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Tratar de “FAMÍLIA” é um assunto de extrema importância. Ninguém está livre de viver problemas na família. É preciso vencer o mito 
da família perfeita, isto é, a família sem problema. Toda família vive, em algum momento, algum tipo de problema. Família é algo 
dinâmico. 
Vencido um problema não significa que estão vencidos todos os problemas. Cada etapa da vida apresenta problemas peculiares: é 
um círculo interminável. 
Primeiro vem o “casamento”. No inicio do casamento o rapaz e a moça tem que aprender a conviver juntos, pois até então não 
tinham uma vida mútua. O casamento é um aprendizado e, às vezes, um tem que ceder para que a convivência seja boa. Aí nasce o 
“primeiro filho”, que também é um aprendizado para o casal. Depois vêm os “Filhos na idade escolar” que vai exigir da família 
algumas renúncias, pois filhos na idade escolar gastam bastante. Então o “Filho começa a namorar” e com isso vêm as 
preocupações. E o “ Filho se casa” vem mais preocupações com festas etc ............   então, o Filho ou a Filha se casou .....   
Aí começa tudo outra vez. 
Cada família enfrenta em algum momento algum tipo de problema ou desafio. 
 
O que fazer quando as coisas não vão bem na família? 
 

1) Busque ajuda de pessoas competentes.   
Existem alguns elementos que impedem que as pessoas com problemas na família busquem ajuda: 
a)    A cultura de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. 
b)    Sentimento de vergonha. 
Normalmente quando a família busca ajuda a situação já está em um ponto de difícil retorno. De modo geral é mais fácil a mulher 
buscar ajuda do que o homem. No texto em que lemos foi a sunamita quem buscou a ajuda de Eliseu. A distância entre Suném e o 
Monte Carmelo é de cerca de 8 km. Às vezes buscamos ajuda com pessoas erradas. A sunamita buscou a ajuda de Eliseu. A pessoa 
certa pode fazer uma grande diferente quando as coisas não vão bem com a família. 
 

2) Creia que Deus pode mudar mesmo a situação aparentemente insolúvel. 
A situação que a sunamita viveu era realmente sem solução. O filho estava morto. Morreu sobre os seus joelhos.  2 Reis 4:8-20. 
Não obstante tal realidade, a sunamita foi ao encontro do homem de Deus. Seu coração estava cheio de confiança. 
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15 
minutos 

Sugestão de música 
Volume 1 

Nº 11 -  Poder da Oração 

”Clama a mim, e responder-te-ei, e 
anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, 
que não sabes”.    Jeremias 33:3.  

5 
minutos 

45 
minutos 

Texto  
2 Reis 4:8-37 

 

QUEBRA 
GELO 

FACILITADOR  faça essa pergunta ao seu grupo: Você gostaria de 
apresentar alguém de sua família diante de Deus?   

 

Existem famílias que dizer: “EU TE AMO”; “DEUS TE ABENÇOE”; “ME PERDOE”; 
são práticas comuns. Mas também existem famílias que as práticas comuns são: 
“VIOLÊNCIA”; “ABANDONO”; “ABUSOS”. São famílias extremamente doentes. 
 

Deixe que cada um fale o nome da pessoa a ser apresentada, anote os nomes num papel e depois faça uma oração 
apresentando a Deus o nome de cada familiar citado. 



 
 
Havia uma convicção: Vou ao homem de Deus e volto.   2 Reis 4:8-22. 
Sua confiança levou-a a determinação. Eliseu mandou Geazi com o seu bordão, mas ela não se satisfez. 
Insistiu para que Eliseu fosse até sua casa.  2 Reis 4:8-30. 
Foi a mesma determinação de Jacó com o anjo de Deus no vale de Jaboque.   Gênesis 32:26. 
“A grande verdade é que a capacidade de desistir é máxima, e a capacidade de persistir é mínima”. 
 

3) Descubra o extraordinário recurso da oração.     2 Reis 4:8-33. 
O que Eliseu fez e que qualquer um de nós pode fazer nesta situação de caos?    Eliseu orou ao Senhor.  
Se não cremos que Deus pode mudar as coisas não faz sentido orar.  
Hebreus 11:6   -   “Ora, sem fé é impossível agradar a Deus; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele 
existe, e que é galardoador dos que o buscam.” 
 
Conclusão:   Quando buscamos a ajuda de pessoas competentes, às vezes, o problema é tão grande que a pessoa não tem nem o 
que dizer, mas será, com certeza, uma pessoa que dividirá a carga com você, te ajudará em oração e você se sentirá mais aliviado. E 
quando nos sentimos aliviados podemos avaliar a situação de cabeça mais fresca e com a confiança e fé em Deus poderemos 
vislumbrar saídas. 
A ordem de Deus é:  ”Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes”.    Jeremias 33:3.  
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RECADOS PARA O FACILITADOR 
 

100 DIAS DE ORAÇÃO PELA FAMÍLIA. 
12 de maio a 19 de agosto 

 
Vamos nos unir neste desafio. 
 
A Convenção Batista Brasileira convoca a denominação para uma grande mobilização de intercessão em favor de famílias saudáveis 
para a glória de Deus. 
 
Nunca houve na história uma necessidade tão urgente de uma mobilização de oração como esta, quando a família e seus valores 
estão sendo atacados de maneira tão dura. Todos nós sabemos das condições da sociedade atualmente e isso são reflexos das 
famílias que a compõem. O avanço de uma nação depende da influência que as famílias estarão imprimindo nas novas gerações. Se, 
de fato, investirmos na família, isso vai trazer um grande resultado para a nossa nação. 
 
