
 

Dia 30 
Os filhos são herança do Senhor 
 

“Os fi são herança do SENHOR, e o fruto do ventre é a sua lhos 
recompensa. Como flechas na mão de um g o, assim são os uerreir
fi hos a l d mocidade.” Salmo 127.3-4 

 
Des e d o pr ncí o,i pi  quando Deus criou o ser humano e lhe deu a capacidade de se 

reproduzir, a multiplicação de filhos está relacionada à bênção. Não é int e? Na eressant
primeira oco r das ideias de “bênção” e “filhos” na Bíblia, ainda no capítulo inicial de r ência 
Gênesis, as r ram juntas. el  apa ece  

Contudo, segundo a cultura secularizada em que vivemos, ter filhos se tornou um peso, 
um de vida e até um motivo de chacota. Basta um casal ter mais de dois filhos para atraso 
começarem as risadinhas, e na igreja. Descinclusiv ulpem-me a fr uez mas essa anq a, 
mentalidade não é bíblica! Os filhos são herança e nsa do Senhor. São bênçãos de recompe
Deus para nós mesmo e para o mundo., para Ele  

Infelizmente, os muçulmanos têm sido mais tes disso do que nós, cristãos. conscien
E uanto nq o Islamismo e domina boa parte do mundo, nós nos deixamos influenciar cresce 
pela mentalidade de que a geração de filhos é um fardo e a figura da mãe, o óti o da estere p
“opressão”. Precisamos mudar isso. As mulheres mães deveriam ser as mais honradas, e um 
casal com mais de dois l o mais bemfi hos, -aven Os jovens deveriam ser encorajados a turado. 
se casarem mais cedo e a terem filhos, sem eci es, é claro. Eles também deveriam pr pitaçõ
enten ed r que as perguntas sobre quando vão namorar, noivar, casar e ter filhos não são 
tentat vasi  de se intrometer na vida deles, mas manifestações de uma sabedoria acumulada 
pela expe ê e que tem o seu valor. Por outro lado, os mais velhos precisam colocar essas ri ncia 
pergunt mor e em um ambiente de discipulado, sem cobrançaas com a s ões. e comparaç  

É claro que os tempos são c  O mercado de trabalho exige uma formação difí eis.
pr ss onofi i al cada vez mais demorada e, na maioria dos casos, as mulheres também precisam 
contri uib r para o sustento da casa, mas toda essa realidade não muda o p rincípio i de bíbl co 
que os filhos são herança do Senhor. Precisamos ar em Deus e em sua Palavra o encontr  
equilíbrio necessário par i e princípio, hoje. a apl car ess  

 
Vam ara que nossa geração se converta ao princípio de que filhos são os orar p

her ç ean a d  Deus. 
 

   
  

 
 
 
 
No im dia desse mês nós falamos sobre o que a Bíblia ensina sobre filhos. Você se pr eiro 

lembra? Os filhos são pr t e Deus dá aos pais. esen es qu  
Quem não gosta de receber prese l ns pais têm um filho só; outros têm dois ao ntes? A gu

até mais filhos. Uma oncasa de há crianças, normal há brinquedos espalhados e nem mente 
sempre está muito arru  Mas isso não é ruim. Não deve ser uma tarefa muito fácil madinha.
cuida  e umr d a criança. Porém, se você perguntar a qualquer papai ou mamãe se eles ficaram 
mais fe p islizes de o  que s l n filhinha nasceu, a resposta com certeza vai ser “sim”.eu fi hi ho ou  

Mesmo que você já tenha feito alguma coisa que seu papai ou mamãe bravos, deixou 
eles sempre vão continuar amando você e cui de você. Não pense nunca que eles não dando 
são felizes p  r ocê.or te em v  

Ore pedindo a Deus que você seja um filho obediente e que empre ei e cuide dos s resp te 
seus s pai . 
 

     


