DEUS, O NOSSO ABBA
Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus
e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do
seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações
mediante a fé. Efésios 3:14-17 NVI
As Escrituras afirmam que Deus é o nosso Pai
I Coríntios 8.6 NVT Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem
todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus
Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos
vida.
Para nos alcançar, buscar e salvar o Pai cumpriu o Seu propósito, ao fazer da mulher,
mãe
Gálatas 4:4-6 NVI Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho,
nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei,
para que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o
Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: "Aba, Pai".
Os filhos espirituais de Deus foram gerados pela Palavra
Tiago 1:18 NVT Por sua própria vontade, ele nos gerou por meio de sua palavra
verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos.
Somos todos filhos adotivos de Deus, pelo Seu grande amor
Romanos 8:15,16 NVT Pois vocês não receberam um espírito que os torne, de novo,
escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos.
Agora nós o chamamos “Aba, Pai”, pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que
somos filhos de Deus. A palavra adoção tem dois significados:
1.Ela significa “colocar na posição de filho” e aponta para a nova posição que o crente
desfruta com Deus, após ter nascido de novo, após ter recebido vida espiritual.
2.Ela significa uma nova relação familiar com todos os direitos, privilégios e
responsabilidades, pois é o reconhecimento de um filho, onde Deus através de um ato
faz do pecador que nasceu de novo, um membro de Sua família, na posição de filho e
herdeiro dele.
Gálatas 4.7 NVI Assim, você já não é mais escravo, mas filho; e, por ser filho, Deus
também o tornou herdeiro.
Os filhos espirituais de Deus podem falar com Ele em oração
Mateus 6.6 NVI Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai,
que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Orar é estar sob
as vistas de Deus, e cada vez que você estiver consciente que está sob as vistas de Deus,
orará.
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