Série: PATERNIDADE DE DEUS
TEMA
A HERANÇA
DO PAI AOS
FILHOS

O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra
que jurou aos seus antepassados, Abraão,
Isaque e Jacó, dar a vocês, terra com grandes
e boas cidades que vocês não construíram,
com casas cheias de tudo o que há de melhor,
de coisas que vocês não produziram, com
cisternas que vocês não cavaram, com vinhas
e oliveiras que vocês não plantaram
DEUT.6:10-11

VIVER DEBAIXO DA MISERICÓRDIA DE
DEUS, NÃO É A MESMA COISA QUE
VIVER AS PROMESSAS DE DEUS FEITA
PARA OS FILHOS

1) CADES-BARNEIA: TERRA DO DESCANSO Josué 14:7
É a cidade que Deus faz todo povo parar para
descansar após a saída do Egito
Espiar é diferente de espionar :Espiar é olhar
Espionar é ver as fragilidades do inimigo
Os espias foram tomar a terra porque Deus
disse: todo lugar que a planta dos seus pés
pisar eu darei como posse!

2) Hebron: Terra da herança Josué 14:13
Viver sobre a misericórdia de Deus é o sapato
crescer com pé, é a roupa crescer com o
corpo, é o alimento diário o Maná, mas não é
viver nas casas cheias de todo o bem, não é
ter poços cavados, não é ter vinhas e olivais
não é comer e se fartar isto é só para aqueles
que provam as promessas de Deus

RECEBENDO A HERANÇA DO PAI
Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus
enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido
debaixo da Lei, a fim de redimir os que estavam
sob a Lei, para que recebêssemos a adoção de
filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o
Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele
clama: “Aba, Pai”. Assim, você já não é mais
escravo, mas filho; e, por ser filho, Deus também o
tornou herdeiro
Gálatas 4:4-7

Jesus quando vai a cruz; vai para nos
devolver o DNA de FILHOS; agora somos
filhos; é diferente de ir ao tribunal e ir ao
Pai; Jesus agora como nosso irmão mais
velho dirá a nós “Vinde benditos do meu
Pai; possui o reino que vos está proposto
de antes da fundação do mundo” – MT.25:34

COMO TOMAR POSSE DA HERANÇA COMO HERDEIRO?

Derrubando Alguns gigantes:
Primeiro gigante: religiosidade que nos prende do
direito de filhos e nos manteem como servos
Segundo gigante: roubar sua identidade; você não
é mais escravo, você é filho
Terceiro gigante: viver a vida como um solitário
Esquecendo que agora você faz parte da família de
Deus. Efésios 2:19

