
 

Estudo 75 –Transformando o Ambiente 

 

 Resumo:Durante este estudo falaremos a respeito das consequências da escolha de princípios 

errados, do distanciamento familiar. Veremos que Deus pode mudar todo e qualquer ambiente, 

se a Sua presença for uma realidade dentro do lar.  

Texto: II Samuel 6: 10-12a.  

Introdução: Vivemos em dias onde o convívio familiar tem ficado cada vez mais limitado. É raro 

encontrar famílias que realmente passam tempo juntos. Pesquisas atribuem essa realidade ao fato de 

que as pessoas têm trabalhado cada vez mais tempo fora de casa. Atribuem também à realidade sócio 

econômica de nosso país, as pessoas precisam trabalhar mais e consequentemente ficam mais tempo 

fora de casa. Pessoas em busca de dinheiro, de prosperidade e tranquilidade financeira, levam uma 

vida frenética em busca daquilo que acreditam ser o melhor para trazer para dentro de suas casas. 

Conserta-se de um lado e estraga-se do outro. Toda essa ausência e distância acabam afetando o meio 

familiar.  

 

1) Quais você acredita ser as consequências da falta de convívio familiar? 

Muitos parecem não perceber os efeitos que a falta de convívio familiar causa. Se os princípios estão 

errados, todo o restante estará errado também. Talvez você já tenha reparado isso dentro da sua própria 

casa. O Ambiente se torna pesado, ruim, quanto mais longe se fica de casa, mais se quer ficar. 

Pensamos que trazendo dinheiro as coisas vão melhorar, se a situação financeira for diferente, então 

a nossa família vai viver feliz. Este é um princípio errado. Ao contrário do que se pensa, as 

consequências são terríveis: o esfriamento do amor, a falta de prosperidade (pois se o Senhor 

não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam – Salmos 127:1), um ambiente pesado 

de intolerância, falta de paciência e de respeito, egoísmo e assim por diante. Definitivamente este 

não é o ambiente que Deus planejou para a nossa família. O desejo Dele é que a nossa casa seja 

abençoada, que o fruto do nosso trabalho também seja abençoado, Ele deseja trazer a 

prosperidade em todas as áreas da nossa vida, deseja trazer cura para os nossos 

relacionamentos. Foi isso o que Ele fez na casa de ObedeEdom. Deus trouxe para dentro se sua casa 

uma bênção completa, que mudou em tudo o seu lar. Hoje, o Senhor tem esta mesma bênção para 

trazer para dentro do seu lar.  

  

2) Você sabe o que fazer para transformar o ambiente da sua casa? 

Esqueça hoje tudo o que você já aprendeu fora da palavra de Deus a respeito de mudar a sua família. 

Permita que a luz da Palavra de Deus invada seu coração trazendo clareza a respeito de como você 

deve agir dentro da sua casa. A Bíblia nos traz orientações simples, porém eficazes para que a nossa 

família possa provar a transformação.  

 

 



I – Leve a presença de Deus. ObedeEdom levou a presença de Deus para dentro de sua casa. Ele 

poderia ter se negado a isso, talvez ter dito que não sabia como fazer, ou ter dito que era muita 

responsabilidade, mas não, ele reconhecia o privilégio que estava tendo. Muitas pessoas conhecem 

a Deus mas querem s Sua presença somente nos cultos ou na célula, não O levam para dentro 

de seus lares. Se a presença de Deus não estiver dentro da nossa casa, não existe possibilidade 

de transformação.Não separe a vida com Deus da sua família, ou do seu trabalho ou de qualquer 

outra coisa. Leve a presença de Deus com você e prove a transformação.  

II – Trate a Deus como prioridade. Se nossas prioridades estão invertidas, elas nos impedirão de 

agir de maneira eficaz. Ganhar dinheiro não é a prioridade, correr atrás de bens, de acumular riquezas 

não são a prioridade para a vida da sua família. Deus precisa ser a prioridade dentro do nosso 

coração e principalmente dentro da nossa casa. Quando a vida gira em torno de nós mesmos, 

nos tornamos egoístas, quando a vida gira em torno de dinheiro, nos tornamos cegos, mas 

quando ela gira em torno de Deus, somos abençoados por todos os lados. Trate a Deus como 

prioridade e veja a mudança de fato.  

III – Exponha sua família à presença de Deus.Foi exatamente isso que ObedeEdom fez ao trazer a 

Presença de Deus para dentro de sua casa. Chega de esconder, chega de apenas orações secretas, 

exponha toda a sua família à presença de Deus. Ore em voz alta por toda a sua casa, coloque 

louvores, permita que toda a sua família saiba que Deus está lá. Fale da palavra de Deus. Com 

certeza, era assim que Obede fazia. Nossa família precisa ser exposta à Presença de Deus para que 

haja transformação.  

Conclusão: Nada vale mais a pena do que trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa. Não 

existe ambiente destruído ou insuportável que resista à presença de Deus. Chega de inverter as 

prioridades, priorize quem realmente deve ser priorizado e você verá a diferença. Você gostaria de 

provar uma mudança dentro da sua casa assim como Obede Edom e sua família provaram? Gostaria 

de mudar o ambiente da sua casa? Levante a mão, vamos orar.  

Desafio: Lembre-se de que todos os dias temos um desafio novo para cumprir neste mês da família. 

Seja fiel, dê o seu melhor e veja o milagre acontecer!  

Ao líder de célula: lembre-se de passar os desafios todos os dias para os seus discípulos a fim de 

que eles tenham a oportunidade de colocar em prática, princípios que transformarão sua vida e 

família. 

 

 

 

 


