
Objetivo: Levar o casal a compreender e superar as bagagens ruins herdadas 
de seus antepassados, para terem vida espiritual e familiar livres de maldições. 
O casal deve compreender que muitos problemas no relacionamento, deve-se 
às heranças ruins não abandonadas. 

 
02 - HERANÇA FAMILIAR 

 
 
proposta de Deus é que o homem e a mulher, deixando as suas famílias    
de origem, se tornem um no casamento(Gn 2.24). 
 
Queremos abordar esta herança familiar nos níveis físico, emocional, 
espiritual e educacional. 

 
 

I. Herança física ou Genética  
 
Ela é determinada pelos genes dos nossos pais antepassados, que são 

responsáveis por algumas características como a cor da pele e dos olhos, o 
tipo de cabelo, o formato do nariz, a estrutura óssea, enfim, todos os traços 
físicos, inclusive algumas doenças hereditárias. (Dt 5.9). 

 
 
II. Herança Emocional Natural 
 
É aquela que recebemos já no ventre materno. É o nosso gênio ou 

temperamento. 
 
A maioria dos especialistas define quatro temperamentos básicos: 

Sangüíneo, melancólico, colérico e fleumático. O rapaz extrovertido poderá 
interessar-se pela moça de temperamento mais discreto, o explosivo pela 
calma e assim seguem os opostos se atraindo, pois buscamos na outra pessoa 
aquilo que julgamos se completar em nós mesmos. 
 

Temperamentos 
 
Personalidade é o que determina a individualidade de uma pessoa. É o 

traço típico que foi herdado. É a individualidade que é imutável. 
 
Caráter ou temperamento é a qualidade inerente de uma pessoa. É o 

conjunto de traços psicológicos como o modo de ser, sentir e agir, e poder ser 
definido como “gênio pessoal”. 
 

Como é seu comportamento? 
 
1 Melancólico 
 
Características emocionais positivas: 
√Sensibilidade. 

A 



√Gosto pela música e a arte. 
√Capacidade analítica. 
√Emocionalmente responsável. 
√Pensa com profundidade. 
√Grande apreço pela estética. 
√Empatia com os outros. 
 
Características emocionais negativas: 
√Pessimista; tende a olhar somente o lado negativo. 
√Gosta de sofrer e ser mártir. 
√Hipocondríaco. 
√Introspectivo ao ponto de prejudicar-se. 
√Deprimido. 
√Orgulhoso. 

 
 

2. Fleumático 
 
Características emocionais positivas: 
√Calmo e confiável. 
√Boa índole e de boa convivência. 
√Alegre e agradável, mesmo que não tenha nada a dizer. 
√Pacífico. 

 
Características emocionais negativas: 
√Justo aos próprios olhos. 
√Não confia em si mesmo. 
√Pessimista e teimoso. 
√Preocupado. 
√Raramente dá uma gargalhada. 
√Passivo e indiferente. 

 
 

3. Colérico 
 
Características emocionais positivas: 
√Confiante em tomar decisões. 
√Enérgico. 
√Determinado. 
√Otimista. 
√Auto-suficiente. 
√Destemido e ousado. 
 
Características emocionais negativas: 
√Com certos problemas pode tornar-se violento. 
√Insensível com necessidades alheias. 
√Frio, não é emotivo. 
√Áspero. 
√Não gosta de queixas e lágrimas. 
 



 
 

4. Sangüíneo 
 
Características emocionais positivas: 
√Jovial e vivaz. 
√Carismático. 
√Conversador – nunca precisa preocupar-se com as palavras. 
√Despreocupado (nunca se atormenta com o passado ou futuro), vive 
o presente. 
√Grande contador de histórias. 
√Conversação contagiante. 
√Grande capacidade para se divertir. 
 
Características emocionais negativas: 
√Chora facilmente. 
√Emocionalmente imprevisível. 
√Inquieto. 
√Raiva espontânea. 
√Exagera a verdade. 
√Parece falso. 
√Carece de autocontrole. 
√Decisões impulsivas. 
√Ingênuo, infantil e impetuoso. 
 

 
III. Herança Emocional Adquirida 
 
Esta herança surge como resultado do tratamento recebido na infância e 

na adolescência, principalmente pela parte dos pais e das experiências vividas. 
 
Nossa mente ou alma funciona como um grande e eficiente computador. 

Ela vai registrando e lançando na memória todos os fatos de nossa vida ou 
impressões, lembranças agradáveis ou desagradáveis, segurança ou 
insegurança, medo, carência, auto-imagem positiva e negativa. Estas 
manifestações da alma fazem o pacote da herança emocional. 

