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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Como é o seu relacionamento com seus pais? Como você gostaria que 

fosse esse relacionamento? O que você está disposto a fazer para melhorar essa relação? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): escolha cânticos que façam conexão com o tema abordado (DEUS DA FAMÍLIA, FAMÍLIA – 

Regis Danese / CASA DE BÊNÇÃO – Eyshila) 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Base – 1º Samuel 2:12-4:22 

 

O verso que acabei de ler, fala da família de Eli. Eli e sua família viveram em um dos piores momentos da vida de Israel. O 

problema era tão sério que em Israel já não se ouvia mais a voz de Deus (1Sm 3:1). Eli era um homem de posição 

importante. Ele era sacerdote e juiz. Sua posição em Israel fazia dele um homem conhecido, respeitado e bastante 

ocupado. Eli também era um homem crente. Eli tinha dois filhos Hofni e Finéias. Hofni e Finéias eram incrédulos e ímpios 

ao extremo; eram imorais e insensíveis diante das exortações do pai (1Sm 2:12-17; 22-25). Este, portanto, é o perfil da 

família de Eli: seus filhos carnais eram incrédulos, ímpios, imorais e insensíveis. O final dessa família foi trágico: a morte 

(1Sm 4:10-11). O perfil da família de Eli já nos revelou um dos problemas principais por eles enfrentados, isto é: a relação 

pais e filhos era falha. No entanto, precisamos nos aprofundar um pouco mais nessa história para descobrir onde, 

quando e como a relação entre Eli e seus filhos fracassou. E olhando para ela podemos identificar como a relação pai e 

filho pode fracassar. 

 

1. A relação pais e filhos é um fracasso quando Não se SABE VER.  – (1º Samuel 4:12-18) – Eli não soube ver. A reação de 

Eli, diante do relato que ele recebeu da morte dos filhos e do roubo da arca pelos filisteus, revela algo de errado no 

coração daquele pai. Eli estava mais preocupado com a superstição religiosa que ele nutria pela presença da arca do que 

com a saúde espiritual de seus filhos. O texto parece indicar que Eli nunca se preocupou em ver como os seus filhos 

andavam espiritualmente. 

 

2. A relação pais e filhos é um fracasso quando Não se SABE AGIR. – (1º Samuel 2:22-25) – Eli não soube agir. As pessoas 

tentaram advertir Eli, mas ele parece nunca ter-lhes dado ouvidos. Parecia sempre estar dizendo: “Não! Meus filhos não!” 

E quando os advertia, assim procedia por causa da opinião dos outros. No mínimo, ele estava sendo muito brando. O 

fato é que sua família estava pedindo socorro e só ele não era capaz de ver e de agir para socorrê-la. 

 

3. A relação pais e filhos é um fracasso quando Não se SABE OUVIR. – (1º Samuel 2:27-34) –Outra falha de Eli foi não ter 

sabido ouvir a advertência de Deus, pela boca de um profeta. Os filhos faziam o que queriam, mas Eli não via. O povo 

falava, mas Eli não agia. Até Deus exortou, mas Eli não ouvia, ele preferiu entregar os pontos (1Sm 3:17-18). Que falha 

desse pai! Nossas falhas poderão nos custar muito caro! Mas, o que Eli poderia ter feito? Ele deveria ter seguido 

radicalmente as orientações da lei, levando-as às últimas consequências (Dt 21:18-21). Deus encara com muita seriedade 

a disciplina dos que são desobedientes e rebeldes. Samuel nos explica por quê (1Sm 15:23). Precisamos lutar para não 

falharmos como pais e mães. Essa falha entre pai e filhos foi letal para Eli, Hofni e Finéias.  

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus e que está precisando reconstruir 

sua relação com seus pais e/ou com seus filhos. 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:  

1) Vem aí a Conferência de Líderes. Você, que é líder de célula não pode ficar de fora, nem o seu auxiliar. Também 

incentive os componentes de sua célula que são membros da igreja a participarem desta conferência. 

2) Incentive os membros de sua célula a não perderem nenhuma celebração do mês da família – todas as quintas (20h) e 

domingos (09:50 e 19 horas). 


