
 

                

REFLEXÃO PARA PEQUENO GRUPO 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: O que você perdeu e tinha 

grande valor, mas recuperou? 

CÂNTICO: “AMOR MAIOR”  

TEMA: “UMA FÉ EXTRAORDINÁRIA NA RECUPERAÇÃO” 

TEXTO BÍBLICO: 2 Reis 6:1-7 

 1  
Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: “Como vês, o lugar onde nos 

reunimos contigo é pequeno demais para nós. 

 2  
Vamos ao rio Jordão onde cada um de nós poderá cortar um tronco para 

construirmos ali um lugar de reuniões”. Eliseu disse: “Podem ir”. 

 3  
Então um deles perguntou: “Não gostarias de ir com os teus servos? ”Sim”, ele 

respondeu. 

 4  E foi com eles. foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. 

 5  
Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na 

água. E ele gritou: “Ah, meu senhor, era emprestado!” 

 6  
O homem de Deus perguntou: “Onde caiu?” Quando o homem lhe mostrou o 

lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, 

 7  e disse: “Pegue-o”. O homem esticou o braço e o pegou. 

 

Você já perdeu algo que estimava muito? Você já perdeu algo que não era seu? Você já perdeu um 

objeto de valor que havia pedido emprestado a alguém? Estas são experiências que podem acontecer 

com qualquer um de nós. 

Neste texto um dos discípulos dos profetas perdeu um machado emprestado, quando cortava 

madeira na beira do rio, para a construção do novo local da escola de profetas. Era uma ferramenta 

emprestada e naquela época de muito valor. O discípulo procurou logo Eliseu e compartilhou sua 

grande perda. Eliseu ouviu, tomou um galho, jogou no rio no local indicado onde havia caído o 

machado e este flutuou! O homem pegou o machado, recuperando o que havia perdido. 

 - O que se perdeu na sua vida? 

 - O que ficou para trás na sua história? 

Não estava nos planos daquele homem perder o machado. Não estava nos seus planos pessoais 

perder oportunidades, bens, pessoas, sua honra, seu emprego! Olhando para a sua história pessoal, 

em algumas áreas da sua vida você não deveria perder! 

Aquele homem que perdeu o machado correu até Eliseu, entendendo que era a pessoa que poderia 

socorrê-lo. Mesmo sendo uma pessoa de muitos afazeres, assim mesmo Eliseu deu atenção aquele 

homem e ouviu o seu clamor. 



 

                

Com Eliseu aprendemos que o mesmo Deus que atua na história é o Deus que atua na recuperação 

daquele machado. 

Se olharmos para a história de Jesus, o seu primeiro milagre foi transformar água em vinho, e um 

bom vinho, em uma festa de casamento, para tirar um amigo de um grande embaraço. A falta de 

vinho em uma festa de casamento judeu, era algo constrangedor. Este milagre mostra que Deus se 

importa com o homem. 

Seus problemas são importantes para Deus. Deus se importa com os detalhes da sua vida. Você é 

importante para Deus. O profeta Eliseu nesta história representava Deus. Assim como o homem 

procurou o profeta, devemos buscar a Deus para resolver os nossos problemas. 

O Senhor quer te ajudar a recuperar o que você perdeu! 

Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido! 

Foi o que aconteceu no natal de Cristo. Ele queria te encontrar. Ele sabe onde você está. 

Diante dos sonhos que você tinha, onde você está? Você está como o ferro que se soltou do cabo do 

machado? O Senhor pode te encontrar. Mesmo que não soubesse o que o profeta faria, aquele 

homem recorreu ao profeta. Da mesma forma, o Senhor está a nossa disposição para nos ajudar a 

recuperar, a encontrar aquilo que foi perdido! 

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

REFLITA COM SEU PEQUENO GRUPO:  

▪ O que eu tenho como maiores perdas da minha vida? 

▪ Quando perco oportunidades como ficam meus pensamentos? 

▪ Sou do tipo conformado com perdas ou luto pelo que perdi? 

▪ Tenho experimentado perdas nos meus relacionamentos? 

▪ Como eu lido quando não vejo mais esperanças de recuperar o que perdi? 

▪ Se eu perder hoje aquilo que tem mais valor para mim, como eu lidaria com isto? 

▪ Tenho esperança de recuperar o que perdi? 

▪ Como eu busco apoio quando sofro alguma perda? 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Orem pelo entendimento prático desta lição. 

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

RECUPERAÇÃO. 

 

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

Amor Maior 
Pib de Curitiba 
 

Tom: F 

[Intro] C/E  F  F/A  Bb9  C/E  F  Bb9  Bb9 
        C/E  F  F/A  Bb9  C/E  F  Bb9  Bb9 
 
F9                       Dm7 
Tua santidade é grande 
F/A                       Bb9 
Teu Amor imensurável 
Gm7   F/A    C              Dm7 
Tuas palavras dentro em mim 
Gm7                            C4 
Me fazem ver que sou teu 
F           Gm7 
Te adorarei 
     F/A   Bb9 
Te bendirei 
              F/C     Bb9 
És para mim amor maior 
              F/A      Gm7  F/A  Bb9 
És para mim amor melhor 
 
( C/E  F  F/A  Bb9  C/E  F  Bb9  Bb9 ) 

 

https://www.cifraclub.com.br/pib-de-curitiba/
https://www.cifraclub.com.br/pib-de-curitiba/amor-maior/

