pessoas que não têm certeza de salvação não possuem o testemunho do
Espírito e não são salvas.
“E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.” Rm 8.9

III – RESULTADOS DA ADOÇÃO
1º) Somos libertos da escravidão da lei. Quando recebemos a adoção, acaba-se a
escravidão e o medo. “Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes,
outra vez, atemorizados...” Rm 8.15
2º) Fazemos parte da família de Deus. Temos muitos irmãos, dos quais Jesus é o
primogênito. Rm 8.29.
3º) Fomos feitos herdeiros de Deus. Nós temos conhecimento muito limitado das
riquezas que Deus tem para nós, mas devemos tomar posse. São mais de três mil
promessas de bênçãos na Bíblia. QUE PRIVILÉGIO!
4º) Recebemos atenção especial do Pai. Deus nos garante a sua atenção especial como
filhos, tanto mostrando seu amor (Gl 2.20b), como também a disciplina necessária
para nosso crescimento. “Mas, se estais sem correção, de que todos se têm tornado
participantes, logo, sois bastardos e não filhos.” Ler: Hb 12.5-11
5º) Somos guiados pelo Espírito Santo. Um sinal de que alguém é filho de Deus é ser guiado
pelo Espírito Santo. Ele orienta, dirige, guia a todos que são filhos de Deus. Rm 8.14
CONCLUSÃO:
Se você aceitou Jesus como seu salvador pessoal, muita coisa já aconteceu. Uma delas
é que você foi recebido como filho de Deus. Filho por adoção. Você é filho de Deus.
APLICAÇÕES:
I.
II.
III.

Você está vivendo como filho de Deus?
A principal verdade está na Palavra de Deus. Então, siga a orientação do
Espírito e busque na Palavra de Deus a orientação para sua vida.
Se você sofrer como cristão, não se desanime. Isso faz parte da disciplina do
verdadeiro cristão.
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