
HERANÇA DO SENHOR                                                                                                                                          1 de 6 

 

HERANÇA DO SENHOR 
LIÇÃO 10 

(30/05 a 05/06/2020) 

 
Por Francisney Liberato Batista Siqueira 
www.francisney.com.br 

 
Tempo estimado da leitura: 9 min 

 
 

Os filhos são a herança do Senhor e somos responsáveis pela 

administração de Sua propriedade. 
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A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor (Sl 127:3-5). A preposição 

“do” denota origem ou destino, isto é, as crianças são, não somente uma herança 

que Deus nos concede para cuidar e educar, mas também uma herança que 
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devolvemos a Ele. Os filhos são um presente do próprio Deus! Cada filho que nasce 

é uma bênção do Céu.  

A monarquia de Davi e Salomão representa a era dourada na história de Israel. 

E se o filho vier num momento inconveniente, quando os pais estão financeira e 

emocionalmente despreparados? E se o filho nascer com alguma deficiência? 

 

1 PARA HONRA E GLÓRIA DE DEUS 

 

Nem todos os casais têm a opção de escolher ter ou não ter filhos. Alguns 

casais tentam durante anos, mas em vão; enquanto outros são surpreendidos por 

uma gravidez inesperada. Seja como for, a maioria dos casais deseja ter a bênção 

do Senhor em um lar com seus filhos. 

Ana era uma mulher estéril. Para ela a questão de ter filhos era a mais 

importante de todas. Elcana, seu marido, a amava mais do que amava Penina, 

sua segunda esposa. A poligamia nunca foi aprovada por Deus. Penina 

continuamente insultava Ana. Dizia que era privilegiada porque tinha filhos, mas 

não era esse o caso de Ana. Naquele tempo, em Israel, a mulher estéril era 

discriminada e desvalorizada. Não gerar filhos, geralmente, era entendido como 

maldição divina.  

Vendo a angústia de Ana, Elcana tentou assegurar-lhe o seu amor.  

Ana orava fervorosamente por um filho, da mesma forma que outras 

mulheres da Bíblia, como Sara, Raquel e Isabel. Ana recebeu o filho chamado 

Samuel. Ela fez o voto de devolver seu filho ao Senhor. 

Em 701 a.C., Senaqueribe atacou Judá. O relato foi registrado nas Escrituras. 

De fato, a cidade foi sitiada, mas a Bíblia registra que o cerco durou apenas um 

dia, quando o Anjo do Senhor a livrou. 

Na caminhada com Cristo, às vezes, não percebemos as bênçãos que 

recebemos. Mas, quase sempre, continuamos desejando outras bênçãos e, ao mesmo 

tempo, negligenciando as que temos recebido. 
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2 TUDO COM PLANEJAMENTO 

 

Alguns casais acham que ter filhos é algo inconveniente. Exige recursos 

físicos, financeiros e emocionais que poderiam ser empregados em outras coisas. 

Outros apontam para a superpopulação do globo e as crises socioeconômicas. 

O sábio verifica os recursos que tem para determinar a magnitude do 

empreendimento. Planejar ter filhos se assemelha à construção de uma casa, 

ou seja, é necessário planejar. 

Contudo, devemos submeter nossos planos à vontade de Deus. “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-se cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor 

concede o sono àqueles a quem ama” (Sl 127:1, 2). Um antigo provérbio iídiche diz: 

“O homem planeja, mas Deus ri”. 

Deus jamais planejou que o ato sexual entre os cônjuges fosse apenas 

para procriação. A relação sexual, entre esposo e esposa, foi instituída por Deus, 

e é uma das bênçãos divinas. Mas ela não é a única.  

Daniel resolveu firmemente permanecer fiel a Deus em relação à sua 

alimentação e às suas orações (Dn 1:8). Esses bons hábitos, formados no início de 

sua experiência, tornaram-se o padrão que lhe daria força para sua longa vida. O 

resultado foi um pensamento claro, sabedoria e entendimento que vinham do Céu. 

Isso foi reconhecido por Nabucodonosor e Belsazar, de modo que ele foi elevado às 

posições mais altas do reino. Mas, talvez mais importante, seu testemunho 

resultou na conversão do próprio rei Nabucodonosor (Dn 4:34-37). 

É preciso considerar fatores como idade, renda, compatibilidade e outros, antes 

de casar e ter filhos. 

 

3 FLECHAS NA ALJAVA 

 

“Aljava” é um tipo de bolsa em que se guardam as flechas. Nos tempos do 

Antigo Testamento, o pai que tinha muitos filhos era honrado perante a sociedade. 
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Ana orou por um milagre, Deus lhe concedeu Samuel, e ela o dedicou ao 

Senhor. Ela levou Samuel e o deixou no templo do Senhor aos cuidados do sumo 

sacerdote Eli. Ela renunciou ao direito de tê-lo consigo.  

O ambiente do templo, na época, não era dos melhores. Os filhos de Eli 

faziam coisas abomináveis. Portanto, Ana não estava levando seu precioso filho 

para o melhor ambiente possível.  

