Lição 8

A ADOPÇÃO DE FILHOS

Palavra de Deus
Rm. 8.14-23
Rm 8.14 - Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são
filhos de Deus.
15 - Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em
temor, mas recebestes o espírito de adopção de filhos, pelo qual clamamos: Abba,
Pai.
16 - O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
17- E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e
co-herdeiros de Cristo: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele
sejamos glorificados.
18 - Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não
são para comparar com a glória que em nós há-de ser revelada.
19 - Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos
de Deus.
20 - Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou,
21 - Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão
da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
22 - Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de
parto até agora.
23 - E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também
gememos em nós mesmos, esperando a adopção, a saber, a redenção do nosso corpo.

INTRODUÇÃO
Estudaremos nesta lição o significado
da palavra “adopção”, que é muito significativa na Bíblia. Adopção como a temos no
Novo Testamento, não se limita ao acto de
adoptar, de admitir como filho. O termo é
no grego “huiothesia”, e expressa não
somente parentesco, mas também posição
na família e direitos.

COMENTÁRIO
I. AS CONDIÇÕES PARA A ADOPÇÃO
DIVINA

Naturalmente, para cada bênção de
Deus Ele estabeleceu condições. Para
obtermos d’Ele bênçãos, precisamos colocar-nos debaixo de suas mãos.
Por exemplo: Quando Deus quer
colocar uma bênção em nossas mãos, nós
precisamos “abrir a nossa mão” para recebê-la. Muitos de nós nunca abrem a mão
(para dar), por isso nunca recebem.
1. Somente os guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus (Rm 8.14).
Nem todos os homens são filhos de Deus,
apesar de ser essa a opinião generalizada,
sob a alegação de que “Deus é Pai”. Mas
Jesus declarou aos judeus que não queriam crer n’Ele: “Vós tendes por pai o Diabo
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e quereis satisfazer os desejos de vosso
pai” (Jo 8.44). Ora, se os incrédulos foram
chamados “filhos do Diabo”, então nem
todos são filhos de Deus. É que realmente
são filhos de Deus apenas aqueles que
forem adoptados por Ele. A receita está em
João 1.12: “Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos
de Deus; aos que crêem no seu nome”.
2. O novo nascimento. Em Adão
todos nascemos da carne. A verdade é que
todos somos a multiplicação de um só
homem, herdando uma natureza propensa
para o pecado: “Pelo que, como por um
homem entrou o pecado no mundo, e pelo
pecado a morte, assim também a morte
passou a todos os homens” (Rm 5.12). Daí,
Jesus dizer: “Necessário vos é nascer de
novo” (Jo 3.7).
3. O recebimento da adopção de
filhos de Deus. Há deveres do lado do
homem, já que a vida do filho de Deus deve
ser constituída de boas obras. Mas vamos
relacionar algumas como exemplos, devendo cada aluno analisar e tirar da vida prática, ou das Escrituras, outros exemplos.
a. Crer em Jesus (Jo 1.12);
b. Apartar-se do imundo (2 Co 6.17,18);
c. Vencer (Ap 21.3,7).
Em suma, as três coisas acima significam: Converter-se a Cristo, viver em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor
(Hb 12.14), e perseverar na fé para não
perder a bênção.
4. Os filhos de Deus se distinguem.
Por essas características são conhecidos
os filhos de Deus (1 Jo 3.10). Os filhos de
Deus são os que praticam a justiça e amam
os irmãos. São essas coisas que diferenciam os filhos de Deus e os filhos do Diabo. Os do reino da luz e os do reino das
trevas.
II. O SIGNIFICADO DA ADOPÇÃO (Rm
8.17,18)
A própria palavra grega “huiothesia”
significa transferência de uma posição de
filho numa condição inferior, para ser colocado numa posição espiritual de filho
emancipado, com todos os direitos (Rm
9.4; Gl 4.5-7; Ef 1.5).
1. A sublimidade da adopção. Certa
vez fui adoptar uma filha. O juiz me chamou
e me fez colocar a mão sobre um livro e

jurar que seria o pai daquela menina, que
cuidaria dela e a guardaria em todos os lances da vida. E eu disse: “Sim”. Eu a adoptei
como filha, e assinei os documentos legais.
Pronto: tudo estava resolvido. Desde aquele momento, para todos os efeitos eu era o
pai daquela menina. Assim também o
Senhor faz com aquele que crê em Jesus.
Tal coisa é tão importante que até os anjos
no céu “desejam bem atentar” (1 Pe 1.12).
2. O filho adoptivo e seus direitos
adquiridos. A adopção entre os gregos e
romanos dava ao adoptivo uma espécie de
emancipação pela qual o novo herdeiro era
introduzido à posição de filho adulto, passando, a partir daquele momento, a ser um
“sócio” da casa, e naquela ocasião era-lhe
trocada a roupa infantil por roupa de adulto
“togavirilis”.
3. O filho adoptivo e seus direitos
assegurados. É o próprio Espírito Santo
quem assegura os direitos dos filhos de
Deus. Não existe nesta terra algo que se
possa comparar ao estado de gozo que
espera os filhos de Deus. O Espírito Santo
nos foi dado como penhor disso (2 Co
1.22).
4. Jesus ensinou sobre a adopção
(Lc 20.36; Jo 20.17). Os textos citados são
suficientes para confirmar que Jesus ensinou sobre a adopção. Em João 20.17
Jesus ressuscitado diz: “Vai para meus
irmãos e dize-lhes que eu subo para meu
Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus”.
III. AS BÉNÇÃOS ADVINDAS DA ADOPÇÃO
São inúmeros os privilégios e as bênçãos de ser filho de Deus. Veremos apenas
alguns exemplos:
1. O direito de estar para sempre
com o Senhor. Ninguém pode estar sempre com Deus senão os seus filhos. Paulo
disse: “Seremos arrebatados... a encontrar
o Senhor nos ares, e assim estaremos
sempre com o Senhor” (1 Ts 4.17). Será
que o leitor desta lição tem a certeza de
que irá encontrar o Senhor nos ares para
estar sempre com Ele?
2. O direito de herdar com Cristo.
“E, se somos filhos, somos logo herdeiros
também, herdeiros de Deus e co-herdeiros
de Cristo: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos
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glorificados” (Rm 8.17). Ser herdeiro de
Deus é realidade que não se pode imaginar, porque ninguém tem aqui experiência
idêntica ao que isso representa na eternidade.
3. O privilégio de reinar com Cristo.
Os que “foram degolados pelo testemunho
de Jesus, e pela Palavra de Deus... viveram, e reinaram com Cristo durante mil
anos” (Ap 20.4). Jesus comprou com o seu
sangue “homens de toda a tribo, e língua, e
povo, e nação; e para o nosso Deus os
fizeste reis e sacerdotes; e eles reinarão
sobre a terra” (Ap 5.9,10). “E reinarão para

todo o sempre” (Ap 22.5).
QUESTIONÁRIO
1. O que significa adopção de filhos,
segundo as Escrituras?
2. Quem são os filhos de Deus actualmente?
3. Quando se dá a adopção?
4. Que herdaremos como filhos adoptivos
de Deus?
5. Que significam as vestes dos filhos
adoptados por Deus?

Pastor Lilio Cavadinha e Esposa aquando da visita à
Igreja da Assembleia de Deus Emanuel nos EE.UU.
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