
FILHO HERDEIRO
APRENDENDO A VIVER COMO UM FILHO DE DEUS



DEUS CRIOU O HOMEM COM A EXPECTATIVA DE UM 
RELACIONAMENTO DE PAI E FILHO.  

POR CAUSA DO PECADO NASCEMOS ESPIRITUALMENTE 
ÓRFÃOS, PENSANDO QUE:  

• NÃO HÁ ESPERANÇA, 
• TENHO QUE FAZER TUDO SOZINHO,  
• NÃO TEM NINGUÉM AO MEU FAVOR,  
• PRECISO RESOLVER AS COISAS COM O MEU BRAÇO. 
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E, porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao 
nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio 

dele clamamos: “Aba, Pai”.  

Agora você já não é escravo,  
mas filho de Deus.  

E, uma vez que é filho,  
Deus o tornou herdeiro dele.  

Gálatas 4:6-7 (NVT) 



DE ESCRAVO PARA FILHO
• Todo filho de Deus tem o Espírito 
de Deus


• Todo filho de Deus é herdeiro de 
Deus



NÃO EXISTE PATERNIDADE DIVINA SEM 
ESPÍRITO SANTO!

Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, 
Jesus também foi batizado.  

Enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo 
desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba.  

E uma voz do céu disse: “Você é meu filho amado, que 
me dá grande alegria”. — Lucas 3:21-22 (NVT) 



COMO EU ME TORNO FILHO ADOTIVO?
• É o filho que escolhe ser adotado ou são os pais que escolhem 

adotar um filho?


• Deus, por muito nos amar, quis nos adotar como filhos. E para 
isso deu seu próprio filho para que isso fosse possível.


• Como filhos adotivos só precisamos RECONHECER e  
ACEITAR a Deus como Pai, e desfrutarmos dos direitos de 
filho.



Pois vocês não receberam um espírito que os torne, de 
novo, escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, 
que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o 
chamamos “Aba, Pai”,  pois o seu Espírito confirma a 
nosso espírito que somos filhos de Deus. — Romanos 

8:15-16 (NVT) 

COMO EU TENHO CERTEZA DE QUE SOU 
FILHO DE DEUS?



COMO ME COMUNICO COM MEU PAI?
• A vontade de Deus está revelada na Palavra, só preciso obedecer. 


• Mas no RELACIONAMENTO DIÁRIO com Ele, eu preciso falar, ouvir, ver, sentir  

• Comunicação espiritual:


• Ouvidos espirituais


• Olhos Espirituais


• Percepção espiritual 


• Boca — falar — é físico e espiritual



QUAL É A HERANÇA DE UM FILHO DE 
DEUS? 

Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 
que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas 
regiões celestiais em Cristo. — Efésios 1:3 (NVI-PT) 

Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o 
evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo 
com o Espírito Santo da promessa. - Ef 1:13



A HERANÇA: O ESPÍRITO SANTO
• O Espírito Santo revela a Palavra de Deus

• O Espírito Santo dá poder e autoridade para usar as armas 

espirituais

• O Espírito Santo dá direção, conforto, confiança, fé, 

coragem, alegria, paz, refrigério.


 Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de 
poder, de amor e de equilíbrio. - 2 Timóteo 1:7



PORQUE EXISTEM FILHOS QUE NÃO USAM 
A SUA HERANÇA ?

• Ele não sabe a senha para entrar no palácio do rei


• Ele não sabe o caminho para a sala do trono


• Ele não sabe como abrir os baús de tesouros


• Ele não sabe como dar ordens ao seu exército


• Ele não sabe como lutar e vencer o inimigo



COMO ENTRAMOS NO PALÁCIO? 
COMO ABRIMOS OS BAÚS DE RIQUEZAS? 
COMO USAMOS NOSSA AUTORIDADE E  
VENCEMOS O INIMIGO?

USANDO AUTORIDADE E A HERANÇA 
DE FILHO DE DEUS



ENTRANDO NO PALÁCIO - ORAÇÃO E ADORAÇÃO
19 Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com 
toda confiança no lugar santíssimo,  

20 Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina 
que leva ao lugar santíssimo. 21 E, uma vez que temos um Sumo 
Sacerdote que governa sobre a casa de Deus, 22 entremos com coração 
sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada, 
e nosso corpo, lavado com água pura.  

23 Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, 
porque Deus é fiel para cumprir sua promessa.  

Hebreus 10:19-23 (NVT)



ABRINDO OS BAÚS DE TESOUROS: FÉ

A fé mostra a realidade daquilo que esperamos; ela 
nos dá convicção de coisas que não vemos. — Hb 11:1 

Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se 
aproximar de Deus deve crer que ele existe e que 
recompensa aqueles que o buscam. — Hb 11:6



COMO USAMOS A AUTORIDADE E VENCEMOS O INIMIGO?  
SENDO CHEIOS DO ESPÍRITO

Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no 
deserto,  onde foi tentado pelo diabo durante quarenta dias … 

Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galileia … Quando Jesus 
chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de 
costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta 
Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito:   

 “O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas-novas 
aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos 
verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor”.  

Lucas 4:1, 2,14, 16-19 (NVT) 



17 Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do 
Senhor.  

18 Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez 
disso, sejam cheios do Espírito,  

19 cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor 
de coração com música.  

20 Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus 
Cristo.  

Efésios 5:17-20 (NVT) 



VOCÊ É UM FILHO HERDEIRO
• Você tem o Espírito Santo


• Você tem todas as bençãos espirituais


• Você tem o SIM para todas as promessas de Deus


• Você tem autoridade para destruir as obras do diabo


• Você tem poder o nome de Jesus para curar, libertar, 
abençoar, edificar, consolar, encorajar.  


