O evangelho de João
O direito de ser filho de Deus
Jo. 1. 6-13
6Deus

enviou um homem chamado João 7para falar a respeito da luz, a fim de que, por
meio de seu testemunho, todos cressem. 8Ele não era a luz, mas veio para falar da luz.
9Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo.
10Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. 11Veio a seu próprio
povo, e eles o rejeitaram. 12Mas, a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito
de se tornarem filhos de Deus. 13Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem
como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus.
Eu também sou filho de Deus! Já ouviu alguém dizendo essa frase? Geralmente as pessoas gostam de
usá-la quando estão cansadas e continuam sendo solicitadas para fazer algum tipo de serviço. Mas é
isso mesmo o que a Bíblia diz?
Desde que Adão e Eva pecaram e foram expulsos da presença de Deus e do jardim do Éden, o serhumano está confuso sobre o seu lugar na criação de Deus. Se olharmos rapidamente as culturas das
nações a nossa volta, veremos sem dificuldade que todas são religiosas. Religião é a tentativa do ser humano se ligar a Deus novamente, mas ele faz isso do seu próprio jeito e não da maneira que Deus
ordena em sua Palavra.
Ser religioso, ter uma religião, nem mesmo ir a uma igreja evangélica ou ter pais crentes, faz de uma
pessoa filho de Deus, se assim fosse os judeus que eram muito mais religiosos que as pessoas de
nossos dias, não teriam sido repreendidos por Jesus. Todos somos criados por Deus, mas para ser
filhos de Deus, é preciso adquirir o direito de ser (v. 12).
Como então, você e eu podemos ter o direito de ser filhos de Deus?
O direito de ser filho de Deus é apresentado pela palavra de Cristo. vs. 6-9
João diz que a testemunha anunciaria a respeito da luz, ele mesmo não era a luz. O objetivo da
testemunha é anunciar a palavra para que as pessoas creiam nela. Quando a testemunha fala a verdade
da palavra, duas coisas acontecem: existem aquelas que rejeitam a mensagem, porque preferem viver na
escuridão, como as baratas, e tem aquelas que recebem a mensagem e deixam as trevas e vão para a
luz, como as mariposas.

Por isso quando tiver oportunidade de ouvir a palavra de Deus, ouça com atenção, não rejeite a leitura
da Bíblia, é a oportunidade que Deus nos dá de nos arrependermos e nos tornarmos filhos Dele.
O direito de ser filho de Deus é possível pelo trabalho de Cristo. vs. 12-13
João diz que recebeu o direito de ser filho de Deus, aquela pessoa que nasceu de novo. Esse
nascimento é diferente, pois não é natural, mas nasceu de Deus. Para uma pessoa nascer de Deus ela,
segundo João creu e aceitou que Jesus é a luz do mundo! A palavra de Deus deixa muito claro que só
cremos porque o próprio Deus faz o trabalho de nos dar vida, por meio da fé, ele faz isso através do
Espírito Santo. Portanto uma pessoa pode dizer voluntariamente que creu em Jesus, mas isso é um
trabalho que Deus fez em sua vida. Leia Ef. 2. 8-9.
Portanto, é preciso que você e eu entendamos uma coisa muito importante: é muito bom vir a igreja, é
muito bom que nossos pais sejam crentes, é muito bom que tenhamos ensinos da palavra de Deus em
nossos lares, mas nada disso nos dá o direito de ser filho de Deus.
Somente quem se arrepende de sua rebeldia contra Deus, crê e aceita que Jesus é Senhor e Salvador,
recebe o direito de se tornar filho de Deus.
O direito de ser filho de Deus é conquistado pela fé em Cristo. vs. 12
Somente pela fé é que uma pessoa recebe o direito de ser filho de Deus. Mas como já vimos, a fé que
precisamos ter para crer que Jesus é o Salvador não nasce de nós mesmos, o que fazer?
Sabe quando queremos muito alguma coisa e imploramos aos nossos pais para que nos compre?
Precisamos ter a mesma atitude na presença de Deus! Quando buscarmos a Deus como quem quer
um tablet novo, ou um game novo, ou qualquer coisa que você estiver pensando, quando desejarmos a
Deus, mais do que desejamos qualquer outra coisa, nós o encontraremos, ele nos dará vida, nos dará
fé, então seremos salvos pelo Senhor Jesus!
Senhor Deus,
Me ensine a te amar acima de todas as coisas, me dê fé verdadeira, para crer que Jesus é o único
Caminho, a única Verdade, e a única Vida!
Em nome de Jesus,
Amém.

