
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.  

VOCE E FILHO DE DEUS? 

Certamente você dirá: SIM

Mas quem realmente pode ser chamado de filho de Deus?  

A bíblia nos diz:

Ou seja, falar que somos filhos de Deus não nos faz filhos de Deus!  

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:

A Lei nos diz que não devemos mentir, roubar, cobiçar etc.

Se for assim. Você pode dizer o que quiser ao seu respeito até que você 

é um Filho de Deus, mas a realidade é que Deus o vê como um mentiroso,

ladrão, cobiçoso... Se você morrer em seus pecados, você terminará em 

um lugar terrível chamado Inferno.  

Mas há boas notícias. Embora tenhamos quebrado a Lei de Deus, Jesus 

pagou a dívida morrendo na cruz: "Deus amou o mundo de tal maneira 

que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não 

pereça, mas tenha a vida eterna" (Jo. 3:16) . Então Jesus ressuscitou dos 

mortos e foi visto por centenas de testemunhas oculares. Ele cumpriu

 todas as profecias do Salvador prometido. Por favor, hoje, arrependa-se 

e confie em Jesus, e Deus vai te mostrar e te conceder o dom da vida

 eterna (Ef 2: 8.9). Então, para mostrar sua gratidão, leia a Bíblia 

diariamente e obedeça-a, filie-se a uma igreja cristã fiel e seja batizado.

Mas provavelmente você já mentiu, roubou, ou cobiçou.
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