
ADOÇÃO 
O CORAÇÃO DO EVANGELHO



• Hoje gostaria de abordar com você o que significa ADOÇÃO na visão 
bíblica e como isso faz com que passemos de ÓRFÃOS para FILHOS E 
FILHAS.
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que enxergássemos ao Pai com medo, vergonha e fugíssemos de 
Deus.
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bíblica e como isso faz com que passemos de ÓRFÃOS para FILHOS E 
FILHAS.  

• Deus criou o homem com a expectativa do relacionamento de Pai e 
Filho. Satanás veio e destruiu isso através do pecado, fazendo com 
que enxergássemos ao Pai com medo, vergonha e fugíssemos de 
Deus. 

• Jesus morreu na cruz, e na sua ressureição venceu o poder do pecado 
sobre nós, nos reconectando com Deus, fazendo um caminho por onde 
não poderíamos ir. Ele nos envia o seu Espírito Santo, pelo qual hoje 
podemos nos relacionar com Deus novamente. 



Por mais que tenhamos nascido numa família (de um homem e 
de uma mulher), nascemos ESPIRITUALMENTE ÓRFÃOS.  
 
E a questão a orfandade espiritual passa pelo constante 
pensamento de que: 

• não há esperança,  
• tenho que fazer tudo sozinho,  
• não tem ninguém ao meu favor,  
• preciso resolver as coisas com o meu braço.



Gálatas 4:4-7 (NVT) 

Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, 
nascido de uma mulher e sob a lei. 5 Assim o fez para 
resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar 
como seus filhos. 6 E, porque nós somos seus filhos, Deus 
enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio 
dele clamamos: “Aba, Pai”. 7 Agora você já não é escravo, 
mas filho de Deus. E, uma vez que é filho, Deus o tornou 
herdeiro dele. 



Porque Paulo enfatiza que Jesus veio resgatar/redimir nós que estávamos 
debaixo da Lei? O que é essa Lei?  

• A lei nos ensina que, se cumprirmos tudo certo e de maneira perfeita, vamos ter 
vida. Mas que se desobedecermos seus mandamentos morreremos. A lei veio 
para nos dar conhecimento do pecado, mas não tirava o pecado de dentro do 
homem – por isso não podíamos ser filhos e filhas de Deus, irmãos de Jesus.  

• Jesus então é enviado sob influência da Lei, para nos libertar, para nos adotar 
(nos incluir na sua família). E isso Ele só poderia fazer cumprindo a Lei – o 
salário do pecado é a morte. Jesus morreu por nós quando ainda éramos 
pecadores, para fazer com que eu e você pudéssemos ser adotados na família 
de Deus.

1) DEUS NO TEMPO CERTO NOS LIBERTOU DO 
PECADO E NOS ADOTOU



• O Evangelho nos ensina que, se CRERMOS NO SENHOR JESUS CRISTO, 
somente pela fé, de que Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo, temos vida.  

• O filho pródigo que voltou para ser escravo do seu pai foi recebido como 
filho novamente, voltou a ter vida. Ele só teve que ACREDITAR QUE O PAI 
ESTAVA FALANDO A VERDADE.  

A IDENTIDADE É RESTAURADA QUANDO ACREDITAMOS EM JESUS CRISTO 
E NA OBRA DA CRUZ. Não é mentalizar que somos filhos, é CRER.
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V.6 - E, porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o 
Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: “Aba, Pai”. 

Romanos 8:15-16 (NVT) 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. 

2) SÓ EXPERIMENTAMOS FILIAÇÃO, FRUTO DA 
ADOÇÃO, QUANDO TEMOS O ESPÍRITO SANTO



Ao nos adotar, Deus nos dá o próprio Espírito de seu Filho 
e nos concede sentir as afeições de pertencer à própria 

família de Deus. O Espírito Santo nos faz chamar Deus de 
"Aba", de Pai, porque é o mesmo sentimento e filiação 

que havia em Jesus Cristo. 

2) SÓ EXPERIMENTAMOS FILIAÇÃO, FRUTO DA 
ADOÇÃO, QUANDO TEMOS O ESPÍRITO SANTO



Romanos 8:12-14 (NVT) Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o 
que sua natureza humana lhes pede, porque, se viverem de acordo 
com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, 
fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são 
guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 

Romanos 8:17 (NVT) Se somos seus filhos, então somos seus 
herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos 
de seu sofrimento, participaremos também de sua glória.

