
SOMOS FILHOS DE DEUS

Oséias 11.1-4
“Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu 
filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de 

mim; sacrificavam aos baalins, e queimavam incenso às 
imagens esculpidas. Todavia, eu ensinei aos de Efraim a andar; 

tomei-os nos meus braços; mas não entendiam que eu os 
curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor; e fui 
para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, 

e me inclinei para lhes dar de comer”.

No reino espiritual, todo ser humano possui uma identidade. Nela 
está contida a nossa categoria: FILHOS ou CRIATURAS de Deus.

Para entendermos melhor, temos que aprender alguns conceitos 
que a Bíblia nos ensina:

I - DEUS CRIOU O HOMEM

(a) O homem foi criado reto e perfeito – Ec 7.29 - Eis que isto tão
somente achei: que Deus fez o homem reto, mas os homens 
buscaram muitos artifícios.

Tudo o que Deus faz é perfeito. É contra a natureza do Senhor fazer 
algo imperfeito. Infelizmente, nós temos a capacidade de macular as 
obras de Deus.

Porém, o nosso Deus tem poder para restaurar tudo ao seu estado 
original. Principalmente o ser humano. Não há coração que Ele não 
possa limpar. Não existe uma alma que Deus não possa salvar. Não 
existe uma enfermidade que Ele não possa curar.

(b) Havia perfeita comunhão entre o homem e Deus – Gn 1.28 -
Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos; 
enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do mar, sobre as 
aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra.
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Gn 3.8 - E, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim 
à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do 
Senhor Deus, entre as árvores do jardim.

Essa é a vontade de Deus para todo ser humano ainda hoje: Que 
todos tenhamos livre acesso a Ele e às Suas qualidades (Santidade, 
sabedoria, misericórdia, amor, etc...).
As pessoas que não tem comunhão com Deus estão doentes. 
Doentes da alma, com o espírito aprisionado, anulado. Milhões estão 
à mercê do diabo e seus demônios. Somente a comunhão perfeita 
com o Pai poderá libertar, trazer à verdade, dá vida plena.

Deus anseia pela nossa aproximação a Ele, sem interesses 
obscuros e egoístas, mas com nosso coração quebrantado. “ atraí-
os com laços de amor...”  

II – O PECADO 

(a) O pecado de Adão atingiu a todos, com morte física e 
espiritual  Rm 5.12 - Portanto, assim como por um só homem 
entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a 
morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram.

Rm 3.23 - Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de 
Deus;

O pecado é a ação que abre a porta do nosso coração para os 
demônios. Só quando pecamos é que Satanás pode entrar em 
nossa vida e deliberar seus decretos de maldição e de sofrimento.

Ser escravo do pecado é ser dependente das migalhas do diabo. 
Enquanto Jesus Cristo dá vida abundante aos seus servos, satanás 
delibera migalhas mofadas aos que lhe servem como escravos. 

(b) O pecado separou o homem de Deus – Ef 2.11,12 Portanto, 
lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamam circuncisão, 
feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, 
separados da comunidade de Israel, e estranhos aos pactos da 
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promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo.

Separados de Deus ficamos completamente indefesos e a mercê 
dos planos do nosso inimigo. Imagine, alguém que nasceu com o 
propósito de adorar e servir ao Deus criador em um plano de 
perfeição e vitória eternas, agora, essa pessoa  não passa de um 
reles escravo de um plano fadado ao fracasso eterno, eterno 
também.

(c) O homem tornou-se escravo do pecado – Rm 6.17a - Mas 
graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, 
obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues;

Rm 7.5 - Pois, quando estávamos na carne, as paixões dos 
pecados, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para 
darem fruto para a morte.

O pior de tudo é que quando estamos nesse estado de escravidão 
maligna, não nos damos conta disso. Em nossa mente, muitas 
coisas são normais. “Tinha que ser assim mesmo”. “Isso sempre foi 
assim e não vai mudar”.  

III - O QUE CADA PESSOA PRECISA FAZER PARA SER LIVRE 
DA CONDENAÇÃO DO PECADO?

(1) Tornar-se filho de Deus, recebendo o seu único Filho, Jesus 
Cristo como Salvador e Senhor – Jo 1.11,12 - Veio para o que era 
seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, 
aos que crêem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos 
de Deus;

O Filho de Deus tem poder para derrotar o diabo, para desfazer seus 
planos sórdidos, para quebrar cadeias, para arrebentar portas do 
inferno...

Mas, acima de tudo, os Filhos de Deus tem poder para adentrar na 
presença do Pai, coisa que os escravos do pecado não têm. 
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(2) Nascer de novo, nascer de Deus – 1 Jo 5.1 - Todo aquele que 
crê que Jesus é o Cristo, é o nascido de Deus; e todo aquele que 
ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido.

Jo 3.3 - Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade te digo que 
se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.

O novo nascimento se consolida pela ação do Espírito Santo, 
implantando os princípios da Palavra em nossa vida. “...E 
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará...”

(3) Ser adotado pela família de Deus – Rm 8.15,16 - Porque não 
recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com 
temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: 
Aba, Pai! O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que 
somos filhos de Deus.

Para continuarmos como filhos de Deus, exercendo plenos poderes, 
temos que nos tornar Igreja de Jesus. Ser parte ativa, viva, 
comprometida do corpo de Cristo. 

IV - OS DIREITOS E DEVERES DO FILHO ADOTADO NA FAMÍLIA 
DE DEUS

Direitos:
(1) Recebe o nome da nova família, a família de Deus – Ef 3.14,15 -
Por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda 
família nos céus e na terra toma o nome.

(2) Passa a ter os mesmos direitos na herança, como o filho natural, 
Jesus Cristo  Rm 8.17 – E se filhos, também herdeiros, herdeiros de 
Deus e co-herdeiros de Cristo; se é certo que com ele padecemos, 
para que também com ele sejamos glorificados.

(3) Recebe tratamento e disciplina de filho de Deus – Hb 12.6,7 -
Pois o Senhor corrige ao que ama, e açoita a todo o que recebe por 
filho. É para disciplina que sofreis; Deus vos trata como a filhos; pois 
qual é o filho a quem o pai não corrija?
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Deveres:

(1) Obedecer ao seu novo Pai, com amor – Jo 14.21 - Aquele que 
tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e 
aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me 
manifestarei a ele.

(2) Assimilar os costumes da família de Deus (processo de 
santificação)  Ef.5.8 -  Pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz 
no Senhor; andai como filhos da luz.

(3) Viver em comunhão com os membros da família, na igreja, na 
célula, na comunidade – At 2.42,43 - E perseveravam na doutrina 
dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em 
cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos 
apóstolos.

Aplicação:

Ao crente:
Você tem deixado Deus ser Pai em sua vida, prestando-lhe 
obediência, temor e adoração?

Deus o tem tratado como filho?

Ao não crente:
Entenda que é só através de Jesus que nos tornamos filhos de 
Deus. Sem o novo nascimento em Cristo, somos criaturas de Deus, 
criados a sua imagem e semelhança, porém, sem a vida do Espírito 
Santo.

Você é filho ou criatura de Deus?

Ore confessando Jesus com a sua boca – Rm 10.9,10 - Porque, se 
com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu 
coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo; 
pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz 
confissão para a salvação.
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