CÉLULA 46/2018

QUEBRA GELO
Para este quebra gelo você vai precisar de um balão e um alfinete.
O líder deverá deve explicar aos participantes como as pessoas se parecem com os balões em
determinados momentos.
- Alguns estão aparentemente cheios de vida, mas por dentro não tem nada apenas ar.
- Outros parecem ter opinião própria, mas se deixam levar pela mais suave brisa (palavras). Solte
o balão para que ele voe.
- Por fim existem aqueles que explodem ao menor sinal de contrariedade. Brigam, falam mal,
murmuram, por qualquer coisa (com um alfinete, que é pequeno, estoure o balão).
Objetivo: Levar as pessoas a refletirem que não é bom viver de aparências. Aparentemente cheios
do Espirito Santo, porém não vivem como deveria. Podemos até enganar os homens, mas não
enganamos a Deus.
_______________________________________________________________________________

MINISTRAÇÃO
TEMA: TOMANDO POSSE DA PORÇÃO DOBRADA
2 Rs 2:1-14
Precisamos tomar posse da porção dobrada do Espírito Santo, isto é, a plenitude do Espírito, para
vivermos uma vida de conquistas no sobrenatural. O Pai quer nos dar muito mais do seu Espírito,
mas para que isso aconteça precisamos de ousadia, disposição e perseverança em busca-lo.
Ter o Espírito e ser cheio do Espírito não é a mesma coisa. Você poderá viver uma vida cristã
natural ou uma vida cristã sobrenatural. Tudo vai depender do seu nível de comunhão e
relacionamento com Deus. Contudo, somente com a porção dobrada do Maravilhoso Espírito
Santo, é que você terá uma vida de conquistas no sobrenatural e milagres.
Vejamos as situações adversas que Eliseu enfrentou e sua perseverança no seu discipulado com
Elias.
1 – PERSEVERANÇA EM CAMINHAR COM ELIAS
Eliseu estava sendo tratado no seu caráter, a área da disposição e determinação de fazer a
vontade do Senhor (Vs 2, 4 e 6)
“Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão
certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E, assim desceram a Betel”.
“Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo
como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E, assim, foram a Jericó”.
“Disse lhe pois Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo
como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E, assim, ambos foram juntos”.

Eliseu estava sendo tratado em seu caráter na área da sua fidelidade em seguir ao Senhor.
2 – PERSEVERANÇA EM CRER DIANTE DA INCREDULIDADE
Eliseu se dispôs em crer mesmo diante da incredulidade dos discípulos dos profetas (Vs 7 e 8).
“Foram cinquenta homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles; eles
ambos pararam junto ao Jordão. Então, Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as
quais se dividiram para os dois lados; e passaram ambos em seco”.
- A incredulidade gera maldição (Nm 14:5-12)
- A incredulidade nos afasta do Deus vivo (Hb 3-12)
- A incredulidade traz derrotas e bloqueia o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida
(Mt 13.58)
3 – ELISEU PERSEVEROU DIANTE DO JORDÃO
Todo servo de Deus enfrentará o rio Jordão (vs 7 e 8)
“Foram cinquenta homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles; eles
ambos pararam junto ao Jordão. Então, Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as
quais se dividiram para os dois lados; e passaram ambos em seco”.
Antes de uma grande benção, enfrentaremos o desafio de atravessar o Jordão.
Exemplo de Jordões que se colocam diante de nós:
- Jordão da enfermidade (Is 53:4-5 – Is 38.17)
- Jordão da insegurança ou indecisão (Sl 25.12)
- Jordão do medo (Is 41.10 – Js 1.9)
- Jordão do desânimo
- Jordão das dificuldades financeiras (Fl 4.19)
- Jordão da desavença familiar (I Jo 3.8)
4 – MUDANÇAS E TRANSFORMAÇÕES QUE OCORRERAM NA VIDA DE ELISEU
- Recebeu porção dobrada do ministério de Elias (vs 9-14)
- Renunciou completamente ao passado (v 12b)
“Tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes”.
- Passou a viver com um nível de autoridade espiritual mais elevada (vs 13-14)
“Então, levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs-se a borda do Jordão.
Tomou o manto que Elias deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias?
Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado, e Eliseu passou”.
- O sobrenatural passou a fazer parte do seu cotidiano (vs 19-22)
“Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu
senhor, porém as águas são más, e a terra estéril. Ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde
nele sal. E lhe trouxeram. Então, saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele; e disse: Assim
diz o Senhor: Tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade.
Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até ao dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha
dito”.
CONCLUSÃO: Não se conforme com a vida espiritual que você tem levado, busque mais de
Deus, porque este é o tempo de começarmos a viver num nível espiritual mais elevado e de
experimentarmos o sobrenatural de Deus.

MOMENTO DE PROSPERIDADE
Levítico 27:30-32 – Devemos ser dizimistas porque o dízimo é santo (separado) ao Senhor.
______________________________________________________________________________

COMPARTILHANDO A VISÃO
Dias 07, 08 e 09/12 – Encontro de Mulheres da Equipe 3
Dia 08/12 – Rede de Jovens às 19h30
Dia 12/12 – Dia do Discipulador
Dia 14/12 – Aniversário do Apóstolo
Dia 15/12 – Dia de Unção
___________________________________________________________________

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Paulo e Leila, Rene e Marita.
- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”.
Salmo 122:6

