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Deus sempre desejou se manifestar ao homem como Pai, marcando-o com 
sua característica de Filho, pra que esse filho fosse o reflexo do Pai. Com isso 
podemos entender que todas as coisas foram criadas pela palavra, mas o homem 
foi criado pelas mãos do próprio Deus, porque estava preparando uma família 
para que pudesse multiplicar-se. 
 

1. Qual era então a intenção de Deus? 

Ter uma grande família com muitos filhos à sua própria imagem, e encher a terra 
com uma família que expressasse a sua glória e autoridade. Gn. 1:27-28 
 
v.27 - E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; 
homem e mulher os criou.  
v.28 - E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e 
enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar e sobre as 
aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. 

 

2. Desde o princípio Deus se manifestava como Pai. 

 
Como Adão tinha sido criado a imagem de Deus, e cada ser se reproduzia 
segundo a sua própria espécie. Gn. 1 
 
v.11 - E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore 
frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a 
terra; e assim foi.  
 
v.12 - E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, 
e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie; e viu 
Deus que era bom.  
 
v. 21 - E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que 
as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies; e toda a 
ave de asas conforme a sua espécie; e viu Deus que era bom.  
 
v. 24 - E disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie; 
gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie; e assim foi.  
 
Iriam multiplicar-se (reproduzir filhos) segundo a imagem daquele que os criou. 
 
 
 
 
 
 



Deus como Pai: 

Nos gerou  
Sl 22:9 - Mas tu és o que me tiraste do ventre; fizeste-me confiar, estando aos 

seios de minha mãe.  
 
Sl 139:13 - Pois possuíste os meus rins; cobriste-me no ventre de minha mãe.  
 
Sl 2:7 - Proclamarei o decreto: o SENHOR me disse: Tu és meu Filho, eu hoje te 
gerei.  
 
Heb 5:5 - Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo 

sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu Filho, Hoje te gerei.   
 
Ele decretou a nossa existência.    
Sl 2:7 - Proclamarei o decreto: o SENHOR me disse: Tu és meu Filho, eu hoje te 

gerei. 
 
Somos obra das mãos do Pai.       
Is 64:8 - Mas agora, ó SENHOR, tu és nosso Pai; nós o barro e tu o nosso oleiro; 

e todos nós a obra das tuas mãos. 
Somos impotentes para mudar a nossa condição 
 
Nos recebe como filhos –  
Quando recebo a Jesus, recebo o poder de filho 
 
Jo 1:12 - Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos 
filhos de Deus, aos que crêem no seu nome; 

 
Crer é muito mais que acreditar, é viver debaixo do governo de Cristo, é passar 
pela porta do reino. 
 
Is 63:16 - Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não 
nos reconhece; tu, ó SENHOR, és nosso Pai; nosso Redentor desde a 
antiguidade é o teu nome.  
 
2 Cor 6:18 - E eu serei para vós Pai, E vós sereis para mim filhos e filhas, Diz o 
Senhor Todo-Poderoso. 
    
Ele nos adotou, nos deu o Espírito de seu Filho, este Espírito é o selo, o 
registro de Deus. 
Gl. 4:6 - E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu 

Filho, que clama: Aba, Pai. 
 
Rm 8:15 - Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez 

estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual 
clamamos: Aba, Pai. 
 



O Pai concede autoridade ao filho. 
Jo 5:26 - Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao 
Filho ter a vida em si mesmo;  
 
Jo 5:27 - E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. 

 
Somente o filho conhece o Pai.     
Mt 11:27 - Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece 
o Filho, senão o Pai; e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o 
Filho o quiser revelar. 
 
O Pai revela as suas obras, somente para o filho.  
Jo 5:20 - Porque o Pai ama o Filho, e mostra-lhe tudo o que faz; e ele lhe 

mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. 
 
O filho é resgatado pelo o Pai.      
Gl 4:5 - Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção 

de filhos. 
 
O Pai conhece a necessidade do filho.     
Mt 6:8 - Não vos assemelheis, pois, a eles; porque vosso Pai sabe o que vos é 

necessário, antes de vós lho pedirdes.  
 
Mt 6:32 - (Porque todas estas coisas os gentios procuram). De certo vosso Pai 
celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas; 
 
O Espírito Santo é dado pelo Pai.      
Mt 7:11 - Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, 
quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem?   
 
Lc 11:13 - Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, 

quanto mais dará o Pai celestial o Espírito Santo àqueles que lho pedirem? 
 

Somente os da família de Deus tem acesso direto ao Pai, através de Jesus 
Cristo pelo o Espírito Santo.                                                                                   
 
Ef 2:18 - Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito.  
 
Ef 2:19 - Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos 

dos santos, e da família de Deus; 
 
O Pai tem um plano para os filhos.    
Ef 2:10 - Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, 
as quais Deus preparou para que andássemos nelas.  
 
Mt 10:29 - Não se vendem dois passarinhos por um ceitil? e nenhum deles cairá 

em terra sem a vontade de vosso Pai. 



