
 

                

REFLEXÃO PARA PEQUENO GRUPO 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: Qual foi a minha experiência 

mais significativa quando agi exclusivamente pela fé ao promover alguma ação? 

CÂNTICO: “CANTAREI TEU AMOR”  

TEMA: “UMA FÉ EXTRAORDINÁRIA NA AÇÃO” 

TEXTO BÍBLICO: 2 Reis 3:1-10 

 1  
Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no décimo oitavo ano 

de Josafá, rei de Judá, e reinou doze anos. 

 2  
Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a 

coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. 

 3  
No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel 

a cometer e deles não se afastou. 

 4  
Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei 

de Israel cem mil cordeiros e a lã de cem mil carneiros. 

 5  
Mas, depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de 

Israel. 

 6  Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo o Israel. 

 7  

Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: “O rei de Moabe 

rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe?” Ele 

respondeu: “Sim, eu irei. Serei teu aliado, os meus soldados e os teus, os 

meus cavalos e os teus serão um só exército”. 

 8  
E perguntou: “Por qual caminho atacaremos?” Respondeu Jorão: “Pelo deserto 

de Edom”. 

 9  

Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma 

marcha de sete dias, já havia acabado a água para os homens e para os 

animais. 

 10  
Exclamou, então, o rei de Israel: “E agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, 

os três reis, para nos entregar nas mãos de Moabe?” 

 

O texto bíblico descreve o momento em que três reis se juntaram contra Moabe. O rei de Moabe 

havia decidido não pagar mais impostos a Israel. Os três reis juntaram seus exércitos e partiram na 

direção de Moabe. Caminharam por sete dias pelo deserto, a água para os homens e animais acabou. 

O rei Jorão se desesperou, mas o rei Josafá lembrou de consultar o profeta Eliseu. O que será que 

Deus poderia dizer para eles através do profeta. Eliseu disse ao rei de Israel: “Nada tenho a ver com 

você. Vá consultar os profetas de seu pai e sua mãe”. (v.13) Entretanto, o rei insistiu e Eliseu em 

respeito a Josafá, Eliseu decidiu atender.  Ele pediu um harpista e consultou a Deus. 

Sua resposta foi: “Assim diz o Senhor: cavem muitas cisternas neste vale”. (v.16) 

Eliseu nos deixa dois ensinos: 



 

                

1. Deus quer que cavemos “cisternas no deserto” 

Deus quer que façamos algo! Jesus também usou este método, em seus milagres alguém 

sempre tinha que fazer alguma coisa. Eliseu teve uma fé extraordinária e indicou a realização 

de uma ação que ia contra toda a lógica. “Cavar cisternas no deserto”! 

Muitas vezes queremos água, mas não queremos cavar cisternas! 

 

2. Embora seu sonho seja grande, inicie fazendo as coisas pequenas: 

Mova um punhado de terra por vez ao cavar a sua cisterna. A menor das sementes produz a 

maior das árvores. Lembra-se: fiel no pouco, fiel no muito. Não despreze os pequenos 

começos. 

Deus enviou a água no deserto! As cisternas se encheram. Os moabitas viram a água no deserto 

vermelha e temeram! O exército dos três reis não avançou e Deus concedeu a vitória. 

Vitórias são concedidas pelo Senhor, lembre disto. Exercitando a sua fé, você está disposto a “cavar 

cisternas no deserto”? 

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

Este é o convite para nos apropriarmos, mediante a fé, desta possibilidade que o Senhor nos 

concedeu. Ter fé e agir! 

ONDE ESTÁ A SUA FÉ EXTRAODINÁRIA NA AÇÃO? 

REFLITA COM SEU PEQUENO GRUPO:  

▪ Como tenho exercitado em minha vida a prática da fé extraordinária na ação? 

▪ Que medos eu tenho para não viver uma fé extraordinária na ação? 

▪ Qual a minha melhor experiência de fé na ação? Descreva o que você viveu.                                                                                           

▪ Tenho dificuldades quando tenho que agir pela fé?   

▪ Quais são os desafios práticos que vejo em minha vida onde sei que tenho que agir 

pela fé, pois não vejo muitas informações para agir? 

▪ Entre as pessoas com quem convivo, a minha fé extraordinária no agir 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

Cantarei Teu Amor Pra 
Sempre 
David Quinlan 
   

Tom: E 

[Intro]  E  F#m7  A9  B 
 
E 
  Dos montes corre para o mar 
F#m7 
  Teu rio de amor por mim. 
A9                    B 
  Eu abrirei meu coração 
                        E 
  deixando Tua cura entrar 
 
E 
  Me alegro por te pertencer 
F#m7 
  Levantarei as minhas mãos 
A9 
  O Teu amor me alcança 
B 
  E me faz louvar-Te 
 
 
E              F#m7 
  Cantarei Teu amor pra sempre. 
A9             B 
  Cantarei Teu amor pra sempre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
F#m7            E/G# 
  Meu coração exulta 
A9               B 
  De alegria eu canto 
F#m7               E/G# 
  Se o mundo conhecer a Ti 
       A9             B 
  Ele se encherá com Tua alegria 

 

https://www.cifraclub.com.br/david-quinlan/
https://www.cifraclub.com.br/david-quinlan/cantarei-teu-amor-pra-sempre/

