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“HERDEIROS DA PROMESSA”

Direito legal – Gl 3.:29

“E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa.” Gl 3:29

INTRODUÇÃO
Estudamos, nas últimas semanas, sobre a Paternidade de Deus e, no mês de setembro, abordaremos um
assunto de grande relevância para os filhos de Deus que são as heranças espirituais conquistadas por Jesus
na cruz.  Nesse  estudo,  você verá quem tem direito legal  às  heranças  e  conhecerá um pouco sobre as
principais promessas.

O QUE É SER HERDEIRO?
Herdeiro é aquele que recebe herança via testamentária, familiar etc. em suma, aquele que recebe algo que
não era seu enquanto o legítimo proprietário era vivo. No sentido religioso, a herança é por meio de Jesus,
Gl 4:7. É ser co-herdeiro com Cristo e isso significa que tudo o que o Pai deu ao Filho, ele também nos deu.
“Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo; se com Ele
sofremos, também com Ele seremos glorificados.” Rm 8:17. A Bíblia, a Palavra de Deus, é muito clara
quando  declara  que  filho  é  somente  aquele  que  foi  gerado  mediante  a  fé  em  Cristo  Jesus,  pois  se
revestiram de Cristo e, em Cristo, foram batizados. Batismo é uma confissão pública de fé, o batismo é a
parte do homem na aliança, pois uma aliança, ou um pacto, só tem valor quando é assumido pelas duas
partes.

HERDEIRO DEVE ESTAR INTEGRADO NO REINO
Quando você recebeu Jesus, sua vida passou a integrar o Seu reino. Porque Jesus tem um reino. E a
Palavra declara que Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores (Ap.19:16). O ladrão que estava sendo
crucificado ao lado de Jesus reconheceu que ele era Rei, declarando: “Lembra de mim quando entrares no
teu reino” (Lc. 23:42),  então,  dessa forma, integrado no reino de Deus,  você adquiriu direito legal  de
herdeiro, segundo a PROMESSA. A promessa é o resultado da aliança que Deus firmou com Abraão devido
a sua plena confiança em Deus. Por conta disso, ele o conduziu, e nos conduz, para uma vida totalmente
cuidada por Deus em todos os aspectos das suas, nossas, necessidades. Em Mt. 6:33, exemplifica, com
muita propriedade, o resultado da promessa, ou seja, a sua responsabilidade na aliança é colocar o Reino
em primeiro lugar e as demais coisas serão dadas porque estas coisas também dizem respeito à herança.

COMPARTILHAMENTO
Você já parou para pensar em todas as bênçãos prometidas aos herdeiros de Cristo? O que você tem feito
para demonstrar sua gratidão por Jesus ter lhe tirado da posição de escravo e lhe feito filho de Deus e co-
herdeiro das promessas? 

CONCLUSÃO
O Desejo de Deus é ver os seus filhos caminhando em harmonia com a sua vontade e, quando você olhar
para a vontade de Deus, na sua Palavra, descobrirá que ela é perfeita, boa e agradável. Quem sabe você
ainda não é um filho,  quem sabe você não consegue enxergar Deus como pai,  Quem sabe é um filho
distante  da  herança,  quem  sabe  você  ainda  não  se  convenceu  que  é  filho  de  Deus.  Saiba  que  “a
PROMESSA é para você, para os seus filhos e para todos os que estão longe,  para todos quantos o
Senhor, o nosso Deus, chamar” At 2:39.
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