
 SOU UM FILHO DE DEUS? 10 
TESTES PRÁTICOS 

Roteiro 
Este é um PFD bastante simples, baseado inteiramente em um sermão pregado pelo Dr. Martyn Lloyd-Jones 

em Romanos 8:14 no ano de 1960. O sermão é um dos que compõem a sua famosa série de Romanos, 

publicada no Brasil pela editora PES. Trata-se do capítulo 15 do volume 7: Os Filhos de Deus. O sermão está 

disponível no áudio original em https://www.mljtrust.org/collections/book-of-romans/8/?page=2 sob o título 

“The Spiritual Outlook” (A Perspectiva Espiritual). 

Na série ele pregou várias sextas-feiras no texto de Romanos 8:14: 

“Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.” (Romanos 8:14 RA) 

Neste sermão específico ele aplicou dez testes práticos, de autoexame, para que o crente possa checar se está 

sendo guiado pelo Espírito de Deus e, portanto, possa ter a convicção de que é mesmo filho de Deus, conforme 

diz o texto. São testes de segurança da salvação e para checagem quanto a possíveis desvios de rota na 

caminhada cristã. 

O objetivo deste PFD é ouvir o que o “doutor” tem a nos dizer e conhecer os testes que ele propõe a partir 

das Escrituras, avaliando nossas próprias vidas diante de Deus. A reflexão pode nos dar segurança e também 

nos levar a correções de rumos e mudança de valores. 

Uma cópia em pdf do capítulo 15 encontra-se no Dropbox da IBRVN, na pasta do estudo 11, para a leitura. 

Recomendo que seja feita uma leitura preliminar do começo ao fim (cada membro da família pode ler uma 

página) e depois uma segunda, fazendo um pequeno exercício: em cada um dos testes, parar a leitura, discutir 

com a família e, após a discussão, elaborar um título, um nome, para cada teste, anotando abaixo: 

1- 6- 

2- 7- 

3- 8- 

4- 9- 

5- 10- 

 

Boa leitura e reflexão a todos! 

Em Cristo, Juliano Heyse. 
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