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Série “PATERNIDADE DE DEUS” – Crescendo em um Relacionamento Paterno  
 
MENSAGEM 07 A HERANÇA DO PAI AOS FILHOS 
 
S- SENTIR (Uns aos outros) 
 
Você como todos nós da Célula já deve ter passado por desertos na sua vida, você poderia 
edificar seus irmãos compartilhando essa experiência? E qual foi a vitória que o Senhor te deu? 
Isso chama-se misericórdia de Deus nas nossas vidas. Dirigente: Divida de dois em dois 
para que todos participem! 
 
A- APRENDER (De um para todos)  
 
LER O TEXTO: Deuteronômio. 6:10-11  
AQUI SE ENCONTRA A PROMESSA DE DEUS ( HERANÇA PARA FILHOS ) 
Destaquem as 4 promessas do texto!  
 
R- REFLETIR (De todos para Deus) 
 
1º Depois que o povo de Israel saiu do Egito eles pararam em Cades-Barnéia “lugar de 
descanso” 
12 homens foram espiar a terra. Espiar é diferente de espionar. Espiar é olhar, Espionar é 
examinar a fragilidade do inimigo para derrota-lo. O relatório de 10 homens foram pessimistas 
porque foram espionar, enquanto Josué e Calebe foram espiar ( e disseram “Se o Senhor estiver 
conosco venceremos os inimigos”) esse é o relatório dos otimistas, e o segredo entre espiar e 
espionar. 
 
2º Em Josué 14:6-15 Examinamos a conversa de Calebe com seu amigo Josué dizendo: Me dá a 
terra “montanhosa  Hebron”: esta cidade é a terra da promessa! O que tinha mesmo na 
terra da promessa? Só leite e Mel? Não, tinha cidades grandes, Casas com tudo do bom, 
tinha poços que representa prosperidade, tinha olivais que são os suprimentos.) 
 
3º CONCLUIMOS QUE: Viver como o povo de Israel 40 anos no deserto e não lhes faltou nada 
significa estamos vivendo pela misericórdia de Deus, Mas isso não é tudo, há uma promessa! 
Como viver experimentando a promessa? 
LER OS TEXTOS: Gálatas 4:4-7; Colossenses 2:14;Hebreus 2:14-17 João 20:17  
Não somos mais escravos, agora somos filhos e como filhos temos direito a uma herança! 
Somos irmãos de Jesus e tudo o que o Pai deu a Ele, nós temos direito nessa herança! 
 
 
 

A-  APLICAR (De todos para os de fora) 
 
Como Tomar posse desta herança? 
1º Derrotando o gigante da religiosidade que nos impede de viver a promessa de Deus! 
2º Derrotando o gigante que quer roubar sua identidade de Filho 
3º Derrotando o gigante do isolamento 



TENHA UM TEMPO DE ORAÇÃO NA SUA CÉLULA NESTA DIREÇÃO! A PROMESSA DE 
DEUS. É PARA FILHOS E VOCÊ TEM DIREITO A ESSA HERANÇA! GLÓRIA À DEUS 


