ESTUDO DAS CÉLULAS | ESTAÇÃO IV: COLHEITA
MEU RELACIONAMENTO COM DEUS I - UMA RELAÇÃO DE PAI E FILHO
“Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornare filhos de
Deus” (Jo 1.12)
TODOS OS HOMENS FORAM CRIADOS POR DEUS, MAS NEM TODOS SÃO FILHOS DE DEUS
Na cultura de nosso país, há o pensamento de que todos são filhos de Deus. Isso tem origem no
catolicismo, o qual, desde a Idade Média desenvolve a ideia de que o batismo tem o poder de salvar
quem o recebe, tornando a pessoa filha de Deus. Como boa parte de nós brasileiros fomos batizados na
Igreja Católica quando crianças, conclui-se, de maneira generalizada, que todos somos filhos de Deus. No
entanto, esse pensamento não está de acordo com a Palavra de Deus. Ela não diz que o batismo tem
poder regenerador, ou seja, de conceder o novo nascimento àquele que o recebe. Segundo a Bíblia, o
batismo é uma ordenança de Jesus, que deve ser ministrada àqueles que crêem nEle (Marcos 16.16).
Conforme Gênesis 1.2, a humanidade foi criada por Deus a partir de dois representantes: Adão e Eva.
Sendo assim, todos somos criaturas de Deus, porém, para sermos filhos de Deus, há um indispensável
pré-requisito.
UMA PESSOA SE TORNA FILHO DE DEUS ATRAVÉS DA FÉ EM JESUS CRISTO
Conforme o texto bíblico de João 1, aquele que crê em Cristo tem o direito de se tornar filho de Deus. Crer
é mais do que acreditar. Muitos acreditam que a história e as palavras de Cristo são verdadeiras e, nem
por isso, são filhos de Deus. No contexto bíblico, crer tem o sentido de confiar. Crente é aquele que confia
na obra redentora realizada por Cristo na cruz e, por isso, se entrega a Ele. São esses que recebem o
direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, o crente em Cristo, de maneira irrevogável, tem garantido
para si o status de filho de Deus e todos os benefícios dessa posição. Quanto a isso, Romanos 8.17 diz:
“Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo” e também
Efésios 1.3: “Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte
de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo”.
A MARCA DE UM FILHO DE DEUS: A NOVA VIDA
Se a fé é o pré-requisito para alguém se tornar filho de Deus, a nova vida é a evidência de que isso de fato
aconteceu. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 5.17: “E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas
antigas já passaram; eis que se fizeram novas”. O crente em Cristo experimenta uma novidade de vida, é
uma nova criatura. Sendo assim, sua vida passa por mudanças visíveis, o que significa que deve haver um
“antes era assim” e um “agora é assim”, tais como: A) compreensão espiritual da Bíblia (João 14.26; 16.13);
B) Repulsa pelo pecado (Efésios 5.3-14); C) desejo de estar com Deus (Mateus 22.37) e D) desejo de estar
com outros filhos de Deus (Mateus 22.39).
PARE E PENSE
Quais motivos te levam a buscar a Deus? Você é cristão porque teve uma experiência pessoal e desfruta
do Pai todos os dias ou sua motivação é somente agradar alguém, como seus pais, namorado (a),
cônjuge, ou líderes. Qual sinal você apresenta da sua filiação divina?
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