
ESTUDO DE PG EM FAMÍLIA 2020 (05/05/2020)      

TEMA:   “Lute pela sua família”    

Quebra-gelo (5m): O que você seria capaz de fazer pelo bem da sua família? 

Versículo chave: “E ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até 

os filhos e as filhas...” 1Sm.30.19 
Cantem: “Casa de bênção”  

 

1. CLAREZA  (Estudando e Compartilhando a Palavra – 25m):  

INTRODUÇÃO:  Antes de começarmos, leiam 1Samuel 30. 1-10 e 18-20. A cada dia somos surpreendidos por um 

novo desafio ou problemas, mas existem ocasiões em que não temos forças nem para reagir (v.4). É nas reações que 

estão o perigo de errar. Às vezes não erramos de forma planejada e sim espontânea quando não temos tempo de pensar 

com a cabeça quente. Davi foi pego de surpresa por um inimigo que não esperava e lutou por quem mais amava. Sua 

família foi raptada e teve que lutar para restituí-la.  Como a família de Davi, muitas famílias hoje em dia são assaltadas 

pelos vícios, prostituição, violência e outros males. As famílias estão sendo assaltadas a cada dia com perigos e é 

preciso proteger nossa casa não somente contra os danos físicos, mas também espirituais e emocionais. Como podemos 

restaurar as nossas famílias? Vamos compreender a situação que Davi enfrentou e conversar um pouco sobre isso. 

CHORE NA PRESENÇA DE DEUS: v.4: "ergueram a voz e choraram, até não ter mais forças pra chorar" Davi 

sabia tirar tempo com Deus e trabalhar primeiro suas emoções para depois lutar contra inimigos externos, por isso era 

sempre vencedor. A palavra de Deus garante: "Bem aventurados os que choram porque serão consolados" (Mateus 5.4) 

e "os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão" (Salmo 126.4). Quando você estiver triste por alguém de sua 

família, chore na presença de Deus que promete que “lhes enxugará dos olhos toda lágrima” (Apocalipse 7.17) e 

que “Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã” (Salmos 30.5). Suas lágrimas regarão sementes e 

seus frutos brotarão (Salmos 126.6). Você tem chorado na presença de Deus em oração por sua família?   

COMPREENDA AS PESSOAS: v.5b:  "o povo falava em apedrejá-lo,  porque todos estavam em amargura" Muitas 

vezes as pessoas nos tratam mal porque estão amarguradas e não sabem demonstrar carinho ou amor.  

Precisamos compreender isso. O povo de Deus no deserto, quando ficou sem água e com sede, pensou mal de Moisés e 

falaram contra ele porque estavam desesperados (Êxodo 17). Passe a compreender melhor seus familiares, seu modo de 

agir e pensar para mudar não somente a vida do outro, mas a sua vida também. Quem sabe você também precisa 

mudar? Você está disposto a mudar para restaurar sua família?   

REANIME-SE EM DEUS: v. 5c:  "Davi muito se angustiou ...  porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus" Não 

adianta ficar apenas chorando sem nada fazer. Precisamos nos levantar e agir. Em momentos de tristeza, só Deus pode 

nos ajudar a continuar a vida em família.  Talvez você não consiga ânimo em ninguém “pois vão é o socorro do 

homem” (Salmos 108.12), mas busque ânimo no Senhor por que Ele te fortalece (Filipenses 4.13) e “alegria do Senhor 

é a nossa força” (Neemias 8.10).  Em quem você tem buscado ânimo para restaurar sua família?   

CONSULTE AO SENHOR: v.8: "consultou Davi ao Senhor" Antes de tudo precisamos orar a Deus buscando 

sua confirmação para as decisões.  Deus aprovou, por isso Davi foi. Ele sabia que se Deus dissesse não, perderia seu 

tempo, mas com a bênção do Senhor tinha a vitória garantida. Não faça nada antes de orar. Se você sentir que Deus está 

na frente,  prossiga, mas se tiver dúvida pare imediatamente e espere uma confirmação do Senhor. Primeiro 

devemos “agradar do Senhor” e depois “Ele satisfará os desejos do nosso coração” (Salmos 37.5). Tome cuidado 

para não estar saindo à frente de Deus. Seria errado primeiro tomar as decisões e depois exigir que Deus abençoe como 

está. Você tem consultado a Deus em oração antes de tomar suas decisões?   

LUTE O QUANTO FOR PRECISO: v. 10:  "duzentos ficaram atrás, por não poderem, de cansados atravessar o 

ribeiro”  Alguns companheiros de luta de Davi não aguentaram a caminhada de tão difícil que estava. Davi não se 

importou e continuou lutando. Na família alguns podem cansar da caminhada, existem aqueles que não aguentam muita 

coisa e algumas vezes precisamos  nos esforçar  por estes.  Cada pessoa tem um ritmo e uma força diferente. É 

necessário respeitar os limites de cada um, mas sem perder de vista que Deus renova as nossas forças (Isaías 40.29). Se 

esforce o máximo que puder para o melhor de sua família e se estiver cansado pare um pouco e descanse, mas não 

desista! Lembre-se que  parar um pouco para descansar não pode ser desculpa para relaxamento porque “o reino dos 

céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele” (Mateus 11.12).O Senhor te chama e te diz: “Não 

to mandei eu? Sê forte e corajoso; não temas, nem te espantes, porque o SENHOR, teu Deus, é contigo por onde quer 

que andares” (Josué 1.9).Você tem se esforçado para salvar sua família? 

PARA FINALIZAR:  "Davi salvou tudo ... e ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior" Davi conseguiu restituir 

toda a sua família sem exceção alguma. Não deixe sua família ser destruída. Não se conforme em perder nenhum de 

seus familiares porque Jesus quer que você seja salvo com “toda sua casa” (Atos 16.31). Então, lute para preservar sua 

família e salvar todos. Deus não faz nada pela metade. Receba a vitória completa!  

 

2. ALINHAMENTO (Nossos desafios –  20m) :   Que lições esse estudo traz para vocês hoje?  

3. MOVIMENTO  (Evangelismo e Serviço –  10m):   Não esqueçam da cadeira vazia!  Precisamos alcançar 

pessoas para Cristo, como um todo. Precisamos ser uma igreja multiplicadora! Ganhem pessoas para Cristo! Aproveite 

esse tempo de crise como oportunidade para Transformar o mundo com a alegria de Jesus!     

4. FOCO: Não percam o foco da MULTIPLICAÇÃO!  Seu PG existe para se multiplicar! Participem da campanha 

de 31 Dias de Oração pela família. 


