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Uma vida mais excelente 

2 Reis 13.14-20 
SENTIR 
Se você tivesse que dar uma nota, de 1 a 10, para sua vida espiritual, 
qual seria? 
 
APRENDER 
 

 

Em 2 Reis 13 temos o relato da morte do profeta Eliseu. Antes de 
partir, ele recebeu a visita do rei de Israel, Jeoás, que chorou muito ao 
ver a situação. 
 

Eliseu lhe pediu para pegar o arco e atirar na terra. Aquele ato 
profético representava as vezes que Israel triunfaria sobre os sírios.  
 

Jeoás atirou apenas três flechas, o que deixou Eliseu muito 
incomodado. O profeta lhe diz que deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, 
porque profeticamente garantiria a destruição total dos sírios, não apenas 
três. 
 

Da mesma forma, nós podemos muitas vezes evitar ser ousados 
ou abundantes na nossa fé, afetando diretamente o tamanho e efeito da 
vida espiritual que vivemos. Por isso, é muito importante fazer uma 
avaliação sincera de como estamos. 
 
REFLETIR 
 

Oração, vida devocional, participação nos cultos e nas células... 
fazemos essas coisas por paixão ou por hábito? 
 
Como é nossa espiritualidade? Ela expressa Cristo e sua misericórdia ou 
ela é moralista e aponta o dedo? 
 

Na hora de mostrar a perseverança de uma fé viva e eficaz, temos sido 
ousados ou temos nos contentado com pouco? 
 
Como está nossa comunhão com Deus? O que ocupa mais nossa mente: 
o temporal ou o eterno? 
 
Qual é a importância de uma comunidade de fé para sua vida? Por que? 
 
Você diria que você é alguém mais apaixonado por coisas ou por 
pessoas? 
  
APLICAR 
 
É preciso deixar claro que, se as perguntas do refletir ligaram algum 
alerta sobre sua vida espiritual, é necessário que aconteçam algumas 
coisas: 

• O Evangelho é a cura para uma espiritualidade de fachada, mas 
requer arrependimento e volta ao primeiro amor; 

• Nossas práticas não deveriam continuar as mesmas. Algo precisa 
mudar; 

• As pessoas que podem ajudar nessa mudança são as mesmas 
que estão agora com você na célula. 

 
Conduzam o momento de oração para que essas coisas sejam reais 

na comunhão do grupo e sirvam de testemunho para alcançar a outros. 
 
 

FESTA DA COLHEITA 2019 
Sábado 07/12 às 19h 

 
Um encontro para todos nós que nos dispusemos a sair como 
semeadores e durante este ano plantamos unidos, desejando ver 
o crescimento do Reino de Deus.  
 
É momento de celebrar estes frutos!!  
 
Traga toda a sua célula e venham todos com uma camiseta 
branca representando a unidade.  


