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AS LIÇÕES DOS NÚCLEOS 
#04 – O PROPÓSITO ETERNO DE DEUS:           
          MUITOS FILHOS SEMELHANTES A JESUS. 

 
O projeto de Deus para a Igreja não é sobre religião, é sobre família! 

 
Atos 13:33 33 como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando 
a Jesus, como também está escrito no Salmo segundo: Tu és meu Filho, eu, hoje, 
te gerei. 
 
Gálatas 3:26 26 Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus; 
 
Efésios 1:4-7 4 assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para 
sermos santos e irrepreensíveis perante ele; e em amor 5 nos predestinou para 
ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de 
sua vontade, 6 para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu 
gratuitamente no Amado, 7 no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a 
remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, 
 
Efésios 5:8 8 Pois, outrora, éreis trevas, porém, agora, sois luz no Senhor; andai 
como filhos da luz 
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1 João 3:2 2 Amados, agora, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o 
que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos 
semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 
Romanos 8:29 29 Porquanto aos que de antemão conheceu, também os 
predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja 
o primogênito entre muitos irmãos. 

 
Apesar de termos aprendido e herdado uma cultura muito religiosa, de atos, dogmas e 
obrigações para com Deus, o propósito eterno do Senhor é uma família de muitos filhos, 
semelhantes a Jesus! 
 
VOCÊ É FILHO 
As experiências na família terrena, muitas vezes nos fazem ver com dificuldades o relacionamento 
entre pai e filhos. Mas Deus é o nosso pai celestial. Ele é perfeito. Todos aqueles que nasceram 
de novo em Cristo Jesus se tornaram filhos de Deus.  
A despeito de alguma experiência negativa, marcante, com nosso pai terreno, a figura do pai vem 
de Deus e Ele quer cuidar de nós de uma forma perfeita e eterna. Esse descanso pode não ser tão 
natural para muitos, mas, no Reino de Cristo, o propósito da santificação é que façamos parte da 
família e desfrutemos do amor de Deus, o Pai. 
 

Apocalipse 1:5-6 Àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos 
nossos pecados, 6 e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele 
a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém! 
1 Tessalonicenses 1:2-4 2 Damos, sempre, graças a Deus por todos vós, 
mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, 3 recordando-nos, diante do 
nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e 
da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, 4 reconhecendo, 
irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, 
2 Coríntios 6:18 18 serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o 
Senhor Todo-Poderoso 

 
Quando um filho ama o pai e vê o propósito de vida dele, se dedica a honrá-lo e agradá-lo. 
O propósito de Deus é que todos se salvem, venham a ser filhos pelo novo nascimento. Portanto, 
como filhos amados, proclamemos o Evangelho para que todos à nossa volta conheçam o amor 
de Deus e decidam se tornar filhos por intermédio de Jesus Cristo. 
 

Colossenses 1:13-14 13 Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou 
para o reino do Filho do seu amor, 14 no qual temos a redenção, a remissão dos 
pecados. 
João 5:20-24 20 Porque o Pai ama ao Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores 
obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. 21 Pois assim como o 
Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem 
quer. 22 E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, 23 a fim 
de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra 
o Filho não honra o Pai que o enviou. 24 Em verdade, em verdade vos digo: quem 
ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra 
em juízo, mas passou da morte para a vida. 


