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O Espírito da Adoção 
 

Romanos 8:15 

 
Introdução: o apóstolo Paulo, em Romanos 8:15, fala de dois espíritos diferentes que 
podem atuar na vida de uma pessoa. O espírito é a fonte da qual bebemos e que influencia a 
nossa alma. A nossa vida é afetada por essas influências e isso fica evidente nos sentimentos 
que nos acompanham. Primeiro, Paulo fala que nós não recebemos o espírito da escravidão, e 
depois afirma que recebemos de Deus o espírito da adoção. Assim sendo, veremos nesse 
estudo o que o espírito da escravidão produz e depois os resultados do espírito da adoção. 

 
Que sentimentos o espírito da escravidão produz?  

 
1. O Medo – em primeiro lugar, Paulo diz que não recebemos o espírito da escravidão para 

vivermos outra vez atemorizados. Observe a expressão “outra vez”. Na verdade, o apóstolo 
está dizendo que no passado nós vivíamos atemorizados, mas agora, depois que conhecemos 
Jesus, já não há razão para vivermos assim. O medo é um espírito que busca ocasião para agir. 
Nas  inseguranças emocionais, este espírito encontra a oportunidade que ele está buscando. O 
medo rouba a nossa iniciativa, tira a nossa espontaneidade e nos paralisa. Ainda que este 
espírito tente nos pressionar, ele já não tem direito de agir em nós, porque nos tornamos 
filhos de Deus quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador. 

 
2. Baixa autoestima – outro resultado do espírito da escravidão é a baixa autoestima. Muitas 

pessoas, influenciadas por esse espírito, acabam se sentindo menores. Na percepção delas, 
não se sentem capazes de fazer nada que mereça elogio e, por isso, estão sempre se punindo 
com avaliações que as jogam cada vez mais para baixo. Além disso, elas não se sentem 
amadas, e também não conseguem amar a si mesmas. Para quem está preso nesse espírito, a 
dificuldade de receber afeto é muito grande. Qualquer expressão de carinho ou elogio, não é 
recebida de forma natural. O espírito da escravidão aprisiona a mente numa mentira de modo 
que a pessoa não veja o valor que Deus lhe dá, nem a importância que ela tem para os outros. 

 
3. Injustiça – em terceiro lugar, o espírito da escravidão faz com que a pessoa se sinta 

injustiçada. No fundo da sua alma, ela não se vê como filho. Antes, a sua perspectiva é de 
escravo e, por isso, por mais que ela se esforce para fazer tudo certo, no seu conceito, ela acha 
que nunca receberá o reconhecimento que merece. Muitas pessoas, querendo vencer essa 
condição, acabam caindo na armadilha do desempenho. Elas acham que se fizerem serão 
aceitas, porém, quando não conseguem alcançar o que planejaram, tornam-se mais frustradas 
ainda. 

 
Na parábola do filho pródigo (Lc 15:11-32), encontramos um grande exemplo sobre esse 
aspecto que está sendo abordado. A Bíblia diz que o filho mais velho argumentou dizendo que 
serviu o pai muitos anos sem transgredir uma ordem sequer. Entretanto, a sua reclamação é 
que ele nunca recebeu do pai nem mesmo um cabrito para se alegrar com os seus amigos. Em 
outras palavras, ele está dizendo: “eu faço tudo certo, me esforço, mas o senhor não vê. Pelo 
contrário, o infiel que faz tudo errado é o que recebe o prêmio!”.  É assim que o espírito da 
escravidão faz muitas pessoas se sentirem. Todavia, não aceite esse sentimento porque você é 
filho de Deus, independentemente dos seus resultados, Ele lhe ama. 
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Que sentimentos o espírito da adoção produz? 

 
1. Alegria – a primeira característica daquele que é influenciado pelo espírito da adoção é a 

alegria. Não podemos admitir que alguém que bebe desse espírito viva emburrado, cheio de 
amargura. A alegria é uma marca que os filhos de Deus recebem. Ela é fruto da ressurreição de 
Cristo, da vitória sobre a morte alcançada pelo nosso Senhor Jesus (Jo 16:22). Outro aspecto 
dessa alegria é que ela não se baseia naquilo que temos, mas o fundamento dela está naquilo 
que somos. Somos filhos de Deus, nessa verdade apoia-se a nossa alegria. 

 
2. Gratidão – em segundo lugar, o espírito da adoção aflora em nós a gratidão. A compreensão 

da profundidade da obra de Deus em nossa vida torna-se clara. Entendemos que se Jesus não 
tivesse feito o que fez na cruz do Calvário, nós estaríamos perdidos. Cultivar a gratidão faz com 
que valorizemos a obra de Deus. Muitos, por não terem um coração grato, tornam-se meros 
consumidores de bênçãos. Para elas, aquilo que Deus fez ontem já não tem mais valor, por isso 
as bênçãos tornam-se descartáveis e quando não recebem imediatamente aquilo que querem, 
acabam desistindo do caminho. 

 
3. Responsabilidade – em terceiro lugar, o espírito da adoção desperta em nós a 

responsabilidade. Ser um filho de Deus nessa geração deve nos levar a ter uma postura 
responsável, porque sabemos que aqueles que ainda não conhecem Jesus como Senhor e 
Salvador estão nos observando e serão influenciados pela nossa vida. O espírito da adoção nos 
leva a clamar Aba Pai, nos faz amar a presença de Deus. Por isso, nos tornamos quebrantados, 
sensíveis ao Espírito Santo que flui em nossa vida e nos faz ser o reflexo da vida de Deus diante 
dos homens. 
 


