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Filhos de Deus (Gálatas 4:1-7) 

Uma das ideias centrais que dominam o nosso mundo pós-moderno é a ideia da 
liberdade individual. A filósofa e poetisa, Elsa (de Frozen - Uma Aventura 
Congelante), coloca da seguinte forma: “É hora de experimentar, os meus limites 
vou testar. A liberdade veio enfim pra mim. Livre estou! Livre estou!” São 
pensamentos profundos da parte de uma princesa da Disney! Mas pode ser que 
esse exemplo seja muito infantil para você. 

Se for o caso, talvez a decisão sobre o aborto da Suprema Corte dos EUA seja mais 
convincente. “O cerne da liberdade é o direito de definir o seu próprio conceito de 
existência, de significado, do universo e do mistério da vida humana”. Em outras 
palavras, o cerne da liberdade, de acordo com a Suprema Corte dos EUA, é a 
liberdade individual. Então a pergunta que tenho para nós é: “Está certo? Essa visão 
é boa para a humanidade?” 

Embora certamente haja alguns aspectos positivos da ênfase da nossa geração na 
liberdade individual (como maior igualdade e justiça), acredito que também há uma 
série de limitações. Na verdade, gostaria de começar hoje destacando cinco das 
limitações dessa “narrativa”, às quais retornaremos no final da pregação. Por sinal, 
parte do que vou colocar vem do Charles Taylor, o mesmo filósofo que tem sido 
uma referência nas discussões do Café com Prosa esse ano! Então, quais são 
algumas dessas limitações? 

A primeira é que uma liberdade individual sem limites muitas vezes leva à paralisia. 
Pense na sua carreira. Quando lhe é prometido poder fazer qualquer coisa, e cabe 
a você escolher, a importância dessa escolha pode ser paralisante. A gravidade da 
escolha é muito grande. E o resultado para muitos pós-modernos é que eles 
acabam optando por não tomar nenhuma decisão. A liberdade acaba levando à 
paralisia! 

E isso nos leva à segunda consequência da grande ênfase na liberdade individual: 
a ansiedade. Já falamos um pouco sobre isso no passado, mas a depressão tornou-
se o transtorno mental mais diagnosticado no mundo (e o Brasil lidera o mundo 
todo nessa questão!). 

Um estudo recente concluiu que “o fenômeno da depressão está crescendo hoje 
por causa do aumento do sentimento de ‘inadequação’, decorrente de um contexto 
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social no qual o sucesso é atribuído ao indivíduo autônomo”. Então é isso. Aumento 
dos sentimentos de inadequação por causa da pressão da liberdade individual. 

Terceiro, ter mais escolhas nos deixa mais descontentes. A ideia de que mais 
escolhas equivalem a mais alegria é um mito. Outro estudo, dessa vez por um 
psicólogo, concluiu que o aumento das escolhas leva a um aumento das 
expectativas de quão boa a escolha tem que ser. 

E isso, então, leva a um aumento da insatisfação com qualquer escolha que você 
faça, porque você questiona constantemente a sua decisão. O estudo conclui que, 
embora tenhamos mais opções do que jamais tivemos, temos menos 
contentamento do que nunca. 

Quarto, a narrativa da liberdade individual não cumpre a liberdade prometida. 
Nunca teve uma cultura que falou mais sobre liberdade, mas a experimentou 
menos. A revolução sexual, por exemplo, tem criado escravos da sexualidade. Por 
exemplo, um artigo colocou que existe um site pornográfico em particular que teve 
92 bilhões de visitas em 2016! São cerca de 12 vídeos assistidos por cada pessoa 
no planeta ... e isso de apenas um site! 

A liberdade tem nos levado à escravidão. Eu não sei se você já parou pra pensar na 
ironia da música da Elsa. Ela está cantando sobre sua escolha de exercer seu poder 
de liberdade, enquanto ela se tranca dentro de um castelo de gelo de sua própria 
criação! 

E, por fim, o foco na liberdade individual afeta a maneira em que enxergamos a 
Deus. Podemos até incluir Deus em nossos planos gerais, mas não como Senhor 
das nossas vidas. Porque não conseguimos mais ver Deus como uma figura de 
autoridade porque isso implicaria a perda de nossa liberdade individual. E Deus se 
torna apenas mais uma opção em nosso cardápio. 

Então, a pergunta foi: Esse foco na liberdade individual é correto e bom para a 
humanidade? Certamente existem alguns elementos positivos. Mas precisamos 
estar cientes das limitações. Portanto, a próxima pergunta é: “A Bíblia tem alguma 
coisa a dizer sobre isso? Ela pode nos ajudar a navegar nessas águas culturais?” 

