
 

1 Jovens Casais Ministração – 14 
 

Herança 

O dicionário Michaelis define “Herança” como: ação ou 

resultado de herdar; conjunto de bens e direitos, ativos 

e passivos, que uma pessoa deixa ao morrer; 

Transmissão de caracteres ou qualidades de qualquer 

dos ascendentes aos descendentes; hereditariedade. 

A herança é algo intrínseco do ser humano, sempre em 

algum ponto podemos dizer que herdamos algo de 

alguém: objetos e bens deixados por avós ou pais (tem 

pessoas que tem coisas que estão na família há muitas 

gerações) ou mesmo características físicas e traços de 

personalidade. Temos pessoas que afirmam por 

exemplo ter puxado mais o pai ou mãe em 

determinado comportamento social o que leva a imitar 

ou reproduzir formas de reagir ou se relacionar. 

Fomos comprados por Deus por alto preço, o sangue 

do Filho de Deus foi derramado numa Cruz para nos 

redimir e nos tornar propriedade Dele e por 

consequência tudo o que temos, carros, casa, bens em 

geral pertencem a Ele e estamos com “direito de uso” 

dessas propriedades. 

Muitas vezes encontramos em casa gestos, 

comportamentos e palavras de nossos pais ou 

daqueles em quem temos convívio direto, que serão 

replicados por nós ao longo de nossa vida e que 

impactam diretamente a forma como crescemos e nos 

relacionamos. 

E um ponto de destaque da herança, que o dicionário 

cita, mas que as vezes passa despercebido é a herança 

espiritual. As palavras que são ditas sobre nós possuem 

peso e nos dão destino e identidade temos inclusive 

situações graves, onde palavras duras são lançadas 

sobre nós: xingamentos, declarações de incompetência 

seja na escola, na vida profissional, na vida 

sentimental, palavras de rejeição (que não queria ter o 

filho, que houve tentativa de aborto) e tudo isso pode 

nos empurrar para um destino e identidade 

deturpadas. 

A Bíblia nos mostra o poder de nossas palavras e 

daquilo que profetizamos ou dizemos sobre algo e 

alguém: 

“A morte e a vida estão no poder da língua; e aquele que a 

ama comerá do seu fruto.” 

Provérbios 18:21 

 

 

“Porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas 

palavras serás condenado.” 

Mateus 12.37 

 

Satanás usa muito dessas palavras que foram lançadas 

sobre nós para nos prender em situações que nos 

impedem de nos desenvolver. Por isso temos que ter o 

discernimento espiritual para entender uma coisa: que 

Deus também nos deu a Palavra que nos dá destino e 

identidade: 

“Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus 

e à Palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar 

e dar herança entre todos os que são santificados.” 

                 Atos 20:32         

                                                                             

Nós, em Cristo Jesus (após confessarmos Cristo como 

nosso Senhor e Salvador e nos arrependermos), 

passamos a ser coerdeiros com Cristo. 

Outros textos na Bíblia que destacam essa identidade 

nossa: 

"Se somos filhos, então, também somos herdeiros; 

herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, se realmente 

participamos dos seus sofrimentos para que, da mesma 

maneira, participemos da sua glória.” 

Romanos 8:17 

 

“E, se sois de Cristo, então, sois descendência de Abraão e 

plenos herdeiros de acordo com a Promessa.” 

Gálatas 3:29 

 

Somos herdeiros da promessa que Cristo fez a Abraão, 

o pai da fé, e, portanto, podemos participar de todos 

os benefícios do Reino do Deus, tendo por maior 

prêmio a salvação e a ressureição no último dia 

(aleluia!). 

 
Desafio da Semana 

 

Qual herança você gostaria que perpetuasse na sua 

geração? É importante reconhecermos o que trazemos de 

bom dos nossos ascendentes e até mesmo ter como 

inspirações homens e mulheres de Deus que podem nos 

ensinar através de sua vida.  

Experiencias também são heranças, e quando pensamos 

dessa forma temos consciência de que aquilo que eu faço não 

afeta somente a mim, mas também aqueles com os quais 

tenho convívio e nossos filhos. 

Texto para meditarem juntos 

Romanos 8:17 
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