 
O Pai dá segurança ao filho. Jo. 10: 28-29 
 E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da 
minha mão.  
 Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos; e ninguém pode arrebatá-las da 
mão de meu Pai.  
 

3. O Espírito Santo nos dá uma consciência segura de filiação.  
4.  
5. Rm. 8:15-17 

v.15 - Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes 
em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: 
Aba, Pai.  
v.16 - O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 
v.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.  Ele torna real a verdade que Cristo nos amou. 
 
O Espírito também nos revela que o Pai nos adotou concedendo-nos a 
mesma herança do seu Filho Unigênito. 
Rm 8:17 - 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.  
 
Tt 3:7 - Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos HERDEIROS 
segundo a esperança da vida eterna.  
 
 
A consciência de filhos nos tira da posição de escravos. 
Gl 4:7 - Assim que já não és mais servo, mas filho; e, se és filho, és também 
herdeiro de Deus por Cristo.  
 
Rm 8:16 - O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de 

Deus.  
 
Rm 8:21 - Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da 
servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.  
 
Os filhos de Deus serão reconhecidos pelas suas práticas, a sua identidade 
será sua atitude de dependência do Pai, vivendo uma vida justa diante do 
Pai e dos homens, pois existem dois tipos de filhos: os de Deus e os do 
diabo. 
 
1 Jo 3:8 - Quem comete o pecado é do diabo; porque o diabo peca desde o 
princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou: para desfazer as obras do 
diabo.  
 



1 Jo 3:11 - Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio: que nos 

amemos uns aos outros.  
 
Temos que rejeitar qualquer ensino doutrinário, afirmando: 
 

 que uma pessoa pode estar fora da comunhão com Deus  
 

1 Jo 1:3 - O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também 

tenhais comunhão conosco; e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho 
Jesus Cristo.  
 

 Continuar a pecar, fazendo as obras do diabo; 
 

1 Jo 3:8 - Quem comete o pecado é do diabo; porque o diabo peca desde o 

princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou: para desfazer as obras do 
diabo.  
 

 Amar o mundo; 
 

1 Jo 2:15 - Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o 
mundo, o amor do Pai não está nele. 
 

 Mentir; 
 

Jo 8:44 - Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso 
pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há 
verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é 
mentiroso, e pai da mentira.  
 

 Lesar o próximo; 
 

1 Jo 3:14 - Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos 

os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte.  
 
1 Jo 3:18 - Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra 
e em verdade. 
 
 e ainda ser filho de Deus?. Este é um ensino diabólico. 
 
O que caracteriza um verdadeiro filho de Deus é o amor a Deus, manifesto 
na guarda dos seus mandamentos 
 1 Jo 5:2 - Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a 

Deus e guardamos os seus mandamentos.  
 

Deus deseja que sejamos filhos totalmente voltados para Ele, 

assim como Jesus. 



 

Jesus era o amado do Pai. 
 
Jo 5:20 - Porque o Pai ama o Filho, e mostra-lhe tudo o que faz; e ele lhe 

mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis.  
 
Mt 3:17 - E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem 
me comprazo. 
 
Jesus foi o enviado do Pai.  
     
Jo 5:37 - E o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca 

ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer.  
 
2 Cor 5:20 - De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus 
por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com 
Deus. 
 
Jesus veio em nome do Pai.  
          
 Jo 5:43 - Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais; se outro vier em seu 
próprio nome, a esse aceitareis. 
 
Jesus veio para fazer a vontade do Pai.  
   
Jo 5:30 - Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim 

julgo; e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade 
do Pai que me enviou. 
 
Jesus seguia o exemplo do Pai.  
    
Jo 5:17 - E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho 

também. 
 
Jesus tem a mesma vida que o Pai.  
   
Jo 5:26 - Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao 
Filho ter a vida em si mesmo; 
 
 
 
Jesus vivifica como o Pai. 
     
Jo 5:21 - Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos, e os vivifica, assim 

também o Filho vivifica aqueles que quer. 
 



Jesus exerce julgamento em nome do Pai.   
           
 Jo 5:22 - E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo; 

 
Jesus é um com o Pai.  
               
Jo 17:21 - Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; 

que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.  
 
Jo 17:23 - Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e 
para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a 
eles como me tens amado a mim. 
 
Mt. 18: 2-4 
v.2 - E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles,  
v.3 -  E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos 
fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus.  
v.4 -  Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior 
no reino dos céus.  
 
Deus quer que sejamos como criança, porque a criança é: 
 

 Confiante: dotada de uma fé simples, não passa pela sua cabeça que não 
é amada pelo pai. 

 Despreocupada: não tenta racionalizar os fatos da vida,  é dependente do 
pai. 

 Sincera: não usa de fingimentos, nem de hipocrisias. 

 Autêntica: busca sempre a verdade, por isso passa pela fase dos porquês.  

 Inocente: não há lugar para o sofrimento, nem para decepções, nem 
fracassos, nem maldade deliberada, espera o melhor da vida. 

 
 

Conclusão: A revelação de Deus como nosso Pai, nos coloca na 

posição filhos, estabelece a consciência e vivencia de família de 

Deus.  

 

 
 
 


