OS BENEFÍCIOS DOS FILHOS DE DEUS

Quebra gelo: Você já assistiu a um filme que mostrava as regalias de uma família real?
Texto base: Romanos 8.1-39
Introdução: No estudo anterior aprendemos que nem todo mundo é filho de Deus, todos são
criatura (Cl 1.16). Somente são filhos de Deus aqueles que o recebem e creem em Jesus como
seu único Senhor e Salvador (Jo 1.12; 1Jo 3.1,2). Ao tornar-se filho, passam a fazer parte de
uma nova família, do povo de Deus e com isso a desfrutar de alguns benefícios, vejamos:
a)

Tem e vida eterna (Jo 5.24);

b)

Passa a ter o Espírito Santo (Ef 1.13; 1Co 6.19);

c)

É guiado pelo Espírito (Rm 8.14);

d) Goza de paz na alma (Jo 16.33; Rm 5.1); a paz que excede todo entendimento guardará
os vossos corações (Fp 4.7);
e)

Tem uma alegria indizível (1Pe 1.8); pode alegrar-se sempre no Senhor (Fp 4.4);

f)

Tem segurança (Sl 23.4; Sl 46.1)

g)
Faz parte da geração eleita, do sacerdócio real, da nação santa; é propriedade
exclusiva de Deus (1Pe 2.9,10);
h)

Tem escolta de Anjos (Sl 91.11; Sl 34.7);

i)

Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus (Rm 8.1; Jo 5.24);

j)

O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus (Rm 8.16);

k)

Representa Jesus na terra e Jesus o representa no céu (Jo 14.13; Mt 18.18-20);

l)

É herdeiro de Deus e Co-herdeiro com Cristo (Rm 8.17; Ef 1.1-3);

m)

Goza do amor inseparável do Pai – (Rm 5.8; Rm 8.35-39)

n)
Pode encher-se mais e mais do Espírito Santo (Ef 5.18). No Antigo Testamento ter a
visita do Espírito Santo era privilégio de alguns. Quantos daquela época queriam ter esse
privilégio! Hoje temos essa oportunidade aberta aos que creem. Embora esteja no verbo
imperativo, como uma ordem, contudo é um privilégio exclusivo dos filhos de Deus! Mas, como
encher-se? Através do relacionamento com o Pai, da intimidade, da nossa entrega, rendição,
confiança e fé.
Conclusão:
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Os da fé são filhos de Abraão (Gl 3.7); de sorte que os da fé são abençoados com o crente
Abraão (Gl 3.9). Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em
nosso lugar para que a bênção de Abraão chegasse até nós (Gl 3.13,14). E a promessa é: “se
sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa” (Gl
3.29) Como filho você tem direito às mesmas promessas feitas a Abraão (Gl 3.8). Receba pela
fé, você vai prosperar e crescer extraordinariamente! (Gn 17.2).
Avisos: MARÇO, dias 02 a 04 Congresso de Jovens - 02 Enc de Mulheres - 09 Enc de
Homens - 16 Enc de Moças – 23 Enc de Rapazes www.igrejadoavivamento.com.b
r
-

2/2