 
Vamos falar sobre a sua infância. Pense nessas perguntas: Foi difícil ter 

o apoio de seus pais? Foi difícil ter aprovação deles? A motivação deles 
provinha da ira em vez do amor? 

 
Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, 

provavelmente, você deve carregar mágoas de seu passado. 
 
Deus é um exemplo máximo de um Pai amoroso. Em Salmos 116.5 diz 

que Ele é cheio de compaixão e graça. Ele sabe até a quantidade de fios de 
cabelo de nossa cabeça, e se preocupa em suprir nossas necessidades diárias 
(Mt 10.30). Se você tiver sentimentos de rejeição, abandono ou falta de 
aceitação de seu pai terreno ou mãe, tire um tempo, nesta semana, para 



render os seus sentimentos ao Deus Pai. Olhe para Ele como seu provedor (Sl 
111.5), abrigo (Sl 61.4) e refúgio (Sl 91.2). 

 
A Bíblia diz que Deus nunca muda “Ele é o mesmo ontem, hoje e 

sempre” (Hb 13.18). “Ele nunca o deixará ou abandonará” (Dt 31.6). 
 
Ele o ama tanto que deu seu filho para que você tenha a vida eterna (Jo 

3.16). 
 
Liberar mágoas passadas de sua família é importante para o seu 

crescimento pessoal. Mesmo que você pense ter os “pais perfeitos”, queremos 
encorajá-lo a analisar algumas questões de sua família. 

 
Certas famílias aparentam ser perfeitas por não discutirem. Na 

realidade, os membros têm medo de abordar questões que podem gerar 
conflitos e são simplesmente varridas para debaixo do tapete. 

 
Outras famílias têm dificuldade de expressar o amor. Embora o 

ambiente seja pacífico, os membros não sabem expressar o amor através das 
palavras (eu te amo), elogios, ou ações (abraços e toques carinhosos). 

 
Isso afetará a forma como você comunicará com seu parceiro de 

casamento. Se a sua família evita “discussões”, é bem provável que você evite 
confrontos em seu casamento também. Se a sua família não era carinhosa 
você poderá ter problemas na intimidade com seu cônjuge. 

 
Seja qual for sua situação, não há dúvidas que existem coisas que você 

precisa decidir perdoar. As atitudes, palavras ou expectativas da sua família 
podem tê-lo magoado no passado e você precisa perdoá-la para que você se 
torne uma pessoa saudável (Jo 15.3 e Sl 19.7). 

 
 

IV. Padrões geracionais 
 

Pense nas características comuns que passam na sua linhagem familiar. 
Você pode identificar qualquer padrão geracional que foi passado por meio das 
gerações em sua família? 

 
Alguns exemplos saudáveis são o altruísmo e a integridade. Os 

exemplos não saudáveis são os vícios e o divórcio. 
 
Algumas coisas podem ser mudadas ao alterarmos o nosso 

comportamento, mas outras têm uma influência tão forte que somente Deus 
pode trazer a verdadeira mudança. 

 
Como me livrar de padrões geracionais e mundanos de minha vida? 
Padrões geracionais negativos podem ser identificados como 

maldiçõesgeracionais. A Bíblia menciona o conceito de maldições 
geracionais várias vezes (Ex 20:5 e 34:7; Nm 14:8 e Dt 5:9). 

 



Você pode ter notado que todas essas referências às maldições 
encontram-se no Velho Testamento. Então, isso significa que elas não existem 
hoje? Não. A diferença é que quando Cristo morreu na cruz, para nos livrar da 
“antiga vida”, Ele quebrou o poder dessas maldições. 

 
O que muitos não sabem é que depende de nós, nos apropriarmos, pela 

fé, dessa quebra de maldição. Você pode ter um milhão de dólares na sua 
conta, mas se não tirá-lo, ninguém saberá da sua fortuna. Deixe Jesus libertá-
lo de qualquer coisa que você reconheça ser maldição geracional. 

 
 

Como reconhecer padrões geracionais em minha vida? 
 
As maldições são irrelevantes para a mente científica quando os 

sintomas de maldição são fáceis de detectar em nossa vida diária. Aqui estão 
alguns sintomas de maldições geracionais, embora existam outros que não 
foram mencionados. 

√Histórias de crise mental ou emocional da família. 
√História de adultério ou divórcio na família. 
√História de perda de fetos (abortos não provocados) ou esterilidade na 

família. 
√História de insuficiência financeira contínua. 
√Uso de drogas. 

