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Estudo PGM 12 - Gálatas (3.26-29)

“Pela Fé, somos Filhos de Deus”.
Estamos chegando ao centro da carta, e o tema a ser tratado
pelo apóstolo Paulo, é um dos mais importantes para a vida
cristã. O que significa ter uma posição e sermos reconhecidos
como filhos de Deus? Acompanhe o nosso estudo.

Termos-chave:
*filhos de Deus*= aqueles que reverenciam a Deus como seu pai, os
piedosos adoradores de Deus, aqueles que no caráter e na vida se parecem
com Deus, aqueles governados pelo Espírito de Deus, que repousam na
mesma tranquila e alegre confiança em Deus, assim como os filhos depositam
em seus pais (Rm 8.14; Gl 3.26), e no futuro descansam na bem-aventurança
da vida eterna, onde vestiram publicamente esta dignidade da glória dos filhos
de Deus. Termo usado preeminentemente de Jesus Cristo, que desfruta do
supremo amor de Deus, unido a ele em relacionamento amoroso, que
compartilha seus conselhos salvadores, obediente à vontade do Pai em todos
os seus atos.
*batizados*=Quando usada no Novo Testamento, esta palavra refere-se com
maior frequência à nossa união e identificação com Cristo e ao nosso batismo
com água. (P.e. Mc 16.16). ‘Quem crer e for batizado (Batismo do espírito na
nossa conversão) será salvo’. Cristo está dizendo que o mero consentimento
intelectual não é o bastante. Deve sempre se procurar um crescimento na
relação com Deus o batismo envolve uma imersão no relacionamento com
Deus, O Espírito Santo nos permite ter uma elo único com Deus.
*Revestidos*= sobrepor uma roupa, no caso das nossas vidas, sermos
revestidos com o caráter e o ser de Cristo.
“A nossa Fé, depositada em Cristo, nos concede a adoção de Filhos da
parte de Deus”.
Líder: Faça uma oração ou permita que alguém do Grupo ore.
Leitura inicial da passagem - GÁLATAS (3.26-29).
Para entender a posição que um cristão tem, e, o porque ser cristão é um
privilégio, precisamos compreender e dar valor à adoção de filhos da parte de
Deus. Sempre por meio de Jesus Cristo.
Desenvolvimento:
(v.s. 26) No antigo testamento, só os israelitas eram considerados filhos de
Deus, por meio de Abraão e as promessas feitas a ele. Os judeus se
colocavam por esse motivo como únicos a terem direito às promessas de Deus

e a ter um relacionamento com Deus. Porém, Paulo afirma para os Gálatas
(Gentios); de que eles também receberam os mesmos benefícios ao depositar
a sua fé em Cristo. Sim, eles receberam uma nova posição, esta posição é
referente a Salvação, ao depositar a fé na obra de Cristo, eles receberam a
redenção que é para todo aquele que crê. Assim também nós que cremos em
Cristo já somos herdeiros da vida eterna. Na nossa Salvação, agora temos a
possibilidade de um pleno relacionamento com o Senhor Deus e também
direito às promessas de Deus. Somos filhos de Deus por meio da fé e não
por participação étnica ou prática de leis e tradições humanas.
(v.s. 27) Uma vez batizados (No Espírito), recebemos todas as possibilidades
de vivermos o caráter de Cristo, por meio do nosso novo nascimento.
(v.s.28) Neste sentido, de sermos participantes da natureza de Cristo e
também herdeiros de Deus, não há mais distinção entre judeus, gentios,
homens e mulheres, em Cristo todos são um. (Diante de Deus todos são
igualmente necessitados de estar em Cristo, ele nos torna a todos igualmente
necessitados da Graça de Deus). Amém!!
(v.s.29) Uma vez que estamos em Cristo, pela fé também somos filhos de
Abraão e as promessas eternas feitas a Abraão também são agora para nós
àqueles que cremos.
Para refletir: “A nossa Adoção como filhos de Deus, nos dá a
possibilidade de termos acesso às mesmas promessas que foram feitas a
Abraão”. (Sermos uma benção, temos uma herança eterna, podemos ter
um relacionamento íntimo com o Senhor, participar ativamente do Reino
que se aproxima).
> Lembre, você está revestido de Cristo; Assim sendo, em qual aspecto da
sua vida você precisa lembrar disso de forma mais constante?
>Todo Cristão, ainda que não seja filho biológico de Abraão, é filho espiritual
pela fé, fé exercida em Deus e na obra de Cristo Jesus. Sua morte e
ressurreição.
> Como descendentes de Abraão, pela fé temos acesso às promessas feitas
ao Povo de Deus, povo este que é único. Um povo por meio de quem Deus
traz a Luz da sua Glória para  toda a Humanidade.
> Paulo chamou a igualdade entre judeus e gentios na igreja um “mistério”,
algo único, não revelado anteriormente nas Escrituras ( Ef. 3: 5 )
“Louvado seja o Deus eterno por permitir que façamos parte do seu povo,
um Reino de sacerdotes, filhos pela Fé em Deus e na obra do seu filho
Jesus Cristo”
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