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DEUS DE

O Deus da
Lições para Células PROVISÃO

Lição 1:

Texto-base: 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”

INTRODUÇÃO:

Essa história tão antiga do Antigo Testamento apresenta um dos mais reveladores quadros de Deus da Bíblia. Essa história 
de uma viúva em grande necessidade apresenta Deus exatamente como é, o Deus da Provisão, o Deus da Abundância.

Este estudo é para aqueles que querem conhecer mais a Deus. É para aqueles que têm enfrentado lutas e tribulações e 
desejam receber uma revelação correta de Deus. Não de um Deus pequeno, incapaz e desinteressado em nossas lutas 
da vida. Mas do verdadeiro Deus da Bíblia, que não prometeu nos livrar dos problemas, mas, sim, que estaria conosco 
em meio e na solução dos problemas.

Antes de estudarmos o milagre ocorrido com a viúva, vamos ler Gênesis 17:1-2: 

Quando Abrão estava com noventa e nove anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: “Eu sou o Deus todo-poderoso; 
ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo 
a sua descendência”.

A expressão “Deus Todo-Poderoso”, no hebraico, é “El-Shaddai”. Segundo a Bíblia Scofield, El-Shaddai significa “fortalecedor, 
ou aquele que satisfaz” e seria melhor traduzido por “Todo-Suficiência” ou melhor ainda, como o “Deus da Abundância”. 

Você já conhece Deus como o seu El-Shaddai? Como o seu Deus de abundância? Então, vamos vê-lo se manifestando 
na vida da viúva da história.

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:

A primeira lição que esse texto nos ensina é que o Deus da Abundância se manifestou naquela família exatamente por 
causa da crise e da fome pela qual passavam e pela atitude desesperada, mas correta, de pedir socorro a Deus através 
de seu profeta, Eliseu. Parece haver uma perfeita correlação entre isso e as palavras de Jesus, no Sermão da Montanha, 
quando afirmou: “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos” (Mt 5.6). 

A verdade é que não gostamos de passar por lutas e necessidades, mas é através delas que mais nos aproximamos de 
Deus, porque, nesses momentos, clamamos por sua ajuda. 

Você tem passado por lutas e necessidades atualmente? Com sinceridade, as lutas e necessidades tem de afastado 
de Deus, talvez por achar que ele não se importa tanto, ou tem levado você a busca-lo e cooperado para que você 
se apegue a Deus ainda mais?

A segunda lição aparece quando questionamos: “Por que Deus falaria através de seu profeta e instruiria uma viúva 
faminta a reunir a maior quantidade possível de vasilhas, inclusive buscando mais algumas com os vizinhos? E por que o 
profeta ainda acrescenta que não deveriam ser poucas vasilhas?”. A verdade é que a viúva e mãe desesperada não tinha 
idéia de que o volume vazio disponível determinaria o seu futuro. Ela não se deu conta de que o volume do seu vazio iria 
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determinar a medida do enchimento miraculoso. Se ela apresentasse a Deus apenas uma pequena vasilha vazia, seria 
isso que ela receberia. Se apresentasse dezenas de vasilhas, essa seria a medida da sua bênção.

Nós também, se estivermos cheios sempre teremos dificuldades de receber mais de Deus. A autossuficiência, o sucesso, 
a nossa religiosidade, a ideia de que não precisamos de nada, de que está tudo bem, de que nós mesmos daremos 
um jeito nos nossos problemas, tem impedido que Deus nos encha com sua provisão. O azeite foi derramado sobre 
vasilhas vazias. Como Deus poderá derramar-se sobre vidas cheias de si mesmas, de independência e até de arrogância 
auto-suficiente? 

O fato é que Deus não está muito interessado em abençoar nosso orgulho e nossa independência, mas responde pronta 
e generosamente à nossa dependência. O Senhor lança fora os orgulhosos, mas apressa-se em direção aos dignos de 
compaixão. Deus deseja derramar a sua plenitude no vazio e na necessidade do homem, mas isso só acontecerá quando 
nos aproximarmos dele como aquela viúva se aproximou do profeta: “ajuda-me, por favor”. 

