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TEMA: QUE NÍVEL DE RESULTADO ESTOU DEIXANDO 

 2 Reis 4:1-7  

 
Nesta história bíblica, vemos dois homens de Deus com resultados totalmente diferentes.  
O primeiro era um homem servo e temente a Deus, no qual o serviu, mas morrendo deixou 

dívida para sua família. O segundo homem de Deus foi Elizeu, o qual trouxe a solução dos 
problemas da família.  

 
Vamos observar quais foram as direções de uma boa liderança e seus cuidados para ter bons 
resultados.  

 
Passos importantes para o sucesso. 

 
1) Não haverá resposta de sucesso sem que haja movimento.  

(v. 3) “Então disse ele: Vai, pede emprestadas, de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, 
não poucas”.  
 

Até mesmo para um ventilador produzir ar é necessário movimento das hélices.  
Sempre digo: o que para morre.  

 
A questão é:  
Estou me movimentando?  

Estou em movimentação para o propósito certo?  
 

Se a sua resposta não for de acordo, comece a ficar inconformado e faça alguma coisa, pois 
não podemos só ouvir e não fazer nada. 

 
2) Não limite os resultado que você poderá alcançar em Deus. 
(v.3 b) “vasilhas vazias, não poucas”. 

 
Nós somos do tamanho dos nossos sonhos.  

 
Como está sua visão a respeito de Deus na sua vida? 

O que você está fazendo para está visão acontecer? 



3) Tenha um lugar secreto com Deus.  
(v.4 a) “Entra na tua casa e fecha a porta”. 

 
Precisamos levar todas as nossas causas a Deus, e falar com Ele a respeito do propósito da 
chamada. 

(Vamos clamar por vidas novas libertas) 
 

4) Como mentor tenha palavra profética de vitória. 
(v.4 b) “e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia”.  

 
O profeta profetizou antes de acontecer. Assim nos temos que ser. (ousados) 
O líder precisará sempre agir em fé, e Deus vai respaldar a palavra da sua boca. 

 
5) Obedecendo aos comandos. 

(v.5 ) “Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos; e eles lhe traziam as 
vasilhas, e ela as enchia”.  

 
As coisas só não vão acontecer se não colocamos em prática os comandos.  
Jesus disse vem, e eles deixaram tudo o que faziam e o seguiram. 

Sem esta atitude as coisas vão continuar da mesma maneira, a não ser que você esteja 
satisfeito. 

 
6) Deus trabalha na medida do espaço que damos a Ele. 
(v.6) “E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma 

vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou”.  
 

Interessante notar que, havendo espaço o azeite derramava, mas quando não havia mais 
vaso o azeite parou. Lembre-se: o azeite parou e não acabou. 

 
“Só iremos transbordar se permitimos nos esvaziar”  
 

Precisamos multiplicar o que temos nos outros, assim continuaremos se enchendo de Deus. 
(exemplo do copo de água)  

 
7) Nunca deixe de obter novas direções para novos tempos (vai ao líder) 

(v.7) “Então veio ela, e o fez saber ao homem de Deus; e disse ele: Vai, vende o azeite, e 
paga a tua dívida; e tu e teus filhos vivei do resto”. 
 

Não podemos achar que já somos auto suficiente em tudo e não precisamos mais pedir 
direção. Cuidado!!!  

Não custa nada chegar no líder e pedir para orar junto em um propósito ou quem sabe 
propósito novo. 

 
 
 


