
Adoção

(Filiação na Família de 

Deus)

✓ Quem são os verdadeiros filhos de Deus?

✓ Quais as implicações de pertencer a essa família?

✓ Seria possível termos sido regenerados e 

justificados sem nos tornamos seus filhos?



I. Conceito

• Na adoção, Deus nos torna membros de sua família

(Jo 1.12; Gl 4.4-6).

• Ela se concentra na comunhão pessoal com Deus e

com o seu povo (Rm 8.14-15; Sl 133; cf. 1Jo 3.10).

• Difere da regeneração, justificação e santificação.



II. Evidências da Adoção

1. Mencionada em Jo 1.12 e Gl 4.5

• Cf. Jo 8.41-44; Rm 3.23; Ef 2.1-3; 1Pe 2.25

2. Paulo diz que os cristãos também são “filhos de

Abrão” (Gl 3.7, 26-29; Ef 2.11-22)

• Judeus e gentios convertidos formam uma família

3. O Espírito Santo (Gl 4.6-7)

• Há um aspecto futuro também (1Jo 3.2, cf. Rm 8.23)



III. A Adoção Segue a Conversão,

Sendo Resultado da Fé

O NT não associa a adoção com a regeneração. Aliás, a

ideia de adoção é estranha à ideia de ser nascido em uma

família (Is 53.6; 1Pe 2.25).

O NT associa a adoção com a fé, com nossa confiança

no Senhor (Jo 1.12; Gl 3.23-26).



IV. A Adoção se Distingue da Regeneração

e da Justificação

• Na regeneração nos tornamos espiritualmente vivos,

capazes de ouvir a Palavra de Deus com coração

receptivo.

• Na justificação obtemos o direito legal de estar diante

de Deus, pois nossa culpa pelo pecado foi expiada.

Reflita na condição 

dos  anjos.



• A adoção tem a ver com nossa comunhão com Deus

como nosso Pai (1Jo 3.1).

• Por causa dessa comunhão, são-nos dados privilégios

jamais prometidos a outras criaturas.

IV. A Adoção se Distingue da Regeneração

e da Justificação



V. Privilégios da Adoção

1. Em relação a Deus

• Tratá-lo como Pai e ser tratado como filho (Mt 6.9; Rm

8.15-16; Gl 6.7)

• Ser alvo do seu amor (1Jo 3.1)

• Ser compreendido (Sl 103.13-14)

• Ter as necessidades supridas (Mt 6.32)

• Receber muitas outras dádivas (Mt 7.11)

• Receber o Espírito Santo (Lc 11.13)

• Ter uma herança no céu (1Pe 1.4)



1. Em relação a Deus

• Reinar com Cristo em novos céus e terra (Ap 2.26-27,

3.21)

• Ser guiado pelo Espírito Santo (Rm 8.14)

• Ser disciplinado em amor, como filhos (Hb 12.5-7,10)

• Ser coerdeiro com Cristo, sofrer e ser glorificado com ele

(Rm 8.17)

V. Privilégios da Adoção



2. Em relação aos demais irmãos

• Nossa comunhão é mais íntima do que a comunhão

entre os anjos.

• Cooperação

• Encorajamento

• Aconselhamento

“...não haja divisão no

corpo; pelo contrário,

cooperem os membros, com

igual cuidado, em favor uns

dos outros” (1Co 12.25)

V. Privilégios da Adoção



VI. Perguntas


