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Série “PATERNIDADE DE DEUS” – Crescendo em um Relacionamento Paterno  
 
MENSAGEM 09 FILHOS DA LEI OU DA PROMESSA? 
Louvor: Mais forte que a morte:  https://youtu.be/Mvxh1oiZ_dc 
 
S- SENTIR (Uns aos outros) 
 
1ºTodos nós fomos gerados fruto da aliança de amor de nossos pais, conte-nos como tem sido 
para você a experiência de ser um filho(a) amado e desejado pelos seus pais. 2º Se você é 
casado e tem filhos você pode contar para a Célula como você gerou seu filho(a) e como vocês 
desejaram ser pais de filhos prometidos por Deus para alegrar sua família. Compartilhe o SENTIR 
de dois em dois. Hoje aprenderemos sobre  filhos da lei e filhos da promessa. 
 
A- APRENDER (De um para todos)  
 
LER OS TEXTOS: Gálatas 4:22-26 ; 28-31 
Quais as duas alianças que feitas no texto e o que cada uma delas representa para nós? 
Filho da escrava= Natural – Lei - Filho da promessa = Sobrenatural - Cristo 
 
R- REFLETIR (De todos para Deus) 
 
1º O filho da escrava nasceu de modo natural e representa a Velha Aliança.  
O que significa viver como filho da escrava? 
É quando vivo debaixo da lei, sobre ordens, regras e punições. Tenho medo de errar, porque 
acredito que Deus vai me castigar. 
2º O filho da promessa nasceu não da vontade do homem, mas de Deus, e representa a 
Nova Aliança. 
O que significa viver como filho da promessa? 
1) Quando se cumpre a promessa do Senhor Jesus em receber o Espírito de poder, amor e 

 equilíbrio (II Timóteo 1:7). 
2)   É quando vivo livre de condenação, do pecado e da morte (Romanos 8:2). 
3)   É quando me idêntico com a minha morte juntamente com Cristo para o pecado, pertenço a 
      Cristo e viverei para dar frutos (Romanos 7:4). 
4)   É quando passo a tenho uma nova forma de viver (Romanos 7:6). 
 
 

A-  APLICAR (De todos para os de fora) 
Como demonstro que amo a Deus? 
1ºPela minha vida de santidade; 2º Pelo envolvimento que tenho na minha igreja local 
3º Pelo relacionamento que tenho diariamente com Deus 4º Pela maneira com que me relaciono 
com as pessoas 
Quem eu sou? Filho da lei ou da escrava? 
Filhos da lei X Filhos da promessa 
1) Gera regras           1) Gera equilíbrio  
2) Gera medo             2) Gera amor  
3) Gera punição         3) Gera proteção 
4) Gera escravidão    4) Gera liberdade 