3) A ADOÇÃO TRANSFORMA NOSSA MANEIRA  
DE PENSAR E SENTIR



• Deus não nos adota para continuarmos a viver da mesma maneira 
que vivíamos quando estávamos sem esperança, confiando no 
nosso braço, pensando que estamos sempre sozinhos.  

• Essa mentalidade tem que ser substituída. E ela não será 
substituída apenas pelos “momentos bons, quando nos sentimos 
filhos”! Ela também passará por momentos onde nosso caráter 
será formado pelo sofrimento.

3) A ADOÇÃO TRANSFORMA NOSSA MANEIRA  
DE PENSAR E SENTIR



• Assim como Adão e Eva foram enganados, olhando a Deus pelos olhos da serpente, 
por causa do sacrifício de Jesus na Cruz, podemos olhar para Deus através dos olhos 
do Espírito Santo – que é o mesmo Espírito que havia no Filho, pelo qual chamamos 
“Aba”. Jesus usa o termo “Aba” no Getsemani e na Cruz – momentos de sofrimento. 

• Só podemos ver Deus como Pai, nosso Pai querido e íntimo, quando experimentamos 
morte e ressureição. Quando não fazemos o que nossa natureza humana nos pede. 
Quando pelo poder do Espírito, somos guiados pelo Espírito e experimentamos a 
identidade de filhos e filhas.  

• Mudar de pensamento e sentimento “dói”, mas é necessário para experimentarmos a 
boa, agradável e perfeita vontade de Deus.

3) A ADOÇÃO TRANSFORMA NOSSA MANEIRA  
DE PENSAR E SENTIR



• Muitos de nós não experimentamos a filiação porque clamar por “Abba” 
exige humildade. Exige que nos coloquemos num lugar de órfãos, de 
assumirmos nossa vontade sempre latente de resolver tudo em nossas 
mãos, através da nossa força. Jesus sendo Deus, se humilhou, chorou, 
foi transparente, sofreu, tudo isso porque Ele sabia que encontrava no 
Aba, no Pai, compaixão e força para continuar. 

• O Espírito Santo faz com que olhemos para Deus como Pai, quando 
primeiro aceitamos a confrontação e o arrependimento que vem através 
do relacionamento íntimo com Ele. 

3) A ADOÇÃO TRANSFORMA NOSSA MANEIRA  
DE PENSAR E SENTIR



João 16:7-8 e 13-14 (NVI-PT)  
 
Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês; mas se eu for, eu o 
enviarei. 8 Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça 
e do juízo. (...) Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a 
toda a verdade. Não falará de si mesmo; falará apenas o que ouvir, e 
lhes anunciará o que está por vir. 14 Ele me glorificará, porque 
receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês.



João 16:22-24 (NVI-PT) Assim acontece com vocês: agora é hora de 
tristeza para vocês (a morte de Jesus, a separação), mas eu os verei 
outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria (a 
ressureição). 23 Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu 
lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome 
(através do Espírito Santo). 24 Até agora vocês não pediram nada em 
meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja 
completa.

Como podemos então receber o Espírito Santo que 
é a testemunha que somos filhos e filhas?



• Deixemos de viver uma vida baseada no mérito, na Lei, no esforço humano  

• Nos arrependamos de viver uma vida de pecado, confiando na nossa 
própria força para ser uma pessoa melhor 

• ACREDITEMOS QUE JESUS JÁ FEZ TUDO, E QUE PRECISAMOS SOMENTE 
TOMAR POSSE DA VITÓRIA  

• Pedimos e clamamos para que o Espírito Santo transborde na nossa vida, 
para experimentarmos não somente o sentimento de filhos, mas a 
verdadeira identidade que muda nossa mentalidade e nossas palavras

Como podemos ter o Espírito Santo  
e a convicção  de que somos filhos



Efésios 1:4-14 (NVT)  

Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em 
Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. 5 Ele nos 
predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus 
Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. 6 Deus assim o fez 
para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em 
seu Filho amado. 7 Ele é tão rico em graça que comprou nossa 
liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. 8 
Generosamente, derramou sua graça sobre nós e, com ela, toda 
sabedoria e todo entendimento.



Efésios 1:4-14 (NVT)  

9 Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o 
cumprimento de seu bom propósito. 10 E o plano é este: no devido tempo, 
ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. 11 
Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos 
predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua 
vontade.12 O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em 
Cristo, louvássemos a Deus e lhe déssemos glória. 13 Agora vocês também 
ouviram a verdade, as boas-novas da salvação. E, quando creram em Cristo, 
ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. 14 O 
Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará 
como sua propriedade, para o louvor de sua glória.


