


Aquilo que nasce da carne é carne, e aquilo que 

nasce do Espírito é espírito. Não te admires por Eu te 

ter dito: Vós tendes de nascer do Alto. (Jo 3,6-7)







É pelo Espírito que clamamos: Abbá, ó Pai! Esse mesmo Espírito dá 
testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se 
somos filhos de Deus, somos também herdeiros: herdeiros de Deus e 
co-herdeiros com Cristo. (Rom 8,15-16)

«os predestinou para serem 
uma imagem idêntica à do 
seu Filho, de tal modo que 
Ele é o primogénito de 
muitos irmãos.» (Rom 8,29)



O Pai ama o Filho pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo com o qual 
o Pai ama cada um dos Seus filhos.

O amor de Deus foi derramado nos nossos corações 

pelo Espírito Santo que nos foi dado (Rom 5,5)



Portanto, agora não há mais condenação alguma para os que 
estão em Cristo Jesus. É que a lei do Espírito que dá a vida 
libertou-te, em Cristo Jesus, da lei do pecado e da morte. 
(Rom 8,1-2)



Se com Ele sofremos, também com Ele 

sermos glorificados. (Rom 8,17)

Os cristãos, pelo Espírito, se identificam com Jesus. 

Podem ser rejeitados, criticados, até perseguidos, 

mas tudo isso é nada em comparação da herança 

dos filhos de Deus: A VIDA ETERNA. 



DESDE SEMPRE 

E PARA SEMPRE



JESUS, O FILHO DE DEUS,

TORNA-NOS FILHOS DE DEUS

Jesus veio anunciar-nos que o

valor da nossa existência não

depende do TER (capacidades,

popularidade, riquezas). Tudo

isso é uma ilusão!

Ele veio proclamar que o valor

de todo o ser humano está no

SER:

Somos filhos de Deus amados



O Pai de Jesus é também nosso Pai. 

É Ele que, em Jesus. É Ele que nos  

fez “renascer” e disse: 

«tu és meu filho».

Ser Filhos de Deus 

é um dom do Seus amor, gratuito, 

incondicional, 

de predileção;

Quando orai dizei «Pai 

nosso».



É voz do Pai fala ao

coração, sussurra com

doçura ou proclama

em voz alta:

«Tu és o meu filho

amado».

Não é fácil ouvir essa voz neste mundo

cheio muitas vozes ...



É como descobrir uma fonte de

água viva num deserto árido.

Por isso, quero cavar, chegar

mais fundo, para que esta ÁGUA

VIVA flua dentro de mim.



Confirma e proclama 
constantemente a tua 
identidade: 

és filho/a de Deus, 

muito amado/a 
do Pai celeste.



O mundo abafa a voz de Deus, pois
continua a dizer-te:

«Demonstra-me o que
vales… então ganharás
o amor por que tanto
anseias».



Deus é um Pai que abraça Seus Filhos - a todos - cada

um na sua própria unicidade. Eu também tenho um

lugar único no coração de Deus. Quero experimentar o

Seu abraço; quero acreditar no Seu incomparável amor

e sentir-me seguro, cheio de paz e de amor.



Deus é o Teu Criador. Antes de qualquer 

ser humano, Ele pensou em ti … Antes que 

alguém te ouvisse, Ele escutou os teus 

gemidos … Antes que alguém te falasse, 

Ele te falou de Seu amor eterno …

Não quero perder os contactos com este Deus-Amor, 

antes, quero alimentar em mim a certeza de que Ele 

«me ama», SIM me ama, com um amor de predilecção.



A verdade, mesmo que tu a

não sinta neste momento, é

que Deus te ama; uma

criatura querida e «amada»,

preciosa aos Seus olhos,

"amado" desde sempre a

para sempre, salva num

abraço infinito».



Desde sempre Deus me

amou, mas eu nunca

considerei o facto de «ser

Seu filho amado» a

verdade central da minha

existência.

Mas, a partir de agora, quero 
que esta verdade ilumine toda a 
minha vida!



