
 

                

REFLEXÃO PARA PEQUENO GRUPO 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: De que forma eu já 

experimentei a provisão milagrosa de Deus na minha vida? 

CÂNTICO: “ROMPENDO EM FÉ”  

TEMA: “UMA FÉ EXTRAORDINÁRIA NA PROVISÃO” 

TEXTO BÍBLICO: 2 Reis 4:1-7 

1  

Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: “Teu 

servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio 

um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos”. 

 2  

Eliseu perguntou-lhe: “Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em 

casa?” E ela respondeu: “Tua serva não tem nada além de uma vasilha de 

azeite”. 

 3  
Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Mas 

peça muitas. 

 4  
Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite 

em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. 

 5  
Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a 

encher as vasilhas que eles lhe traziam. 

 6  
Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: “Traga-me 

mais uma”. Mas ele respondeu: “Já acabaram”. Então o azeite parou de correr. 

 7  
Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: “Vá, venda o azeite e 

pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar”. 

 

O texto bíblico descreve o diálogo entre Eliseu e a viúva. Podemos observar que muitas vezes 

focamos nossa atenção naquilo que não temos, e quando atravessamos problemas esta visão muitas 

vezes é potencializada. Olhamos para o que temos e achamos que nada temos! 

Como você se posiciona nestas situações? 

A viúva disse que possuía apenas uma vasilha de azeite (v.2). Naquela época o azeite tinha muitas 

utilidades e era fundamental na cultura judaica. E era uma única vasilha de azeite que a viúva possuía. 

Foi com esta vasilha de azeite que Deus mudou a vida da família da viúva, através de Eliseu. 

Esta experiência nos ensina alguns aspectos muito práticos: 

1. Pare de esperar pelo que não tem e comece com o que tiver, e onde você estiver. 

Jesus também manifestou de forma prática, na realização de alguns milagres, partir do pouco 

para chegar ao muito. Temos em Mateus 14:13-19, na primeira multiplicação dos pães e em  

Mateus 15:29-38 na segunda multiplicação dos pães. Destacamos também o embate entre 

Davi e o gigante Golias. O texto nos encoraja e direciona a começar com o que temos 

colocando em prática a nossa fé em Deus que é soberano. 



 

                

2. Entregue a Deus o que você tem e Ele vai cuidar do que você não tem. 

Quem realmente somos e o que realmente temos? Fazer uma leitura realista do nosso 

momento permite identificar claramente o que estamos entregando a Deus. 2 Coríntios 4:7 

nos ensina de forma didática a ilustrar o que temos e o que somos: 

“Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder 

que a tudo excede provém de Deus, e não de nós.” 
Lembre-se: o poder de Deus habita em nós, é Deus que faz muito mais do que pedimos ou 

pensamos. E se nós não fazemos mais, com certeza não é por falta de recursos, mas por falta 

de fé! 

Deus quer encher as nossas vidas com o precioso óleo da sua presença. 

É hora de ‘buscarmos vasilhas”! 

ESTAMOS ESPERANDO PARA VIVER UMA FÉ EXTRAÓRDINÁRIA NA PROVISÃO? 

REFLITA COM SEU PEQUENO GRUPO:  

▪ Como vejo os recursos que estão nas minhas mãos? São poucos? São muitos? 

▪ Já vivi a experiência e entregar o pouco que tenho e ver Deus multiplicar? 

▪ Existe alguma coisa que me impede acreditar que posso começar com o pouco que 

tenho? 

▪ O que representa para mim de forma prática, um pequeno começo? 

▪ De forma figurada, que “vasilhas” eu tenho hoje em minhas mãos para colocar a 

disposição de Des? 

▪ Como eu já consigo ver a provisão de Deus em minha vida? 

▪ Deus pode nos dar muito mais do que pedimos e pensamos. Como eu me aproprio 

desta verdade bíblica? 

▪ Tenho exercitado minha fé na provisão de Deus? 

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

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Orem pelo entendimento prático desta lição. 

▪ Orem pedindo a Deus sabedoria para viver UMA FÉ EXTRAORDINÁRIA NA PROVISÃO. 

 

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

Rompendo Em Fé 
Kleber Lucas 
Tom: A 

[Intro] D  A  D  F#m  Bm  E  A  D 
 
      A                       D 
Cada vez que a minha fé é provada 
       E 
Tu me dás  a chance 
               A          E 
De crescer um pouco mais 
       F#m 
As montanhas e vales 
   C#m                    Bm 
Desertos e mares que atravesso 
    Bm        E4       E 
Me levam prá perto de ti 
         A 
Minhas provações não são 
          Bm 
Maiores que o meu Deus 
       E                      A 
E não vão me impedir de caminhar 
     Bm       E            C#    F#m 
Se diante de mim não se abrir o mar 
          Bm         E4 
Deus vai me fazer andar 
 E           A 
Por sobre as águas 
 
 D           A  C#m 
Rompendo em fé 
       D         E          A 
Minha vida se revestirá do teu poder 
 D           A    D 
Rompendo em fé____é 
         D         E           F#m 
Com ousadia vou mover no sobrenatural 
       D        A 
Vou lutar e vencer 

         D        F#m 
Vou plantar e colher 
        Bm        E4     E        A 
A cada dia vou viver rompendo em fé 
 
 
 
 
 
 
( D  A  D  F#m  Bm  E  A  D ) 
 
      A                       D 
Cada vez que a minha fé é provada 
       E 
Tu me dás  a chance 
               A          E 
De crescer um pouco mais 
       F#m 
As montanhas e vales 
   C#m                    Bm 
Desertos e mares que atravesso 
    Bm        E4       E 
Me levam prá perto de ti 
         A 
Minhas provações não são 
          Bm 
Maiores que o meu Deus 
       E                      A 
E não vão me impedir de caminhar 
     Bm       E            C#    F#m 
Se diante de mim não se abrir o mar 
          Bm         E4 
Deus vai me fazer andar 
 E           A 
Por sobre as águas 
 
 D           A  C#m 
Rompendo em fé 
       D         E          A 
Minha vida se revestirá do teu poder 
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 D           A    D 
Rompendo em fé____é 
         D         E           F#m 
Com ousadia vou mover no sobrenatural 
       D        A 
Vou lutar e vencer 
         D        F#m 
Vou plantar e colher 
        Bm        E4     E        A 
A cada dia vou viver rompendo em fé 
 
 D           A  C#m 
Rompendo em fé 
       D         E          A 
Minha vida se revestirá do teu poder 
 D           A    D 
Rompendo em fé____é 
         D         E           F#m 
Com ousadia vou mover no sobrenatural 
       D        A 
Vou lutar e vencer 
         D        F#m 
Vou plantar e colher 
        Bm        E4     E        A 
A cada dia vou viver rompendo em fé 

 