Você tem sido honesto e humilde em colocar diante de Deus as suas crises e necessidades?Já tem experimentado 
da sua abundância? 

A terceira lição que aprendemos é que, se o milagre do óleo da viúva é uma tipologia da maneira como Deus enche 
todo o vazio humano, então parece que reunir o vazio dos vizinhos como ela fez seria apresentar a Deus, em clamor e 
intercessão, não só nossas próprias necessidades, mas a dos nossos conhecidos também. Não só o nosso vazio ao Pai, 
mas também a dor daqueles que estão ao nosso redor.

Qual a razão da nossa vida? Não são os outros também? Ou vivemos para esbanjar as bênçãos divinas egoisticamente? 
É como se incluir os outros em nossos planos e orações fosse como um dispositivo para manter jorrando o óleo, ou de 
escorar a porta do céu e mantê-la aberta.

Normalmente, você tem olhos para a necessidade dos outros também?Você enxerga a sua vida como um canal de 
Deus para o seu próximo?

CONCLUSÃO:

• O volume do seu vazio determina o quanto você pode ser cheio. Então devemos: 
- Apresentar todas as nossas necessidades a Deus;
- Reconhecer que nossos problemas podem se transformar numa grande oportunidade para conhecermos o 
Deus de Abundância. Mas para isso, devemos nos humilhar e colocar diante dele a verdadeira situação de nossa 
vida. 

• Deus está procurando pessoas que estejam realmente famintas por mais dele para que possa derramar mais dele 
mesmo. Talvez você não esteja com fome espiritual, com desejo por mais de Deus e do seu reino, talvez porque esteja 
se satisfazendo com pouco ou ja esteja satisfeito com as migalhas enganosas que o mundo oferece;
• Devemos imitar o exemplo daquele cego chamado Bartimeu (cf. Lc 18.35-43). Ele não teve teve vergonha de clamar 
a Jesus por socorro e provisão. Ele decidiu não perder aquela chance somente por causa de um pouco de orgulho. 
Começou a gritar e Jesus parou para socorrê-lo. O Deus de toda provisão providenciou a cura que ele tanto almejava;
• O vazio na vida daquela viúva deu lugar à plenitude. Ou você está vazio e desesperado ou então você terá de criar 
mais vazio para que Deus possa transbordá-lo. Para isso, clame pelas promessas de Deus. Você já tem todas elas em sua 
vida? O crente deve viver contente e agradecido, mas sempre insatisfeito, querendo mais de Deus e de suas promessas;
• Estamos nos aproximando do Natal. Será que já compreendemos o quanto Deus é mesmo o Deus da provisão, o Deus 
da abundancia? Vivíamos perdidos e vazios e o inimigo cobrava o preço da nossa vida. Mas deus nos amou tanto que 
deu a vida de seu único filho para nos salvar. Deus é o Deus que provê, e já providenciou o único caminho para a nossa 
salvação: Jesus Cristo. Faça deste Natal uma experiência de adoração e celebração pelo derramar da graça de Deus sobre 
a sua vida. O mais precioso ele já te deu!

AVISOS:

16 a 20
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de Dezembro

de Dezembro

de Dezembro
CENTRAL LUXEMBURGO

24

31

MUSICAL DE NATAL
Sábado e Domingo às 19h
Segunda a Quarta às 20h

10h - Culto
18h - Culto
19h - Musical de Natal

10h - Culto especial de Natal

18h - Não haverá culto

10h - Culto (unidades da Central)

18h - Não haverá culto
22h - Culto da Virada 
(Central Luxemburgo)

de Dezembro

(unidades da Central)

(unidades da Central)
(unidades da Central)

(Central Luxemburgo)


