O QUE RECEBEMOS DO PAI?
“v.3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas
as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. v.4 Antes da fundação do mundo,
Deus nos escolheu, nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor v.5 nos
predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo,
segundo o propósito de sua vontade, v.6 para louvor da glória de sua graça, que ele nos
concedeu gratuitamente no Amado.” (Efésios 1.3-6 - NAA)
DEUS DOADOR
Desde crianças somos incentivados a trabalhar nossas potencialidades e vocação para produzir e ter o
melhor rendimento possível em todas as áreas da nossa vida. Assim somos incentivados a buscar a
excelência como pais, funcionários, amigos, cônjuges e até mesmo na espiritualidade. Nenhuma
dessas buscas e incentivos estão errados e se feitos da forma certa, realmente nos ajudam e nos
motivam. No entanto, por sermos criados dessa forma, temos dificuldade de aceitar nossas carências e
não acreditamos realmente no fato de Deus nos dar o que mais precisamos em nossa vida sem que
tenhamos quaisquer méritos. Deus deseja que os homens acreditem e descansem no seu caráter
doador e amoroso. O que você entende que recebeu de Deus por meio de Cristo?

DEUS TE DEU TODAS AS BENÇÃOS ESPIRITUAIS (EFÉSIOS 1.3)
É incrível pensar que podemos ter comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo e que ele nos salvou e
nos deu vida eterna. Talvez não tenhamos muitas dificuldades para entender e receber isso. No entanto,
imaginar que já temos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais talvez soe um pouco abstrato e
distante. Não podemos pensar nesses lugares tal qual o mundo de “Alice no país das maravilhas”, mas
devemos crer que esses lugares celestiais existem como esse local em que estamos nesse momento. Da
mesma forma, não podemos “tocar” nas bênçãos que Deus nos dá, no entanto devemos crer que são
mais valiosas do que uma conta milionária. Como você se sente sabendo que tem essas bênçãos
disponíveis para você?Qual o sentido que isso dá para a sua vida?
DEUS PENSA EM VOCÊ HÁ MUITO TEMPO (EFÉSIOS 1.4)
Quando sonhamos em conquistar algo em nossa vida, isso se torna uma grande motivação. Passamos
a planejar nossos horários e nossa rotina para alcançar esse desejo e sonho. Você já havia lido esse
versículo com a perspectiva de que Deus sempre sonhou com a sua vida? E desde quando ele pensa
em você? Desde antes da fundação do mundo. Ou seja, quando lemos o livro de Gênesis e tentamos
imaginar em que tempo todas aquelas histórias aconteceram, podemos ir além e pensar que antes
disso nós já estávamos na mente de Deus e já havia um planejamento sobre a nossa vida. Não é por
acaso que nesse tempo fomos escolhidos para sermos dele (isso significa “santo”). Como essa verdade
soa para você?
DEUS NOS ADOTOU (EFÉSIOS 1.5)
Quando nascemos a partir de nossos pais somos considerados naturalmente filhos biológicos de
alguém. Se houver o curso natural da vida, somos identificados e registrados com nome e sobrenome
indicando a que família e parentes pertencemos. Porém, em razão de nossa natureza humana, não
poderíamos ser “natural e biologicamente” considerados filhos de Deus. Por esse motivo e mesmo
sabendo que um dia a humanidade escolheria viver no pecado, fomos adotados por Deus! Quem tem
filho adotivo sabe que existe um procedimento de adaptação que pode ou não efetivar aquela
condição. Muitas crianças adotadas sofrem por causa disso e se sentem rejeitadas. Mas com Deus esse
processo não aconteceu, ele nos escolheu como filhos mesmo sabendo de nossa condição triste e das
nossas emoções dúbias, que se seduzem facilmente pelas coisas da terra. Você já se aproximou do Pai
e se sente adotado?
PARE, PENSE E ADORE (EFÉSIOS 1.6)
Por mais que tenhamos a tendência de imaginar um Deus que não se importa com a gente, podemos
ver pelas linhas bíblicas que isso é mentira! Não deixe Satanás enganar a sua mente com
pensamentos que o distanciem do Pai. Pelo contrário, creia nessas verdades, se alegre nelas e adore a
Deus. Ele nos revelou essas coisas lindas para nossa alegria e para que possamos nos alegrar nele!

