Licao # 1 - Nao os deixarei orfaos
Texto chave:
" Nao vos deixarei orfaos, voltarei para vos." Joao 14:18
1. Desde a caída
Nos disse claramente Efesios 2:1-3 que nos os gentios
estavamos sem Cristo, sem Deus e separados da
comunidade de Israel. Estranhos aos concertos da promessa
de Deus e sua misericordia. Nestes versiculos escritos por
Paulo se relata nossa triste condicao por causa do pecado de
Adao
e
sua
heranca
a
toda
a
humanidade.







Estavamos mortos em nossos delitos e pecados
Seguindo a corrente deste mundo
Conforme o principe da potestade da ar
Viviamos nos desejos da carne
Fazendo a vontade da carne
Eramos por natureza filhos da ira, o mesmo os demais.

"Adoçao, Juramento e Pacto"
Estudo da seguranca da salvaçao
"Porque nao recebeste o espirito de
escravidao para esta outra vez com
medo; mas recebestes o espirito de
adocao de filhos pelo qual clamamos,
Abba, Padre."
Romanos 8:16

"Porque quando Deus fez a promessa
a Abraao, como nao podendo jurar
por outro maior, jurou por si mesmo,
dizendo: Certamente, te abencoarei
abencoando, e
multiplicando te multiplicarei."
Hebreus 5:13, 14.

"Dizendo, "Novo pacto", deu por velho
o primeiro; e o que e dado por velho e
se envelhece, perto esta de
acabar." Heb. 8:13

2. Chamados pela misercordia
Estabelece o apostolo Paulo em Romanos 11:29: "Porque irrevogaveis sao os dons e o chamamento
de Deus." O ceu em sua misericordia, nos chamou para que fizessemos parte da familia de
Deus. Vivendo sem Deus e sem comunidade, vagando sem rumo neste mundo obscuro e tenebroso,
Deus teve compaixao de seus filhos orfaos, o que agora formamos parte da familia de Deus e do corpo
de Cristo. Em Romanos 11:32 nos diz que este chamado fui por misericordia. Esta palavra significa
ter compaixao por alguem que tem necessidade.

3. Processo da adoção
A adocao nao era praticada pelos judeus, senao pelos romanos e gregos. A pessoa beneficiada nao
escolhia ser adotada, senao que era um presente por parte dos pais que adotavam. Os que recebiam
a adocao eram orfaos, abandonados, dos pais desconhecidos. Paulo disse a cerca deste processo.
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Deus enviou a seu Filho nascido de uma mulher de-baixo da lei
Para que redimisse os que estavao debaixo da lei
A fim de receber a adocao de filos
Sendo fihos, Deus envia seu Espirito a seus filos
Podemos dizer: "Abba, Padre."
Nao mais escravidao, senao filhos e herdeiros.

4. A benção da adoração
Paulo nos disse em Efesios 1:3: "Bendito seja o Deus e pai de nosso Senhor Jseus Cristo que nos
abencoou com toda bencao espiritual nos lugares celestiais em Cristo." Estas bencaos ja foram
derramadas para todos os filhos de Deus; nao teremos que pedi-las, senao ativa-las em nossas vidas. A
adocao e nossa pela fe, e somos filhos e herdeiros da promessa divina.

5. Beneficios da adoraçã
Em Romanos 8:1-17 o apostolo Paulo descreve as bencaos recebidas de nossa adocao na familia de
Deus:
10. Nenhuma condenacao ha para os que estao em Cristo.
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