
 

                

REFLEXÃO PARA PEQUENO GRUPO 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: Descreva para o seu 

Pequeno Grupo, uma experiência de fé que você viveu, onde você foi em frente, sem maiores 

detalhes do que seria aquele passo. 

CÂNTICO: “LUGAR SECRETO”  

TEMA: “UMA FÉ EXTRAORDINÁRIA NO COMPROMISSO” 

TEXTO BÍBLICO: I Reis 19:19-21 

19  

Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando 

com doze parelhas de bois, e estava conduzindo a décima segunda parelha. 

Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. 

 20  

Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. “Deixa-me dar um beijo de 

despedida em meu pai e minha mãe”, disse, “e então irei contigo.” “Vá e 

volte”, respondeu Elias; “lembre-se do que lhe fiz.” 

 21  

E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o 

equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. 

Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. 

 

Você toparia receber um convite destes que Eliseu recebeu e aceitaria seguir quem, como ele fez? 

Como anda a sua fé? A sua fé está indiferente às coisas de Deus? Sua fé está morna ou quase morta? 

A sua fé está no “compartimento” da religião? Sua fé vai além das celebrações, do domingo...? 

Sua fé é extraordinária? Algo é extraordinário quando se torna “um ponto fora da curva”. 

Eliseu foi o profeta que sucedeu o profeta Elias. Os profetas não estavam presentes nas funções 

litúrgicas do templo. Eles surgem no caos do povo judeu para reestabelecer a ordem, resgatando o 

povo para os ideais de Deus. E foi neste contexto que Eliseu viveu.  

Eliseu foi o profeta com o maior número de milagres registrados na Bíblia. 

Eliseu atendeu prontamente o chamado de Elias e o seguiu, preparando-se para, no momento certo, 

vir a ser o seu sucessor. Ao atender este chamado Eliseu demonstrou uma fé extraordinária, no 

compromisso. Destacamos neste texto: 

1. Fé que não precisa compreender completamente para obedecer imediatamente 

Quando Deus nos guia: NADA DE DETALHES. 

Deus se silencia estrategicamente. 

Eliseu segue imediatamente, despede-se dos seus pais e vai com Elias. 

Elias era conhecido como um homem de fé. Eliseu acreditava no compromisso de Elias. 

Exercitar a fé é também dar atenção aos sussurros de Deus! 

Seguir pela fé é experimentar planejamento e os desvios de Deus através das 

oportunidades divinas. 



 

                

2. Pessoas que Deus usa o máximo, são pessoas que se apegam ao mínimo 

Eliseu não tinha PLANO B. Fé era seguir sem PLANO B.  

Entretanto o PLANO B é: SEGUIR JESUS 

Fé extraordinária não acumula, confia no pão de cada dia. Temos no ensino de Jesus: 

- Palavra de exortação, Lucas 9:62: 

 Jesus respondeu: “Ninguém que põe a mão no arado e olha para 

trás é apto para o Reino de Deus”. 

Você costuma olhar para trás? 

- Palavra de promessa, Mateus 19:29 

 E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, 

filhos ou campos, por minha causa, receberão cem vezes mais e 

herdarão a vida eterna.  

Você crê nesta recompensa? 

Para fazer diferença, se apegue ao mínimo. 

Nossa segurança está em Jesus Cristo. Nossa segurança está no cuidado de Deus com a nossa vida. 

Jim Eliot disse: “NÃO É TOLO AQUELE QUE ABRE MÃO DO QUE NÃO PODE MANTER, PARA GANHAR 

O QUE JAMAIS PODE PERDER.” 

Onde está a sua fé extraordinária?  

REFLITA COM SEU PEQUENO GRUPO:  

▪ Que fatos posso destacar que agi com fé extraordinária? 

▪ Quando não confio totalmente em Deus, onde estou colocando minha confiança? 

Em mim mesmo? No meu dinheiro? No meu trabalho? Na minha competência 

profissional?  

▪ Hoje eu estou sendo desafiado a exercitar minha fé de uma forma extraordinária? 

▪ Sou capaz de deixar muitas coisas para trás, afim de seguir “sem plano B”, na 

direção que Deus me der? 

▪ Creio nas promessas de Mateus 19:29? 

▪ O que barreiras ou temores, preciso trabalhar na minha vida, para experimentar 

uma fé extraordinária? 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Orem pelo entendimento prático desta lição. 

▪ Orem pedindo a Deus coragem para viver uma fé extraordinária. 

