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Série “PATERNIDADE DE DEUS” – Crescendo em um Relacionamento Paterno  
 
MENSAGEM 05 VIVENDO A PLENITUDE DA FILIAÇÃO DE DEUS. 
 
S- SENTIR (Uns aos outros) 
Qual é a maneira mais eficaz de aumentar sua intimidade com o Pai Celestial?  
 
A- APRENDER (De um para todos)  
Jo 1:12,13 - Lêr o texto. O DIREITO DE FILHOS DE DEUS. A paternidade não inicia na criação, 
mas na regeneração do homem pecador, a partir desta experiência única e exclusiva, um 
relacionamento íntimo e poderoso é estabelecido e os filhos, em posse deste direito adquire 
acesso a tudo que o Pai, por sua infinita bondade, coloca à disposição de seus filhos: 
 
R- REFLETIR (De todos para Deus) 
1º A direção dos filhos de Deus: 
O que e quem dirige a vida daquele que ainda está morto espiritualmente em pecados? Ef 2:1,2 
Quem deve dirigir a vida daqueles que foram vivificados por Cristo para uma nova vida? Rm  8:14 
 
CUIDADO para não sermos guiados por sentimentos, emoções, modismos, datas 
comemorativas de nossa cultura. 
 
2º O romper dos filhos de Deus 
Rm 8.15.  Há muitos filhos que precisam ser curados de uma posição passiva, acomodada, tímida 
e medrosa quanto à sua posição espiritual e romper, crescer e desenvolver no Poder do 
Espírito Santo que nos foi dado, o qual podemos clamar: Aba, Pai!  
 
3º O PROPÓSITO DOS FILHOS DE DEUS 
Rm 8.29 
IMAGEM DE CRISTO:  SIGNIFICA PROPÓSITO 
PREDESTINADOS: ENVOLVE ENVIO - Sl 127:4 Permita-se ser enviado por Deus como um filho 
que irá representar a família espiritual. 
CONFORMES: ENVOLVE TRANSFORMAÇÃO - Hb 12:8 - Permita-se ser moldado por Deus, 
pelos pais espirituais 
 
 

A-  APLICAR (De todos para os de fora) 
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 
 
Decida, pela fé, participar da natureza divina, como filho de Deus, dizendo sim para um caminho 
estreito e de renuncias, para então participar da glória deste Pai glorioso que tanto nos ama. 


