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Momento da visão celular: É tão importante que o líder promova a participação de todos e que delegue 
funções na célula que repetiremos o “momento da visão celular” da semana passada: Toda célula da Central 
precisa ter um(a) Líder em Treinamento. Além de ser treinado na prática da liderança de célula, também 
auxilia o(a) Líder em tudo.  Fale para a célula sobre o papel do(a) LT, apresente-o(a) com bastante clareza 
e honra, e orem juntos por ele(a). Neste ano queremos todas as nossas células dirigidas por duas pessoas: 
pelo Líder e Líder em Treinamento. Isto evita sobrecarga e ajuda na multiplicação. Se ainda não escolheu 
seu Líder em Treinamento, não perca tempo, faça-o agora mesmo. 

Dê inicio ao encontro da célula com as seguintes perguntas: Você acredita em milagres? Você crê que Deus 
é poderoso para suprir suas necessidades, mesmo em meio à escassez? Alguém poderia testemunhar de 
um milagre de provisão de Deus em sua vida?

Leitura bíblica: 2 Reis 4.1-7
Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: “Teu servo, meu marido, morreu, 
e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos 
como escravos”. Eliseu perguntou-lhe: “Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa?” E 
ela respondeu: “Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite”. Então disse Eliseu: Vá pedir 
emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche 
a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso 
ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. 
Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: “Traga-me mais uma”. Mas ele 
respondeu: “Já acabaram”. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que 
lhe disse: “Vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar”.

O interessante de uma campanha de leitura da Bíblia como a que estamos fazendo no Circuito 4x4 é que 
podemos conhecer melhor o Deus Todo Poderoso, vê-lo em ação e nos maravilharmos com as suas obras. 
O Deus da Bíblia, que é imutável (Hebreus 13.8), é o mesmo Deus em quem cremos e a quem servimos. 
O Deus de Eliseu é o nosso Deus, e mediante sua graça, Ele continua a alcançar os corações daqueles que 
estão precisando de um milagre.
Esta é uma das mais surpreendentes passagens bíblicas para aqueles que creem que para o Senhor não 
há causa impossível. É impressionante ver como Deus se importa com uma simples viúva e seus filhos. 
Este milagre nos ensina que o pouco com Deus torna-se muito e que a escassez pode converter-se em 
abundância. 
Antes de destacarmos os pontos mais importantes deste estudo, precisamos enfatizar que o Pai Celeste 
realiza milagres não porque merecemos. Não somos merecedores de nada. É tudo uma expressão de Sua 
graça e as bênçãos e os milagres em nossa vida são decorrentes da bondade divina. Deus é bom!

Pergunta: Por que Deus permitiu uma crise como esta na vida daquela viúva? Por que Deus permite períodos 
de escassez em nossa vida?

Muitas vezes Deus permite um período de escassez para que venhamos a nos humilhar perante Ele, para 
que reconheçamos a nossa dependência dele e, ainda, para que experimentemos seu conforto e sua 
fidelidade. Além disso, são as provas que testam e fortalecem a nossa confiança em Deus. Já imaginaram o 
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quanto a fé daquela viúva e dos seus filhos foi fortalecida depois de experimentarem aquela intervenção 
tão sobrenatural? Há sempre um grande beneficio nas provas da vida. Veja os versos a seguir:

Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles 
receberão a terra por herança (Mateus 5.4-5)
Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês 
sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que 
vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. (Tiago 1.2-4)
Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. (Tiago 4.10)

Aquela mulher se humilhou diante de Deus e do profeta, clamou por ajuda e foi ouvida. O grande profeta 
Eliseu, sempre envolvido com pessoas importantes e grande eventos, agora é usado por Deus para tratar 
de uma situação aparentemente de menos importância, como socorrer uma viúva e seus dois filhos. 
Porque Deus se importa com todos, não faz acepção de pessoas e sempre ouve quando clamamos por seu 
socorro.

Deste tema, devemos nos lembrar de pelo menos quatro lições:

1. PROBLEMAS ATINGEM A TODOS, INCLUSIVE PESSOAS TEMENTES A DEUS. A viúva do profeta 
foi consultar o homem de Deus para resolver um grave problema: além de viúva, herdou do marido uma 
dívida tão constrangedora que o credor levaria seus filhos como escravos. A Bíblia não fala do montante 
da dívida nem do motivo que levou um homem de Deus a contraí-la, mas deixa claro que havia um credor 
batendo na porta da viúva para receber seu dinheiro. Não bastasse a dor da perda do esposo, perderia 
também seus filhos. Mas aquela mulher tinha um referencial: Eliseu, o profeta do Senhor. Servos de Deus 
não estão isentos de passar por adversidades, mas devem lembrar-se de que têm um Deus a quem recorrer 
em todos os momentos.