 
Para muitos é fácil aceitar esses sintomas como algo normal da vida. 

Alguns podem viver de tal forma que parece tomá-los sobre si, quando, na 
realidade, a maneira como vivem identifica-se com a maldição. 

 
É importante que você reconheça se há sintomas que aponte para 

maldições geracionais na sua vida, para que sejam quebrados por meio da 
oração.  

 
Muitos pensam que o diabo é como um personagem de teatros de 

escola, quando de fato Satanás usa as maldições em nossa vida diária para 
matar, roubar e destruir as bênçãos que Deus tem para nós (Jo10:10). 

 
Lembre-se que você foi salvo para ser vencedor abençoado e 

abençoador. 
 

 
V. Herança Educacional 

 
Todo casal enfrenta situações que retratam com clareza a educação que 

cada um recebeu. É a educação que determina os nossos hábitos, como a 
maneira de apertar o creme dental, a forma de colocar as roupas no cabide, a 
maneira de comer, a maneira de organizar uma gaveta, tomar sopa fazendo 
barulho, falar ou rir muito alto, deixar as coisas espalhadas e tantas outras (Pv 
30.18-19). 

 



Estas questões, por mais banais que pareçam, podem gerar muita 
irritação e conflitos. (Rm 12.18). 
 

O que fazer com as diferenças? 
 
√ Tomar consciência de que elas existem e procurar trabalhá-las. 
√ Dispor-se a aceitar o cônjuge como ele é, lembrado-se de que 

ninguém muda ninguém, a não ser o Espírito Santo, quando encontra abertura 
para fazê-lo. 

√ Dar tempo ao tempo, pois a adaptação não ocorre de um dia para o 
outro sem se acomodar diante de Deus. 

√ Usar uma certa dose de bom humor procurando não colocar em risco 
a paz dentre o lar. 

 
 

VI. Herança Espiritual 
 
A solução é individual, isto é, cada um precisa ter sua própria 

experiência. Todavia, não podemos ignorar o fato de que recebemos uma 
bagagem espiritual de nossos pais. 
 

Honrando e obedecendo aos seus pais. 
 
Em Ef 6.1 diz: “Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é 

justo”. Mesmo sendo sempre o filho de seus pais, como adulto, você não é 
mais considerado uma criança. Contudo, ao se casar é importante continuar 
valorizando a palavra dos pais ao ouvir seus conselhos e advertências. 

 
Em Ex 20.12 e Ef 6.2-3 ensina–se que honrar os seus pais é um 

mandamento com benção anexada, para que você tenha longa vida na Terra 
que o Senhor teu Deus te deu. Talvez seja válido dizer: ”Para que você tenha 
vida longa e seja bem-sucedido no casamento que o Senhor teu Deus está te 
dando”. 

 
Mesmo que você ache que seus pais não merecem seu respeito, Deus 

diz para honrá-los de qualquer forma. Em Rm 13.1 diz que toda autoridade na 
terra foi estabelecida por Deus, e que quando nos rebelamos contra ele, nos 
rebelamos contra Deus. 

 
Há uma diferença entre honrar e obedecer. Note que, em Efésios, Paulo 

usa o termo “filhos” em referência à obediência. O versículo de Êxodo diz 
simplesmente para “honrar” seu pai e sua mãe. Como adultos, se repararmos 
para o casamento, esse é o aspecto importante para ser compreendido. 

Honrar os seus pais é um dos dez mandamentos, juntamente com “não 
matarás”. Note que não é dito “cristãos honrem seus pais piedosos”. A Bíblia 
diz “pais”. Por causa do plano de Deus, os seus pais, cristãos ou não, são uma 
proteção para você. 

 



Esse tipo de situação pode ser comparado à sua submissão e à 
autoridade do líder de seu país. Talvez você não respeite a pessoa atual nessa 
posição, mas você deve respeitar a autoridade da posição. 

 
A Bíblia menciona a respeito das bênçãos e promessas reservada a 

geração dos justos, daqueles que temem ao Senhor (Pv 14:26 e 20:7). 
 

Os jovens nascidos em uma família onde se vivenciam os princípios da palavra 
de Deus, certamente terão uma cobertura espiritual maior. Precisamos seguir o 
conselho dos profetas Oséias 6:3 que diz: “Conheçamos e prossigamos em 
conhecer o Senhor”. Para que abandonem a roupagem da velha natureza e 
nos revistamos de Jesus, devemos nos apropriar da nova herança conquistada 
por Ele, no Calvário. 