Bom, você deve adivinhar que eu não estaria fazendo essas perguntas se eu não 
achasse que sim. Então, volte comigo para Gálatas 4, versículos 1-7. Vamos olhar, 
primeiro, para o que Paulo tem a dizer aos gálatas e depois voltaremos para ver se 
isso se aplica a essas colocações que temos visto. Gálatas 4:1-7: 

Digo porém que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de 
um escravo, embora seja dono de tudo. 2 No entanto, ele está sujeito a 
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guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. 3 Assim 
também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios 
elementares do mundo. 4 Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus 
enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da Lei, 5 a fim de redimir 
os que estavam sob a Lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. 6 E, 
porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de 
vocês, e ele clama: “Aba, Pai”. 7 Assim, você já não é mais escravo, mas filho; 
e, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. 

De certa forma, não há muito que seja novo nessa passagem. Paulo agora está 
ilustrando, nos dando uma imagem mais clara daquilo que já vimos na semana 
passada. Se você esteve aqui, talvez você lembra que Paulo nos mostrou um quadro 
do “antes e depois”. Antes, éramos escravos do pecado, limitados pela lei. Mas 
agora que a fé chegou fomos unidos a Cristo, mediante a fé. 

Sua identidade não é encontrada em sua própria justiça ou em seus próprios 
esforços. Sua identidade agora é encontrada em Cristo. O “depois” da era da fé é 
que você está agora revestido de Cristo. Revestido da Sua justiça. Assim, quando 
Deus olha para você, ele não vê seus trapos imundos, mas ele vê o manto real e 
justo de Jesus, o rei ressuscitado!  

E agora, no capítulo 4, Paulo ilustra essa ideia com maior precisão, aprofundando 
um pouco mais o seu argumento. Se a Lei era como um “tutor” (um pedagogo) que 
preparou o caminho para Cristo, como que foi isso? Em que sentindo ela foi como 
um tutor? Boa pergunta. Vamos aos versículos 1-2. 

Digo porém que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de 
um escravo, embora seja dono de tudo. 2 No entanto, ele está sujeito a 
guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. 

Eu não sei se vocês observaram todo o entusiasmo esse ano em relação à família 
real na Inglaterra. Em abril, houve o nascimento do príncipe Louis, filho do príncipe 
William e Catherine. E então, em maio, houve o casamento do príncipe Harry com 
a Meghan. Alguém assistiu? E embora tudo tenha sido muito entusiasmante (pelo 
menos para alguns!), a maioria de nós está bem distante dessa realidade. 

Mas uma coisa que eu achei interessante é que o príncipe Louis, o recém-nascido, 
é quinto na linha de sucessão (ou algo assim). Ou seja, ele provavelmente nunca 
será o rei da Inglaterra. Mas quando a gente para pra pensar…e daí!? Você acha 
que ele precisa se preocupar com o futuro dele? Claro que não! Sua futura herança 
é garantida! E isso, simplesmente por ter nascido na família real. 
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Mas até aquele dia ele, na verdade, não tem nada. Ele não possui nada. Ele é um 
bebê. Ele não é nada diferente do que um servo. Mas até então, ele será criado, 
treinado e cuidado como realeza. Ele terá tutores e pedagogos que o ensinarão, 
administrarão e guardarão. Mas no tempo devido, o tempo estabelecido por seu 
pai, ele receberá sua herança. E essa é precisamente a imagem da lei que Paulo nos 
deu. 

A lei é como um tutor. É a babá que acompanha a criança para ensinar o que é certo 
e o que é errado. A criança é criada sob a administração e instrução do tutor até 
que ela tenha crescido e tenha a habilidade de caminhar em liberdade. E dessa 
forma, a criança não é diferente de um escravo, porque ela ainda não está livre para 
fazer o que quer. A imagem é essa. 

Mas há apenas um problema com essa imagem. Embora seja uma ótima analogia 
que visualiza o conceito muito bem (entre o antes e o depois), ela pressupõe que 
todos nós somos filhos do rei. Mas não somos. De fato, somos mais parecidos com 
os camponeses do reino que se rebelaram contra o rei. Porque mediante o nosso 
pecado, declaramos uma revolta contra o rei do universo! Então, “Muito obrigado 
Paulo! Excelente analogia. Mas isso não se aplica a mim! Eu não sou um filho.” Bom, 
espera aí. Vamos ver o que mais Paulo tem a dizer. Versículos 3-5: 

Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos 
princípios elementares do mundo. 4 Mas, quando chegou a plenitude do 
tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da Lei, 5 a 
fim de redimir os que estavam sob a Lei, para que recebêssemos a adoção de 
filhos. 

