
  

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de 
sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; 
www.google.com.br;www.youtube.com.br 

  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê   
para distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula 
trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outra auxiliar peça a ele para fazer. 

II Reis 4:1-7 

• Eliseu é personagem que desponta dentro do cenário do Antigo Testamento. 

• Foi sucessor de Elias. Deus deu a ele a mesma unção que estava sobre Elias, na verdade, deu 
unção dobrada. II Reis. 

• Eliseu foi usado por Deus para realizar muito mais milagres do que Elias realizou. 

• Até o capítulo 8 de II Reis, foram 14 manifestações sobrenaturais de Deus através da sua vida: 

• 1. Abertura do Jordão. 2:13. 

• 2. Aguas amargas se tornam doces. 2:19. 

• 3. Ursas que matam meninos que zombavam de Eliseu. 2:23. 

• 4. O Azeite da viúva que se multiplica. 4:1-7. 

• 5. A sunamita que não tinha filho. 4:14 

• Esta é um belo relato de milagre. Uma viúva de um servo de Deus, com dois filhos para criar e 
dividas a pagar. 

• Flávio Josefo sugere tratar-se da viúva do profeta Obadias. 

• Esta mulher enfrentava uma situação de caos e de total impotência: viúva e sem qualquer renda 
para seu sustento. 

• O que se desenrola tem como ponto de partida duas perguntas: Que te hei de fazer? Dize-me, o 
que tens em casa? 

• Diante do caos, Eliseu indaga da mulher acerca do que ela tem em casa. A ideia que se tem é de 
que o maior bem material que ela dispunha era a vasilha com azeite.  

• O azeite era produto de alto preço, usado com três finalidades: combustível, alimento e 
cosmético.  

• Há alguns ensinamentos que podermos aprender com o episódio: 

• O que abriu espaço para o milagre que se sucedeu foi a pergunta de Eliseu e a resposta da viúva: 
O que tens em casa? 

O  que você tem em casa? 
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1. Deus opera muitas vezes a partir do pouco que nós já temos. 4:2. 

• Mesmo que seja pouco, devemos apresentar diante de Deus o que nós temos, na certeza de que 
Ele pode fazer o que não imaginamos. 

• Deus, muitas vezes, trabalha a partir daquilo que nós temos, para construir o que nós não temos. O 
que a mulher possuía era uma botija de azeite e o que Deus, através do profeta fez foi 
surpreendente. 

• Nossa vida limitada e frágil nas mãos de Deus, Ele a transforma em algo inimaginável e que causa 
perplexidade, e trazendo muita gloria para Deus, desde que apresentemos tudo a Ele. 

• O resultado será sempre surpreendente. 

• Foi assim com o milagre da multiplicação de pães e peixes. 

• É comum olharmos para Deus a partir do que temos ou somos, de modo que se temos muito ou 
pensamos que somos alguma coisa, serão estas coisas que nos garantiram êxito. 

• É mais fácil Deus usar um camelo do que um filósofo. 

2. Nossa fé determina o tamanho do nosso milagre. 

• A fé da mulher determinou o tamanho do seu milagre. 

• Eliseu disse que ela deveria buscar emprestadas quantas vasilhas ela quisesse. Na verdade, ela 
deveria buscar muitas vasilhas. V.3. 

• A quantidade de vasilhas determinaria a quantidade de azeite que seria multiplicado. 

• Não foi o azeite que determinou a quantidade de vasilha, mas as vasilhas que determinaram a 
quantidade de azeite. O azeite só parou de se multiplicar porque faltou vasilha. 

• O tamanho da sua provisão seria determinado pela quantidade de vasilhas. 

• A quantidade de vasilhas seria determinada pelo empenho da mulher em buscar o maior número 
possível delas. Não poucas. 4:3. 

• Fossem 10 vasilhas, todas estariam cheias. Fossem 1000 de igual modo. 

• Podemos aprender com o texto, que o resultado foi tamanho, ao ponto de dar a ela condições de  

• pagar a dívida e viver do resto, isto é, sua aposentadoria estava garantida pela bênção de Deus 
sobre sua vida, a partir do tamanho da sua fé. 4:7. 

3. Deus não faz aquilo que nós podemos e devemos fazer. 

• Milagre é sempre iniciativa de Deus, mas conta com alguma participação humana. 

• Foi assim com Lázaro. Tirai a pedra. João 11:39. 

• Foi assim com a multiplicação de pães e peixes. Cinco pães e dois peixes. João 6:9. 

• À mulher competia apenas juntar o maior número possível de vasilhas. Isto ela podia fazer. 

• Deus não multiplicou a quantidade de vasilhas, mas sim a quantidade de azeite. 



• Juntar vasilhas estava na competência da mulher, multiplicar o azeite estava na competência 
exclusiva do Senhor através do profeta. 

• Aquilo que podemos fazer, devemos fazer com empenho e Deus se incumbe de realizar o que só 
Ele pode fazer: o milagre. 

• A quantidade de vasilhas representava também a visão da mulher. 

• Pense pequeno e você terá pequena realização. 

• Pense grande e você terá grande realização. 

• Visão é onde pretendemos chegar.  

• A Fé é o que nos leva até lá. 

• Visão de fé é aquilo que conseguimos ver, a partir da perspectiva de Deus, ou seja, é aquilo que 
conseguimos comtemplar com a convicção de que Deus fará acontecer. 

4. Há milagres que tem o caráter íntimo.  

• Interessante que neste milagre só estavam presentes a mulher e seus filhos. Nem Eliseu participou 
deste momento. 

• Por duas vezes foi dito a mulher que ela deveria fechar a porta. 4:4, 5. 

• Não era milagre para a multidão, mas para ela e seus filhos. 

• Nem todo milagre é para todos verem. Alguns são íntimos, vividos com a porta fechada. 

• Na verdade, os muitos milagres acontecem na intimidade da porta fechada. Você e Deus. 

• Jesus ressuscitou a filha Jairo.  

• E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em 
alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se 
dele. E, logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina 
levantou-se. Mateus 9:23-25. 

• O Senhor ressuscitou Tabita através de Pedro.  

• E, levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e 
todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas 
fizera quando estava com elas.  

• Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou; e, voltando-se para o 
corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. 
Atos 9:40.  

• Primeiro a intimidade, depois a publicidade, e às vezes sem publicidade. 

• O milagre de Deus nunca deve ser a propaganda da igreja, mas sim o Deus do milagre. 

• Um é a causa o outro o efeito. Mesmo no Novo Testamento, os milagres que o Senhor Jesus 
efetuava, Ele os fazia como meio, e nunca como um fim. João 20:30-31. 

Conclusão. 

1. Em sua opinião, qual o maior milagre que uma pessoa pode experimentar? 

2. Você já experimentou algum milagre de Deus na sua vida ou família? 



3. Ter o coração transformado por Jesus é o maior milagre na vida de uma pessoa. Você já o 
experimentou? 

              DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - 

 Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes bem 
à vontade. Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários. 


