
Série:	PATERNIDADE	DE		DEUS	

Tema: 

VIVENDO A 
PLENITUDE DA 
FILIAÇÃO DE 

DEUS 



1) O DIREITO DE FILHOS DE DEUS 

“Contudo, aos que o receberam, aos que 
creram em seu nome, deu-lhes o direito de se 
tornarem filhos de Deus, os quais não 
nasceram por descendência natural, nem pela 
vontade da carne nem pela vontade de algum 
homem, mas nasceram de Deus”. Jo 1:12,13 



2) A DIREÇÃO DOS FILHOS DE DEUS 

Porque todos os que são guiados pelo Espírito 
de Deus são filhos de Deus. Rm  8:14 

E vos vivificou, estando vós mortos em 
ofensas e pecados, Em que noutro tempo 
andastes segundo o curso deste mundo, 
segundo o príncipe das potestades do ar, do 
espírito que agora opera nos filhos da 
desobediência;           Ef 2:1,2 



3) O ROMPER DOS FILHOS DEUS 

Porque não recebestes o espírito de escravidão, 
para outra vez estardes em temor, mas 
recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo 
qual clamamos: Aba, Pai. Rm 8:15 

ESCRAVIDÃO:  LIBERDADE, FILIAÇÃO 
TEMOR/MEDO: ENCORAJAMENTO 



4) O PROPÓSITO DOS FILHOS DE DEUS 
Pois aqueles que de antemão conheceu, 
também os predestinou para serem 
conformes à imagem de seu Filho, a fim 
de que ele seja o primogênito entre 
muitos irmãos.                 Rm 8:29 

IMAGEM DE CRISTO:  SIGNIFICA PROPÓSITO 
PREDESTINADOS: ENVOLVE ENVIO 
CONFORMES: ENVOLVE TRANSFORMAÇÃO 



4.1) O PROPÓSITO DOS FILHOS DE DEUS 

CONFORMES: ENVOLVE TRANSFORMAÇÃO 

Permita-se ser moldado por Deus, pelos pais 
espirituais 

Se vocês não são disciplinados, e a disciplina 
é para todos os filhos, então vocês não são 
filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Hb 12:8 



4.2) O PROPÓSITO DOS FILHOS DE DEUS 

PREDESTINADOS: ENVOLVE ENVIO 

Permita-se ser enviado por Deus como um 
filho que irá representar a família espiritual. 

Como flechas nas mãos do guerreiro são os 
filhos nascidos na juventude. Sl 127:4 



5) A SEGURANÇA DOS FILHOS DE DEUS 

Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se 
Deus é por nós, quem será contra nós? Quem 
fará alguma acusação contra os escolhidos de 
Deus? É Deus quem os justifica. Rm 8:31;33 



Tema: 

VIVENDO A 
PLENITUDE DA 
FILIAÇÃO DE 

DEUS 

Se somos filhos, então 
somos herdeiros; herdeiros 
de Deus e co-herdeiros com 
Cristo, se de fato 
participamos dos seus 
sofrimentos, para que 
também participemos da 
sua glória.  Rm 8:17 