Nós fomos escravizados aos princípios elementares do mundo, assim como o 
herdeiro foi escravizado por seus guardiões e administradores. Agora, os teólogos 
diferem sobre o que Paulo quer dizer com os “princípios elementares do mundo”, 
mas o que fica claro é que o pecado nos coloca debaixo de sua tirania como um 
mestre. 

MAS, tudo isso foi somente até a data marcada pelo pai. Versículo 4: “Quando 
chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho…” Essa passagem é incrível 
pra mim. Na hora certa da história do mundo, na hora exata, Deus enviou seu Filho. 

E observe algo aqui comigo. Deus tem apenas um Filho. Não é assim que João fala 
em João 3:16, o “Filho Único (Unigênito)”? Ou seja, Ele, e somente Ele, é o herdeiro 
legítimo; não os judeus, simplesmente por ter nascido em Israel, e certamente não 
você ou eu.  
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Jesus é o unigênito, nascido da mulher, nascido debaixo da lei - nascido na história, 
no espaço e no tempo. Ele é a palavra que se fez carne, que, embora sendo Deus, 
não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas 
esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos 
homens. 

Em outras palavras, antes que qualquer dessas coisas se apliquem a qualquer 
pessoa, precisamos entender que Jesus é o herdeiro singular, o descendente 
singular da promessa. E o que quer que qualquer pessoa tenha como herança no 
reino de Deus, tem que ser por meio do Filho. Mas estou me adiantando. A 
pergunta que quero que façamos agora é: Qual foi a razão pela qual Deus enviou 
seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da era governada pela Lei? 

Versículo 5: A fim de redimir os que estavam sob a Lei, para que recebêssemos 
a adoção de filhos. 

Deus enviou seu Filho, em primeiro lugar, para nos redimir. Deus é perfeitamente 
santo. Ele não podia simplesmente pegar criaturas rebeldes e pecaminosas e 
chamá-las de filhos. Ele não podia simplesmente ignorar sua rebelião sem antes 
lidar com seus pecados.  

É por isso que o Filho teve que ser “nascido de mulher, nascido debaixo da Lei” 
(4:4). Porque ele não apenas tinha que tornar-se semelhante aos homens, ele tinha 
que também nascer debaixo da Lei, se submetendo à maldição da Lei em nosso 
favor (como vimos no capítulo 3). 

Mas por que ele faria isso? O versículo 5 nos disse - para que “recebêssemos a 
adoção de filhos”; para que tornássemos participantes com Cristo de sua herança. 
Você está vendo o coração e o caráter de Deus nisso? Deus é um Deus que ama 
compartilhar da plenitude de tudo que ele tem!  

Foi por isso que ele enviou Seu filho! Para partilhar as gloriosas riquezas de sua 
herança com todos os que são unidos a Cristo mediante a fé. Onde a rebelião 
aumentou, a graça abundou muito mais! E assim, Deus adota todos aqueles 
rebeldes que são unidos a Cristo mediante a fé, distribuindo sua herança com 
todos. É por isso que Paulo ora em Efésios 1: 

Oro…para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que 
vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa 
herança dele nos santos. 

O que estamos vendo na passagem dessa semana é um dos benefícios mais 
gloriosos de nossa união com Cristo. Já vimos a centralidade da justificação nas 
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últimas semanas. E há outros benefícios que são preciosos e gloriosos. Mas o 
benefício que Paulo destaca aqui no capítulo 4 é único. É o benefício da adoção, o 
benefício de ser chamado de filhos de Deus. 

Agora, observe as implicações dessa adoção, começando com o versículo 6: E, 
porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de 
vocês, e ele clama: “Aba, Pai”. 7 Assim, você já não é mais escravo, mas filho; 
e, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. O resultado é que, porque 
somos agora filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, para 
que não sejamos mais escravos, mas que possamos clamar: “Aba, Pai!" 

Você se lembra que eu disse que o coração do cristão não é aquele que fala como 
o fariseu? “Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas: 
desonestas, pecadoras, adúlteras. E, com certeza, não sou como aquele 
cobrador de impostos. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo 
que ganho”. Pelo contrário, o coração do cristão é o coração que clama a Deus, 
como o cobrador de impostos: “Deus, tem misericórdia de mim, pois sou 
pecador!” 

Mas aqui está o que é surpreendente sobre tudo isso. Deus recebe esse clamor de 
um escravo por misericórdia e o transforma em um clamor de um filho. Imagine a 
criança no orfanato clamando por misericórdia para qualquer pessoa que passa, 
porque ela está desesperada por alguém para amá-la e recebê-la como seu. Isso 
seria o equivalente do clamor do cobrador de impostos: Tem misericórdia de mim! 

