
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade 
de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; 
www.google.com.br;www.youtube.com.br 

  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que 
dê   para distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula 
trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outra auxiliar peça a ele para fazer. 

II Reis 4:8-37 

• Propósito: Entender que toda família passa por lutas variadas, assim como a mulher retratada no 
texto. Não obstante isto, podemos buscar a direção de Deus e obter vitória e uma família abençoada. 
 

• A família é a instituição mais importante na vida de uma pessoa. 
• Os valores básicos de convivência social, tais como respeito, consideração, lealdade, 

responsabilidade, entre outros, são aprendidos no ambiente do lar. 
• Uma família saudável emocionalmente gera pessoas saudáveis emocionalmente. 
• Toda família experimenta algumas fases, que trazem consigo seus respectivos conflitos:  

• Toda família passa por fases absolutamente iguais: 
• 1. Famílias iniciantes – casais ainda sem filhos. 
• 2. Famílias gerando filhos – filho mais velho 2anos e meio. 
• 3. Famílias com crianças pré-escolares – 2 1/5 a 6 anos. 
• 4. Famílias c/ crianças escolares – filho de 6 a 13 anos. 
• 5. Famílias c/ adolescentes – filho mais velho 13-20 anos. 
• 6. Famílias como centro de partida para vida – saída do primeiro filho ou do último filho. 
• 7. Famílias de meia-idade – ninho vazio à aposentadoria. 
• 8. Famílias idosas – aposentadoria à morte de um dos cônjuges. 
• O texto trata da história de uma mulher de Suném, chamada por isso de sunamita.  
• Sua piedade foi demonstrada na forma como tratou o Profeta Eliseu. No entanto, ela estava privada 

de um dos maiores sonhos e muitas mulheres: não tinha filho. 
• O profeta anunciou que ela seria mãe, e de fato isto se concretizou. 
• O menino veio a adoecer, e em seguida morreu. Ea foi a encontro de Eliseu, e a tristeza deu lugar a 

alegria, a perda foi vencida pelo ganho, a morte perdeu para a vida. 
• O texto nos ensina que nossa familia pode ser melhor, e há algumas ações da mulher sunamita que 

nos encorajam a isto.  
• O que precisamos aprender para que nossa família seja melhor? 

1. A família vai ser melhor quando aprende que ela não é perfeita. 
• Mulher era rica, no entanto teve problemas. 
• A família rica tem problema. A família pobre tem problema. A família famosa tem problema.  
• A família é uma instituição viva e dinâmica. 
• O problema da sunamita era o filho que morreu. 

 
2. A família vai ser melhor quando aprende a bênção da generosidade. 4:9-10 
• A sunamita foi abençoada por ser generosa. 

Sua família pode ser melhor. 
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• Acolheu um homem de Deus, preparando-lhe um quarto. 
• Foi abençoada porque abençoou. 

 
3. A família vai ser melhor quando mantém a esperança, mesmo em meio ao desespero. 4:18-21. 
• Eliseu perguntou como as coisas estavam, e a sunamita respondeu: Vai bem. 4:26. 
• O filho estava em casa morto, mas a sua esperança estava viva. 
• Este á o tempo da cultura do desespero, do desânimo e da desistência. 
• Esperança é a confiança de que algo positivo vai acontecer. 

 
4. A família vai ser melhor quando aprende a buscar ajuda rápido. 4:21 
• De modo geral, quando uma família passa por algum problema, só busca ajuda quando já é tarde 

demais. 
• Há pelo menos quatro motivos que impedem ou retardam a busca por ajuda: 
• 1. Motivo cultural. 
• 2. Medo de ser julgado. 
• 3. Consciência de que escolheu errado, mesmo diante de muitos conselhos. 
• 4. Vergonha. 
• A família que passa por problemas precisa aprender a buscar ajuda rápido. 
• Buscar ajuda de pessoas que de fato possam ajudar. 

 
5. A família vai ser melhor quando buscamos a bênção do Senhor. 2:27 

• Eliseu não era Deus, mas era homem de Deus. 
• Por nove vezes o texto diz que ele era homem de Deus. 
• A bênção de Deus deve ser buscada antes de começar a família, e cultivada depois de ter começado 

a família. 
• Deus quer abençoar a família, mas é fundamental que a família queira, de fato, ser abençoada 

e mais do que isto, se empenhar em buscar ao Senhor. 
 
Conclusão 

1. Em sua opinião, qual a atitude da mulher sunamita que mais lhe inspirou? 
2. Famílias com problemas têm dificuldades em buscar ajuda. Você concorda? 
3. Em sua opinião, qual a maior dificuldade? 
4. O que mais lhe chamou a atenção no texto bíblico? 

 
DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS – 

 Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os 
visitantes bem à vontade. Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e 
necessários. 

 


