
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Herdamos caraterísticas dos nossos pais e antepassados através dos genes. Os traços familiares 
são replicados, com originalidade, em cada pessoa que nasce. 
A molécula DNA carrega informações das gerações que nos antecederam e são replicadas em 
nós e além de nós, nos filhos. É um código genético que define como somos formados e define 
também muitas coisas que poderão nos acontecer na vida. 
Ao gerarmos filhos, células nossas se dividem e se unem às células do cônjuge, formando um 
novo ser com características genéticas familiares herdadas dos nossos antepassados. 
 
É impressionante que, assim como o código genético transfere informações sobre cor de pele, 
formato de nariz, contorno de rosto etc., vemos transferido também, de geração em geração, 
gosto, manias, tendências, virtudes, pensamentos, sentimentos... Não há como provar, mas é 
como se transferíssemos geneticamente também elementos da alma e do espírito. 
 
Realidades espirituais são repassadas de pais para filhos. Legalidades emocionais, fortalezas, 
medos, temores, coragens, conhecimento, e tantos outros elementos emocionais e espirituais são 
vistos como características evidentes em uma família. 
 
Não cabe aqui discutirmos sobre heranças familiares, mas qualquer um de nós é capaz de citar 
traços genéticos herdados. Sejam os traços biológicos, sejam as questões emocionais ou 
espirituais. 
 
Esse assunto é importante. Mesmo que não tenhamos parado para estudar isso até hoje, 
precisamos ir diante do Senhor e buscar sabedoria para as coisas que precisam ser cuidadas, 
colocadas no altar de Deus e que estão diretamente relacionadas com marcas e heranças 
familiares, a fim de alcançarmos curas, vitórias, libertação e novas conquistas que glorificam a 
Deus e nos abençoam! 
 
Dois bons versículos que nos inspiram nessa questão: 
 

Atos 16:31  
Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa.  
 
Atos 11:14 
...o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. 

 
Esses textos não provam absolutamente nada sobre transferência genética, mas nos inspiram 
saber que algumas coisas podem ser vividas em família! 
 

REUNIÃO DO NÚCLEO 

MARCAS E HERANÇAS FAMILIARES 
CURAS E VITÓRIAS 
 
Muita gente sofre a vida toda com mágoas nos relacionamentos familiares. 
Carregam por anos, às vezes até a morte, feridas que criaram caminhos 
difíceis e tristes. 
Quem aqui, na reunião desta semana, precisa de uma intervenção de Deus 
para cura, perdão, libertação e felicidade familiar? 



Vida em família é um assunto de interesse divino: 
 

Salmos 68:6 
Deus faz que o solitário more em família; tira os cativos para a prosperidade; só 
os rebeldes habitam em terra estéril. 

 
Se o Senhor cuida de nós em família, também traz toda provisão para a família! 
 
4 PERGUNTAS PARA DIRECIONARMOS A PARTICIPAÇÃO DE TODOS COM COMENTÁRIOS E 
TESTEMUNHOS 
 
 

1. Como você tem se relacionado com sua família? (Família com quem mora e parentes) 
2. O que você considera ser um hábito, uma virtude ou um problema familiar? 
3. Quais questões familiares você pode trazer para esta reunião, no altar de oração? 
4. Quais assuntos você considera importantes de serem compartilhados com seus 

líderes e estudados com profundidade, a fim de obter vitórias, crescimento e 
alegrias em família? 

 
 
DEUS ABENÇOA FAMÍLIAS 
Filhos e netos desfrutam de bençãos dadas por Deus! 
Isaías 61:9 
A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes, no meio 
dos povos; todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do 
SENHOR. 
 
DEUS LIDA NATURALMENTE COM AS QUESTÕES DE HERANÇAS FAMILIARES 
Êxodo 20:5-6 
...porque eu sou o SENHOR, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos 
pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e 
faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus 
mandamentos. 

 
 
 
Vamos juntos orar uns pelos outros. 
Alguns irmãos compartilham com facilidade seus desafios e realidades, outros, se fecham mais 

ainda. Porém, todos podem ser alvo de oração e intercessão. 
 
Em uma lição como esta, todos nós nos tornamos cientes de 
realidades pessoais e familiares, bem como cientes dos recursos 
disponibilizados por Deus. 
 
Se o maligno oprime alguém com problemas familiares e 
amarra isso com temores e complexos, silêncio e isolamento, a 
oração é poderosa e eficaz para trazer moveres do Espírito 
Santo. 
O Senhor permitirá um toque de benção, um bálsamo de cura 
na comunhão do Corpo. 
 

 
Irmãos serão edificados hoje! 
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