Mas agora imagine aquela mesma criança, escolhida e adotada por uma mãe e um 
pai, cheios de amor, olhando nos olhos de seu novo pai, finalmente clamando: 
“Aba, Pai!” “Finalmente, tenho um pai! Finalmente sou verdadeiramente amado!” 
Do clamor de desespero ao clamor de um filho - isso é a imagem do que significa 
ser um cristão. 

Então, vamos pensar sobre isso no contexto do que temos visto em Gálatas até 
agora. Dá pra ver quão ridículas são as afirmações desses cristãos na Galácia em 
comparação ao que temos visto?  

“Somos herdeiros de Deus porque somos obedientes à lei e descendentes físicos 
de Abraão. Fomos circuncidados no oitavo dia! Lavamos nossas mãos antes de cada 
refeição! Observamos todos os sábados e todos os dias santos!” E Paulo olha pra 
eles, dizendo, “E daí?! Sem Cristo, isso não significa nada! Você não está 
entendendo o cerne do evangelho!” 

O problema é que é muito fácil ver esse tipo de loucura neles, do que vê-la em nós 
mesmos. Mas como que nós entendemos a nossa identidade? É meio irônico, 



 

7 

porque os judeus se orgulhavam de ser judeus, de se identificar com uma 
comunidade maior do que eles, uma comunidade de descendentes de Abraão. 

Mas a nossa fonte de orgulho é quase o oposto. Ela vem da nossa individualidade, 
nosso próprio senso de liberdade pessoal. “Eu sou quem eu quero ser!” Esse é o 
hino da nossa geração. Mas não é menos problemático do que a reivindicação dos 
judeus. Porque ele ignora nossa identidade em Cristo, como filhos adotivos de 
Deus, tanto quanto a visão deles. 

Então, eu comecei a pregação com algumas observações. O foco da nossa cultura 
na liberdade individual muitas vezes nos leva à paralisia, ansiedade, 
descontentamento, escravidão e uma visão distorcida de Deus. E a pergunta foi: “A 
Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre isso? Ela pode nos ajudar a navegar nessas 
águas culturais?” E eu acredito que a resposta tem sido um retumbante SIM. E ela é 
encontrada na “adoção”. 

Por exemplo, em relação à paralisia da liberdade individual, a nossa união com 
Cristo e adoção como filhos de Deus nos dá permissão para descansar. Porque a 
adoção nos libera para dizer: “Seja feita a tua vontade, Deus Pai, não a minha”. Você 
não precisa ficar paralisado pelo medo porque sua vida não está mais nas suas 
próprias mãos, mas está segura nos braços de um Pai amoroso e a sua boa e perfeita 
vontade. 

Em segundo lugar, em relação à ansiedade, “sua vida está agora escondida com 
Cristo em Deus” (Colossenses 3:3). Você não precisa mais se provar a ninguém. 
Você já foi adotado. A criança que ainda não foi adotada pode tentar obter o favor 
de um potencial pai ou mãe. Mas a criança adotada clama: “Aba, Pai!” Ela não 
trabalha mais para a aprovação, ela trabalha a partir da aprovação. 

Não é isso que Jesus diz em Mateus 6? “Não sejam ansiosos sobre sua vida”. Por 
quê? Porque você tem um Pai celestial que cuida até das aves do céu e dos lírios do 
campo. Como que ele não cuidará de seus próprios filhos? Você é adotado! Você 
tem um pai! 

Em terceiro lugar, em relação ao nosso descontentamento, uma criança adotada 
pode dizer, da mesma forma que Paulo (em Filipenses 4:11-12), “Aprendi a 
adaptar-me a toda e qualquer circunstância… Aprendi o segredo de viver 
contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, 
tendo muito, ou passando necessidade.” Beleza Paulo. Muito legal. Mas qual é o 
segredo? Tudo posso [em Cristo] que me fortalece. Ou seja, o segredo é união 
com Cristo. 
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Em quarto lugar, quanto à liberdade, você agora faz parte da família de Deus. Existe 
um lugar onde você se sente mais livre do que dentro dos limites de uma família? 
Pense nisso: em geral, quem são as pessoas com as quais você pode ser mais 
honesto, mais aberto e mais transparente? Quem são as pessoas que o amam 
quando você está no seu pior estado? Ou seja, quem te vê antes de ter tomado 
aquela primeira xícara de café, e te ama mesmo assim? 

