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“Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bemestar” (Salmo 37:11).
1. INTRODUÇÃO:
Que desejo comum é este? Viver em bem-estar é realmente o desejo de todos,
exposto ou velado, exagerado ou contido, mas sempre é o alvo.
Viver bem em família tem sido a discussão de todas as épocas e Deus, que é o
Criador da família, trabalha conosco, individualmente, para que este precioso e
querido bem-estar venha a ser real em nossa casa.
2. MARCAS BÍBLICAS SOBRE VIVER O BEM ESTAR:
Neste Salmo vemos Deus trazendo Suas marcas sobre nossa terra. Há mais seis
versículos neste Salmo falando sobre terra, veja:
“Confia no Senhor e faze o bem; assim habitarás na terra, e te alimentarás em
segurança” (3).
“Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no
Senhor herdarão a terra” (9).
“Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz” (11).
“Pois aqueles que são abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas aqueles
que são por ele amaldiçoados serão exterminados” (22).
“Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre” (29).
“Espera no Senhor, e segue o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a
terra; tu o verás quando os ímpios forem exterminados” (34).
Nossa família pode viver numa terra especial e assim Deus está lhe chamando para
esta terra cheia de marcas, que não é conquistada a força, mas é recebida por
herança. Saiba que Deus está querendo lhe entregar uma terra que não será
apenas o seu lugar, mas o lugar onde viverá pleno bem-estar.
3. SER FILHO É CONDIÇÃO PARA VIVER O BEM ESTAR:
Certamente a marca de filho precisa estar impressa em nós, para sermos herdeiros
e assim receber a terra. Essa marca de filho tem dois passos:
• Assegurar que é filho – “Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o
direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que crêem no seu
Nome;...” (João 1:12). Ser filho é receber Jesus como filho de Deus que
salvou sua vida, que pagou suas dividas, através do sacrifício na cruz. Isto faz
de você um filho. Este amor recebido por você lhe faz filho. Não é algo que
você está fazendo por Deus, mas recebendo o que foi feito por você. Ore
agora definido que é filho, recebendo Jesus com Seu salvador em seu
coração.

• Ser humilde – “...os humildes receberão...”. Tenho entendido que, em todo
tempo, Deus nos traz uma revisão de posturas, atitudes e comportamentos
para restaurarmos o pleno bem-estar. Estou certo que ter razão é menos
prazeroso que o bem-estar. Ganhar a discussão é menos alegre que viver o
bem-estar. Ser humilde é reconhecer que existe poder maior que o seu e
fazer que sintam que você não é o maior.
4. CONCLUSÃO:
Hoje há uma terra plena de bem-estar te esperando, apenas mostre as marcas de
filho humilde, pois assim será herdeiro desta terra.
Deus lhe abençoe.
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