2. DEUS SE IMPORTA E RESPONDE ÀS NOSSAS NECESSIDADES E SOFRIMENTOS. Muitos acreditam 
que, se Deus existe mesmo, então Ele não se importa com o sofrimento humano. Mas todos os milagres 
realizados por Eliseu deixam bem claro que eles ocorreram em resposta a uma necessidade humana e 
também ao sofrimento (Veja 2 Reis 4.1-38; 5.1-19; 6.1-7). Além disso, o Novo Testamento mostra-nos que 
o Senhor Jesus libertava e curava porque se compadecia das pessoas e das multidões. (Lucas 13.10-17; Mc 
1.40-45). 

Pergunta: Deus se importa mesmo conosco?

3. DEUS PODE AGIR DE FORMA SOBRENATURAL POR MEIO DE COISAS SIMPLES. O azeite era um 
produto de baixo valor agregado, em que pese ser essencial em todas as casas dos israelitas. E foi por meio 
desse líquido comum que Deus fez prover a casa daquela mulher. As ordens e a estratégia de Eliseu foram 
obedecidas à risca, e a mulher viu a multiplicação do pouco em muito. Obedecer a voz do profeta fez a 
diferença para aquela mulher.

4. DEUS ESPERA QUE SIGAMOS SUAS ORIENTAÇÕES SEMPRE. Não basta saber qual é a vontade de 
Deus para nossas vidas. É preciso obedecer ao Senhor quando a vontade dele é revelada. Precisamos 
entender que ter fé em Deus é ter fé no que Ele diz; é crer em sua Palavra. E nesta história, fica bem claro 
que aquela mulher só liberou o milagre de Deus em sua vida quando obedeceu à risca a palavra de Deus 
dada pelo profeta. O azeite parou de sair quando acabaram as vasilhas. A desobediência limita a ação 
milagrosa de Deus em nossa vida. E além disso, voltou para buscar novas instruções. Aquela viúva viu o 
milagre em sua casa, mas parece que ainda não sabia como agir com toda aquela bênção. Ela retornou ao 
profeta Eliseu para lhe dar a notícia do milagre, e ouviu do profeta novas orientações claras e práticas de 
como agir. Sempre haverá recompensas para aqueles que decidem obedecer a Palavra de Deus. 

5. A VIÚVA RECEBEU NA PROPORÇÃO DE SUA FÉ. O volume de vazias vasilhas que ela separou 
determinou o volume do que ela recebeu. Se ela tivesse separado apenas uma vasilha de 10 litros, teria 
recebido 10 litros. Quando apresentamos a Deus algumas necessidades, receberemos alguma provisão. A 
graça de Deus é para o necessitado. Aqueles que levam todos os seus problemas a Deus são os que podem 
receber plena e abundante provisão. 

Pergunta: Que lições práticas aprendemos desta história fascinante? Que aplicações você pode fazer para o 
momento que está vivendo?
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DESAFIO

AVISOS

O milagre ocorrido na casa da viúva aconteceu como resposta a uma carência humana e como resultado 
da compaixão divina.
Um pouco com Deus pode tornar-se muito se vem com a bênção de Deus. Com Ele, a escassez pode 
converter-se em abundância.
A Palavra do Senhor foi o agente causador do milagre na vida da viúva. O que o Senhor faz, Ele o faz 
através da sua Palavra.
A obediência à palavra de Deus desencadeou o milagre naquele lar. 

Termine orando com os presentes e conduzindo um momento de clamor a Deus como a viúva fez, levando 
a Ele os nossos problemas e entregando o pouquinho que temos para que Ele multiplique. 

 
 

1. AINDA DÁ TEMPO DE FAZER MATRÍCULA NO CCM. Quem não foi batizado ainda deve inscrever-
se no Lidere 1 para aprender a Bíblia e ser batizado. O Lidere 2 destrincha o ensino do livro “Uma Vida 
com Propósitos”, cuja leitura levou o nadador Michael Phelps a uma nova vida. E o Lidere 3 e 4 prepara 
os membros da célula para servirem a Deus, testemunharem sua fé e para liderarem uma célula como 
esta. Desafie e leve toda a sua célula para o CCM. 
 
2. RETIRO MAIS DE DEUS. Um poderoso tempo com Deus em nossa Sede Campestre para lidar 
com áreas não tratadas, receber cura interior, libertação, renovação dos sonhos e revestimento do 
poder do Espirito Santo. É principalmente para Líderes e Lideres em Treinamento. Porque precisamos 
sempre de um novo encontro com Deus!
 
3. PARTICIPE DOS CULTOS! Convide sua célula para os cultos de celebração na quinta, no sábado (o 
culto Vox) e para os cultos de Domingo. São cultos memoráveis e cheios da presença de Deus.

Conclusão


