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1. Encontro - Quebra-gelo – Qual é um grande sonho que você tem para a sua família? 

 
2. Exaltação:  
 
3. Edificação:  

PROTEGENDO A MINHA FAMÍLIA DAS AMEAÇAS – 2 Reis 4.1-7 
1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: "Teu servo, meu marido, morreu, 

e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos 
como escravos". 

2. Eliseu perguntou-lhe: "Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa?" E ela respondeu: "Tua 
serva não tem nada além de uma vasilha de azeite". 

3. Então disse Eliseu: "Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Mas, peça muitas. 
4. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá 

separando as que você for enchendo". 
5. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles 

lhe traziam. 
6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: "Traga-me mais uma". Mas ele 

respondeu: "Já acabaram". Então o azeite parou de correr. 
7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: "Vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você 

e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar". 
 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
 

1. Não deixe sua casa desabar! Cuide de seu maior bem, que é a sua família. Tenha cuidado para não deixar 
as coisas irem se complicando, pois depois fica mais difícil de recomeçar. 

 Em sua visão, o que precisa melhorar e que mudanças precisam acontecer em sua família? 
 

2. Para proteger a família busque discernimento espiritual sobre todas as coisas que acontecem à sua família 

 De que forma você age para ter discernimento espiritual em relação a tudo o que acontece na sua 
família? 
 

3. Para proteger a família priorize o que é essencial  

 Quais são as coisas essenciais que você vê que precisa priorizar em sua família? Como tem feito isso? 
 

4. Leiam 1 Timóteo 5.8 que diz: “Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria 
família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente”.  
 Na sua experiência de vida, quais devem ser os cuidados que devemos ter com a nossa 

família? Quais os benefícios que essa atitude produz e também quais as consequências de 
não fazermos isso? 

 

5. Em 1 Pedro 5.8 – diz: “Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como 
leão, rugindo e procurando a quem possa devorar”. 
 Como você normalmente pratica essa vigilância pela sua família e quais os benefícios que essa 

atitude produz? 
 
 

4. Evangelização 
Anote o nome das pesoas que você gostaria que fossem alcançados com a salvação: 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

5. Tempo de Oração – Investir tempo em oração é fundamental para a vida cristã.  
 


