
 

                

REFLEXÃO PARA PEQUENO GRUPO 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: A minha fé já foi contestada 

por conta das minhas atitudes? 

CÂNTICO: “EU ME ALEGRO EM TI”  

TEMA: “UMA FÉ EXTRAORDINÁRIA NA AUTORIDADE” 

TEXTO BÍBLICO: 2 Reis 2:9-10 
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Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: “O que posso fazer em seu favor 

antes que eu seja levado para longe de você?” Respondeu Eliseu: “Faze de 

mim o principal herdeiro de teu espírito profético”.  
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Disse Elias: “Seu pedido é difícil; mas, se você me vir quando eu for separado 

de você, terá o que pediu; do contrário, não será atendido”. 

 

Eliseu foi chamado por Elias. A vida de Elias foi uma vida de uma fé extraordinária. Elias se opunha 

aos padrões da sua época, ele denunciou reis e sua atuação profética foi marcante. Elias tinha 

autoridade. 

Autoridade é a capacidade de ter o poder e direito de ordenar, impor-se, questionar, denunciar ou 

autorizar um ato. Ela pode ser concedida ou conquistada. Elias tinha sua autoridade dada por Deus 

e ele a usou intensamente. Esta autoridade vinha da fé extraordinária que ele tinha em Deus. 

Eliseu queria ser o herdeiro da fé extraordinária de Elias, e fez o pedido para ser o herdeiro do seu 

espírito profético. Entretanto este pedido dependia da vontade soberana de Deus. 

Elias é arrebatado, Eliseu vê este fato e Deus em sua soberana vontade, concede a ele a mesma fé 

que havia dado a Elias, levando-o a viver esta fé com autoridade. 

Destacamos em Eliseu a manifestação de uma vida de fé extraordinária em dois episódios: 

1. Purificação das águas contaminadas: Em Jericó as águas estavam contaminadas desde a 

maldição dita por Josué. Em 2 Reis 2:19-22 Eliseu purifica as águas com sal. Eliseu abençoa o 

que havia sido amaldiçoado usando sua fé extraordinária na autoridade que lhe foi concedida 

por Deus. O sal vem como oferta consagrada ao Senhor. Lembre que Jesus disse que: nós 

somos o sal da terra. 

Vivemos uma fé extraordinária quando entendemos que nós somos sal na terra. 

 

2. A caminho de Betel duas ursas despedaçam 42 meninos: Os meninos zombavam e queriam 

que Eliseu desparecesse 2 Reis 2:23-24. Eles reproduziam o incomodo que Eliseu 

representava. Ele era como Elias, porta voz do Senhor. 

Observamos que a vontade do mundo é que os crentes em Cristo desapareçam, por que 

incomodam. Infelizmente alguns cristãos se acomodam a uma vida sem compromisso com o 



 

                

que dizem crer, e vivem uma vida sem exercitar sua fé, agindo com muita indiferença com 

Deus. Assumem uma postura de cristãos ateístas, relativizam tudo e consideram normal o 

que a Bíblia diz que é pecado. Muitas vezes defender o politicamente correto leva crentes a 

viverem como cristãos ateístas. 

Se desprezarmos a palavra de Deus o nosso destino será como dos 42 meninos, pois como 

nós tratamos a palavra de Deus é que vai determinar qual o caminho que nós vamos trilhar. 

Você já se apropriou desta fé extraordinária na autoridade que nos foi concedida? 

Jesus disse: “Foi me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto vão e façam discípulos de 

todas as nações...” Mateus 28: 18-19. 

Também disse: “Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas 

testemunhas...” Atos 1:8. 

O QUE ESTAMOS ESPERANDO PARA VIVER UMA FÉ EXTRAÓRDINÁRIA NA AUTORIDADE? 

Este é o convite para nos apropriarmos, mediante a fé, desta autoridade que o Senhor nos concedeu.  

ONDE ESTÁ A SUA FÉ EXTRAODINÁRIA NA AUTORIDADE? 

REFLITA COM SEU PEQUENO GRUPO:  

▪ Que motivos tenho para não viver uma fé extraordinária na autoridade? 

▪ Qual a melhor expressão que mostra na minha vida, que vivo uma fé extraordinária 

na autoridade? 

▪ Se tenho dificuldades para viver esta autoridade o que está me comprometendo 

exercitá-la? 

▪ Quais são os desafios práticos que vejo em minha vida que sinalizam a 

oportunidade de viver uma fé extraordinária na autoridade? 

▪ Entre as pessoas com quem convivo, a minha fé extraordinária na autoridade 

concedida é visível e perceptível a todos? 

▪ Como eu reajo quando minha fé é contestada duramente? 

▪ Como lido com as pessoas que zombam da minha fé? 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Orem pelo entendimento prático desta lição. 

▪ Orem pedindo a Deus sabedoria para viver uma fé extraordinária na autoridade. 

 

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

Eu Me Alegro Em Ti 
Ministério de Louvor Shalom 
   

INTRODUÇÃO:  
Eb9 Eb Eb9 Eb Bb9 Bb Bb9 Bb (2X) 
 
 
 
Eb9  Eb Eb9  Eb       Bb9  Bb Bb9 Bb 
 A   Ti bendirei pra sem--pre 
Eb9  Eb    Eb9 Eb     Bb9  Bb Bb9 Bb 
 Em  Ti confia-rei Senhor 
  Eb9  Eb Eb9   Eb             Bb9  Bb Bb9 Bb 
E|-----u não terei do que ter me|---do 
Eb9   Eb   Eb9   Eb          Bb9  Bb  Bb9 Bb 
 Meus pés, só na rocha firmarei 
Eb9                Cm           Eb/F 
 Não me abalarei E do Senhor direi 
 
REFRÃO 
           Bb9       Cm         Eb9     Eb/F 
Tu és meu Deus Protetor Meu refúgio,  
Libertador 
 
       Bb9         Bb/D       Eb9         Eb/F **        
Intro 1X (1ªVez) 
Meu abrigo, Torre forte Todo tempo meu 
socorro vem de Ti    (2ª Vez **) 
                                    (3ª Vez FINAL) 
 
Eb9   Eb  Eb9     Eb       Bb9   Bb Bb9 Bb 
 Não  há  outro a quem eu a-----me 
Eb9   Eb  Eb9  Eb         Bb9  Bb Bb9 Bb 
 Tu   és  tudo que eu desejo 
 
Eb9                  Cm           Eb/F 
 Eu me alegro em Ti, do Senhor direi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Refrão 2X) 
 
        Cm Bb/D Gm Eb/F 
   vem de Ti 
 
Cm      Bb/D      Gm          Eb/F 
 meu abrigo todo tempo meu socorro 
              Cm  Bb/D       Gm   Eb/F 
 Tu és meu abrigo     torre forte 
        Cm   Bb/D Gm Eb/F 
 meu refúgio 
 
Eb9                Cm           Eb/F 
 não me abalarei E do Senhor direi 
 
(REFRÃO) 
 
FINAL 
      Bb9 Cm Eb9 Eb/F  (2X) 
      Ti 

 

https://www.cifraclub.com.br/ministerio-de-louvor-shalom/

