A herança para os Filhos de Deus
“Ora, digo que por todo o tempo

Portanto, quando o homem não

em que o herdeiro é menino, em

conhece a Jesus e não obedece

nada difere de um servo, ainda

a sua palavra, ele fica debaixo do

Para aqueles que se dispuser-

“Mas, como está escrito: As

que seja senhor de tudo; mas está

jugo, da escravidão e da servidão

em a servir a Jesus, ele enviou o

coisas que olhos não viram, nem

debaixo de tutores e curadores até

e não consegue se libertar.

Espírito Santo Consolador para

ouvidos ouviram, nem penetraram

o tempo determinado pelo pai. As-

Amado;” Efésios 01:04-06

pra sua vida é completa!

instruir seu povo, encher-nos com

no coração do homem, são as

sim também nós, quando éramos

“[...] e conhecereis a verdade,

o seu poder e delegar autoridade,

que Deus preparou para os que o

meninos, estávamos reduzidos à

e a verdade vos libertará.” João

capacitar com dons, ministérios,

amam.” I Coríntios 02:09

servidão debaixo dos rudimentos
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sabedoria e conhecimento da

do mundo; mas, vindo a pleni-

Palavra que revela a vontade de

tude dos tempos, Deus enviou

O amor de Deus é eterno, nos

seu Filho, nascido de mulher, nas-

alcançou e libertou para uma vida

cido debaixo de lei, para resgatar

abençoada!

Deus para o Homem.

Pai, revela hoje a herança que
eu recebi através do sacrifício

É necessário que tomemos a

do teu filho Jesus Cristo na cruz

posição de filho de Deus, tomar

do calvário, pela minha vida,

os que estavam debaixo de lei, a

Deus ama a todos e quer salvar

posse dessa maravilhosa her-

ensina-me a tomar posse dela

fim de recebermos a adoção de

a todos, ele não quer que nenhum

ança e ter uma vida abundante e

através do teu Espírito Santo

filhos. E, porque sois filhos, Deus

se perca mas que todos encon-

vencedora.

que habita em mim, para que

enviou aos nossos corações o

trem a verdade que liberta e essa

Espírito de seu Filho, que clama:

verdade é Jesus!

Aba, Pai. Portanto já não és mais

eu viva cada uma das promes“Pois todos os que são guiados

sas contidas em tua palavra!

pelo Espírito de Deus, esses são

Eu quero minha herança, eu

servo, mas filho; e se és filho, és

“Todo aquele que o Pai me dá

filhos de Deus. Porque não re-

quero a minha vitória! Eu quero

também herdeiro por Deus.” Gála-

de maneira nenhuma eu o lançarei

cebestes o espírito de escravidão,

mais do teu espírito e eu quero

tas 04:01-07

fora.” João 06:37

para outra vez estardes com te-

viver a tua palavra!

mor, mas recebestes o espírito
Quando se é criança não se

A salvação que recebemos

de adoção, pelo qual clamamos:

tem a noção, ou entendimento

através do sacrifício de Jesus na

Aba, Pai! O mesmo Espírito testi-

do tamanho e a grandeza da

cruz do calvário e a obra que ele

fica com o nosso espírito que so-

herança que lhe está preparada.

realizou, foi completa e suficiente

mos filhos de Deus; e, se filhos,

Hoje Deus quer que sua igreja

para resgatar todos os que esta-

também herdeiros, herdeiros de

tenha conhecimento do poder

vam perdidos, todos que eram

Deus e co-herdeiros de Cristo;

que Cristo delegou a cada um

escravos do pecado, que não

se é certo que com ele padec-

para realizar a obra de Deus e ser

conheciam a verdade e estavam

emos, para que também com ele

vitoriosa!

condenados a morte. Ninguém

sejamos glorificados.” Romanos

Quando não há conhecimento

era digno, mas Deus estendeu
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do que é realmente viver em

esta graça a todos que creem

Cristo, o homem vive a mercê dos

no seu filho Jesus Cristo e que o

ataques do maligno, contra sua

aceitam como seu Salvador.

vida, sem ter como se defender,
porque a autoridade do cristão
está no nome de Jesus Cristo!

Você não quer ter uma vida
de vitória?
Então

haja,

viva,

testifique

“[...] como também nos el-

como filho de Deus, luz do mun-

egeu nele antes da fundação

do e sal da terra. Deixe a luz de

do mundo, para sermos santos

Cristo brilhar em seu rosto!

“Já estou crucificado com Cris-

e irrepreensíveis diante dele em

Não se envergonhe do nome

to; e vivo, não mais eu, mas Cristo

amor; e nos predestinou para ser-

de Jesus, não tenha medo, viva

vive em mim; e a vida que agora

mos filhos de adoção por Jesus

pela fé e seja vitorioso em todas

vivo na carne, vivo-a na fé no filho

Cristo, para si mesmo, segundo o

as áreas da sua vida.

de Deus, o qual me amou, e se

beneplácito de sua vontade, para

Para cada situação ou aflição

entregou a si mesmo por mim.”

o louvor da glória da sua graça,

você já tem em suas mãos a
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a qual nos deu gratuitamente no

solução, pois a herança de Deus
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