Agora, se isso é verdade sobre sua família humana e sobre pais humanos, quanto 
mais será verdadeiro em relação a Deus?! Há liberdade na adoção. Você consegue 
imaginar uma criança adotada se queixando das restrições de sua nova família e de 
seu novo Pai?  

Nossa cultura nos diz que os limites restringem nossa individualidade. Mas para 
aquele que costumava clamar: “Deus, tem misericórdia de mim!”, a adoção parece 
uma liberdade que ele nunca imaginava! Porque ele nunca conheceu a liberdade 
encontrada na segurança dos limites de uma família e de um Pai bondoso. Ele nunca 
conheceu a liberdade encontrada na segurança do amor. 

Jessica viajou durante a semana passada. E isso significa que eu fiquei por conta 
das crianças a semana toda, inclusive para levar elas para a aula de música. A 
escolinha de música fica em uma rua principal, bem movimentada. E enquanto elas 
esperavam suas aulas, as crianças perguntaram se podiam brincar no lado de fora. 
Minha resposta inicial foi, “não”. Mas daí elas deram aquela famosa resposta, “Mas 
mamãe sempre nos deixa!” Eu falei, “Como assim?”  

“A gente tem que seguir só uma regra - ficar dentro das linhas vermelhas na 
calçada.” “Beleza então, vamos tentar”. Daí eles começaram a brincar. E o que me 
surpreendeu enquanto eu fiquei ali olhando foi quão livremente e alegremente eles 
brincavam, e sempre dentro dos limites das linhas vermelhas na calçada.  

Eles não se sentiram restritos. Foi o oposto! Eles se sentiram livres para brincar. 
Houve maior liberdade dentro dos limites. E, gente, esse é um ponto muito 
importante para nós. A verdadeira liberdade é encontrada dentro da segurança do 
amor de Deus, e dos limites da sua vontade. 

E, por último, se essa mentalidade individualista leva a uma visão de um Deus 
distante, a adoção faz exatamente o oposto. Ela revela que Deus está mais próximo 
e mais íntimo do que jamais imaginamos. Na verdade, na adoção, Deus nos convida 
para participar da história dEle.  

E isso significa que você não precisa mais se esforçar para descobrir o seu propósito 
na vida. Você não precisa mais descobrir quem você é ou encontrar alguma 
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identidade escondida dentro de você. Sua identidade agora é encontrada fora de 
você. 

A pergunta, “Quem é você?”, não é mais uma combinação das várias opções diante 
de você, ou de suas preferências pessoais, ou de suas realizações ou até afiliações. 
Na verdade, você nem precisa mais responder a essa pergunta! Porque em Cristo, 
ela já foi respondida. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e 
herdeiros segundo a promessa. 

Então, a adoção nos mostra que a liberdade não é encontrada na individualidade, 
mas em estar escondido com Cristo em Deus, em ser chamado “filho de Deus”. 
Falaremos mais sobre isso em Gálatas 5: “Foi para a liberdade que Cristo nos 
libertou!” Mas aqui está a pergunta com qual quero terminar: Estamos vivendo 
como órfãos, ou estamos vivendo como se tivéssemos um Pai que nos ama? 

Pense nisso assim. Órfãos têm que ser fortes. Órfãos têm que se proteger. Órfãos 
não podem depender de ninguém, e muitas vezes têm que cuidar de si mesmos. 
Órfãos não podem ser fracos. Órfãos anseiam por serem acolhidos e amados, mas 
duvidam que algum dia isso acontecerá. Órfãos querem ser aceitos e querem 
pertencer. E órfãos confiam primariamente em si mesmos. Alguma dessas coisas 
soa familiar para você? 

Mas Deus nos dá outra narrativa. Em Gálatas 3:3, Paulo disse: “Será que vocês são 
tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se 
aperfeiçoar pelo esforço próprio?” E eu quero que nós ouçamos algo semelhante 
hoje, “Tendo sido adotados como filhos, querem agora trabalhar para ganhar sua 
filiação?” Ou seja, você continua vivendo como órfão? 

Ouça estas palavras de Paulo uma última vez: Mas quando chegou a plenitude do 
tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da Lei, a 
fim de redimir os que estavam sob a Lei, para que recebêssemos a adoção de 
filhos. 

A liberdade em Cristo significa que não precisamos mais viver para a aprovação, 
mas que agora vivemos a partir da aprovação de nossa adoção como filhos. Então, 
você está vivendo como um órfão, paralisado pela pressão da individualidade para 
chamar a atenção de alguém que possa te amar? Ou você está vivendo como um 
filho de um Pai que, em Cristo e por causa de Cristo, já te ama? Essa é a pergunta. 
Vamos orar.  


