
 

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 

II Samuel 7:28-29 

“Ó Soberano Senhor, tu és Deus! Tuas palavras são verdadeiras, e tu fizeste essa boa promessa a teu 

servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na 

tua presença. Tu, ó Soberano Senhor, o prometeste! E, abençoada por ti, bendita será para sempre a 

família de teu servo". 2 Samuel 7:28-29 

Propósito: Analisar a oração de Davi em favor da sua família e apresentar o desafio de orar pela família, 

levando-se em conta os elementos básicos que devem estar presentes na oração e que cada participante 

aprenda e coloque em prática os princípios desta oração de Davi. 

 

• Família é um bem precioso e todos nós desejamos ter uma família abençoada e andando na presença 

do Senhor. Nesta oração de Davi podemos extrair algumas verdades sobre a oração pela família, que 

devem nos encorajar e desafiar ao clamor verdadeiro por nossa casa.   

• O Senhor fez promessas extraordinárias e irrevogáveis a Davi como rei e a Israel como nação, e ele as 

aceitou pela fé. 

• A bênção de Deus é vital para uma pessoa e para uma família. Tudo na vida precisa ser feito com a 

bênção de Deus. 

• A oração de Davi está cheia de respirações de afetos dedicados a Deus. 

• Ele tinha pensamentos baixos sobre seus próprios méritos. Tudo o que temos deve ser considerado como 

um presente divino.  

• Davi atribui tudo à graça de Deus. Tanto as grandes coisas que Ele fez por ele, como as grandes 

coisas que Ele lhe deu a conhecer. 

• Para Deus, dizer e fazer não são duas coisas, como frequentemente são com os homens; Deus 

fará o que ele disse. 

• O que podemos dizer mais por nós mesmos em nossas orações, do que Deus disse por nós em 

suas promessas?  

• A oração de Davi faz referência especial à promessa feita a ele de que sua família deveria continuar a 

governar Israel para sempre. Podemos considerar a oração adequada para ser usada por qualquer pai  e 

mãe piedosos por seus filhos e pelos filhos dos seus filhos. 

 

• A oração de Davi apresenta três elementos vitais: 

 

1. Davi ora à pessoa certa. 28 

• Ó Soberano Senhor, tu és Deus!  

• Quem ora pela família precisa compreender quem é Deus. 

• Davi disse: As Tuas palavras são verdade. 

• O que Ele promete Ele cumpre. 

• Davi compreendia muito bem quem é Deus, como expresso no Salmo 113. 

• Portanto, devemos orar à pessoa certa. 
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2. Davi ora com o objetivo certo. 

• Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo.  

• Que Deus abençoe a família. Um pai cristão oferecendo esta oração levaria em consideração: 

• 1. Bênçãos temporais. Vida prolongada, boa saúde do corpo e da mente, sucesso nas atividades 

seculares e competência.  

• 2. Bênçãos espirituais. Para que a família seja digna do nome de lar cristão, sendo todos 

verdadeiramente filhos de Deus, adorando-o e servindo-o fielmente até o fim.  

• 3. Bênçãos eternas. Para que ele e os seus possam "permanecer para sempre diante de Deus", como 

Abraão orando por seu filho Ismael: E disse Abraão a Deus: Quem dera que viva Ismael diante de teu 

rosto! Gênesis 17:18. 

 

• Como se os pensamentos de Davi voltassem de um futuro distante para o presente; e ele tornou-se 

agudamente ciente do fato de que, para o cumprimento da promessa no futuro, era necessário que 

Deus estivesse com ele e os seus de uma vez e o tempo todo.  

 

 

3. Davi ora com a expectativa certa.  29 

E, abençoada por ti, bendita será para sempre a família de teu servo". 

• Davi compreendia bem que somente com a bênção de Deus é que podemos avançar e ter nossa família 

em harmonia. 

• Davi compreendia também, que somente com a ajuda de Deus, sua família seria abençoada para 

sempre. 

 

 

Para reflexão: 

1. Você compreende quem é Deus? 

2. Qual o seu maior desejo em relação a sua família? 

3. Que bênçãos de Deus sobre sua família você já pode identificar? 

 

 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 

tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 

coisas entre nós! 
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