
GUIA DE COMPARTILHAMENTO PARA AS 

CÉLULAS 

“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 
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Que herança deixaremos para as próximas gerações?  
Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC. em 09 de Agosto de 2020. 
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Por Ivaldo Teles 

 

TEXTO: Efésios 6: 1-3  

 

O texto que acabamos de ler é extremamente relevante para os nossos dias atuais que fala sobre honrar pai e mãe.  
Mas o que significa honrar? Honrar é demonstrar o devido respeito, por exemplo:  

a)  Quando criança, honrar significa obedecer aos pais, 
b)  Quando adulto, honrar significa ouvir e respeitar os conselhos dos pais,  
b)  Quando os pais estão idosos, honrar significa cuidar deles e ajudá-los em todas as áreas. 

Há poder na Honra. Sucesso e vida longa! “Para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra”. Efésios 6: 3.  
Temos presenciado os sinais dos últimos tempos que antecedem a volta de Cristo para arrebatar a sua amada Igreja, e a 
Bíblia diz que uma das marcas evidentes da geração dos últimos dias, seria exatamente ao contrário da honra, ou seja, 
homens desonrosos e desobedientes aos pais. II Timóteo 3: 1-2 
Hoje Deus está convocando a geração presente para deixar um testemunho, um ensino, uma herança que assegurará 
que as próximas gerações continuem servindo e seguindo fielmente ao Senhor. Salmos 78: 5-8 
Vejamos com detalhes, que tipo de herança nós podemos deixar para as próximas gerações? 
 

1. Herança de confiança em Deus: Salmos 78: 7. Infelizmente vivemos em uma geração que acredita em 
horóscopos, superstições, em fantasmas, mas se esquecem de acreditar e confiar plenamente em 
Deus. As crianças crescem acreditando em mula sem cabeça, em papai Noel em coelhinho da páscoa e 
em bruxa malvada, halloween, porque as escolas ensinam isso, e até mesmo alguns pais o fazem.  

 Mas quem de fato está se preocupando em ensinar a confiar em Deus em qualquer circunstância? 
 Por isso, hoje Deus está convocando uma geração forte, sarada que se coloque como modelo para as 

próximas gerações e que ponham definitivamente em Deus a sua confiança e creiam no seu poder.  
 Se deixarmos de confiar e crer no poder de Deus, as próximas gerações serão gerações naturais. 
 O inferno precisa saber que somos modelos de homens de fé e quando não estivermos mais aqui 

nossos filhos, netos e bisnetos continuarão confiando e crendo em Deus e na força de seu poder. 
 

2. Herança de Constância: (v.8) - O texto diz que as gerações futuras não deveriam herdar o exemplo dos que 
vieram antes e tiveram um coração inconstante. Infelizmente a inconstância é uma característica da 
geração atual de não ir até o final em nada. Todo mundo começa, mas poucos de fato perseveram até o 
final. Infelizmente as pessoas não são constantes nos estudos, no casamento, nos relacionamentos, na 
profissão e consequentemente também não são constantes na fé. O povo oscilava muito entre crer e 
obedecer a Deus. Hora eles gritavam: “O que tu disseres nós faremos”. Hora diziam: “ Por que nos tirastes 
do Egito?”  Teve momentos que Josué, e mais tarde Elias tiveram que confrontar o povo dizendo:  
“Vocês tem que escolher a quem você s vão servir”. Um dia vocês sacrificam a Deus, outro dia vocês se 
prostram diante de Baal...! Portanto, nós precisamos deixar o exemplo de CONSTÂNCIA para a próxima 
geração. Que sejamos modelo de pessoas que têm uma fé firme que não vai se diluindo e enfraquecendo 
com o passar do tempo, mas pelo contrário, que vá se fortalecendo até chegar dia perfeito!  

  

3. Herança de Fidelidade: (v.8) - Se nós formos uma geração infiel, fatalmente nossos filhos seguirão nosso 
exemplo, pois a infidelidade é também reflexo da ingratidão do coração. Nós vemos no Antigo Testamento 
que Deus dava tudo ao povo, mas o povo sempre caminhava no caminho da infidelidade.  
Por isso hoje, Deus convoca a geração presente para estabelecer um modelo de fidelidade, para que as 
gerações futuras não sigam no caminho de infidelidade. Se você hoje for fiel a Deus, as gerações que sairão 
de você irão usufruir das bênçãos da sua fidelidade. Mas se você for infiel, além de não deixar uma bênção, 
você deixará cravado um legado de infidelidade. Por isso, deixe uma herança aos seus filhos e seja um 
modelo de fidelidade. Pois como diz o ditado: “AS PALAVRAS CONVENCEM, MAS OS EXEMPLOS 

ARRASTAM”. Precisamos marcar as próximas gerações com o modelo de fidelidade a Deus para que entendam 

que vale a pena ser dizimista, ofertante fiel e generoso, e vale a pena sustentar e investir no reino de Deus.  
 

Questões para o compartilhamento: 
 

a) Há poder na Honra. Sucesso e vida longa! Que conselhos você daria a alguém que vive em desonra? 
b) Você precisa falar em rede nacional sobre uma das heranças para gerações futuras. Qual escolheria 
c) Dos exemplos acima, qual define melhor você: Uma pessoa de Fé, uma pessoa Constante, ou uma pessoa Fiel?  
 

• Sugestão de Quebra-Gelo:  Você já teve a experiência de ser desonrado por alguém? Como foi? 


