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Adoção
Nós somos um povo escolhido em Cristo, um povo justificado por Cristo, um povo
santificado como Cristo e seremos um povo glorificado com Cristo. A santificação acontece dentro
e fora transformando a mente e o comportamento – Romanos 6.22 ARA. Esse verso mostra a nossa
vida em três tempos:
1.A vida do passado: pecaminosa, da qual fomos libertados.
2.A vida do presente: santificada, na qual damos fruto.
3.A vida do futuro: glorificada, na qual desfrutaremos da vida eterna.
Portanto, há um tipo de vida que leva à morte e há um tipo de morte que leva à vida –
Romanos 8.12,13 NVI.
>> Somos devedores do Espírito Santo, pois Ele é a fonte de poder que nos conduz à santidade e nos
faz triunfar sobre o pecado – Gálatas 5.24,25 NVT.
>> Esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nessas mudanças – Filipenses 2.12b ARA.
Crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo – Filipenses 2.13
NVT.
>> Esse é o papel de Deus, pois o Espírito de Deus trabalha conosco, e não apenas em nós – Gálatas
5.25 NVT. O Espírito Santo nos toma pela mão e nos guia – Romanos 8.14 ARA.
>> Somente os guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois nele temos a garantia da adoção
– Romanos 8.15 ARA. A adoção indica uma nova relação familiar com todos os direitos, privilégios e
responsabilidades. O Espírito Santo cria nos filhos de Deus o amor e a confiança para buscarem o Pai
em intimidade – Gálatas 4.6 NVT.
>> Assim, temos dois privilégios na adoção: o primeiro deles é chamar Deus de Pai. O segundo
privilégio do filho adotado é tornar-se herdeiro da riqueza do seu pai adotivo – Romanos 8.16,17
ARA. O próprio Espírito Santo é a testemunha de nossa adoção na família de Deus. Não precisamos
viver cabisbaixos, derrotados e envergonhados. Somos agora filhos do Altíssimo, membros da família
de Deus!
>> O sofrimento com Cristo sempre há de preceder a glória com Cristo. O sofrimento é o caminho
para a glória. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Essa foi a ordem designada pelo próprio Cristo
– Romanos 8.18 ARA.
>> Embora salvos da culpa e da penalidade do pecado, ainda estamos sujeitos à fraqueza e à morte.
Ainda vivemos num mundo caído que geme ao nosso redor e também fazemos parte do gemido.
Aguardamos, porém, nossa plena manifestação como filhos de Deus, a ressurreição do nosso corpo.
Aguardamos aquela glória que jamais, nem metade dela, foi contada ao mortal – Romanos 8.23 ARA.
>> Os filhos de Deus gemem de esperança, aguardando a glorificação. Os filhos de Deus não gemem
por aquilo que são, mas por desejarem aquilo que virão a ser – Romanos 8.24,25 ARA.
>> Os filhos de Deus já foram salvos da condenação do pecado e estão sendo salvos do poder do
pecado; mas ainda serão salvos da presença do pecado. Recebemos o Espírito como selo e garantia
de que receberemos a posse final e definitiva da salvação, mas ainda aguardamos pacientemente o
que não vemos.
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