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A D O Ç ÃO
Lição de célula

SUGESTÃO DE LOUVOR: Eu era órfão – Nel Braga

QUEBRA GELO

Hoje é o nosso dia do amigo, portanto temos pessoas que acabamos de conhecer presentes. Quando acabamos de 
conhecer alguém temos algumas impressões sobre as pessoas, é o que chamamos de “primeira impressão”. 

Sobre isso, faça as seguintes perguntas para a célula:

• Quais são as primeiras impressões que as pessoas costumam ter sobre você? 
• As primeiras impressões sobre você costumam ser verdadeiras?
• Você já ouviu algo semelhante a “você é totalmente diferente do que eu imaginava"?

INTRODUÇÃO

A maneira como vemos as pessoas interfere diretamente no nosso relacionamento com elas. Por exemplo, se você 
imagina que alguém é muito bravo, você evitará fazer piadinhas com essa pessoa. Mas, se você tem algum amigo muito 
bem-humorado, você já chega perto com um sorriso no rosto, esperando por um momento de mais descontração. 
Com Deus acontece a mesma coisa. A maneira que imaginamos como Ele é interfere diretamente na forma que nos 
relacionamos com o Senhor. Por muitas vezes imaginamos que Ele é muito bravo, então estamos o tempo todo com 
medo, outras vezes, imaginamos que Ele é excessivamente bonzinho, então fazemos o que queremos sem temor.

Pergunta: Como você imagina que Deus é? O que você acha que Deus pensa quando olha para você?

Uma sensação muito comum é sentirmos que Deus está bravo conosco, de mal, por pecarmos demais, por não darmos 
atenção suficiente para Ele. Isso interfere diretamente no nosso relacionamento com Ele.  Participamos do louvor da 
célula meio sem jeito, com vergonha, como um peixe fora d'água. A nossa culpa nos faz pensar que Deus não está 
interessado em nós.

Será que é assim mesmo que Deus é? O que a bíblia diz sobre os pensamentos de Deus sobre nós?

Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os 
torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: “Aba, Pai”. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que 
somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros; herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato 
participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Romanos 8:15-17

Deus pensa em nós como filhos. Esse texto nos mostra que não devemos ficar com medo de Deus, afinal Ele não é nosso 
inimigo, pelo contrário, Ele é o nosso Pai. É impossível entender totalmente os pensamentos de Deus, mas Ele se revela a 
nós de maneira que podemos entender e talvez uma das melhores maneiras de exemplificar o olhar de Deus para nós é 
falando sobre o olhar de um pai para o seu filho. 

Dentre tantas coisas importantes sobre ser filhos de Deus, iremos conversar sobre 3 pontos:

Ponto 1: Se somos filhos, então somos herdeiros. - v.17 

Tudo o que o pai tem os filhos também têm. Quando você mora com os seus pais e leva algum amigo para visitá-lo, você 
apresenta a casa como sendo sua, não como sendo dos seus pais. O alimento na geladeira também é seu, embora possa 
ter sido comprado pelo seu pai. Da mesma forma acontece com o nosso Pai.

Pergunta: Se Deus é o seu pai, o que é dEle e está à sua disposição?
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Leia Lucas 11:11-13. 
Tudo que Deus tem pode ser usado por Ele em nosso favor. Ele ouve as nossas orações e está sempre pronto para cuidar 
de nós. Você não precisa andar sozinho pela vida. Você pode ter seu bom Pai ao seu lado. 

Ponto 2: Fomos adotados, ele nos conhece e mesmo assim nos quis. 
v.15 - Mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção.

Quando se tem filhos por meios naturais, não se escolhe as características da criança. Ela é produto do DNA dos pais 
e os pais a amam do jeito que ela é! O filho adotivo não é bem assim. Quando ele entra na família os pais já sabem as 
características físicas e em alguns casos até mesmo a sua personalidade. 

Pergunta: Quais características você acha que Deus gosta em você? Quais você acha que Ele não gosta?

Nós somos filhos adotivos de Deus, ou seja, Ele já nos conhecia, sabia dos nossos defeitos e das nossas qualidades, e 
mesmo assim escolheu nos adotar. Às vezes pensamos que Deus não nos quer, porque somos pecadores demais, mesmo 
já pedindo perdão mil vezes continuamos pecando. Será que Deus está arrependido de ter nos adotado? Será que Ele 
está surpreso dizendo: “Poxa vida, quando eu o adotei eu achava que ele seria bem mais certinho! Que decepção!.

Leia o Salmo 139:1-16 e Efésios 1:5.  
Deus te conhece em detalhes, sabe de todas as histórias do seu passado e já sabe do futuro também! Desde antes de 
você nascer Ele já te conhecia. Mesmo assim Ele quer te adotar. Ele te escolheu para ser filho dEle mesmo sabendo dos 
seus defeitos. Que privilégio ser aceito por Deus!

Isso não quer dizer que Deus não se importa com nossos pecados. Como um bom pai que é, nos corrige para vivermos 
cada vez mais uma vida que o agrada. Ele sabe dos seus defeitos, te aceita, mas te ama demais para deixá-lo como está e 
por isso nos corrige e nos muda de acordo com a sua vontade.

Ponto 3: Filhos, mas diferentes do pai.                                                                                                      
v. 17 -  Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória.

Tornar-se filho de Deus não é uma experiência a ser vivida em apenas um momento que logo se acaba. Quando somos 
adotados, passamos a viver em uma nova família. Toda a nossa vida é impactada. 

Talvez você pense: “não devo ser filho de Deus, Ele é santo e eu pecador, Ele é bom e eu mau, sou muito diferente dos 
outros irmãos da igreja”. Estes pensamentos são normais para quem está entrando em uma nova família.

Quanto mais tempo você passar com o Pai, mais irá parecer com Ele e com os irmãos. Parecer com o Pai é natural 
quando temos relacionamento com Ele. A decisão de entrar para a família é instantânea, mas se parecer com o pai leva 
tempo e exige convivência e intimidade.

CONCLUSÃO

Talvez a sua relação com o seu pai biológico não tenha sido a ideal, mas Deus é um pai perfeito, que nunca errará com 
você. 

Deus quer se relacionar conosco. Ele não está de mal e nem desistiu de você! Ele escolheu te adotar para que você viva 
do lado dEle.

Para finalizar, assista ao vídeo do Youtube “Jacob Chen – Uma história de adoção”. 

Deus olha para nós de forma semelhante ao olhar de pai do Jacob. Um olhar de amor. Ele esperou anos para que nessa 
reunião você pudesse finalmente conhecê-lo e ir para a casa com Ele.

Pergunte aos participantes se tem alguém ali que entendeu que Deus não é mau, nem distante, mas um Pai que o ama e 
hoje quer adotá-lo como filho. Caso alguém se manifeste, conduza uma oração para que essa pessoa entregue sua vida 
para Jesus. 


