
L
:: Estudos para Células::

FAMILIA SEDE DO AVIVAMENTO
____________________________________________________________________________________

www.bersebalife.com

FAMILIA – 016 QUEM É O PROBLEMA?
I Sm 25.17 “...o mal está de fato determinado...”

Responda:   - Quem é o problema em sua casa?

Aquela noite seria fatal. Todos os machos da casa de Nabal morreriam. Vários versículos mostram a fúria de 
Davi: “cada um cinja a sua espada... uns quatrocentos homens”(v13). “Faça Deus o que lhe aprouver aos 
inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus”(v22). É certo que Davi 
estava errado, pois não devemos tratar com tamanho ódio aqueles que não retribuem os nossos favores, mas 
nossa proposta  aqui é estudar sobre a tragédia que naquela noite invadiria a casa de Nabal e Abigail. 

Se o pai de Abigail morasse lá, morreria naquela noite, se tivessem filhos, também morreriam ali. Todos os 
empregados morreriam.  Imagine outros casos semelhantes: a polícia batendo na porta de uma casa para entregar 
o marido que fora apanhado caído, bêbado, pela rua – que vexame! Um telefonema avisando que o filho está 
preso. Ou provas de que a esposa foi flagrada no motel com outro homem. A falência financeira. A chegada de 
um caminhão de mudança para buscar seus móveis. As dívidas são tantas e o dinheiro foi perdido no jogo... A 
tragédia pode também ser o aparecimento de doenças venéreas dentro de sua casa – quem trouxe? – de onde 
trouxe?

Mas seria isso castigo de Deus por ter um “Nabal” em casa? Seria possível Deus repreender uma família, ou  
deixar de abençoar por causa da presença de um “Nabal” lá dentro?  Vamos examinar, na Bíblia, outras situações 
semelhantes a essa...

FILHO PROBLEMA: Eli foi um dos sacerdotes em Israel. Em sua casa a tragédia foi atraída pela rebeldia de 
seus filhos ( I Sm 3: 1-14).  Eles eram adúlteros ( I Sm 2: 22) e não atendiam aos conselhos de seu pai ( I Sm 
2:25), nem tão pouco temiam a Deus ( I Sm  2:12). Deus disse: “Julgarei a sua casa... porque seus filhos se 
fizeram execráveis...” O final da história foi assim: os dois filhos de Eli, que se chamavam Hofni e Finéias 
morreram em uma batalha contra os filisteus. Eli, já velho, assustado com a notícia, caiu da cadeira, quebrou o 
pescoço e morreu ( I Sm 4). Veja Pv 3:33. 

A desobediência aos pais é condenada na Bíblia, bem como a criação dos filhos sem disciplina. Filhos rebeldes 
sempre serão um grande  problema para a família, para a igreja, para a célula e para a sociedade. Esses meninos 
trouxeram maldição para dentro de seu lar.

ESPOSA PROBLEMA: O rei Acabe, um dos reis de Israel, também casou mal. Foi um dos piores reis de 
Israel: “Como se fora cousa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a 
Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios; e foi, serviu a Baal, e o adorou” ( I Rs 17:29-34). Eles perseguiram os 
profetas de Deus, mandando matar a todos. Deus então chama Jeú para executar seu juízo: “Toda a casa de 
Acabe perecerá...”( II Re 9: 1-13).Veja Pv 14: 1.

PAI  PROBLEMA: Deus ordenou a Josué que, quando invadissem a cidade de Jericó, ninguém levasse os 
despojos dos objetos dos moradores dali. Acã não resistiu. Escondeu uma barra de ouro, uma capa babilônica e 
duzentos ciclos de prata. Por este motivo o exército de Israel perdeu a batalha contra os moradores da cidade de 
Ai. Josué descobriu a causa da derrota, e Acã foi desmascarado. Por causa de seu erro, não somente ele foi 
penalizado, mas toda a sua família ( Js 7: 20-26). Veja Pv 15:27.

E JONAS ? A tragédia causada por Jonas não foi no interior de sua casa, mas seu exemplo não pode ser 
esquecido, pois também nos apresenta um barco quase naufragando e pessoas sendo prejudicadas por sua causa    
( Jn 1:1-17). Debaixo do temporal, os marinheiros tentaram outros meios para não irem a pique mas o problema 
somente foi resolvido quando Jonas foi descoberto e atirado ao mar. Ele estava fugindo de Deus,e com Jonas no 
barco tudo vai muito mal. O problema aqui foi a desobediência ao chamado de Deus para o ministério.


