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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Você já desejou ter o poder de dar vida a alguém ou curá-la? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Bíblico – 2º Reis 4.17-20;32-37 

 

Algumas vezes, vendo as pessoas sofrerem por causa de enfermidades que podem levá-las à morte, desejamos ter 

o poder de curá-las, ou de dar vida a alguns que chegam a morrer. A verdade é que não temos esse poder, não 

conseguimos fazer isto nem mesmo conosco. Mas Deus tem e usa pessoas para dar vida e cura a outros. Nós 

podemos ser usados por Deus para levar cura e bênção. Mesmo não tendo esse poder em nós, Deus tem e quer 

nos usar para abençoar outras pessoas. No texto que lemos o profeta Eliseu foi usado para trazer bênção a uma 

mulher estéril que gerou um filho e quando mais tarde seu filho morreu, foi usado para dar a vida novamente ao 

menino. Se quisermos ser usados como instrumentos de vida e bênção de Deus assim como Eliseu, nós precisamos: 

 

1. OUVIR o que Deus diz e levar a SÉRIO. Eliseu só pôde abençoar a mulher dando-lhe um filho e depois 

devolvendo a vida ao menino porque ouviu a Deus e sabia o que fazer. A nossa palavra, vontade ou desejo não 

podem criar ou transformar nada, só a Palavra e a sua vontade podem. Quer abençoar a outros e trazer vida a eles? 

Conheça a Palavra de Deus e leve a sério.  

 

2. ACREDITAR sempre, sem DUVIDAR. Isso não é fácil. Quando pensamos que Deus fará as coisas de um jeito e 

Ele faz de outro questionamos e duvidamos; quando pensamos que a resposta tem de ser rápida e Deus demora, 

duvidamos e vacilamos na nossa fé. Se quiser gerar vida precisará vencer a sua dificuldade em confiar em Deus 

sempre e manter a fé. 

 

3. PERSEVERAR no que Deus disse e OBEDECER. Eliseu mesmo não conseguindo sucesso na primeira vez 

continuou obedecendo a Deus e fazendo o que Deus havia mandado, e o menino, na segunda vez voltou a viver. 

Persevere obedecendo a Deus e fazendo o que Ele manda e terá vida e bênçãos e as levará a outros. 

 

CONCLUSÃO: Quer ter vida e bênção e levar a outros? É preciso confiar em Deus e obedecê-lo sempre. Quer isto? 

Quer entregar sua vida a Deus e levá-lo a sério? Fazer o que Ele manda? Levante a mão vamos orar. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus e ser amado pelas pessoas. Não 

perca tempo: apresente Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) nosso próximo TLC – Treinamento de Líderes de Células, vai acontecer no 

dia 27 de setembro, às 20 horas. Não falte e traga seus líderes aprendizes. 2) Incentive sua célula a participar do 

Seminário Intensivo de Maturidade, que acontecerá nos dias de 23 a 25 de setembro. Quem não tiver o dinheiro 

para a inscrição, não tem problema. Precisamos de todos envolvidos neste seminário de crescimento espirutual! 


