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Texto Básico: Gálatas 4:4-7

INTRODUÇÃO
Nesta lição falaremos sobre sermos amigos e ﬁlhos de Deus, assim, veremos que não somos simplesmente
cristãos, do ponto de vista religioso. Somos muito mais do que isso: amigos, e, principal mente, ﬁlhos de Deus.

1. É POSSÍVEL SERMOS AMIGOS DE DEUS?
Amizade entre o homem e Deus começou com o primeiro casal. Deus visitava o homem para conversar com
ele (Gn 3.8). Após a queda, houve uma ruptura nesse relacionamento. Jesus veio com o objetivo de
restaurar o relacionamento quebrado pelo pecado. Foi Ele mesmo quem disse que os seus servos se
tornariam seus amigos (Jo 15.13-15). Observem que, de acordo com o texto, nós somos amigos de Deus por
decisão do próprio Jesus: "Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenhovos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer" (v.15).

2. CARACTERÍSTICAS DOS AMIGOS DE DEUS - Jo 15.13-15
E possível alistar as seguintes características dos amigos de Deus:
a) Contamos com o sacrifício do próprio Cristo por nós – (v.13) Jesus disse que se sacriﬁcaria por amigos.
Esse sacrifício não se restringe à cruz do calvário. Hoje, como amigo, Cristo pode fazer o máximo para nos
abençoar.
b) Fazer a vontade de Cristo nos torna amigos dele e de Deus - (v.14). A amizade com Deus e com Cristo,
passa pelo caminho de sua vontade. Um cristão insubmisso aos mandamentos de Deus, não é amigo do TodoPoderoso.
c) Não há segredos entre amigos - (v.15) - Deus revela seus segredos àqueles que são seus amigos. Por outro
lado, nós não devemos esconder nada de Deus. A fé em Deus nos torna seus amigos (Hb 11.6) deixa claro que
Deus se agrada daqueles que creem nele. Abraão, o pai da fé, creu no Senhor, e por isso foi chamado "amigo de
Deus" (Tg 2.23).

3. FILHOS DO TODO-PODEROSO, COMO ASSIM?
Após o arrependimento, a conversão, a aceitação de Cristo como Senhor, acontece algo sobrenatural e
grandioso da parte de Deus para com o novo salvo: Deus o torna seu ﬁlho. Esse processo é chamado na Bíblia de
adoção (Rm 8.15). Isso só acontece com quem aceita a Cristo e tem fé nele (Jo 1.12; Gl 3.26).
a) Ser ﬁlho de Deus é fruto de uma transformação poderosa - (Jo 1.12) O versículo também fala: "deu-lhes
o poder", dando a entender que ser ﬁlho de Deus foi resultado de um milagre, do poder de Deus.
b) Temos direito à herança de Deus - (Rm 8.15 17). O versículo 15 diz que recebemos o espírito de adoção.
Na adoção, o ﬁlho passa a ter todos os direitos legais que os ﬁlhos legítimos. inclusive à herança. Jesus é o
Filho de Deus. Tornamos-nos seus irmãos.
c) Uma direção divina - O próprio Espírito Santo guia os ﬁlhos de Deus na terra (Rm 8.14). Logo, é uma
direção transcendente, sobrenatural, incompreensível para a mente humana.
d) Atitudes diferentes - Antes da salvação, os salvos eram ﬁlhos das trevas, viviam no pecado. Após a salvação,
como ﬁlhos de Deus, devem agir e andar de acordo com o caráter de seu Pai (Ef 5.8; Fp 2.15)

CONCLUSÃO
A essência e a excelência da vida cristã consistem em sermos ﬁlhos e amigos de Deus, o Criador do universo.
Vocês não são simples cristãos, membros de uma igreja. Vocês têm uma herança no céu, a herança do próprio
Deus. Como ﬁlhos vocês têm o direito de tratar Deus como Pai, e não como um ser poderoso, distante, que mete
medo, Como Pai ele quer que você aproveite os direitos de ﬁlho. Isso não é fantástico?

PERGUNTA PARA REFLEXÃO
1. O que é necessário para tornar-se um amigo de Deus?
2. Você se sente privilegiado em ser um ﬁlho de Deus?
Adaptação SEREP

