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INTRODUÇÃO: 
 
 
As Doutrinas da Fé, Arrependimento, Conversão, Regeneração, Justificação e Segurança, da Soteriologia, 
a ADOÇÃO é a que mais se identifica com cada um de nós! Na consciência Juanina, três características 
fundamentais e inerentes à Adoção pode-se aqui nomear: Ato Legal, Ato Genético e Ato Filiativo! 

 
 

ESBOÇO: 
 

1. UM ATO LEGAL: Temos direito a um nome: (Lc 10.20) – “Mas não vos alegreis porque se vos 
sujeitem os espíritos; alegrai-vos, antes, por estar o vosso nome escrito nos céus.” (Ap 2.17) “Quem tem 
ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido e dar-
lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o 
recebe.” 

 
2. UM ATO ORIGINAL: Temos direito a uma nova natureza: (Jo 3.3) – “Jesus respondeu e 

disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o Reino de 
Deus.” (Jo 1.13) “Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus: 
aos que crêem no seu nome,os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da 
vontade do varão, mas de Deus.” 

 
3. UMA ATO FILIATIVO: Temos direito de sermos herdeiros de toda sua riqueza: (Rm 

8.17) – “E, se nós somos filhos, somos, logo, herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de 
Cristo; se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados.” (Tt 3.7) 
“...para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida 
eterna.” (Ef 3.7) “...a saber, que os gentios são co-herdeiros, e de um mesmo corpo, e participantes da 
promessa em Cristo pelo evangelho.” (Mt 25.23) “Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. 
Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor.” 

 
 
CONCLUSÃO: 
 
 
Palavra derivada do hebraico Ben, refere-se a pessoa gerada por um casal, tendo assim semelhante 
características genéticas e outras inerentes ao mesmo. O termo em questão aparece aproximadamente 
5.491 nas Escrituras Sagradas. Por esta razão, Salomão em um dos seus Salmos enfatiza que os filhos são 



herança do Senhor, uma dádiva divina (Sl 127.3). Segundo a Teologia Sistemática do Sepoangol World 
Ministries, existem pelo menos cinco tipos de filhos, a saber: 
 

 1º Filho criado - todos os seres angelicais são filhos criados por Deus (Jó 2.1; 38.7); 
 2º Filho formado – Adão e toda a sua decendência são filhos formados (Gn 2.7; Lc 3.23-38); 
 3º Filho gerado - fala de Jesus, o filho unigênito de Deus, o qual pela virtude do Espírito Santo 

foi gerado Deus - Homem (Sl 2.7; Hb 1.5; 1 Jo 1.7; Lc 1.35); 
 4º Filho regenerado, adotado - todo o salvo regenerado e que recebeu a adoção de filho, os 

quais prossegue militando até o final da sua carreira (Jo 1.12,13; Gl 4.5; Rm 8.15); 
 5º Filho glorificado, absoluto - todo o salvo que foi adotado, e que logrou chegar ao fim de 

sua carreira, foi glorificado, e em forma absoluta (Lc 20.36; 1 Jo 3.2; 2 Tm 4.7). 
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