
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
AFINAL POR QUE ESTOU AQUI? 
 
Dia 15 | Formado para fazer parte da família de Deus 
 
 

PALAVRA 
 

“Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo,               
conforme o bom propósito de sua vontade” Efésios 1.5 (NVT) 

 
A chegada de um filho em um lar pode ser encarada como uma festa ou com                
descontentamento. Na família de Deus, é sempre um motivo de enorme felicidade. Em             
Lucas 15.10, isso é afirmado por Jesus por meio de uma parábola, que se conclui assim:                
“da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador               
se arrepende”. Quando os pais adotam um filho, eles assim o fazem porque anseiam em               
amar e cuidar daquela vida, da mesma forma é o nosso criador, que deseja que todos os                 
seres humanos o reconheçam como Pai para que possam fazer parte de sua família e               
desfrutar do seu grande amor e cuidado (1Jo 3.1). Através de Jesus podemos nos tornar               
filhos de Deus e no versículo acima vemos que o propósito do Senhor já era esse quando                 
nos criou. Outra boa notícia é que quando tornamos parte da família de Deus é que tudo o                  
que o Senhor tem passa a ser nosso também, ou seja, temos uma herança. Gálatas 4.7                
diz: “agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E, por ser filho, Deus o tornou                  
herdeiro dele”. 
 
Para memorizar a verdade escrita em Efésios 1.5, separe o versículo em três partes e fale                
em voz alta. Só passe para a próxima parte quando guardar no coração a anterior. Se                
necessário, coloque um alarme para relembrar você dessas verdades durante o dia. 
   Sugestão:  
   Ele nos predestinou para si, 
   para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, 
   conforme o bom propósito de sua vontade. 

 
 
ANOTAÇÕES  
 
1- Conforme Efésios 1.5, Deus nos adotou por meio de Jesus. Qual é a marca do filho                 
que recebe a adoção? (Rm 8.15) Quem pode ser chamado filho de Deus? (Jo 1.12) 
 
2- Quando nos tornamos filhos de Deus, ele nos torna também herdeiros. Conheça             
algumas das heranças e relacione com o versículo correspondente. 

 



 

1 Ts 4.17  -  2 Co 3.18 - Ap. 21.4 - Rm 8.17 
a) Estaremos com Deus pra sempre. ___________ 
b) Seremos transformados para parecer mais com Cristo. ___________ 
c) Não teremos mais sofrimento em toda a eternidadade. ___________ 
d) Participaremos da glória de Cristo. _____________ 
 
3- Deus nos fez com a intenção de nos adotar como filho, para também recebermos uma                
herança. Por que você acha ainda existem pessoas que o rejeitam? (Sl 14.1) 
 
4- Como começar a tratar outros cristãos como membro da minha família? 

 

 
PRÁTICA 
 
( ) Decido falar para alguém que não faz parte da família de Deus como é maravilhoso                 
ter a segurança desse amor e como você já desfruta do cuidado do Pai (Mc 16.15-16).  
 
Decido fazer parte da família de Deus por meio: 
(   ) uma decisão pública de receber a Cristo como meu Senhor e Salvador (Rm 10.9-10); 
(   ) uma decisão pública de me batizar (Mt 28.19-20) 

 

 
ORAÇÃO    
 
Aproveite para apenas agradecer, pois ainda que pecadores, Deus nos ama e nos quer              
como filhos (Rm 5.8). Ele nos escolheu e nos fez parte de sua família. Através do seu                 
único filho, o Senhor nos prometeu nunca nos deixar (Hb 13.5). 

 


