
 
Nova unção – Novo legado – 1Co 3:16-17 
Estamos sós e desprotegidos? E a nossa família? 
Constantemente ouvimos alguém dizer “Deus não me ama e me abandonou...” como se Deus fosse o único 
responsável por toda a maldade e tribulação que acontece neste mundo. Mas ao lermos e meditarmos na Palavra, 
temos a certeza de que a família que serve ao Senhor nunca estará desprotegida, seja em casa, na rua, no trabalho ou 
na escola.  
Is 58:8-11 - Quando passeamos pela rua com a nossa família, nossos olhos e sentidos carnais veem a realidade 
material, pois não temos a percepção do plano espiritual de cada momento.  Entretanto a justiça do Senhor Jesus 
sempre andará à nossa frente e a glória de nosso Deus e nosso Pai amado, sempre andará atrás de nós.  
Sl 23:6 - A Palavra nos alerta para guardarmos o nosso coração e não nos desviarmos; nem para a direita e nem para a 
esquerda em nosso caminhar pelo evangelho, pois é certo que as tentações e tribulações serão constantes durante 
toda nossa vida, porém o Espírito Santo, nosso fiel conselheiro, nos edificará através da bondade e da misericórdia do 
Senhor. 
Sl 91:11 - Assim, aprendemos que nunca andaremos sozinhos, que não podemos desanimar ou temer, pois estaremos 
sempre escoltados e acompanhados pela proteção de Deus. 
Dt 28:1-6 - Aprendemos que a nossa vida é a soma de nossas escolhas e que tudo o que semearmos, nós também 
colheremos - uma simples questão de ação e reação. Deus é amoroso e justo, e nos dá a liberdade de escolha: 
vivermos eternamente junto Dele ou sem Ele.  
Qual a sua escolha? 
A bíblia nos relata o exemplo de muitas famílias (como por exemplo a família de Jacó e Raquel) que passaram por 
momentos de grande tribulação; ocorrendo ciúmes, maldades e traições entre outros. Atualmente, percebemos que 
as famílias ainda sofrem destes males, que existe a indiferença, a falta de respeito e dos valores e princípios que Deus 
nos exortou a praticar diariamente. Pior, há ainda a falta de entendimento e de amor que leva os pais a não 
profetizarem as suas bênçãos aos filhos, e os filhos a desprezarem as bênçãos de seus pais.   
O que seus pais liberaram para você? 
Todos nós como filhos, vivenciamos o que os nossos pais profetizaram sobre as nossas vidas, os pais liberam e 
transferem o legado que tem sobre a vida de seus filhos e descendentes.  Se uma família vive em amor e na paz do 
Senhor Jesus, as bênçãos e a unção de amor e paz serão o seu legado aos filhos.  Assim como na família, onde os 
valores são distorcidos, imperando a indiferença e o desafeto e outros sentimentos negativos, este legado também 
será deixado aos seus filhos e descendentes. Por isso é importante vigiarmos as nossas palavras quando as dirigirmos 
aos nossos filhos, pois eles são bênçãos e dádivas do Senhor nosso Deus altíssimo.  
Se nos virmos em situação de raiva momentânea ou de sentimentos negativos, devemos orar para que o Espírito 
Santo nos ajude a esvaziar os nossos corações de todo mal e nos encha com a sua presença, nos dando entendimento 
e sabedoria para falarmos com eles.  Pois as palavras impensadas que lançamos em momentos onde os nossos 
sentimentos são negativos, produzirão aflições terríveis, não apenas naquele momento, mas como legado para toda a 
vida. Isto também se aplica fora do âmbito familiar, pois o Senhor Jesus nos ordenou a amar o nosso próximo como a 
nós mesmos. 
A nossa origem não define o nosso futuro. 
Meditando sobre o que foi dito, percebemos que muitos  filhos não conseguem prosperar, caminhando 
aleatoriamente nesta vida, sob a influência dos falsos valores e princípios moldados e orientados pela sociedade. Na 
verdade, muito mais do que isso, eles trazem o legado de seus pais, avós e antepassados.  Mas Deus em sua infinita 
glória é uma fonte inesgotável de amor, graça e misericórdia, e através de seu filho, nosso Senhor Jesus que derramou 
seu sangue para nos salvar, nós que cremos, por fé e testemunho podemos renovar a nossa mente (metanóia) 
negando e quebrando a corrente de todo legado negativo, construindo um novo legado de amor, graça e paz que 
deixaremos aos nossos amados filhos. 
Dt 33:18-19 – Moisés, orientado por Deus, subiu no monte Nebo para contemplar a terra de Canaã,  e abençoou a 
cada filho de Jacó (Israel) e a Issacar, concedeu-lhe uma benção especial,  onde podemos observar 04 legados 
importantes:  

1. Alegria junto à sua família e descendência 
2. Evangelização dos povos 
3. A oferta de sacrifícios ao Senhor 
4. A descoberta de valiosos tesouros escondidos   

   
Entenda que as tribulações fazem parte de nossa existência, e persevere com fé ajudando e animando aos que 
fraquejam, pois o Senhor, nosso Deus e Pai está no controle não apenas de nossas vidas, mas também das nossas 
famílias, consertando tudo onde nós erramos. 
Is 10:27 – Se paramos para pensar, Deus não  dá o que nós queremos ou merecemos segundo nossos critérios, pelo 

contrário, Ele nos dá mais do que realmente precisamos, pois sua vontade é boa e perfeita. 


