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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): o que você faz quando uma fumaça tenta invadir sua casa? Quais são os 

obstáculos que você usa para impedir que a fumaça entre em sua casa? (Talvez estejamos fazendo a mesma coisa com a 

glória de Deus – criando obstáculos para sua manifestação em nossa família). 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): escolha cânticos que façam conexão com o tema abordado. 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Base – 1º Samuel 4:21 (Estudar 1º Samuel 1-4) 

 

Ainda existe glória de Deus na sua família? Sua família já experimentou, algum dia, da glória de Deus? Por que a glória de 

Deus foi embora da sua família? Olhando para a vida da família de Eli, podemos identificar uma série de obstáculos que 

nos impedem de construir uma família para glória de Deus. 

 

1º Obstáculo: O espírito PRECONCEITUOSO (1º Samuel 1:12-14) – Eli olha para Ana enquanto orava, e porque orava em 

silêncio apenas movimentando seus lábios, pensou que Ana estivesse bêbada e ainda a exortou por isso. O espírito 

preconceituoso nos leva a criticar e falar mal de outras pessoas, igrejas e pastores. E nossos filhos observam tudo isso. 

Com certeza, os filhos de Eli observaram a ação do seu espírito preconceituoso contra Ana. O problema principal do 

espírito preconceituoso é que ele nos deixa orgulhosos demais, como julgadores das pessoas que estão ao nosso redor. 

 

2º Obstáculo: A máscara da HIPOCRISIA (1º Samuel 2:12,22) – Eli sabia que tudo estava muito ruim dentro de casa, 

mesmo assim, tentava passar uma imagem de que seu sacerdócio passava pela melhor fase da vida e tudo estava muito 

bem. E não é assim conosco também? A coisa mais comum que existe na igreja é a máscara da hipocrisia, onde famílias 

que estão vivendo o pior da vida conseguem passar uma imagem de que estão vivendo o melhor da vida. A glória de 

Deus só se manifesta na vida daquele que sabe quem realmente ele é, e quem Deus é em sua vida.  

 

3º Obstáculo: A OMISSÃO das responsabilidades (1º Samuel  2:17,23-25) – Eli sabia que seus filhos eram maus, mas fez 

muito pouco para corrigi-los ou impedi-los, mesmo quando a integridade do santuário de Deus fora ameaçada. Como 

sacerdote, Eli deveria ter respondido mediante a correção dos seus filhos. Como pai, Eli deveria ter confrontado a 

situação, ter assumido sua posição de sacerdote do lar. Por causa da sua omissão, Eli permitiu que seus filhos arruinassem 

suas próprias vidas e as de muitos outros, a ponto de Deus decretar uma profecia de morte contra sua família. A omissão 

de nossas responsabilidades, seja como pai, seja como mãe, seja como filho, sempre vai permitir que vidas sejam 

arruinadas, e não abençoadas.  

 

4º Obstáculo: A MORTE de um sonho (1º Samuel 4:17-18) – Eli morreu de verdade, mas gostaria de registrar que ali 

morreu uma geração de sacerdotes. Com certeza, Eli gostaria de ver perpetuada essa geração na vida dos seus filhos. 

Porém, junto com ele e seus filhos, esse sonho também morreu. Os sonhos que morrem também são um obstáculo para 

que a glória de Deus habite em nossa família. Sonhos mortos se tornam feridas vivas! O Deus que eu conheço é o Deus 

que ressuscita os sonhos e projetos de nossa vida. Porém, estamos dispostos a deixar que Ele cure as nossas feridas, os 

nossos traumas, as nossas dores? 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus, cuja família ainda não 

experimentou da glória de Deus. Não perca tempo: apresente Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO(S) PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA:  

Incentive os membros de sua célula a não perderem nenhuma celebração da igreja. Em julho, série de mensagens sobre 

vida financeira (manhãs de domingo). Em julho, todas as quintas-feiras, “QUINTAS AVIVA” (sonda-me, quebranta-me, 

transforma-me, enche-me e usa-me). Entregue suas LISTAGENS DE PRESENÇAS DAS CÉLULA! 