Ser filho de Deus amado é a origem e a 
plenitude da vida cristã. A nossa vocação é 

SER FILHOS AMADOS, isto é, CRESCER como 

filhos amados. SER O QUE JÁ SOMOS: eis a nossa 

missão. 



Por isso - diz Jesus - quem o

encontrar este tesouro, é capaz

de vender tudo para o possuir.

… este tesouro: é uma
vida mais forte do
que a morte.

O vosso corpo é o templo do 

Espírito Santo (1Cor 6,19)



«Ser filho amado» é a identidade do 

cristão. 

Não pode ser simplesmente um belo 

pensamento. Deve tornar-se uma 

convicção profunda, fonte de amor, de 

paz e da nossa maior alegria …



Quero construir em mim a certeza

de que SOU um «filho de Deus

amado».

É este um trabalho pessoal … uma

tarefa árdua que dura toda a vida.

O mundo persiste nos seus esforços para me empurrar para as

trevas da dúvida, da auto-rejeição e da depressão, mas o Espírito

Santo testemunha dentro de mim: ABBA – Sou filho de Deus



A gratidão é a maneira mais fecunda de crescer na consciência de

que «és filho amado de Deus». A tua chegada neste mundo não foi

um «acidente», mas uma escolha divina: és criatura de deus!

Renasceste pela água e pelo Espírito Santo: és FILHO DE DEUS.

A vida é dom de Deus, 

pois Ele te chamou a 

existência para te fazer 

participante da Sua 

glória infinita.



Posso optar por agradecer ou

por mostrar amargura. Amargura

ou gratidão: é a escolha que não

posso evitar!

Posso reconhecer a minha dignidade de «filho 

de Deus amado» e por isso «agradecer»; posso 

recusá-la e por isso viver amargurado.



Se agradecer caminharei na Luz; se me deixo levar

pela amargura, acabarei na escuridão. Se procurar

a luz, tornar-me-ei cada vez mais radiante, pois o

amor gera gratidão e a gratidão gera o amor.



Se acreditar 

profundamente que sou 

filho amado de Deus, 

posso descobrir que  

também os outros são 

AMADOS por Deus e têm 

o lugar único no coração 

de Deus. 



A vida é uma oportunidade para te tornar o que ÈS, isto

é SER «filho amado do Pai Celeste» e, na tua maneira

de viver, pensar e agir, afirmar a tua natureza espiritual.

Passamos por este mundo 

para dizermos «sim» 

Àquele que nos trata por «filhos 
amados».



Deus AMA-NOS e quer SER AMADO. É o nosso Deus e Criador. É 

nosso Pai. Ele diz-nos: «Tu és o meu filho amado» e, como a 

Pedro pede-nos: «Amas-Me?», e oferece-nos inúmeras 

oportunidades para lhe dizermos «sim».



Nascer e crescer, casar, ter filhos, trabalhar, falar ou meditar, ser

acolhido ou rejeitado, caminhar ou descansar, orar ou distrair-se,

ficar doente ou ter saúde – enfim, viver e morrer – são momentos

em que Deus te desafia: «Amas-Me?». Em cada momento, podes

optar entre dizer «sim» ou dizer «não».



O mundo com as sua estratégias poderá ajudar-te a “sobreviver” 

por pouco ou muito tempo. Só Deus pode ajudar-te a “viver”, e 

“viver eternamente” 



A vida é dizer «sim» a Deus que nos ama. O momento da morte é o

«sim» final que dizemos a Deus para entrarmos no Seu descano,

isto é, no «lugar» onde seremos plenamente filhos de Deus amados.

Os poucos anos que passamos neste

mundo são preparação para a eternidade.

A vida é missão, uma missão verdadeiramente estimulante,

porque Aquele que nos criou e que está à espera que voltemos

para Ele e Lhe contarmos a história do que aprendemos neste

mundo.

Somos filhos e um dia O veremos tal como Ele é (1Jo)
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