 

NOSSA DECLARAÇÃO DE IDENTIDADE: 

“Ser uma igreja bíblica que faz discípulos de Jesus e os ajuda a crescer na direção de Deus, da Igreja 

e do Mundo: transformando pessoas, sociedade e cultura através da proclamação do evangelho 

de Jesus. 



 

                

CÂNTICO

Lugar Secreto 
Gabriela Rocha 
 

Tom: Am 

[Intro] F7M(9)  Am  G4(6) 

        F7M(9)  Am  G4(6) 

[Primeira Parte] 
 
F7M(9)        Am                  G4(6) 
       Tu és tudo o que eu mais quero 
F7M(9)        Am        G4(6) 
       O meu fôlego, Tu és 
F7M(9)           Am         G4(6) 
       Em Teus braços, é o meu lugar 
        F7M(9)  Am    G4(6) 
Estou aqui,  estou aqui 
 
F7M(9)         Am          G4(6) 
       Pai, eu amo Sua presença 
F7M(9)         Am             G4(6) 
       Teu sorriso é vida em mim 
F7M(9)       Am           G4(6) 
       Eu seguro em Suas mãos 
           F7M(9)  Am     G4(6) 
Confio em Ti,  confio em Ti 
 
[Refrão] 
 
               F7M(9) 
Quero ir mais fundo 
              Dm7(9) 
Leva-me mais perto 
              Am 
Onde eu Te encontro 
             Em7 
No lugar secreto 
                  

  
 
 
 
  F7M(9) 
Aos Teus pés, me rendo 
             Dm7(9)      Am  G4(6) 
Pois a Tua glória quero ver 
 
[Base Solo] F7M(9)  Dm7(9)  Am  Em7 
             
 
F7M(9)  Dm7(9)  Am  G4(6) 
 
 
[Primeira Parte] 
 
F7M(9)         Am          G4(6) 
       Pai, eu amo Sua presença 
F7M(9)         Am             G4(6) 
       Teu sorriso é vida em mim 
F7M(9)       Am           G4(6) 
       Eu seguro em Suas mãos 
           F7M(9)  Am     G4(6) 
Confio em Ti,  confio em Ti 
 
[Refrão] 
 
              F7M(9) 
Quero ir mais fundo 
              Dm7(9) 
Leva-me mais perto 
              Am 
Onde eu Te encontro 
             Em7 
No lugar secreto 
                  F7M(9) 
Aos Teus pés, me rendo 
             Dm7(9)      Am  G4(6) 
Pois a Tua glória quero ver 
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  F7M(9) 
Quero ir mais fundo 
              Dm7(9) 
Leva-me mais perto 
              Am 
Onde eu Te encontro 
             Em7 
No lugar secreto 
                  F7M(9) 
Aos Teus pés, me rendo 
             Dm7(9)      Am  G4(6) 
Pois a Tua glória quero ver 
 
[Segunda Parte] 
 
                      F7M(9) 
Tudo o que eu mais quero é Te ver 
                     Dm7(9) 
Me envolva com Tua glória e poder 
          Am 
Tua majestade é real 
          Em7 
Tua voz ecoa em meu ser 
 
                     F7M(9) 
Tudo o que eu mais quero é Te ver 
                     Dm7(9) 
Me envolva com Tua glória e poder 
          Am 
Tua majestade é real 
          Em7 
Tua voz ecoa em meu ser 
 
                     F7M(9) 
Tudo o que eu mais quero é Te ver 
                     Dm7(9) 
Me envolva com Tua glória e poder 
          Am 
Tua majestade é real 
          Em7 
Tua voz ecoa em meu ser 
 
                      

 F7M(9) 
Tudo o que eu mais quero é Te ver 
                     Dm7(9) 
Me envolva com Tua glória e poder 
          Am 
Tua majestade é real 
          G4(6) 
Tua voz ecoa em meu ser 
 
[Refrão] 
 
               F7M(9) 
Quero ir mais fundo 
              Dm7(9) 
Leva-me mais perto 
              Am 
Onde eu Te encontro 
             Em7 
No lugar secreto 
                  F7M(9) 
Aos Teus pés, me rendo 
             Dm7(9)      Am  G4(6) 
Pois a Tua glória quero ver 
 
[Base Solo] F7M(9)  Dm7(9)  Am  Em7 
            F7M(9)  Dm7(9)  Am  G4(6)  F7M(9) 
 