A experiência de Ana ao dar seu primogênito para trabalhar em meio a um 

ambiente corrompido, lembra-nos de que Deus também enviou Seu filho a este 

mundo vil.  

Cada lar cristão precisa se lembrar de que os filhos são herança e legado do 

Senhor. Os filhos de lares cristãos são missionários em treinamento. 

Fé não é simplesmente uma crença em algo ou alguém; é agir em resposta a 

essa crença. É uma fé que atua; e isso é considerado justiça. Esses atos de fé 

mudam a História. Cada um deles depende da confiança na Palavra de Deus. 

As crianças precisam aprender a confiar em seus pais e obedecer-lhes, para 

que aprendam a confiar em Deus e obedecer a Ele. Obediência se ensina por preceito 

e exemplo. A Bíblia aconselha: “Pais, não irritem seus filhos” (Ef 6:4). 

 

4 RESPONSABILIDADES DOS PAIS 

 

 “[…] Os pais devem trabalhar em favor da família com amor, fé e oração […] 

até que possam ir a Deus com alegria e dizer: ‘Eis-me aqui, com os filhos que me 

deu o Senhor’” (Is 8:18, ARC; Ellen G. White, Parábolas de Jesus, p. 195, 196). 

“A simpatia, a tolerância e o amor demonstrados no trato com as crianças 

seriam uma bênção em qualquer família. Abrandariam e subjugariam traços de 

caráter arraigados naqueles que precisam ser mais alegres e calmos. Uma criança 

traz doçura e refinamento ao lar. A criança educada no temor do Senhor é uma 

bênção” (Ellen G. White, Carta 329, 1904). 

 “Antes de aumentar a família, [os pais] devem pensar se Deus é glorificado ou 

desonrado com trazerem filhos ao mundo. […] 

“Os pais não devem aumentar a família mais depressa do que possam os filhos 

ser bem cuidados e educados. Uma criança nos braços da mãe a cada ano é uma 

grande injustiça contra ela. Isso enfraquece, e muitas vezes destrói, o prazer social 
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e aumenta os problemas familiares. Impede que os filhos recebam o cuidado, a 

educação e a felicidade que os pais devem lhes proporcionar. 

E você, já pensou em ter filhos no futuro? 

 

5 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 

(____) Os pais têm o dever de educar os filhos para ser uma influência para o 

bem em um mundo cada vez mais ímpio. 

(____) Dois portões do mesmo período de tempo foram escavados. Como a 

maioria das cidades no antigo Israel tinha apenas um portão, essa característica 

pode ajudar a identificar o local como Saaraim (1Sm 17:52), que em hebraico 

significa “dois portões”. 

(____) Vendo a angústia de Ana, Elcana tentou assegurar-lhe o seu amor. “Será 

que eu não sou melhor para você do que dez filhos?” (1Sm 1:8). Agindo assim, 

Elcana desejava mostrar à sua esposa que as bênçãos que ela desejava obter por 

meio da concepção de filhos estavam fazendo com que ela deixasse de valorizar as 

que já possuía. 

(____) Alguns cristãos querem tomar como base a ordem divina de Gênesis 

1:28: “Crescei, multiplicai e enchei a Terra” para defender que os casais devem 

cumpri-la literalmente. No entanto, Deus jamais planejou que o ato sexual entre 

os cônjuges fosse apenas para procriação. A relação sexual, entre esposo e esposa, 

foi instituída por Deus, e é uma das bênçãos divinas. Mas ela não é a única. 

(____) Não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito? 

E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus.  

(____) Cada lar cristão precisa se lembrar de que os filhos são herança e legado 

do Senhor. Ele espera ser retribuído para que eles ajudem a proclamar as boas-

novas da salvação aos perdidos. Os filhos não foram concedidos para ser somente 

o orgulho dos pais. Não vieram ao mundo somente para usar roupas e satisfazer o 

desejo egoísta dos pais. Os filhos de lares cristãos são missionários em 

treinamento.  

(____) “Antes de aumentar a família, [os pais] devem pensar se Deus é 

glorificado ou desonrado com trazerem filhos ao mundo. […] 
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GABARITO do Exercício: CLIQUE AQUI. 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

 

ATENÇÃO: A construção da Lição da Escola Sabatina ESQUEMATIZADA, parte do pressuposto de, meramente, 

sintetizar e aproveitar os textos originais da lição, efetuar pequenos ajustes e, realçar as ideias centrais do manual de 

instrução semanal. 

Os esquemas deste material, jamais pretendem desestimular a não leitura da lição, pelo contrário, para um melhor 

aproveitamento do conteúdo, é indispensável que você leia a lição por completo, após, complementarmente, fixe os 

entendimentos com base neste instrumento de aprendizado. 

O Exercício de Fixação, propõe que você alicerce o seu conhecimento adquirido, com base nos ensinamentos do 

estudo diário e semanal. 

A lição, utilizada como fonte deste material, poderá ser estudada e/ou adquirida no site da Casa Publicadora 

Brasileira - CPB: www.cpb.com.br. Mergulhe no estudo! 
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