
FAMÍLIA, ALVO PERMANENTE DE DEUS 

2 Reis 4.1-7 

Introdução 

Nosso Deus tem alvos, propósitos, seus caminhos são perfeitos.  
A família é alvo de Deus desde os primórdios da criação.  
O texto bíblico que vamos estudar nos mostra como Deus vem em socorro 

da família quando tudo parece estar perdido. Como podemos analisar a família 
dessa mulher. A Bíblia não dá o seu nome, identidade, idade, seu grau de 
cultura, tudo o que sabemos é que se tratava de uma viúva e com filhos.  

Vamos então ao estudo.  
 

1. Enfrentando as adversidades, as lutas e desafios   

a) A morte: “Meu marido, teu servo, morreu” (v.1) 
Coisas boas, bonitas, importantes, indispensáveis estão morrendo na família 

moderna: o romantismo, o respeito, a fidelidade, a obediência, amor, perdão, 
aceitação, compreensão, valorização, gratidão, amabilidade, elogio, o tempo, 
a comunicação, o exercício devocional, tempo para ouvir, para ajudar em 
tarefas, recreação, férias em família, etc.  

O que hoje está morrendo em sua família? 
 
b) As dívidas: “É chegado o credor” (v.1) 
Além da morte essa família enfrentava o monstro chamado dívidas.  
Somos uma sociedade de consumo. O luxo, a vaidade, o orgulho, a 

competição, a ostentação nos levam a viver um padrão de vida ilusório. Tiramos 
os pés do chão. O dinheiro tem causado sérios problemas nas famílias. Há um 
livro: “Até que o dinheiro nos separe – Finanças: Motivo de brigas ou 
bênçãos?”, do Rev. Antonio Carlos Barro. Tem faltado planejamento, 
organização para equacionar receitas e despesas. 

 
c) Perda dos filhos: “Para levar os meus dois filhos” (v.1) 
Pobre mulher, não só um, mas os dois filhos seriam levados embora.  
Quantas famílias estão vendo o pai ir embora, a mãe indo embora, os filhos 

indo embora. Drogas, alcoolismo, prostituição estão dizimando a família. 
Brigas, discórdias, agressões físicas e verbais, silêncio, desamor, indiferença, 
falta de diálogo.  

Pobre mulher, pobre mãe, os seus filhos estavam sendo levados embora.  
 
d) Pobreza extrema: “Tua serva não tem nada em casa” (v.2) 
É quando chegamos ao fundo do poço, ao extremo, tudo acabou, não temos 

mais nada. 
 
 

2. Surge uma luz no fim do túnel 



a) “Então” (v. 3) 
Sempre há um “então”. Isto significa que Deus é o nosso socorro, nosso 

livramento, nosso escape. Quando você acha e vê todas as portas fechadas é 
nesta hora que Deus envia um anjo e uma porta se abre – Atos 12.7. 

 
b) Deus sempre age em situações extremas: 
No caso de Jairo (Mc 5.21-24;35-43). 
Na situação da mulher que sofria de um fluxo de sangue (Mc 5.25-34). 
A extremidade do homem é a oportunidade de Deus. 
Quando aquela viúva pensava que tudo estava perdido então veio um 

profeta.  
Quem sabe sua família chegou ao ponto extremo, creio que ainda há uma 

luz no fim do túnel.  
 

3. A alegria, a felicidade estão de volta 

Do versículo 3 ao 7 é todo um coral de aleluias, de alegrias. Quantas coisas 
bonitas, quantas coisas lindas acontecem: 

 
a) Muitas vasilhas vazias são providenciadas pela viúva (v.3). 
 
b) Ela e seus dois filhos entram no quarto e fecham a porta (v.4). 

 
c) Começa o agradável trabalho de encher as vasilhas: uma, duas, três, 

quatro, cinco...quantas seriam...50, 60, 100? Não sabemos, eram muitas 
vasilhas.  

 
d) Todas as vasilhas estão cheias e o azeite não acaba, apenas pára de jorrar 

(v.6). 
 

e) As dívidas são pagas, não se deve mais nada, nenhum protesto em 
cartório, os credores também estão satisfeitos, foram abençoados por tabela 
(v.7). 

 
f) Tem um capital suficiente gerando recursos que oferecem condições de 

vida à mãe a aos dois filhos para viverem bem e dignamente (v. 7). 
A alegria voltou a reinar novamente naquela casa. Aleluia.  
 

Conclusão  

A família sempre está no alvo de Deus. O que Deus fez pela família daquela 
viúva ele pode e quer fazer também pela sua família. 

 
Estudo bíblico ministrado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 26/01/2020, 

Primeira Igreja Presbiteriana de Indaiatuba 