Como cristãos, precisamos urgentemente nos posicionar como Josué: “Eu e a minha casa serviremos ao SENHOR.” (Josué 24.15). 
Além disso, precisamos levantar um grande clamor pela transformação da Família Brasileira. E a Palavra de Deus nos ensina em 
2Crônicas 7.14:“se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus 
maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.” 
 
Se todos nós nos unirmos em oração veremos uma grande transformação nas famílias Brasileiras. “Crê no Senhor Jesus e serás 
salvo, tu e tua casa.”(Atos 16.31). 
                                               
 

5 
minutos 

Ore sempre por sua família. Não desista dos seus, mesmo que tudo a sua volta 
esteja dizendo que não adianta mais nada. 

Procure detectar as necessidades das pessoas que compõe sua família. Às vezes, 
descobrimos tarde demais, mas mesmo assim ore. 

5 
minutos 



 
O QUE FAZER QUANDO AS COISAS NÃO VÃO BEM NA FAMÍLIA ? 

 Texto:   2 Reis 4:8-37 
 

Todos nós somos frutos de uma FAMÍLIA. 
 

Existem famílias que dizer: “EU TE AMO”; “DEUS TE ABENÇOE”; “ME PERDOE”; são práticas comuns. Mas também existem 
famílias que as práticas comuns são: “VIOLÊNCIA”; “ABANDONO”; “ABUSOS”. São famílias extremamente doentes. 
 
Tratar de “FAMÍLIA” é um assunto de extrema importância. Ninguém está livre de viver problemas na família. É preciso vencer o mito 
da família perfeita, isto é, a família sem problema. Toda família vive, em algum momento, algum tipo de problema. Família é algo 
dinâmico. 
Vencido um problema não significa que estão vencidos todos os problemas. Cada etapa da vida apresenta problemas peculiares: é 
um círculo interminável. 
Primeiro vem o “casamento”. No inicio do casamento o rapaz e a moça tem que aprender a conviver juntos, pois até então não 
tinham uma vida mútua. O casamento é um aprendizado e, às vezes, um tem que ceder para que a convivência seja boa. Aí nasce o 
“primeiro filho”, que também é um aprendizado para o casal. Depois vêm os “Filhos na idade escolar” que vai exigir da família 
algumas renúncias, pois filhos na idade escolar gastam bastante. Então o “Filho começa a namorar” e com isso vêm as 
preocupações. E o “ Filho se casa” vem mais preocupações com festas etc ............   então, o Filho ou a Filha se casou .....   
Aí começa tudo outra vez. 
Cada família enfrenta em algum momento algum tipo de problema ou desafio. 
 
O que fazer quando as coisas não vão bem na família? 
 

1) Busque ajuda de pessoas competentes.   
Existem alguns elementos que impedem que as pessoas com problemas na família busquem ajuda: 
a)    A cultura de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. 
b)    Sentimento de vergonha. 
Normalmente quando a família busca ajuda a situação já está em um ponto de difícil retorno. De modo geral é mais fácil a mulher 
buscar ajuda do que o homem. No texto em que lemos foi a sunamita quem buscou a ajuda de Eliseu. A distância entre Suném e o 
Monte Carmelo é de cerca de 8 km. Às vezes buscamos ajuda com pessoas erradas. A sunamita buscou a ajuda de Eliseu. A pessoa 
certa pode fazer uma grande diferente quando as coisas não vão bem com a família. 
 

2) Creia que Deus pode mudar mesmo a situação aparentemente insolúvel. 
A situação que a sunamita viveu era realmente sem solução. O filho estava morto. Morreu sobre os seus joelhos.  2 Reis 4:8-20. 
Não obstante tal realidade, a sunamita foi ao encontro do homem de Deus. Seu coração estava cheio de confiança. 
Havia uma convicção: Vou ao homem de Deus e volto.   2 Reis 4:8-22. 
Sua confiança levou-a a determinação. Eliseu mandou Geazi com o seu bordão, mas ela não se satisfez. 
Insistiu para que Eliseu fosse até sua casa.  2 Reis 4:8-30. 
Foi a mesma determinação de Jacó com o anjo de Deus no vale de Jaboque.   Gênesis 32:26. 
“A grande verdade é que a capacidade de desistir é máxima, e a capacidade de persistir é mínima”. 
 

3) Descubra o extraordinário recurso da oração.     2 Reis 4:8-33. 
O que Eliseu fez e que qualquer um de nós pode fazer nesta situação de caos?    Eliseu orou ao Senhor.  
Se não cremos que Deus pode mudar as coisas não faz sentido orar.  
Hebreus 11:6   -   “Ora, sem fé é impossível agradar a Deus; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele 
existe, e que é galardoador dos que o buscam.” 
 
Conclusão:   Quando buscamos a ajuda de pessoas competentes, às vezes, o problema é tão grande que a pessoa não tem nem o 
que dizer, mas será, com certeza, uma pessoa que dividirá a carga com você, te ajudará em oração e você se sentirá mais aliviado. E 
quando nos sentimos aliviados podemos avaliar a situação de cabeça mais fresca e com a confiança e fé em Deus poderemos 
vislumbrar saídas. 
A ordem de Deus é:  ”Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes”.    Jeremias 33:3. 


