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Líder: Encaminhe seus discípulos SALA TEOLOGIA BÍBLICA. 
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08 e 09/10 – RETIRO INCENDIADOS 

12/10 – ENCONTRÃO DE CÉLULAS – Convoque a sua célula a 
participar! Cada célula deve levar um Kit Churrasco (Carne e bebida 
que for consumir) – Não perca este momento preparado para você! 

14 E 15/10 – ACAMPADENTRO – Junte os membros da célula e doe o 
convite pra uma criança da célula que não tem condição financeira de 
participar! 

 
Leia com a célula 1 Reis 17. 1-24. 
 
Há um lagar decisões que precisamos tomar todos os dias e em todos os 
instantes. 
 
Você já foi direcionado por Deus para fazer algo? Obedeceu?  
Nos versículos de 3-6, Deus determina a Elias partir para um lugar junto 
ao Jordão, Ribeiro de Querite (campo de treinamento de Deus) e ali ele teria 
água e receberia dos corvos pão e carne, de manha e a tarde. Deus trás a 
provisão pública ou no anonimato. E o rio secou! …  É Ele quem determina 
o tempo e o lugar do treinamento.  
 
Você como profeta de Deus (aquele que proclama as boas novas) nos 
dias de hoje, crê que Deus vai sustenta-lo nesta crise? 
 
Mais uma vez Deus determina que Elias mude de lugar e sujeita ele aos 
cuidados de uma viúva que nada tinha. Quando o homem de Deus está 
alinhado com o Todo Poderoso, Deus age nele através da vida dele e o 
milagre acontece, a farinha não se acaba. 
 
E nós? O que tem acontecido em nossas vidas? 
O  milagre do Senhor tem acontecido a nós e através de nós ? 
 
Observe nestes tempos difíceis ele não tem deixado  faltar a farinha, as 
bênçãos, os milagres.  
Depois que Deus faz milagre em nossas vidas e dizemos agora as coisas 
vão deslanchar, agora sim...Você começa sentir que Deus está operando. 

Mas, assim como para Elias vem uma palavra de Jesabel: - Vou matá-lo, 
você não vai resistir, as coisas vão piorar! … 
 
Vem uma dificuldade e nós desmoronamos, e, esquecemos o que Deus 
fez, e trocamos tudo por uma palavra ruim de alguém, desanimamos com 
palavras, com notícia ruim. 
 
Qual é a nossa atitude diante de nossas dificuldades?  
 
Elias viu que os profetas de Deus tinham morrido, e, Jesabel diz que vai 
matá-lo. Ele era um homem de Deus fica com medo e paralisado, entregou 
os ouvidos e o medo toma conta dele.  
 
Você já se sentiu só? 
Você teve ou Tem medo de algo? 
 
Nós precisamos encarar o nosso medo para não se privar da graça de 
Deus Hb. 12.12-16 
Precisamos buscar a santificação, passo a passo, dia a dia perseverando 
no Senhor. Apague o desânimo e confia em Deus, e Ele, vai tirar o seu 
medo e vai te dar a vitória. 
Precisamos sair de nossa “caverna, de nossos medos, e desfrutar das 
bênçãos e do poder de Deus, somente assim poderemos desfrutar das 
promessas de Deus em nós e através de nós. 
 
Você vai lutar para vencer, ou vai se entregar ao medo? 
 
O Espírito Santo que ver em nós a atitudes, não podemos ficar de braços 
cruzados. Determine na sua vida como Elias, vai chover no seu canteiro, o 
fogo consumidor vai mostrar quem é o nosso Deus.  
A dificuldade destes tempos não pode impedir o que Deus tem preparado 
para nós. 
 
Não esqueçamos da promessa de Deus. Em Cristo Jesus somos mais 
que vencedores. Saiamos de nossas cavernas. 


