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Construindo o Profético na sua Casa 

2 Reis 4. 8-37 

ESTUDO 

Uma caminhada de fé. A mensagem de Jesus é simples, uma mensagem que 

pode alcançar a todos, contudo, a Bíblia afirma que ela é "loucura" para quem não 

caminha pela fé. A mulher sunamita viveu uma experiência extraordinária, da qual 

podemos extrair valiosos ensinamentos!  

O nome dessa mulher nem foi mencionado. Mesmo que seu nome não se torne 

conhecido, que a sua história faça Deus conhecido. (Pergunta 1) 

Existe espaço em sua casa para que o profético seja construído ? A passagem 

nos mostra que a mulher sunamita construiu para o profeta um quarto e nele colocou 

alguns móveis e objetos. De forma metafórica, podemos aprender que:  

 Cama: Lugar de descanso. 

 Você precisa descansar na palavra e nas promessas de Deus. 

 Mesa e cadeira: Lugar do alimento, da comunhão.  

 Para construir o profético em sua casa você precisa ser fiel no tempo de 

comunhão com Deus, precisa alimentar-se de sua palavra e não apenas de culto 

em culto. 

 Candeeiro: Lugar de revelação. 

Se você construir o profético em sua casa, Deus trará revelação para você. 

(Pergunta 2) 

Trazer o profético para sua casa é construir um lugar para Deus ficar, não só visitar. 

Essa mulher tem uma perspectiva de honra e utiliza seus recursos para um propósito. 

(Pergunta 3) 

O que podemos fazer por você? Foi a pergunta do profeta para a mulher, a qual, por 

julgar impossível o desejo de seu coração, não disse nada.  
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No ambiente profético você recebe não apenas o que é possível, você recebe o 

impossível, pois para Deus não há impossíveis. Tudo é possível aquele que crê! 

Mas, certo dia... O dia mal chega para todos nós, e não foi diferente com aquela 

mulher. Seu filho amado, o milagre que recebera de Deus estava morto. (Pergunta 4) 

O que essa mulher fez? 

 Colocou o problema no lugar profético 

 Ela age rapidamente 

 Ela não se distraiu com Geazi 

 

O Senhor hoje está te entregando vivo o que estava morto! 

 

PERGUNTAS 

1. De que forma os milagres que recebemos de Deus podem servir para 

impactar a vida de outras pessoas? 

2. Como a metáfora compartilhada pode trazer crescimento para sua vida? 

3. Como a boa utilização de meus recursos pode ajudar a construir o profético 

em minha casa?  

4. Qual a sua resposta diante da dor? 

5. O que aprendemos com a forma que a mulher sunamita agiu diante da dor? 

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19:30h. 

Células - Quarta, Quinta e Sábado.  

Culto de Celebração Presencial e Online - Domingo às 18h.  

Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5:30h -7:30h.  

Oração aos Sábados - 9h às 11h.  

Partida o Pão - Toda segunda terça-feira do mês 

Chá de Mulheres – 17 de Setembro ás 17h 

 


