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objetivos
•
•

DESTACAR A IMPORTÂNCIA DE ESTARMOS 100% ENVOLVIDOS E
CONFIADOS NO PODER DE DEUS;
EVIDENCIAR O FAVOR E PROVIDÊNCIA DE DEUS DIANTE DOS
PROBLEMAS QUE APARENTEMENTE NÃO PODEMOS RESOLVE-LOS.

textos base: 2 REIS 4. 32-35

desenvolvimento
A Bíblia relata o relacionamento do profeta Eliseu com essa família
sunamita. A família preparou um quarto, para que o profeta quando passasse
por aquela região, tivesse um lugar para dormir e descansar. O profeta, grato
pelo gesto daquela família, profetiza que a mulher sunamita iria ter um filho.
Deus faz o que o profeta diz, e a mulher deu à luz um filho. Passado algum
tempo, com a criança já crescida, esta adoece e morre no colo daquela mulher.
A mulher deixa a criança morta no quarto, na cama preparada para o descanso
do profeta, e imediatamente procura ter com Eliseu e se prostra aflita aos seus
pés. Eliseu deu ordem para que seu servo, fosse correndo, sem distrações, ao
local onde o menino estava, para colocar o cajado do profeta sobre o menino.
Isso não foi suficiente para aquela mulher, que irredutível, negava-se a
deixar o profeta enquanto este não fosse com ela, até que Eliseu, diante do
posicionamento da mulher sunamita, segue junto dela para o local.
Eliseu chega, fica sozinho com o menino morto dentro do quarto que havia
sido feito para o seu descanso, e toma algumas ações diante daquele problema.
O profeta literalmente coloca a boca, os olhos, e as mãos naquele problema.
Num primeiro momento, o corpo do menino aquece, mas não fica
aparentemente restaurado da morte, seu corpo apenas começa a aquecer, e
Eliseu entende que precisa continuar orando e clamando a Deus, pois o Deus a
quem servimos, não faz uma obra pela metade, tudo que Deus faz é perfeito e
completo.
Num segundo momento, o menino espirra por 7 vezes e retorna à vida, e
Eliseu entrega aquele menino com vida e saúde para aquela mãe.
Agora, a mulher sunamita está novamente prostrada aos pés do profeta
Eliseu, grata pelo favor e misericórdia de Deus com o seu problema. A verdade
é que quando nos achegamos aos pés do Senhor, Deus providência mudanças
para situações de caos, pois por meio de Sua palavra Ele realiza maravilhas.
Portanto, coloque a boca, os olhos e as mãos nas situações de caos, esteja
100% envolvido, e com fé na palavra de Deus, vá até o final diante das
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dificuldades da vida, pois por meio da autoridade do nome de Jesus, Deus irá
transformar uma situação de morte em vida!!

PERGUNTA 01 – Quando o profeta da ordem a Geasi, seu servo, para ir
até o local do problema, sem distrações, aprendemos que as distrações podem
nos afastar de realizar a vontade de Deus para as nossas vidas. Como tem sido a
sua vida, baseado no que Deus quer que você faça, diante das distrações?
PERGUNTA 02 – A respeito de estar 100% envolvido nas resoluções de
problemas, seja na família, no ministério, no trabalho, ou em qualquer área,
conte como tem sido sua ação e percepção diante dos problemas.
AUXÍLIO PERGUNTA 01 – A resolução não vem da capacidade humana,
nem de pensamentos positivos ou energia humana. A resolução vem de Deus,
que contempla a nossa fé na Sua Palavra.
PERGUNTA 03 – Na história, a mulher sunamita se encontrou por duas
vezes prostrada aos pés do profeta Eliseu. Uma para clamar pelo favor de Deus
diante do seu problema, e outra para agradecer pela intervenção divina. Como
tem sido a sua posição diante de Deus por conta dos seus problemas?

CONCLUSÃO:
Como igreja, precisamos crer no poder de Deus, que tudo pode fazer, e
busca-lo com fé na Sua palavra diante das nossas necessidades.
Hebreus 11.6 – Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se
aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.

avisos
§

VOCÊ TEM UM INSTANTE?
o Adquira seu livro: Posso conhecer a vontade de Deus?

§

CURSO PARA BATISMO DE DEZEMBRO
o Inicio 21/10 – 17h
o Essa é a última turma para o último batismo desse ano.

§

Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em
nosso canal do Youtube TBC TV. Inscreva- se! Compartilhe!
#UmaIgreja

