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Toda vez que nasce uma criança, e vamos fazer uma visita aos pais ficamos olhando e
procurando um detalhe na aparência da criança para falarmos com quem se parece.
Comumente dizemos tal pai tal filho, se os dois têm traços de semelhança.
Ou falamos esta criança é a cara da mãe, e assim por diante...
Mas como falar a respeito dos filhos de Deus? Qual a aparência ou característica entre
nós e Deus nosso Pai?
Não podemos afirmar se temos os olhos do Pai literalmente, se andamos como ele, pois
não o vemos.
Mas sabemos que temos sua semelhança física, pois assim fomos criados, a imagem e
semelhança (Gênesis: 1.26 e 27).
Mas podemos refletir um pouco mais das características de Deus em nosso andar como
filhos amados, podemos refletir mais o caráter de Deus por meio de nossas atitudes e da prática
do amor.
Vamos ver algumas destas características...
1. É regenerado para uma viva esperança (I Pedro 1.3)
Os brasileiros se orgulham de ser um povo bem otimista, dizendo que a esperança é a
última coisa que morre.
De fato é uma verdade, mas prefiro ter uma viva esperança em um salvador Vivo que já
morreu por meus pecados, ter uma viva esperança de poder mesmo depois de morto viver na
presença de Deus nosso Pai.
Quero que você olhe para uma palavra na sua bíblia: regenerou-nos.
O Que você compreende desta palavra?
Significado do Dicionário: (www.dicio.com.br)
Restabelecer o que estava destruído, arruinado. Gerar ou produzir novamente. Revivificar.
Reorganizar, reformar, melhorar. Restabelecer a atividade. V.pr. Formar-se de novo:
Em Jesus, por meio da muita misericórdia de Deus, temos nossas vidas refeitas,
independentes das perdas, derrotas e fracassos, seja em qual for a área, emocional, profissional,
financeira, se crermos em Jesus somos: restabelecidos, produzidos novamente, revivificados,
reorganizados formados novamente, de dentro pra fora.
2. Esta plenamente ciente de sua adoção
Os filhos de Deus sabem quem é seu Pai espiritual, e sabem que são incluídos na família de
Cristo por meio de um ato de fé.
João 1.12;
Gálatas 3.26;
Romanos 8.16
3. Não procura salvação em suas próprias obras.

Os verdadeiros filhos de Deus simplesmente crêem que são filhos e que suas vidas já
foram compradas por alto preço, sendo assim não ficam fazendo coisas para merecer a
salvação.
Efésios 2.8 e 9
Salvação não é paga, mas conquistada por meio da fé. É de graça.
4. Tem a Justiça de Deus
Romanos 4. 6-8
Aqui vemos Paulo reescrevendo dois versículos do Salmo 32, para mostrar que Deus é
justo, e que pelo fato de Jesus ter morrido a nossa morte, e com o derramar de seu sangue nós
passamos a estar justificados diante de Deus.
Todas as vezes que Deus olha pra nós Ele vê em nós o amor de seu Filho, Ele vê em nós
o sangue do justo, então Ele nos dá uma nova oportunidade para vivermos para sua glória,
somos bem-aventurados.
Deus é Justo e espera de nós uma atitude de fé, crendo em Jesus e tendo paz com Deus.
5. Prova sua fé através de uma nova vida
Por Deus ser justo ele nos prova, em outras palavras: dá-nos a oportunidade de
mostrarmos que nossas vidas pertencem a dele.
Tito 2.14
Jesus morreu na cruz para limpar-nos de toda a sujeira do pecado.
Efésios 5.8-10
Veja as comparações:
Outrora, no passado eu e você éramos trevas.
Trevas não podem permanecer em meio à luz que é Jesus, por isto é que Jesus nos
oferece a salvação para deixarmos as trevas e passarmos a estar na luz.
Nossa fé e nossa nova vida em meio às provações determinam de que lado estamos, se
estamos do lado das trevas ou se estamos do lado da luz.
Minha nova vida é a expressão da glória de Deus, é um privilégio ser visto como um
filho da luz.
6. Confessa o Senhor perante o mundo.
Você já deve ter conhecido uma pessoa que tinha ou teve vergonha de seu pai, ou por ele
ter um jeito assim ou assim, ou por ter uma situação financeira diferente da que esperava, ou
por qualquer outro motivo.
Mas os filhos de Deus têm uma alegria de dizer a quem pertencem...
Romanos 10.10
Quem é teu Pai?
Você é do tipo que desliga o som do carro quando dá carona pra outra pessoa, se estiver
ouvindo um louvor?
Você é o tipo que nem sua família sabe que você frequenta uma igreja?
Você é o tipo que age secretamente, com vergonha dos outros te chamarem de fanático ou
coisa assim?
Pois é, se você age assim ou parecido, quero te dar uma notícia, infelizmente você não é
filho de Deus!
Romanos 10.10 nos fala que os filhos de Deus crêem com o coração e confessam com a
boca.

Veja o versículo 11, não adianta parecer ou imitar os filhos de Deus, ou você é e o
confessa ou não é!
7. Serve a Deus e aguarda a vinda do Seu filho
Todos os filhos de Deus agem com uma expectativa em seus corações movida por aquela
esperança, que já lhes falei.
Paulo escreve uma de suas cartas dizendo de um grupo de pessoas que se reuniam em
uma cidade chamada Tessalônica, e que o testemunho deste grupo era forte e muitas pessoas
ouviam falar a seu respeito.
Paulo os elogia dizendo:
I Tessalonicenses 1. 9 e 10.
O que será que se ouve a nosso respeito, no nosso trabalho, na escola, no clube que
frequentamos, no meio dos irmãos?
Será que nosso testemunho é positivo?
Será que nosso testemunho é negativo ou ninguém se importa?
Conclusão:
Características são pontos onde nós aparentamos, coisas que fazemos igual a Jesus,
atitudes que temos que testemunham de Deus agindo em nossos corações e palavras.
A minha pergunta para você nesta noite é:
Você se parece com quem?
Com Deus e com Jesus? Ou se parece com as demais pessoas da face da terra que não
glorificam a Deus?
Seu testemunho, suas palavras e ações dizem claramente de onde você vem.
Conhece aquele ditado: filho de peixe, peixinho é, pois é, na vida de fé, filho de crente
crentinho não é!
Filho de crente precisa decidir em quem vai crer e com quem vai parecer...
Eu sei que estas palavras são fortes, pois também me atingem, e eu sei que aí dentro de
seu coração existe um desejo de ser transformado por Deus, então deixe o Pai por meio de seu
Espírito Santo que a tudo nos assiste fazer uma obra aí dentro do seu coração.
Aproveite este momento de comunhão, e se entregue a Deus, para ele fazer do você um
verdadeiro Filho.

