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Como sei disso? Se você ﬁzer essa mesma pergunta ao maior traﬁcante do Brasil
ele também irá responder que SIM. Os homens que estavam querendo matar Jesus
também disseram que SIM (João 8:41). Diﬁcilmente alguém não irá querer
ser ﬁlho de Deus.
Ou seja, falar que somos ﬁlhos de Deus não nos faz ﬁlhos de Deus!
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Mas quem realmente pode ser chamado de ﬁlho de Deus?
A bíblia nos diz:
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus
são ﬁlhos de Deus. Rm 8:14
Ser guiado pelo Espírito de Deus é o mesmo que
conhecer e fazer a vontade de Deus
A vontade de Deus é Sua lei:
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