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PARTE DA 

FAMÍLIA DE 
DEUS 

Verso Áureo 
“Vede quão grande 

amor nos tem 
concedido o Pai, que 
fôssemos chamados 

filhos de Deus”. (1 
João 3:1) 
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PERGUNTA QUEBRA-GELO  
Como gostaria de contribuir para o estabelecimento de um mundo melhor? Eo  que 
espera, pela mesma ordem de ideias, do seu próximo? 
 

APROXIMAR: 
 
O texto escolhido para hoje, indica que Deus considera como seus filhos aqueles que 
Nele confiam e que são batizados (cf. Gá.3:26-27). Estes fazem então parte da 
«família de Deus». Um contrato de adoção (grego huiothesia) foi estabelecido com 
um filho ou uma filha de Deus. Deus, como presente, acolhe-os na «família de 
Deus», e dá-lhes o «Espirito do seu Filho», a fim de que possam aceitá-lo como Pai e 
invocar o seu nome (cf. Gál.4:6). 
 
A epístola aos Gálatas sublinha que a salvação se encontra unicamente com base na 
fé em Cristo, e não sobre a observação da «lei», ou de certos «princípios». Esta carta 
foi escrita perto do ano 54 d.C. «às igrejas da Galácia», uma região da Ásia Menor 
atual, na qual viveu durante anos uma colónia judaica próspera.  
 
 

OBSERVAR:  

Gálatas 3:26 – compare com Gál.4:5-7 e Romanos 8:14-17,23. 
• Como é que nos tornamos filhos ou filhas de Deus? 
• Que privilégio está associado a esse facto? 
• Quais são, enquanto filho ou filha de Deus, as suas perspetivas? 
• Segundo Rom.8:14, como podemos reconhecer um filho ou filha de Deus? 
• Existe aqui na «família de Deus» uma figura materna? 

 
Nos versos de Gál.2:16 e 3:26, trata-se da questão da «fé em Jesus Cristo». 

• Estará Paulo, no texto de hoje, a falar da mesma questão? 
 
Gál.2:27 – Paulo compara Cristo a uma vestimenta com a qual o crente se pode 
revestir. Na opinião deste, aquando do seu batismo, o crente atrai Cristo e torna-se 
‘um’ com ele. 

• O que é que isto significa na sua vida após o batismo? Leia Efés.4:21-24. 
• O que significa a expressão: «vos revestistes de Cristo»? 

 
Gál.4:5 – os versos de Gál.3:23-25, declaram que a lei (de Deus) tinha sido 
superintendente e tutora (paidagogos, versos 24-25) até à vinda de Cristo. Um 
«paidagogos» era um escravo que acompanhava permanentemente uma criança. 
Devia ensinar a esta, as boas maneiras, levá-lo à escola e questioná-lo sobre o 
aprendido. 

• Como é que a lei foi observada segundo Gálatas 3:19? 
 
A lei de Deus pode tornar-se rapidamente num fardo, quando nos damos conta de 
que já não estamos a viver em conformidade com ela. Pode sentir-se culpa, se por 
acidente se magoou alguém. Talvez se tenha feito alguma coisa proibida por Deus. 
Mas Deus, por meio de Jesus, deseja libertar a todos do pecado e da culpa. Ele 
também quer libertar o ser humano da tendência de repetir sem cessar os mesmos 
erros. 
Gálatas 4:7 – se é um filho de Deus, já recebeu uma herança. 

• A que herança se referem os seguintes textos? Rom.8:16-17; 1 Pedro 1:4-5; 
Hebr.11:16; Tiago 2:5. 

Efésios 3:14-15 -   
“Por causa disto, me 

ponho de joelhos 
perante o Pai do nosso 

Senhor Jesus Cristo, 
do qual toda a família 

nos céus e na terra 
toma o nome.” 
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ADERIR:  
Quando se tem um relacionamento com Cristo, isso faz de uma pessoa, um crente. Ele é o 
Filho de Deus, mas os crentes também são filhos e filha de Deus por adoção. Os crentes 
recebem o Espírito Santo como adiantamento dessa herança que os espera, tal como uma 
bússola divina. 

• Em que circunstâncias se deixa, ou não, guiar pelo Espírito Santo? 
• Por que razão, sendo um filho ou filha de Deus, a sua vida não tem nada a ver 

com um «conto de fadas»? 
 
Como filhos e filhas de Deus, podemos representá-lo aqui na terra. 

• De que modo gostaria de tornar isto numa realidade na sua vida, com os dons 
que recebeu? 

 
Podemos manter-nos em contato com Jesus pela oração. 

• O que gostaria de lhe dizer neste momento, e o que faria se O encontrasse em 
pessoa hoje? 

 
 

ORAR:   
Senhor, agradeço-te por me considerares teu filho ou tua filha. Faz de mim um 
membro digno da Tua família, e ajuda-me a ser reconhecido por todos os irmãos e 
irmãs que me envolvem.  Amém.  
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