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Filhos – Parte 2 

Podemos observar alguns casais que a cada ano adiam 

planos para se tornarem pais por diversos motivos: 

financeiros, profissionais, sonhos, realizações pessoais, 

entre outros. Existem também, infelizmente, casais 

que não desejam ser pais. 

Precisamos entender que Deus tem planos e 

propósitos específicos para cada casal, existe um 

tempo para todas as coisas! O nosso Deus é geracional 

e existem bençãos geracionais. Na bíblia temos muitos 

exemplos de que Deus quer nos abençoar através da 

nossa descendência, veja: 

Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os 

que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, 

com os que guardam a sua aliança e se lembram de 

obedecer aos seus preceitos. 

Salmos 103:17-18 

 

Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais 

são o orgulho dos seus filhos. 

Provérbios 17:6 

 

Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno; a sua 

fidelidade permanece por todas as gerações. 

Salmos 100:5 

 

mas trato com bondade até mil gerações os que me amam 

e guardam os meus mandamentos. 

Deuteronômio 5:10 

 

É preciso sonhar os Sonhos de Deus. Ele tem prazer na 

família que gera filhos, é andar nos caminhos Dele! 

Meu filho, dê-me o seu coração; mantenha os seus olhos em 

meus caminhos, 

Provérbios 23:26 

 

Ele quer o nosso coração, onde Ele dará a paz para 

discernir o tempo certo em sermos pais. Mantendo os 

nossos olhos em seus caminhos, a vitória é certa. 

Sonhando os sonhos de Deus, que são maiores que os 

nossos, seja por de forma natural ou por adoção, os 

filhos são herança do Senhor. 

Satanás está tentando impedir que libertadores para 

esta geração nasçam, distraindo muitos casais para 

tirar o foco do que é eterno, priorizando as coisas desta 

terra e suas vaidades. Existem renúncias, noites em 

claro e o fato de que é preciso abrir mão de muitas 

coisas sim, mas entenda: tudo valerá a pena pela 

herança do Senhor. Ele nos garante a vitória! 

Filhos são libertadores para esta geração. Eles serão 

tremendamente usados nas mãos do Senhor. Os filhos 

são flechas e o alvo é Cristo, é para lá que são 

direcionados. É preciso ensiná-los a amar a Deus acima 

de todas as coisas. 

Os filhos “ouvem com os olhos”, ou seja, através do 

exemplo de vida dos pais os filhos andarão no caminho 

certo. Se a sua vida tem sido um bom exemplo, não há 

o que temer, a criança não desviará dos caminhos 

corretos mesmo quando chegar à idade adulta. 

Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para 

ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. 

Provérbios 22:6 

 

Os filhos são herança do Senhor, eles pertencem a Deus que 

os criou, sonhou e tem lindos propósitos. Os filhos são 

herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. 

Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos 

na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia 

deles! Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos 

no tribunal. 

Salmos 127:3-5 

Ou seja, os filhos são: 

• Herança do Senhor; 

• Recompensa que Ele dá; 

• Flechas nas mãos do guerreiro; 

Os primeiros versos do Salmo 127 nos diz: 

Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil 

trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a 

cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil 

levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por 

alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. 

 

Precisamos que o Senhor seja o centro dos nossos 

lares, seja Ele o Senhor e Salvador de nossas vidas, sem 

Ele não somos nada. Que em nossos lares transbordem 

a graça, paz e o amor do Senhor todos os dias! 

“Mas, eu e a minha família serviremos ao Senhor”. 

Josué 24:15b 

 

Vivam as promessas e os sonhos que o Senhor tem 

preparado para sua família! Que através dos seus 

filhos, muitas promessas do Senhor sejam cumpridas 

em suas vidas! 
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Desafio da Semana 

 

Caso vocês ainda não tenham filhos separem um tempo para 

orarem juntos, homens, imponham suas mãos no ventre da 

sua esposa e abençoe os filhos que virão, quebre toda e 

qualquer maldição que possa existir, seja na dificuldade de 

aceitar a geração de filhos, problemas de saúde ou até 

mesmo algo que foi lançado sobre vocês. 

 

Texto para meditarem juntos 

Salmos 127:3-5 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/19/13+

