
DNA ESPIRITUAL

É no DNA que as heranças biológicas dos nossos pais e ancestrais estão registradas.
É  através do DNA a única maneira de se confirmar a paternidade de alguém. O exame de 

DNA tem a capacidade de provar se alguém é filho de determinado pai ou mãe.
Como toda verdade é paralela, a Bíblia também declara haver DNA´s espirituais, pelos quais 

se identificam nossa paternidade espiritual.
Em 1ª João 3:8-10a lemos:

“Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde 
o princípio. Para isto se manisfetou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.

Todo aquele  que é  nascido de Deus não vive  na prática  de pecado;  pois o que  
permanece nele é a divina semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus.

Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo: todo aquele que não  
pratica justiça não procede de Deus (...)”

Vemos nos versículos acima, que existem dois tipos de DNA espiritual: um que é santo e 
outro  que  pecador.  Um que tem como essência  a  santidade  e  outro  que  tem como  essência  a 
pecaminosidade. O primeiro é carregado pelos filhos de Deus, já o segundo, pelos filhos do diabo.

Alguém até pode dizer que é filho de determinada pessoa, mas só terá direito a sua herança, 
quando provar  judicialmente  através  de um exame de  DNA à  paternidade  alegada.  Da mesma 
maneira, acontece no reino espiritual, alguém até pode dizer que é filho de Deus, mas só terá direito 
a Sua herança, quando provar que dentro de si carrega a natureza divina, o DNA espiritual chamado 
santidade.

Frequentar  a  igreja  todas  as  semanas,  chamar-se  de  crente,  evangélico  ou  cristão,  não 
garante que alguém seja filho de Deus,  não garante que alguém tenha em sua vida o DNA espiritual 
de Deus.

Para ser filho de Deus e carregar em sua vida a santidade é preciso nascer de novo (João 
3:3), morrendo para o pecado, para o mundo e para o diabo.

Por isso hoje, decida rejeitar completamente seu antigo pai (o diabo), com toda sua herança 
espiritual (o pecado), para aceitar seu novo e verdadeiro pai (Deus) com toda sua herança espiritual 
(a santidade).

Como todo filho é parecido com seu pai, a partir de hoje, decida viver de acordo com Sua 
natureza santa.

Seja santo, não viva mais na prática do pecado!
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